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Magyar oktatásügy a Felvidéken 1918–1938

1. Mi tör tént a ma gyar ál la mi ság ös  sze om lá sa után?

A há bo rús ös  sze om lás ide jén a ma gyar tan ügyi kor mány zat egy ál ta lán nem volt –
nem is le he tett – fel ké szül ve a Fel vi dék cseh meg szál lá sá ra, ezért az észa ki vár me −
gyék pe da gó gu sa i nak többezres nagy ság ren dű tö me gei több nyi re min den fé le el iga −
zí tás nél kül sod ród tak a nagy fel for du lás ban. Köz pon ti lag ki bo csá tott ren de le tek
vagy uta sí tá sok nem lé tez tek, bár az egyes vár me gyék ál la mi tan fel ügye lői he lyen −
ként meg pró bál ták bi zo nyos egy sé ges irány el vek kel meg szab ni vár me gyé ik ál la mi
ta ní tó i nak ma ga tar tá sát.

Mi vel a ma gyar ka to na ság és kar ha ta lom 1918 de cem be ré ben – bíz va Károly iék
pa ci fiz mu sá ban és an tant ba rát sá gá ban – min den el len ál lás nél kül fel ad ta a fel vi dé −
ki vár me gyé ket, a be nyo mu ló „cseh szlo vák” ka to nai ala ku la to kat és a nyo muk ban
meg je le nő pol gá ri ha tó sá go kat már sem mi nem tart hat ta vis  sza at tól, hogy ké nyük −
re−ked vük re űz hes sék el szol gá la ti he lyük ről a ma gyar köz al kal ma zot ta kat, köz tük a
ma gyar pe da gó gu so kat. A meg szál lás sal min de nütt kez de tét vet te a ma gyar in téz −
mé nyek, min de nek előtt az is ko lák fel szá mo lá sa, a ma gyar pe da gó gu sok tö me ges
el bo csá tá sa, sőt me ne kü lés re kény sze rí té se.

A szer ve ző dő cseh szlo vák ál lam ha ta lom a meg szállt Fel vi dé ken a ma gyar is ko la −
há ló zat le épí té sét és vis  sza fej lesz té sét, il let ve ez zel pár hu za mo san a „cseh szlo −
vák” tan nyel vű is ko lák gyors sza po rí tá sát tar tot ta egyik leg sür gő sebb fel ada tá nak.
E nagy át ala ku lás nak Anton Šte fánek, az 1918 de cem be ré ben Zsol nán fel ál lí tott
Szlo vá ki ai Tej ha tal mú Mi nisz té ri um Is ko lai és Nemzetművelődésü gyi Refer á tusá nak
(Referát škol st va a národek osvety Min is ter st va s plnou mocou pre správu Sloven −
ska) ve ze tő je volt a konk rét végre ha jtó ja.1

A cseh meg szál lás után a tö meg mé re tű nyel vi vál tás egy for mán súj tot ta mind a
nép fő is ko lai tan in té ze te ket, mind a kö zép is ko lá kat. Pe dig kez det ben fel té te lez ni le −
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he tett, hogy az ön ma gát de mok ra ti kus nak hir de tő ál lam ha ta lom leg alább a nép fő is −
ko lák vo nat ko zá sá ban gon dos kod ni fog a mél tá nyos ren de zés ről.

Meg fe le lő tör vé nyes sza bá lyo zás hi á nyá ban az im pé ri um vál tás utá ni Szlo vá ki á −
ban tel jes mér ték ben a Szlo vá ki ai Telj ha tal mú Mi nisz té ri um, il let ve an nak Is ko lai és
Nemzetművelődésü gyi Refer á tusa ké nyé től füg gött a ma gyar is ko la há ló zat le épí té −
sé nek mér té ke és üte me. A ma gyar ta ní tók és ta ná rok egy te te mes há nya da – amint
ar ra már utal tunk – ele ve be sem vár ta a cseh meg szál lást, ha nem a vis  sza vo nu ló
ma gyar ka to na ság gal, kar ha ta lom mal és köz igaz ga tás sal együtt „ön ként” tá vo zott
szol gá la ti he lyé ről.

