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Az I. világháborút követően, a határok változása, illetve a nagyarányú 
migráció nyomán jelentős mértékben módosultak Magyarország etnikai 
viszonyai. A trianoni békeszerződés következtében az ország területének 
67%-a, népességének 58%-a a szomszédos államokhoz került. Míg 1910-
ben a lakosság 46%-a volt nem magyar anyanyelvű, addig 1920-ra ez az 
arány 10%-ra csökkent. Az elvándorlás és az asszimiláció következtében a 
nemzeti kisebbségek 1938-ban már csak az összlakosság 7%-át tették ki 
(Népszámlálás, 1983:14, 23, 30).  

A területváltozással a Magyarországon maradt kisebbségek elszakadtak 
nemzeti többségük nyelvi, kulturális közegétől, elvesztették művelődési, 
oktatási, vallási intézményeik többségét, melyek a szomszéd országokba 
kerültek át. A szlovákok, románok, szerbek köréből sokan éltek az optálás 
(az állampolgárság szabad megválasztása) lehetőségével, és áttelepültek 
a környező államokba. A kivándorlók között volt számos értelmiségi 
(tanító, lelkész), ami tovább rontotta a kisebbségek kulturális lehetőségét, 
identitásmegőrző képességét. A régi gazdasági és igazgatási centrumok 
elcsatolásával a nemzetiség lakta határmenti térségekben megélhetési 
gondok jelentkeztek, ezért sokan elköltöztek az ország belsejében lévő 
magyar többségű településekre. A kisebbségek életét gyakran szélsőséges 
nacionalista megnyilvánulások, diszkriminatív magatartások nehezítették. 
Mindez felgyorsította az asszimilációs folyamatot. Miközben 1920 és 1941 
között az ország népessége 17%-kal nőtt, a nemzetiségi lakosság száma 
22%-kal csökkent (Oltvai, 1991:173; Horváth, 2005:186-187). 

A Tanácsköztársaság bukását követően 1919 második felében két 
kormányrendelet jelent meg, amely a nemzetiségi oktatást szabályozta. A 
4044/1919 ME rendelet rögzítette, hogy a községek, az egyházak és 
különféle alapítványok a képzés minden szintjén, szabadon alapíthatnak 
iskolát, amelyekben a tannyelvet az alapító határozhatja meg. A rendelet 
kimondta, hogy a nemzetiségek lakta községekben, ahol nem beszélik a 
magyar nyelvet az állami és községi népiskolákban és ismétlő iskolákban 
is a kisebbség nyelvén kell folytatni az oktatást. Olyan körzetekben, ahol a 
lakosság legalább fele magyarul (is) beszél, az írást, olvasást, számolást, 
beszéd- és értelemgyakorlatokat, az éneket, a hittant nemzetiségi nyelven 
oktassák, a többi tárgyat taníthatják magyarul. A magyar nyelv (olvasás, 
írás, beszéd- és értelemgyakorlatok) a nem magyar tannyelvű iskolákban 
a III. osztálytól kezdve kötelező tárgynak számított. A helyi közigazgatási 
hatóságok kérésére a vonatkozó rendeletet később úgy módosították 
(209 494/1919. VKM), hogy, ahol korábban magyar volt a tannyelv, ott a 
szülők többségének kérésére az megmaradhatott (Donáth, 2008:105-106; 
Szita, 1986:606-609). 
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Az 1920. június 4-én aláírt és 1921. július 26-án hatályba lépő trianoni 
békeszerződés kötelezte Magyarországot, hogy a nemzeti kisebbségek 
számára biztosítson szabad nyelvhasználatot, szabad vallásgyakorlást, 
nemzetiségi iskolák felállításának lehetőségét, és azokban a kisebbségi 
tannyelv használatát. A Klebelsberg Kuno által kiadott, a nem magyar 
ajkú lakosság oktatásáról intézkedő 4800/1923. ME (és a végrehajtás 
szabályozó 110 478/1923. VKM) rendelet a trianoni békeszerződésben 
előírt kötelezettségnél szélesebb körű nemzetiségi képzést biztosított. A 
rendelet kimondta a szabad iskolaválasztást, illetve azt, hogy a kisebbségi 
tannyelvű oktatási intézmények minden tekintetben egyenrangúak az 
azonos típusú magyar nyelven oktató iskolákkal. Tannyelv tekintetében 
irányelvül az szolgált, hogy ahol a lakosság többsége nemzetiségi, vagy 
van legalább 40 fő egyazon kisebbséghez tartozó tanköteles, ott 
nemzetiségi nyelven folyjék az oktatás. A nemzetiségi iskolák, az egyházi 
és alapítványi intézmények is állami támogatásban részesültek (Mikó, 
1989:458, Olay, 1935:13-15; Füzes, 1979:386). 

