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Anyanyelv és tannyelv kérdése a felső-magyarországi szlovák oktatásban. 

Fejezetek a dualizmuskori nemzetiségi oktatáspolitika történetéből

 

 

A kutatás jelentősége

 

A dualizmus kori szlovák nemzetiségi sérelmek között az oktatásügy kérdése előkelő helyet foglal 
el. A kiegyezés kezdetén létező szlovák tannyelvű iskolarendszer ugyanis a korszak végére 
rendkívül jelentős mértékben erodálódott. Ez részben a különféle oktatási törvényeknek, melyek 
egyszerre hordozták magukban a modernizáció és a magyarosítás kettősségét, részben a 
magyarosítást elősegítő politikai gyakorlatnak köszönhető. Dolgozatomban a szlovák tannyelvű 
iskolarendszer lemorzsolódását szeretném bemutatni a magyar oktatáspolitikai intézkedések 
függvényében, illetve az ezt kivédeni szándékozó szlovák válaszreakciókat

A dualizmus  kori  nemzetiségi  iskolapolitika  és  a  szlovák tannyelvű oktatási  hálózat 
leépülése mind a szlovák, mind a magyar történettudomány számára egy gyakran hivatkozott témát 
jelent.  Az  erre  való  utalások  szinte  kivétel  nélkül  szerepelnek  a  korszakkal  foglalkozó 
szintézisekben, illetve a különféle oktatás- és nemzetiségtörténeti monográfiákban, ám ezeknek a 
munkáknak sajnos komoly korlátai vannak. 

Általános gondot jelent mindkét oldalon a megfelelő nyelvtudás, vagyis a szlovák és 
magyar  nyelv  egyidejű  ismeretének  hiánya.  Szlovák  részről  e  kérdés  kapcsán  a  nemzetiségi 
törvényben biztosított jogok figyelmen kívül hagyása, a három szlovák gimnáziumok bezárása, az 
Apponyi-féle iskolatörvények hatása és általában az intézményrendszer fokozatos magyarosítása a 
fő kérdés. Emellett viszont nem kap megfelelő hangsúlyt az a tény, hogy eközben a modernizáció 
terén komoly eredmények születtek, és a kor színvonalának megfelelő oktatási rendszer épült ki. 
Magyar  részről  általában  a  modernizáció  hangsúlyozása  kap  nagyobb  hangsúlyt,  miközben  a 
magyarosító  iskolapolitika  bemutatása  terén  lényegében  marad  a  tényszerű  felsorolás.  E  két 
tényező, vagyis a modernizáció és a magyarosítás egymáshoz való viszonyának kérdése, egyik vagy 
másik dominanciája így nem kap a jelentőségének megfelelő súlyt. Ezt a problémát általában csak 
az  Apponyi-féle  iskolatörvények kapcsán  emelik  ki,  holott  ez  az  ambivalencia  a  korszak  teljes 
oktatáspolitikájának kardinális kérdése volt, különösen a népoktatás esetében. 

A téma kutatását egy rendkívül komoly hiányosság hátráltatja. Az 1956-os forradalom 
idején az Magyar Országos Levéltár épületét szovjet bombatalálat érte, az ekkor keletkezett tűzben 
pedig  az  egyik  legfontosabb  forráscsoport,  a  Vallás-  és  Közoktatásügyi  Minisztérium  anyaga 
elpusztult. Bár ezután még mindig maradtak fontos forrástöredékek, például Wlassics Gyula iratai, 
de  a  levéltárban  található  minisztériumi  iratanyag  maradéka  önmagában  nem  nyújt  elegendő 
támpontot e kérdés kutatásához. Ennek pótlását a különféle statisztikák, a miniszteri jelentések, a 
közigazgatási  bizottságok  jelentései,  a  minisztériumi  tisztviselők  írásai  és  nyilatkozatai,  a 
parlamenti  anyagok,  a  szaksajtó,  a  közművelődési  egyesületek  évkönyvei,  valamint  különféle 
levéltárak minisztériumi eredetű leiratai vagy oktatási anyagai jelentik többé-kevésbé.