A min den ne héz ség és meg pró bál ta tá s el le né re hely ben ma radt pe da gó gu sok tól
a fo ko za to san kon szo li dá ló dó új ál lam ha ta lom ál la mi hű ség es kü le té tel ét kö ve tel −
te. Ezt a ma gyar ta ní tók és ta ná rok 1919−ben tö me ge sen ta gad ták meg, ar ra va ló
hi vat ko zás sal, hogy a nem zet kö zi jog ér tel mé ben a cse hek ál tal meg szállt Fel vi dék
még min dig Ma gyar or szág ré szét ké pe zi. Az es küt meg ta ga dó ma gyar pe da gó gu so −
kat azon nal meg fosz tot ták hi va tá suk gya kor lá sá nak le he tő sé gé től, és a leg több
eset ben ki uta sí tot ták őket a köz tár sa ság területéről.2

A ha ta lom vál tás Prokrusztész ágyá ban ver gő dő fel vi dé ki ma gyar is ko la fenn tar tók
– ve lük együtt az egyes tan tes tü le ti kö zös sé gek – több nyi re pél dás helyt ál lás sal vál −
lal ták a meg pró bál ta tá so kat, és min dent meg tet tek an nak ér de ké ben, hogy az im −
pé ri um vál tás há nya tott idő sza kát az el sza kí tott ma gyar ság is ko lái mi nél na gyobb
szám ban túl él jék. Az 1919. év nya rán és őszén ugyan is még élt a re mény, hogy a
bel− és kül po li ti kai kon szo li dá ció után idő vel majd ér vé nye sül ni fog az ál lam fen nen
hir de tett de mok ra ti kus rend sze re, amely a ma gyar is ko la há ló zat to váb bi csor bí tat −
lan fenn tar tá sát is biz to sí ta ni fog ja min de nütt, ahol er re igény mu tat ko zik.

A cseh szlo vák ál lam ha ta lom azon ban a Fel vi dé ken 1920 nya rá ra ok ta tás po li ti kai
szem pont ból tel jes tab u la rasát csi nált. A bé ke kon fe ren cia meg nyi tá sá nak ide jén –
1919. ja nu ár 18−án – Cseh szlo vá kia már bir to ká ban volt az igé nyelt ma gyar or szá gi
te rü le tek nek. A tri a no ni bé ke dik tá tum alá írá sá nak nap ján – 1920. jú ni us 4−én – pe −
dig Cseh szlo vá ki á ban már ja vá ban mű kö dött a vá lasz tott par la ment, meg szü let tek
a ma gyar el le nes föld re form tör vé nyek, meg tör tént a ré gi ma gyar köz al kal ma zot tak le −
cse ré lé se, ki sa já tí tot ták a ma gyar ság kul tu rá lis és köz mű ve lő dé si in téz mé nye it, ro −
mok ban he vert a ma gyar ok ta tás ügy, sőt szá mol ni le he tett a ha ta lom újabb és
újabb ma gyar el le nes lé pé se i vel.

A ma gyar is ko lák gar ma dá já nak nyel vi át ala kí tá sá val és a ré gi tan sze mély zet
nagy ré szé nek le cse ré lé sé vel a Fel vi dé ken mű kö dő ma gyar pe da gó gu sok te te mes
ré sze ál lás ta lan ná vált. Az el bo csá tott ta ní tók és ta ná rok rend sze rint há rom ha vi fi −
ze té sük nek meg fe le lő vég ki elé gí tést kap tak. A ha ta lom ezen túl me nő en már nem
volt haj lan dó gon dos kod ni ró luk és csa lád juk ról, mi ál tal sok szor a leg na gyobb nyo −
mor ba ta szí tot ta őket. Ezért az tán a leg több el bo csá tott pe da gó gus csa lá dos tul tá −
vo zott a ma ra dék Ma gyar or szág te rü le té re. Olya nok is akad tak azon ban, akik min −
den ne héz ség el le né re hely ben ma rad tak, és vár ták az idők jobb ra for du lá sát. A ha −
ta lom azon ban idő vel ezek kö zül is na gyon so kat ki uta sí tott a Cseh szlo vák Köz tár −
sa ság te rü le té ről.