A tannyelv tekintetében háromféle nemzetiségi elemi iskola működött. 
Az ún. A típusú (kisebbségi tanítási nyelvű) intézményekben az oktatás a 
nemzetiség nyelvén folyt, de a magyar nyelv is kötelező tárgyként 
szerepelt. A B típusú iskolában az oktatás vegyes tannyelvű volt. A 
természetrajz, természettan és vegytan, a gazdaságtan, illetve a rajz és 
kézimunka tárgyakat a nemzetiség nyelvén, a földrajz, történelem, polgári 
ismeretek tárgyakat és a testgyakorlást magyarul tanították. Az írás és 
olvasás, a beszéd- és értelemgyakorlatok, a számolás és mérés, valamint 
az ének tantárgy anyagát mindkét nyelven leadták. A C típusú iskolában 
mindent magyarul tanítottak, de kötelezőként oktatták a nemzetiségi 
nyelvet (írást, olvasást, beszéd- és értelemgyakorlatokat). Az egyházi 
fenntartású C típusú iskolákban a hitoktatás is kisebbségi nyelven folyt, 
ami jelentős mértékben erősítette a nemzeti kultúrához, hagyományokhoz 
való kötődést (Lipcsei, 2006:56; Tóth, 1995:23). 

A nemzetiségi iskolatípusról és vele a tannyelv megválasztásáról a helyi 
iskolaszékek döntöttek. Így az oktatás nyelvi paramétereit, az iskola 
fenntartója, a község és a szülők közösen határozhatták meg. Felekezeti 
intézmény esetében a jóváhagyás a megyéspüspök hatáskörébe tartozott. 
Az állami és a községi iskolák esetén az iskolaszékek javaslatát a megyei 
alispán a kultusztárcához terjesztette fel. Az elvileg széleskörű nyelvi 
jogokat biztosító 1923-as rendelet azonban a gyakorlatban nem szüntette 
meg a közoktatás terén jelentkező nemzetiségi feszültségeket, a tannyelv 
körüli vitákat. Gyakran előfordult, hogy magyar nacionalista körök, 
esetenként a helyi hatóságok akadályozták az A típusú oktatás indítását 
és helyette inkább a C típusú képzést szorgalmazták (Olay, 1935:13-14; 
Tilkovszky, 1998:47; Mikó, 1989:462). 

A nemzetiségi iskolák számára új tanterveket kellett kidolgozni. 1925-
ben került kiadásra az állami és községi osztott képzésű nemzetiségi elemi 
iskolák tanterve, majd 1927-ben az osztatlan, illetve a részben osztott 
képzésű intézmények tanterve (62 800/1925. VKM, 61 784/1927. VKM). 
Az egyházi fenntartású iskolák ezt vették át, és ez alapján készítették el 
saját változatukat, amelyet a katolikus iskolákban 1926-ban, a református 
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intézményekben 1932-ben, az evangélikusoknál pedig 1938-ban vezettek 
be. A tanterv alapvető előírása volt, hogy a 6. osztály végére a diákok 
mindkét nyelven képesek legyenek alap szintű kommunikációra. Ezért az 
egyik nyelven leadott anyagot a másik nyelven is gyakorolták. A tanítóktól 
elvárták, hogy a tanulókkal való érintkezés során egyaránt használják 
mind a magyart, mind a nemzetiség nyelvét. Az oktatásban a korabeli 
közfelfogásnak megfelelően nagy súlyt kapott Magyarország történelme, 
földrajza, az állampolgári jogok, kötelességek ismerete. Ezeket magyarul 
és a kisebbségi nyelven egyaránt tanították (Lipcsei, 2006:43, 52). 

A korszak folyamán végig komoly gondot jelentett a kisebbségi nyelvű 
tankönyvek és oktatási segédanyagok hiánya. A korábban ezt biztosító 
egyetemi műhelyek, egyéb nemzetiségi kulturális intézmények a határon 
kívülre kerültek. A kisebbségi értelmiség elvándorlásával meggyengült az 
oktatás személyi háttere. A gazdasági nehézségek miatt az iskolafenntartó 
községek és egyházak csak korlátozott anyagi eszközökkel rendelkeztek, 
és az állam sem tudott nagyobb mennyiségű könyvet, tankönyvet és 
taneszközt biztosítani a nemzetiségi iskolák számára (Rácz, 2004:272-
273; Tegzes, 1999:208). 