  

A disszertáció felépítése

 

A disszertáció szerkezetileg hat nagy fejezetre osztható, melyek a második kivételével 
két nagy kronologikus egységből állnak. Az első az adott témakör történeti előzményeit tekinti át II. 
József halálától a kiegyezésig, míg a második a kiegyezéstől az első világháború végéig terjedő 
időszakot. 



A szlovák nemzeti mozgalom és annak mozgástere

 

A bevezető fejezet első része a szlovák nemzeti mozgalom történetével foglalkozik, míg 
a második annak pártjait és politikai irányzatait mutatja be a dualizmus idején. Ennek programja a 
kiegyezést követően még alapvetően egy felső-magyarországi szlovák kerület,  az Okolie elérése 
volt.  A századfordulóra azonban a magyar nemzetiségpolitikának köszönhetően komoly fordulat 
következett be, és ekkor már a nemzetiségi törvény megvalósítása lett az elsődleges cél. 

A második  rész  a  szlovák  érdekérvényesítés  lehetőségeit  mutatja  be  a  kor  oktatási 
rendszerében.  Erre  a  nemzetiségi  törvény  nyújtotta  lehetőségek  szerint  társadalmi,  egyházi  és 
politikai téren volt lehetőség, bár a napi gyakorlat ennek élesen ellentmondott. Szlovák részről több 
együttműködési  kísérlet  is  volt  különféle  magyar  pártokkal,  de  sem  a  kormánnyal,  sem  az 
ellenzékkel között szövetségek nem hoztak eredményt. Számukra az egyetlen valódi lehetőséget 
ezen a téren a magyar kormányok kezdeményezései jelentették, de erre a korszakban csak kétszer, 
Lónyay Menyhért és Tisza István miniszterelnöksége idején került sor, amit bukásuk meghiúsított.

 

 

Az óvodai képzés

 

Az óvodaügy szabályozására Eötvös József-féle 1870-es sikertelen kísérlet után 1891-
ben került sor, Csáky Albin minisztersége alatt. Az 1891. évi XV. tc. az Eötvös által kidolgozott 
törvényjavaslat továbbfejlesztése volt, mely szabályozta az intézményalapítás feltételeit, az óvodai 
munkát és az óvónőképzést. A törvény a magyar nyelvoktatást is a képzés részévé tette, de ez csak 
annak egyik szegmense volt az óvodai képzésnek. 

Ugyanakkor  a  szlovák  régióban  található  községek  szegénységük  miatt  sok  helyen 
képtelenek voltak  az  óvodaállításra,  ezért  ezt  az  államtól  várták.  Az állami  óvodák esetében  a 
telepítési  alapelv  az  1890-es  években az  volt,  hogy erre  mind a  települések,  mind a  különféle 
felekezetek és testületek képtelenek legyenek erre, a századforduló után pedig az lett a fő szempont, 
hogy  az  adott  községben  legyen  magyar  tannyelvű  népiskola  is,  mely  az  óvodában  szerzett 
nyelvismertet tovább mélyíti. 

Az intézmények hiányát gyakran a közművelődési egyesületek által fenntartott óvodák 
pótolták. Ezek 1892-ben a régió óvodáinak a 22 százalékát tették ki.  Közülük a legfontosabb a 
Felvidéki Magyar Közművelődési Egyesület volt,  mely 1885 és 1918 között mintegy 60 óvodát 
tartott fönn. Ezek teljesen magyar nyelvűek voltak, az ott folyó képzés pedig az állami óvodák 
tantervéhez igazodott. Az óvodák fenntartása és működtetése azonban olyan komoly anyagi terhet 
jelentett  az  Egyesület  számára,  hogy 1894 után  már  igyekeztek  visszafogni  az  alapításokat,  és 
igyekezett  eléérni  a  szakminiszternél  óvodáik  államosítását  vagy  azok  államsegéllyel  való 
támogatását.  A világháború  idején  az  Egyesület  úgynevezett  háborús  gyermekkertek  létesítését 
kezdeményezte, melyek ingyenes gyermekmegőrzést folytattak. 9 törvényhatóság területén mintegy 
250 ilyen intézmény jött létre, melyek az egyesületi óvodákkal azonos szellemben működtek. 