Az ál lás vesz tés ből és a ki uta sí tá sok ból ere dő sze mé lyi és csa lá di tra gé di ák a
meg szál ló ha ta lom kö ze ge it azon ban már egy ál ta lán nem ér de kel ték. A leg főbb
gond ju kat eb ben a vo nat ko zás ban az je len tet te, hogy va la mi lyen mó don si ke rül jön
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meg bir kóz ni uk a tö me ges el bo csá tás kö vet kez té ben be állt óri á si mér té kű pe da gó −
gus hi án  nyal, s új ra be in dí ta ni a ki sa já tí tott ma gyar is ko lák mű kö dé sét, ter mé sze te −
sen már „cseh szlo vák” nyel ven. Ezt a fel ada tot a tan ügyi kor mány zat a cseh or szág −
ré szek ből a meg szállt Fel vi dék re át irá nyí tott pe da gó gu sok kal pró bál ta meg ol da ni,
több−ke ve sebb si ker rel. És per sze a be özön lő cseh ta ní tók és ta ná rok egyút tal a
„cseh szlo vá ko sí tás” leg fon to sabb bá zi sát is je len tet ték az ak kor még túl nyo mó an
ma gyar jel le gű fel vi dé ki városok ban.3

A ma gyar is ko lák igaz ga tó i ról, tan tes tü le te i ről és is ko la fenn tar tó i ról nagy ál ta lá −
nos ság ban el mond ha tó, hogy azok az el le nük al kal ma zott pres  szi ó val szem ben elő −
sze re tet tel hi vat koz tak kü lön bö ző jo gi alap el vek re. Ilyen volt pél dá ul a fe le ke ze ti is −
ko lák au to nóm jel le ge, a ta ní tás nyel vé nek az is ko la fenn tar tó ál tal va ló meg ál la pít −
ha tó sá ga, de min de nek előtt az a tény, hogy 1919–1920−ban a cse hek ál tal meg −
szállt Fel vi dék nem zet kö zi jo gi lag még nem volt a cseh szlo vák ál lam ré szé nek te kint −
he tő. A ha ta lom il le té ke se i hez be nyúj tott fo lya mod vá nyok ban és pa na szok ban
arány lag gyak ran tör tént hi vat ko zás ezek re a posz tulá tumokra, bár az is igaz, hogy
a fö lé nyes győz te se ket az ilyen „jo gi szőr szál ha so ga tás ok” nem na gyon ér de kel ték.

A Fel vi dék is ko lai mag yarta lanításá nak, va la mint az ok ta tás ügy „cseh szlo vák”
nem ze ti vá gá nyok ra va ló át ál lí tá sá nak fo lya ma ta az adott kö rül mé nyek kö zött az
1919/1920−as tan év vé gé re már csak nem be fe je zett tény nek volt te kint he tő. Az ál −
lam ha ta lom va ló ban „for ra dal mi” mó don ol dot ta meg a nagy át ren de ző dés kor fel −
me rü lő prob lé má kat. Nem za var tat ta ma gát hol mi jo gi és er köl csi skru pu lu sok kal;
nem ri adt vis  sza sem a fe le ke ze ti is ko lák ál la mo sí tá sá tól, eset leg azok fel szá mo lá −
sá tól, sem a tan in té ze ti ala pít vá nyok el kob zá sá tól, sem a pe da gó gu sok tö me ges el −
bo csá tá sá tól és azok kol dus bot ra jut ta tá sá tól, sem az egyes is ko lák tan nyel vé nek
erő sza kos megvál toz tatásától.4

A Fel vi dék ha gyo má nyo san Ma gyar or szág egyik leg ter mé ke nyebb kultúr ta la ja
volt. Alig két év vel az im pé ri um vál tás után ez a kultúr ta laj le ta rol tan, el szi ge tel ten
és ha lál ra ítél ten ad ta át tes tét a raj ta egy re in kább el bur ján zó, idő vel gyű löl kö dést
és em be ri le al ja so dást ter mő vad haj tás ok nak.