A tankönyvek engedélyezésénél 1925-ben új rendszert vezettek be. Ezt 
a VKM keretében működő Tankönyv Bizottság végezte, külső szakértők 
felkérésével. Ez az eljárás az állami, községi és katolikus egyház iskoláira 
vonatkozott. A protestáns, az ortodox és az izraelita oktatási intézmények 
tankönyveit saját egyházi főhatóságaik engedélyezték. Az új rendszer 
bevezetését széleskörű tankönyvrevízió kísérte. Számos anyagot kivontak 
az oktatásból, illetve kötelező tankönyvtípusok használatát írták elő. A 
nemzetiségi kiadványok esetében különös gondot fordítottak arra, hogy 
földrajzi, történeti, társadalmi szempontból a keresztény, nemzeti, revíziót 
szorgalmazó hivatalos magyar szellemiséget tükrözzék. Ezért sem lehetett 
a kisebbségi tankönyvhiányt a szomszédos államokban kiadott művekkel 
pótolni, mert azok a hazaival élesen szembenálló szemléletet tükröztek. A 
tankönyvpiac átfogó ellenőrzése, és egyben a takarékosság érvényesítése 
érdekében a VKM 1932-ben korlátozta a tankönyvcserét. Előírta, hogy az 
iskolák 5 évig nem változtathatnak az éppen használt tankönyveken. A 
rendelet az állami és községi iskolákra vonatkozott, de a miniszter az 
egyházi főhatóságokat is hasonló lépésre kérte (Szebenyi, 1994:614-620). 

A nemzetiségi oktatás egyik sarkalatos gondja az akut pedagógushiány 
volt. A területi elcsatolások, és az azt követő elvándorlás nyomán nem állt 
rendelkezésre kellő számú kisebbségi anyanyelvű tanító és lelkész, akik a 
nemzetiségi iskolák zavartalan működését biztosíthatták volna. Az 1930-
as évek közepén a német nemzetiségi iskolákban dolgozó 1280 tanító és 
tanár közül csak 91 volt német anyanyelvű. A kellő pedagógus utánpótlás 
biztosítása érdekében az 1923-as rendelet intézkedett, hogy az ország 
egyetemein minden elemi iskolával rendelkező kisebbségnek legyen saját 
tanszéke. Az 1930-as években a budapesti Pázmány Péter és József Nádor 
Tudományegyetemen, valamint a debreceni, szegedi és pécsi egyetemen 
összesen 18 tanszéken folyt nemzetiségi nyelvű képzés (8 nyelv- és 
irodalom, 1 filológia, 9 lektori tanszék), ahol többek között német, 
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szlovák, román, szerb és horvát, valamint lengyel nyelven folyt az oktatás 
(Lipcsei, 2005:100; Olay, 1935:15-16). 

Mindezen problémák következtében a viszonylag rugalmas 1923-as 
szabályozás ellenére a nemzetiségi iskolák száma nem érte el a lakossági 
arány indokolta mértéket. Az oktatási intézmények között igen alacsony 
volt a kisebbségi nyelven tanító A típusúak száma, az iskolahálózat 66%-a 
C típusú képzést nyújtott. 1928-ban még 632 nemzetiségi iskolában folyt 
tanítás, közülük 105 intézmény (17%) volt A típusú. A gazdasági válság 
okozta nehézségek, illetve a nacionalizmus erősödése következtében a 
kisebbségi iskolák száma 1933-ra már 565-re csökkent, és ezen belül 61 
intézmény (11%) oktatott teljes körűen, nemzetiségi nyelven. A németek 
448 (46 A, 139 B, 263 C), a szlovákok 53 (2 B, 51 C), a románok 11 (1 B, 
10 C), a horvátok 30 (4 B, 26 C), a szerbek 19 (15 A, 4 B), a szlovének 4 
(3 B, 1 C), nemzetiségi iskolával rendelkeztek (Tilkovszky, 1998:48; Olay, 
1935:18-20; Szita, 1986:615-618). 