Bár  az  egyesületi  óvodákban  magyarul  folyt  a  képzés,  de  ez  nem  járt  érdemi 
változásokkal sem a nyelvtudás, sem az asszimiláció szempontjából. Az ott elsajátított egyszerű 
mondatok, versikék és dalok “csak” nyelvi előkészítést nyújtottak, ami később megkönnyítette a 
népiskolákban a magyar nyelv oktatását.

 

 



Alapfokú képzés 

 

A népoktatás esetében a jogi hátteret a nemzetiségi és a népoktatási törvény jelentette 
1868-ban, ami itt is komoly lehetőségeket nyújtott az iskolaalapításokra, biztosította az anyanyelvi 
képzést a vegyesen lakta területeken is,  a magyar nyelv pedig nem számított kötelező tárgynak. Az 
1860-as években az iskolafenntartók szinte kizárólag az egyházak voltak, de az általuk fenntartott 
tanintézetekkel  komoly  gondok  voltak.  Ezek  ugyanis  gyakran  rossz  állapotban  lévő,  alacsony 
színvonalú,  egytanítós,  túlzsúfolt  iskolák  voltak,  melyek  nem  feleletek  meg  a  modern  polgári 
modern közoktatás igényeinek. Ezen hátrány felszámolására viszont csak állami segítséggel volt 
lehetőség, ami egyben az egyházi iskolák államosítását és a tannyelv megváltoztatását is jelentette, 
vagyis a modernizáció és a magyarosítás a nem magyar  tannyelvű egyházi népiskolák esetében 
gyakran egybeesett. Ugyanakkor az egyházi iskolák jelentették ebben a korszakban az anyanyelvi 
képzés utolsó bástyáit a nemzetiségek számára, és ez a kettősség egyre nagyobb támadási felületet 
jelentett ezen intézmények léte ellen. 

Az 1870-es  években  a  megyék  és  a  szakmai  szervezetek  részéről  mozgalom indult 
annak  érdekében,  hogy a  magyar  nyelv  kötelező  tárgy  legyen  valamennyi  népiskolában.  Ez  a 
törekvésük  1879-ben  sikerült  is,  mivel  az  adott  belpolitikai  helyzetben  kormány  meghajolt  a 
törekvésük előtt. Ekkor három évet adtak a megfelelő nyelvtudással nem rendelkező tanítóknak a 
magyar nyelv elsajátítására, de a statisztikák szerint ez a rendelkezés sikertelen volt. 

A törvény kudarca a magyar politikai életet újabb lépésekre késztette, de a kormány és a 
megyék másban látták a megoldást. Az előbbi egy 1893-as törvénnyel akarta ezt rendezni, mely a 
tanítói fizetéskiegészítést nyújtott szükség esetén az állami iskoláknak, ám erre a segítség ára az 
intézményi a autonómia jelentős csökkentése volt személyi és fegyelmi kérdésekben. 

A megyék ellenben az egyházi iskolák államosításában látták a kiutat, amire két kísérlet 
is volt 1894 és 1896 között. A kormány ezt politikai és elvi okokból elutasította, de nem zárkózott el 
a fokozatos államosításoktól. Ugyanakkor az 1000 népiskola programja során a telepítés esetében a 
legfontosabb kérdés az iskola nélküli helységek ellátása volt, de az is fontos szempont volt, hogy 
legyen  ott  állami  óvoda  is.  Ugyanakkor  a  megyék  a csehszlovák  kölcsönösség  ideológiájával 
szemben szintén az állami iskolák telepítését tartották megfelelő ellenszernek.