2. Az al kot má nyos kor szak el ső évei (1920–1925)

Az 1920. esz ten dőt mél tán ne vez het jük a Cseh szlo vák Köz tár sa ság vi szony la gos
kon szo li dá lá sa évé nek mind bel−, mind pe dig kül po li ti kai vi szony lat ban. Az 1920. évi
áp ri li si par la men ti vá lasz tá so kon a ma gyar pár tok is el in dí tot ták je lölt je ik re, ami nek
ered mé nye kép pen a má jus 26−án ös  sze ülő Nem zet gyű lés ben már ma gyar kép vi se −
lők és sze ná to rok is he lyet fog lal tak.

A ma gyar tan in té ze tek el len fo ga na to sí tott at ro ci tá sok az al kot má nyos ság be áll −
tá val és a ren des vá lasz tott Nem zet gyű lés mun ká já nak fo lya ma tos sá vá lá sa után
sem szűn tek meg. A ha ta lom to vább ra is kí mé let le nül fel lé pett a ma gyar is ko lák el −
len, ha azt va lós vagy vélt ér de kei úgy kí ván ták. A cseh szlo vák pol gá ri és rend őri ha −
tó sá gok egy aránt meg fi gye lés alatt tar tot ták a ma gyar is ko la fenn tar tó kat, az is ko la −
szé ke ket, a ma gyar szü lői tár sa da lom ve zér egyé ni sé ge it, a ma gyar pe da gó gu so kat,
de besúgóhálozatukkal még a ma gyar kö zép is ko lás di ák sá got is szi go rú el len őr zés
alatt tar tot ták.5
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A fel vi dé ki ma gyar is ko lák ra le sel ke dő ve szély, va la mint a ma gyar ok ta tás ügy
nyil ván va ló sé re lme el le né re a ma gyar nem ze ti kö zös ség ra gasz ko dá sa anya nyel vi
is ko lá i hoz ezek ben az évek ben még tö ret len volt. A hú szas évek ele jén a ma gyar
ele mi, pol gá ri, kö zép− és szak is ko lák – már ahol az ál lam ha ta lom nem szá mol ta fel
azo kat – min de nütt szin te túl zsú fol tak vol tak. A nem anya nyel vi is ko lák ba já ró ma −
gyar gyer me kek túl nyo mó több sé ge ek kor még sa ját vagy szü lei aka ra ta el le né re
kény sze rült ide gen is ko lá ba. A vá ro sok több sé ge ugyan is vagy tel je sen meg szün tet −
te a ma gyar is ko lát, vagy ha azt meg is hagy ta, ka pa ci tá sa rend sze rint nem volt ele −
gen dő va la men  nyi ér dek lő dő ma gyar gyer mek be fo ga dá sá ra.

Az ál la mi élet és a bel ső po li ti kai hely zet vi szony la gos kon szo li dá lá sa után – az
al kot má nyos kor szak be kö szön tét kö ve tő en – a Cseh szlo vák Köz tár sa ság ban töb −
bek kö zött már a va lós is ko la ügyi ál la po tok ös  sze ge ző szám ba vé te lé re is sor ke rül −
he tett. Csak is ez ál tal volt hi telt ér dem lő en fel tér ké pez he tő az im pé ri um vál tás alatt
és köz vet le nül az után be kö vet ke zett rom lás mér té ke. A szlo vá ki ai ma gyar ele mi
nép is ko lák ra vo nat ko zó an az 1921/1922−es tan év ről ren del ke zünk az el ső hi te les
és meg bíz ha tó sta tisz ti kai ki mu ta tá sok kal. A prá gai Ál la mi Sta tisz ti kai Hi va tal fel mé −
ré se sze rint eb ben a tan év ben Szlo vá ki á ban ös  sze sen 727 ma gyar tan nyel vű ele mi
nép is ko la volt, ame lyet 101 268 gyer mek lá to ga tott. Ezek zöm mel fe le ke ze ti is ko −
lák vol tak. Az ös  sze sen 616 fe le ke ze ti is ko lá ból 354 volt ró mai ka to li kus, 11 gö rög
ka to li kus, 192 re for má tus, 29 evan gé li kus, 30 pe dig zsi dó is ko la. A 111 nem fe le −
ke ze ti ele mi nép is ko lá ból 75 volt ál la mi, 32 köz sé gi, 4 pe dig a ma gán is ko lák szá −
ma.6