A nemzetiségi oktatás terén az egyes kisebbségek eltérő helyzetben 
voltak. A 6-11 éves tanköteles korosztályt tekintve egy-egy iskolára a 
szlovákoknál 202, a horvátoknál 186, a románoknál 154, a szlovéneknél 
148, a németeknél 119, a szerbeknél 28 fő jutott. A saját egyházzal, erős 
nemzeti identitással, stabilabb anyagi háttérrel rendelkező kisebbségek 
szélesebb körű és színvonalasabb anyanyelvű képzést tudtak biztosítani a 
fiatalok számára. Ahol viszont gyors és átfogó asszimilációs folyamatok 
érvényesültek, ott kevésbé tudtak élni a kisebbségi oktatás lehetőségével. 
A szlovákok körében 1925 és 1935 között az anyanyelven írni-olvasni 
tanuló tankötelesek aránya 90%-ról 60%-ra csökkent. Az iskolatípusok 
aránytalan megoszlásával a kormány sem volt elégedett. A nemzetiségi 
lakosság száma alapján a VKM egyedül a Dél-Dunántúlon 62 helyen 
sürgetett magasabb szintű anyanyelvi képzést, 44 településen C helyett B, 
18 községben B helyett A típusú oktatás bevezetését (Tóth, 1995:118; 
Füzes, 1979:391). 

A nagy gazdasági válság, az európai politikai változások, és a radikális 
erők hazai előretörése nyomán az 1930-as évek közepén erőteljesebb 
magyarosítási törekvések jelentkeztek. Ezzel párhuzamosan zajlott egy 
kulturális homogenizáló folyamat, és ennek részeként az oktatási rendszer 
egységesítése. Ezekkel összefüggésben 1935-ben új szabályozás jelent 
meg a kisebbségi iskolákra vonatkozóan. A Hóman Bálint kultuszminiszter 
által kidolgozott 11 000/1935. ME rendelet a vegyes tannyelvű (B típusú) 
képzést kívánta általánossá tenni, megszüntetve az iskolatípusok közötti 
választás lehetőségét. A tisztán kisebbségi tannyelvű oktatást felmenő 
rendszerben felszámolták, kifuttatták, a C típusú képzést nyújtó iskolákat 
viszont fel kívánták fejleszteni vegyes tannyelvűvé. Maradt azonban a 
lehetőség a C típusú képzésre is. Ahol korábban nem volt kisebbségi 
oktatás, de 20 diák szülei most ezt kérték, ott az iskola bevezethette a 
nemzetiségi nyelv tanítását. Az új szabályozás részleteire vonatkozó 
760/1936. és 115 085/1937. VKM rendelet értelmében az egységes B 
típusra történő átállást 1938 őszéig kellett volna végrehajtani (Rendeletek 
tára, 1936:1432; Rácz, 2004:568). 
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Az új rendszer a valóságban nem is vegyes tannyelvű, hanem kétnyelvű 
képzést vezetett be. Az 1-4. osztályban az anyanyelv- és szülőföldismeret 
(beszéd- és értelemgyakorlat, írás, olvasás, fogalmazás, helyesírás, nyelvi 
magyarázat, ének), a természet- és gazdaságismeret körébe tartozó 
tantárgyak (számolás és mérés, természetrajz, természettan, vegytan, 
gazdaságtan, háztartástan, egészségtan, rajz és kézimunka), valamint a 
hit- és erkölcstan a nemzetiség nyelvén kerültek oktatásra. A magyar 
nyelv- és irodalmat (magyar beszéd- és értelemgyakorlat, írás, olvasás, 
olvasmánytárgyalás, fogalmazás, helyesírás, nyelvi magyarázat) és a 
társadalom- és nemzetismeret tárgyait (történelem, földrajz, állampolgári 
jogok és kötelességek), illetve az éneket és a testnevelést magyarul 
tanították. A következő két osztályban a tannyelvet felcserélték. Így az 
elemi iskolai képzés végére a diákok mindkét nyelven átvettek minden 
fontos ismeretet, és felkészülhettek a kétnyelvű kommunikációra. (Szita, 
1986:622-623; Füzes, 1979:388). 

Az átszervezés nagymértékű tananyagcsökkentéssel járt együtt, mert 
elsődleges szempontnak tekintették, hogy a tanterv legfontosabb elemeit 
a diákok mindkét nyelven elsajátítsák. Az osztott képzést nyújtó iskolák 
számára megállapított képzési minimumot tekintették a részben osztott, 
illetve osztatlan iskolákban a teljesítendő maximális előírásnak. Nagyobb 
figyelmet fordítottak a megtanultak rögzítésére. Bevezették, hogy a 
diákok minden héten összefoglalták a frissen elsajátított ismeretanyagot, 
minden tantárgyból, mindkét nyelven (Rendeletek tára, 1939:3490-3494; 
Szita, 1986:622-623). 