Az egyházi iskolák államosításának ötletét a magyar közélet és politika élet különféle 
szereplői  továbbra  is  szorgalmazták.  A különféle  kormányok  részéről  ugyan  több  rendelet  is 
született, de ezek továbbra is csak a fokozottabb állami ellenőrzést szorgalmazták. Az igazi váltást 
az 1907-es, Apponyi-féle iskolatörvények jelentették, melyek a Berzeviczy Albert által kidolgozott 
népoktatási törvényjavaslaton alapultak. Ez a szlovák tannyelvű, és általában a nemzetiségi iskolák 
számának  drasztikus  csökkenésével  járt,  de  egyben  az  oktatás  modernizációja  terén  komoly 
eredményeket hozott. 

Az  Apponyi-féle  iskolatörvények  részleges  korrekcióját  Tisza  István  második 
miniszterelnöksége  idején  került  sor,  amikor  fakultatív  alapon  engedélyezték  a  anyanyelv 
használatát a népiskolai képzésben, de a folyamatnak gátat vetett Tiszta István bukása. 

A magyarosító  iskolapolitika  eredménye  egyértelműen  kudarcnak  tekinthető.  Ennek 
köszönhetően nemcsak a nemzetiségi arányok nem változtak, hanem a szlovákok többsége még 
magyarul sem tanult meg. Ezt a helyzetet jól mutatják a korabeli statisztikák, melyek szerint a régió 
lakosságának jóval nagyobb aránya tudott írni-olvasni, mint amennyien az államnyelvet bírták.

 

 

 

 



 A középfokú képzés 

 

A  középfokú  oktatást  tárgyaló  rész  két  iskolatípussal,  a  gimnáziumokkal  és  a 
tanítóképzőkkel  foglalkozik.  Az  előbbi  esetében  a  jogi  hátteret  nemzetiségi  és  a  középiskolai 
törvény jelentették.  Az  előbbi  a  széleskörű  iskolalapítási  lehetőségek  mellett  az  állam számára 
kötelezően előírta, hogy gondoskodjon a nemzetiségi nyelvek oktatásáról a nemzetiségileg vegyes 
területeken.  Maga  a  nemzetiségi  törvény  a  gimnáziumi  oktatás  tartalmi  kérdéseivel,  annak 
modernizációjával  nem  foglalkozott,  így  mindezeket  a  később  a  Trefort-féle  1883.  évi  XXX. 
törvénycikk  rendezte.  Ez  szabályozta  a  tanárképzést,  az  érettségi  vizsgák  menetét  és  annak 
szakfelügyeletét, maximálta az óraszámot, igény esetén lehetőséget pedig biztosított a többnyelvű 
bizonyítványok kiadására is. 

Új elem volt a törvényben a magyar nyelv kötelező tárgyként való bevezetése, és a nem 
állami gimnáziumok segélyezésének kérdése is. Ez utóbbi szerint, ha az adott iskolafenntartó nem 
volt képes az intézmény működési és fenntartási költségeit önerőből biztosítani, akkor ebben az 
esetben  a  hiányzó összeget  az  állam pótolta,  de  ennek ára  a  minisztérium által  kiadott  tanterv 
alkalmazása volt. A törvényjavaslat előkészítése során szóba került állam és egyház viszonyának 
kérdése is tanügyi szempontból. A kormány liberális álláspontot képviselve nem akarta az egyházi 
kézben lévő gimnáziumok államosítását, de éppen a szlovák példára hivatkozva kiemelte, hogy az 
egyházi autonómia ne jelentsen védelmet az államellenes nemzetiségi üzelmekhez.