Az 1920/1921−es tan év vé gé re a ma gyar kö zép is ko lai há ló zat le épü lé se is elő −
re ha la dott ál la pot ba ju tott, bár a mély pon tot ezen a té ren majd csak az év ti zed kö −
ze pe je len tet te. A jel zett tan év vé gén Szlo vá ki á ban ös  sze sen négy önál ló ma gyar kö −
zép is ko la volt: Ko má rom ban, Érsekújvárot t, Ipoly sá gon és Ri ma szom bat ban. To váb −
bi há rom kö zép is ko lá nak volt tel jes ma gyar ta go za ta: Po zsony ban, Kas sán és Lo −
son con. Cson ka – ki ha lás ra ítélt ma gyar kö zép is ko lai ta go za tok vol tak még Po zsony −
ban, Lé ván, Rozs nyón, Kas sán és Eper je sen. Az önál ló ma gyar kö zép is ko lá kat és a
tel jes és cson ka ma gyar ta go za to kat lá to ga tó ta nu lók szá ma 4563 volt.

A szo ro sabb ér te lem ben vett kö zép is ko lák le épí té se mel lett a kü lön bö ző ren del −
te té sű egyéb kö zép fo kú szak is ko lák fel szá mo lá sa is meg tör tént. Ezek kö zül is fő leg
a ta ní tó kép ző in té ze tek lik vi dá lá sa je len tett pó tol ha tat lan hi ányt. Az 1920/1921−es
tan év vé gé re Szlo vá ki á ban egyet len ilyen jel le gű is ko la ma radt fenn, a Szent Or so −
lya−ren di apá cák ta ní tó kép ző in té ze te Po zsony ban. Fér fi ta ní tó kép ző egy sem
maradt.7

A Fel vi dék ma gyar la kos sá ga nem szem lél te csen des tu do más vé tel lel és be le −
nyug vás sal anya nyel vi is ko lá ink fo lya mat ban lé vő drasz ti kus le épí té sét. Ten ni ugyan
nem so kat tu dott az ál lam ha ta lom ön ké nyes ma gyar el le nes meg nyil vá nu lá sa i val és
a sa ját jo gi nor má it is fi gyel men kí vül ha gyó in téz ke dé se i vel szem ben, de leg alább
meg pró bált til ta koz ni e jog tip rás ok el len. A sta tá ri um és a ka to nai dik ta tú ra meg −
szün te té se után a vá ro sok ban tün te té se ket és nagy gyű lé se ket szer vez tek a ma gyar
is ko lák vé del mé ben, de a sé rel met szen ve dett fa lu si ma gyar la kos ság is elé ge det −
len ke dett. Szü lői duputá ciók sű rűn ki lin csel get tek a zsu pá ni hi va ta lok ban, a po zso −
nyi Szlo vá ki ai Telj ha tal mú Mi nisz té ri um Is ko la ügyi Refer á tusán, a prá gai Is ko la ügyi
és Nemzetművelődésü gyi Mi nisz té ri um ban, sőt a köz tár sa sá gi el nö ki iro dá ban is.
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Az 1920−ban so ro zat ban meg nyil vá nu ló is ko la vé dő til ta ko zá sok a fel vi dé ki ma −
gyar ság nak szin te va la men  nyi tár sa dal mi ré te gét és cso port ját ak ti vi zál ták. Lát vá −
nyos meg moz du lá sok ra azon ban min de nekelőtt ott ke rült sor, ahol az is ko la be zá rá −
sok kö vet kez té ben je len tős szá mú ma gyar né pes ség ma radt anya nyel vi is ko la nél −
kül. Per sze az ak tív meg moz du lá sok nak az is egyik el en ged he tet len fel té te le volt,
hogy az érin tett hely ség ben lé tez zen egy olyan po li ti kai, tár sa dal mi vagy fe le ke ze ti
ha tó erő, amely ké pes nek bi zo nyul irá nyí ta ni a ma gyar la kos ság spon tán elé ge det −
len sé gét. Az is ko la vé dő ak ci ók szer ve zői a leg több eset ben a he lyi egy há zi kö zös sé −
gek ve ze tői, eset leg a fo lya ma to san ala ku ló, il let ve már lé te ző ma gyar po li ti kai párt −
szer ve ze tek voltak.8