Az új típusú képzéshez 1938-ban adták ki a tantervet (111 110/1938. 
VKM). Ekkor jelentek meg az egységes oktatás számára készült első 
tankönyvek, amely részben a korábbi magyar és nemzetiségi nyelvű 
kiadványok átdolgozott változata, illetve új, kétnyelvű vezérkönyvek 
voltak. 1935-től, a protestánsokhoz hasonlóan, már a katolikus iskoláknál 
is az egyházi főhatóságok dönthettek arról, milyen tankönyveket, oktatási 
anyagokat használnak. Erről legfelsőbb szinten a Katolikus Tanügyi Tanács 
döntött. A püspöki kar 1936-ban úgy határozott, hogy az oktatás során a 
későbbiekben már csak kifejezetten a katolikus intézmények számára 
íródott, az egyházi hatóságok által megrendelt vagy általuk jóváhagyott 
tankönyveket lehet használni (Szebenyi, 1994:620-621). 

Az átszervezés a tervezettnél sokkal lassabb ütemben haladt. Radikális 
politikai körök részéről komoly nyomás jelentkezett a tisztán nemzetiségi 
nyelvű képzés mielőbbi felszámolására, a kormány azonban nem siettette 
az intézmények átalakítását, hogy elég időt adjon a felmerülő problémák 
megoldására. 1938-tól jelentős politikai változások kezdődtek a közép-
kelet-európai régióban. Magyarország a következő 4 év alatt, 4 lépésben 
jelentős területeket szerzett vissza a Trianonban elcsatolt országrészekből. 
Ezzel azonban a kisebbségi lakosság létszáma is megnövekedett, 3,5 
millió főre (23%). A visszacsatolásokkal nagyszámú nemzetiségi oktatási 
intézmény is magyar fennhatóság alá került. Ezek B típusúra történő 
átalakítása súlyos társadalmi problémához vezethetett volna. Befolyásolta 
a kormány állásfoglalását, hogy a területvisszaszerzésért, az 1. és 2. bécsi 
döntésért cserébe Németország különleges nemzetiségi jogokat követelt a 
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magyarországi németség számára. Az 1940-es népcsoportegyezmény 
biztosította a németeknek, hogy saját iskolahálózatot építhetnek ki, ahol 
az A típusú képzéshez hasonlóan a tannyelv német lehet, a magyar nyelv 
pedig kötelező idegen nyelvként szerepel (Tilkovszky, 1988:256). 

Mindezek után a kormány új átfogó szabályozást adott ki a kisebbségi 
oktatással kapcsolatban. A 700/1941. ME rendelet visszaállította a korábbi 
hármas kisebbségi iskolarendszert, ismét választási lehetőséget biztosítva 
a szülőknek az egyes típusok között. A Magyarországra került nemzetiségi 
tanintézetek megtarthatták az anyanyelvi oktatást. Az 1935-ös rendelet 
nyomán A-ról B típusúra átszervezett, vagy eredetileg B típusú képzést 
nyújtó iskolákban kisebbségi nyelvű (A típusú) oktatást lehetett folytatni. 
A korábbi C típusú intézmények esetében 40 család kérésére vegyes 
tannyelvű (B típusú) képzés szervezhettek. A magyar nyelv oktatása 
azonban minden tanintézményben kötelező volt. A rendelet végrehajtási 
utasítása rugalmas megoldásokat kínált. Lehetőség volt arra, hogy egy 
iskolán belül eltérő képzési típushoz tartozó tagozatok működjenek, a 
szülők igényének megfelelően (Szita, 1986:325; Füzes, 1979:403-405). 

A változások következtében 1941-ben összesen 2747 nemzetiségi iskola 
működött Magyarországon. A németek 485, a szlovákok 119, a délszlávok 
94, a románok 1345, a ruszinok 704 oktatási intézménnyel rendelkeztek. 
Az iskolák 87%-a A típusú, vagy ilyen átszervezésre kijelölt B típusú 
intézmény volt. A kisebbségi oktatást széles körben biztosító központi 
rendelkezések ellenére, a nemzetiségek szerény anyagi lehetőségei, a 
pedagógus- és tankönyvhiány, a szélesedő asszimiláció és a hazai 
radikális politikai erők magyarosító törekvései nyomán a nemzetiségi 
iskolák működése terén, a Horthy-korszakban az elért eredmények mellett 
számottevő hiányosságok jelentkeztek. 
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