A dualizmus kori magyar oktatáspolitikai gyakorlat azonban meglehetősen nagy eltérést 
mutatott a nemzetiségi törvényben foglaltakhoz képest, és ez a korszak végére a kiegyezés idején 
létező középfokú szlovák oktatási  intézményrendszer szinte teljes megszűnését eredményezte.  A 
korabeli magyar oktatáspolitika ugyanis a gimnáziumot a magyarosítás és az állampolgári nevelés 
egyik  fontos  eszközének  tekintette.  Ez  az  egységes  magyar  kultúrához  kötődő  értelmiség 
kialakítását  célozta,  mely  összekötő  kapcsot  jelentett  volna  a  nemzetiségi  tömegek  és  az 
államhatalom között, így biztosítva azok lojalitását. A helyzetet csak tovább rontotta, hogy az 1870-
es  évektől  Grünwald  Bélának  köszönhetően  mind  a  közéletben,  mind  a  politikai  irodalomban 
meggyökeresedett az a toposz, hogy egy szlovák gimnázium létezése lehetetlen, mivel ott oktatás 
helyett pánszláv agitátorok képzése folyik.

A szlovák nemzeti mozgalom intézményrendszer szempontjából nem a nulláról indult. A korszak 
elején létezett három tisztán szlovák, két vegyes tannyelvű és több, segédnyelvként ezt használó 
gimnázium, valamint a tanulmányi ösztöndíjakat is biztosító Matica slovenská. A szlovák oktatási 
törekvések a dualizmus idején egyrészt ezen intézmények megőrzéséért és továbbfejlesztéséért, 
másrészt a nemzetiségi törvény alapján újabb gimnáziumok létesítésért folytatott küzdelmet 
jelentett. 

Ezt utóbbi jegyében először az új szlovák iskola képviselői kezdeményezték a vallás- és 
közoktatásügyi miniszternél szlovák tannyelvű állami gimnáziumok létesítését. Ez akkor nem tűnt 
reménytelen dolognak, mivel az Andrássy- és Lónyay-kormányok részéről volt erre bizonyos fokú 
fogadókészség. Szlovák részről először Eötvös Józsefnek nyújtottak át két alkalommal is petíciót, 
de  eredmény  nélkül.  1872-ben  szintén  ehhez  a  politikai  irányzathoz  közel  álló  kormánypárti 
képviselő,  Jozef  Kajuch  kezdeményezte  ugyanezt  a  kormánynál,  amit  Lónyay  Menyhért 
miniszterelnök és maga Deák Ferenc is támogatott. Kajuch kezdeményezése a korabeli vezetésnek 
köszönhetőn  regionális  kezdeményezéssé  nőtte  ki  magát,  de  Lónyay  bukása  mindennek  véget 
vetett,  a  három  szlovák  gimnázium  és  a  Matica  megszűntetése  pedig  politikailag  végleg 
ellehetetlenítette a törekvéseiket. 

A három szlovák  tannyelvű  gimnáziumot  Zólyom  megye  és  más  törvényhatóságok 
kezdeményezésére 1874-75-ben Trefort szűntette meg, és a vizsgálóbizottságok és Gömör megye 
kérése  sem  állítottak  újabb,  szlovák  tannyelvű,  de  állami  gimnáziumokat.  A besztercebányai 
gimnáziumban  Grünwald  Béla  és  Klamarik  János  kezdeményezésére  a  miniszter  váltotta  le  a 



szlovák ügy iránt elkötelezett igazgatót, változtatta meg a tantervet és a tanári kar összetételét 1867-
ben,  a  többi  intézményben  pedig  az  1870-80-as  években  a  szlovák  segédnyelv  használatát  és 
fakultatív oktatását csaknem teljesen leépíttették. 