A fel vi dé ki ma gyar pár tok ve ze tői és par la men ti kép vi se lői na gyon gyor san kény −
te le nek vol tak tu da to sí ta ni, hogy a nem ze ti ki sebb ség vé del mi szer  ző dés ben biz to sí −
tott, a Nép szö vet ség ál tal ga ran tált – de a köz tár sa ság alap tör vé nye i be is be épí tett
– kul tu rá lis jo gok tisz te let ben tar tá sát re mél ni a cseh szlo vák ál lam ha ta lom tól sem −
mi kép pen sem in do kolt.

Az éle sebb sze mű meg fi gye lők már a hú szas évek el ső fe lé ben re giszt rál ták a
cseh szlo vá ki ai ma gyar is ko lai ne ve lés nem ze ti szem pon tú hi á nyos sá ga it, és azt al −
ka lo mad tán nyil vá no san is szó vá tet ték. Azon sen ki nem le pő dött meg, hogy a
„cseh szlo vák” tan nyel vű is ko lák ki mon dot tan ma gyar el le nes szel lem ben ta ní tot tak
és ne vel tek, an nál fá jóbb volt azon ban ta pasz tal ni, hogy fo ko za to san a ma gyar tan −
nyel vű is ko lák ból is ki vész a ma gyar ön tu dat ra és nem zet sze re tet re va ló ne ve lés. A
tan fel ügye lők min de nütt ár gus sze mek kel fi gyel ték a ma gyar ta ní tó kat, és ébe ren őr −
köd tek afe lett, ne hogy úgy mond „ma gyar na ci o na lis ta” szel lem ben ne vel jék a re á −
juk bí zott gyer me ke ket. A ma gyar el len zé ki po li ti ku sok vé le mé nye sze rint – ezt a ma −
gyar saj tó is fen nen han goz tat ta – a „csa lá di tűz hely nél” kell be ol ta ni a ma gyar gyer −
me kek be és ser dü lők be a ma gyar nem ze ti ön tu da tot, a nem ze tük höz va ló ra gasz ko −
dást.

A „csa lá di tűz hely” azon ban nem volt ké pes va la men  nyi ma gyar is ko lás gyer mek
ese té ben pó tol ni a nem ze ti szem pont ból hi á nyos is ko lai ne ve lést. Bár a ki sebb sé −
gi hely zet kez de té től ta núi le he tünk egy erős nem ze ti töl te tű, sok eset ben szin te túl −
di men zi o nált, da cos ma gyar ság tu dat ki fej lő dé sé nek is ta nu ló if jú sá gunk kö ré ben,
ez zel pár hu za mo san a csök ken tett in ten zi tá sú nem ze ti ér zés, a kö zöm bös ség, az
alac sonyab brendűsé gi komp le xus és ez ál tal a meg al ku vás ra va ló haj lan dó ság is
kez dett egy re in kább tért hó dí ta ni a ta lajt vesz tett és sok szor meg ha son lott lel ki sé −
gű fel vi dé ki ma gyar if jú ság ban. So kan utat té vesz tet tek a ki lá tás ta lan nak tű nő ki −
sebb sé gi ma gyar vi lág ban. Vi lág né ze ti za var és nem ze ti tá jé ko zat lan ság nem egy
eset ben oko zott bel ső meg ha son lást a fel nö vek vő új ma gyar ge ne rá ció soraiban.9

A ki sebb sé gi sors te hát egy részt nem ze ti éles lá tás ra ne velt, más részt azon ban
a nem ze ti tu dat fer dü lé sek ve szé lye it is ma gá ban hor doz ta.

3. A cseh szlo vák ha tal mi ön kény és a ma gyar nem ze ti ön vé de lem a
köz tár sa ság ok ta tás po li ti ká já ban

A hú szas évek kö ze pé re már sen ki nek nem ma rad tak il lú zi ói a cseh szlo vák ál lam −
ha ta lom nak a nem ze ti ki sebb sé gek kel szem ben al kal ma zott diszk ri mi na tív ok ta tás −
po li ti ká ja irán t. A hely zet azon ban sem a né met, sem a ru tén, sem pe dig a len gyel
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nem ze ti kö zös sé gek vo nat ko zá sá ban nem volt an  nyi ra el szo mo rí tó, mint a ma gyar −
ság ese té ben.

A hú szas évek el ső fe lé ben be állt kü lön bö ző vál to zá sok után az év ti zed kö ze pén
– konk ré tan az 1925/1926−os tan év ben – a szlo vá ki ai ma gyar ság nak volt négy önál −
ló kö zép is ko lá ja, ne ve ze te sen Ko má rom ban, Ipoly sá gon, Ri ma szom bat ban és Po −
zsony ban (az Or so lya−ren di apá cák ta ní tó kép ző in té ze te). Emel lett volt még to váb bi
négy tel jes kö zép is ko lai ta go zat szlo vák és né met tan in té ze tek mel lett Po zsony ban,
Kas sán, Lo son con és Érsekújvárot t. Há rom vá ros ban – „cson ka” ta go za tok ként –
meg vol tak még a szlo vák ká vál toz ta tott is ko lák ki fu tó ma gyar osz tá lyai: Eper je sen,
Rozs nyón és Lé ván. E há rom utób bi vá ros ban azon ban a szó ban for gó 1925/1926−
os tan év ben vég leg meg is szűnt a ma gyar kö zép is ko lai oktatás.10

A ha ta lom ma gyar el le nes is ko la po li ti ká ja min den té ren nyo mon kö vet he tő volt.
Az as  szi mi lá ci ós tö rek vés je len volt mind az ál la mi, mind a fe le ke ze ti tan ügyi szer −
vek te vé keny sé gé ben. Ezen a té ren azon ban min den tan ügyi ha tó sá gon túl tett egy
mil itán san ma gyar el le nes tár sa dal mi szer ve zet, a Szlo vák Li ga (Slovenská li ga),
amely a fel vi dé ki ma gyar ság kö ré ben mél tán vált hír hedt té ag res  szív na ci o na liz mu −
sá val. A Szlo vák Li ga az is ko lai szlo vá ko sí tást te kin tet te egyik fő kül de té sé nek, és
va ló ban nagy igye ke zet tel vet te ki ré szét an nak gya kor la ti meg va ló sí tá sá ból.

A Szlo vák Li ga a ma gyar köz ség ben gyak ran már 4−5 „cseh szlo vák” te le pes vagy
ál la mi al kal ma zott – csend őr, pénz ügy őr, pos ta mes ter, vas utas, jegy ző stb. – csa −
lád gyer me ke szá má ra meg szer vez te a szlo vák is ko lát. A ta ní tás rend sze rint mo der −
nül fel sze relt is ko lák ban, több nyi re csak né hány szlo vák, eset leg cseh gyer mek kel
in dult be. Ez ön ma gá ban vé ve még nem is lett vol na sé rel mes az ős ho nos he lyi ma −
gyar la kos ság szem pont já ból, ha ezt nem kö vet te vol na a ma gyar gyer me kek fo ko −
za tos be édes ge té se a szlo vák is ko lá ba.

A Li ga−is ko lák ta nu ló it a leg több he lyen in gyen el lát ták tan köny vek kel, ese ten −
ként még ru há zat tal is, sőt né ha még in gye nes is ko lai ét kez te tést is biz to sí tot tak
szá muk ra. Az anya gi elő nyök és a lát vá nyos pro pa gan da, a sze gé nyebb sor sú – vagy
a meg al ku vóbb – „lé lek vá sár lás” nem min dig és nem min de nütt ér te el cél ját, az
évek mú lá sá val azon ban a Li ga−is ko lák mű kö dé se a ma gyar fal vak ban egy re ered −
mé nye seb bé vált. Tér nye ré sük rend sze rint a ma gyar is ko la gyen gü lé sét, szá mos
eset ben meg szű né sét von ta ma ga után.