Szlovák Nemzeti Párt részéről több kísérlet is volt gimnáziumok alapítására 1875 után, 
de  ezeket  az  evangélikus  egyházi  vezetés  és  a  kormányok  többször  is  megakadályozták.  Az 
engedékenyebbnek  tűnő  Lukács-kormány idején  petíciókkal  is  próbálkoztak,  de  ez  sem hozott 
eredményt. Tisza István második kormánya 1916-ban ugyan törvényjavaslatot terjesztett be arról, 
hogy a hazai nyelvek számára lehetőséget biztosítson az oktatásban, de ez kísérlet a háború alatt 
nem járt sikerrel.

A szlovákok számára mindezek ellenére is létezett még két lehetőség az “anyanyelvi” 
képzésre. Az egyiket a komoly hagyományokkal rendelkező nyelvművelő diáktársaságok működése 
jelenthette, de erre a korabeli iskolák vezetése sokszor hisztérikusan reagált, aminek a diákkörök 
betiltása  vagy nem egyszer  kicsapás  lett  az  eredménye.  A másik alternatívát  a  szlovák diákság 
csehországi  peregrinációja  jelentette,  ami 1875 után erősödött  föl.  Cseh részről  ezt  a számukra 
folyósított ösztöndíjakkal segítették elő, és több kísérlet volt arra is, hogy a morva határövezetben 
szlovák tannyelvű középiskolákat állítsanak föl, ám ezek a terveket az első világháború kitörése 
meghiúsította. A csehországi képzés egyben azt is jelentette, hogy ezek az emberek a cseh-szlovák 
kölcsönösség  ideológiájának  képviselőjeként  tértek  vissza  Magyarországra  tanulmányaik 
befejeztével, a peregrinációjukat elősegítő szlovák politikusok (pl.: Milan Hodža vagy Pavel Blaho) 
pedig szintén ezt az ideológiát képviselték. Ugyanakkor a Csehországban tanuló szlovák diákok 
alacsony  száma  megmutatta,  hogy  mindez  nem  tudta  pótolni  a  magyarországi  szlovák 
intézményrendszer hiányát.

A korszak egyetlen szlovák tannyelvű tanítóképzője a nagyrőcei volt,  amit 1874-ben 
számoltak  fel.   Ezt  követően  újabb,  szlovák  tannyelvű tanintézet  létrehozása  nem  sikerült. A 
szepesváraljai katolikus tanítóképzőben a szlovák nyelvű képzés ugyan létezett, de 1879 után már 
ez csak egy tantárgy lett, bár ez a korszak végéig megmaradt. Az első világháború idején ugyan 
Tisza István 8 helyen tervezte szlovák nyelvű képzés megindítását, de erre végül a bukása miatt 
nem került sor. 

  

 

Felsőfok

 

A felsőfokú képzés esetében az jogi hátteret szintén a nemzetiségi törvény jelentette. Ez 
kötelezően előírta a kormány számára,  hogy a pesti  egyetemen egy szlovák nyelv- és irodalom 
tanszék létesítsen, ám erre a korszak végéig sem került sor. Az 1870-es években még az evangélikus 
egyház által fenntartott pozsonyi és eperjesi lelkészképzőben is használtak a szlovák tannyelvet, ám 
az évtized közepére ez már megszűnt. A további szlovák kísérletek az anyanyelv használatára a 
felsőoktatásban sikertelenek voltak, noha Tisza István idején volt kísérlet egy a szlovák tanszék 
alapítására. 

Szlovákok számára mindezek hiányában elvileg valamiféle  alternatívát  jelenthetett  a 
felsőoktatási  tanintézeteken  belül  folyó  nyelvművelés,  ám  ennek  sokszor  szintén  tiltás  vagy 
kicsapás  lett  az  eredménye.  A másik  lehetőséget  a  bécsi,  és  különösen  a  prágai  peregrináció 
jelentette, de az ott tanuló szlovák diákok rendkívül alacsony száma jól mutatja, hogy ez sem tudta 
pótolni a magyarországi anyanyelvi képzés hiányait, az egyetemi hallgatók pedig nagy számban 
váltak a cseh-szlovák kölcsönösség ideológiájának képviselőivé.

 