A Szlo vák Li ga a har min cas évek kö ze pé ig Szlo vá kia te rü le tén ös  sze sen már 208
ele mi nép is ko lát, pol gá ri is ko lát, va la mint kis ded óvót ho zott lét re, túl nyo mó több sé −
gük ben ma gyar nyelv te rü le ten. Nem egy 70−80%−ban ma gyar több sé gű köz ség volt,
amely ben en nek kö vet kez té ben a ma gyar is ko la meg szű né sé re, ese ten ként erő sza −
kos fel szá mo lá sá ra is sor került.11

A ma gyar kö zép is ko lák le épí té sén be lül kü lö nö sen nagy gon dot je len tett a ma −
gyar tár sa da lom szá má ra a ta ní tó kép zés csak nem tel jes fel szá mo lá sa. A fel vi dé ken
mind ös  sze egyet len ta ní tó kép ző foly tat hat ta mun ká ját, az Or so lya−ren di apá cák ró −
mai ka to li kus ta ní tó kép ző in té ze te Po zsony ban, amely éven te át lag 40 ok le ve let
adott ki. A fi úk szá má ra azon ban ez a le he tő ség sem volt meg.

Idő köz ben a cseh szlo vák tan ügyi kor mány zat is be lát ta a ma gyar ta ní tó kép zés
ilye tén ál la po tá nak tart ha tat lan sá gát, a fel szá molt ma gyar pe da gó gus kép zés új ra in −
dí tá sá ról azon ban hal la ni sem akart. Mind ös  sze az tör tént, hogy a mi nisz té ri um el −
ren del te: a Po zso nyi Cseh szlo vák Ál la mi Ko e du ká ci ós Ta ní tó kép ző In té zet mel lett az
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1924/1925−ös tan év től hoz za nak lét re – a már meg lé vő szlo vák min tá já ra – egy ma −
gyar nyel vű egy éves abi turien si tan fo lya mot, éven te leg fel jebb 30 érett sé gi zett fiú
és 10 nő szá má ra.

A ma gyar tanítóután pótlás gond ja it azon ban az egy éves abi turien si tan fo lyam mal
nem le he tett or vo sol ni. Kü lö nö sen fér fi ta ní tók ban volt ér zé kel he tő a hi ány. A tan ügyi
kor mány zat vé gül en ge dé lyez te, hogy a ne ve zett po zso nyi tan in té zet mel lett 1927
szep tem be ré től ma gyar pár hu za mos osz tályt is szervezzenek.12

A fel vi dé ki ma gyar kö zép is ko lák vo nat ko zá sá ban a tár gyalt idő szak ban né mi for −
má lis elő re lé pést je len tett a tan ügyi kor mány zat nak az az in téz ke dé se, amely nek ér −
tel mé ben 1927. szep tem ber 1−jé től mind Po zsony ban, mind Kas sán önál ló tan in té −
ze tek ké szer vez ték át az ot ta ni ma gyar re ál gim ná zi u mo kat. Az 1927/1928−as tan −
év ben Szlo vá ki á ban ki ala kult egy töb bé−ke vés bé vég le ges nek bi zo nyu ló ma gyar kö −
zép is ko lai há ló zat. Eb ben a tan év ben Szlo vá kia 9 kö zép is ko lá já ban folyt ma gyar
nyel vű ok ta tás. A 9 tan in té zet ből azon ban csak 6 volt va ló sá gos is ko la, 3 csu pán
szlo vák tan in té ze tek mel lett lé te ző ma gyar ta go zat ként mű kö dött.

A ma gyar nyel vű szak ok ta tás te rén a hely zet még en nél is el szo mo rí tóbb volt. A
fel vi dé ki ma gyar ság nak egyet len kö zép fo kú kép zést nyúj tó szak is ko lá ja sem volt. A
kas sai ipar is ko la szlo vák törzs osz tá lyai mel lett en ge dé lyez tek egy ma gyar ta go za tot,
amely azon ban egy ál ta lán nem elé gí tet te ki a fel vi dé ki ma gyar tár sa da lom igé nye it.
A ma gyar ke res ke del mi szak is ko lák is mind meg szűn tek. Igaz, a po zso nyi ke res ke −
del mi aka dé mia mel lett meg hagy tak egy ma gyar ta go za tot, amely nek ka pa ci tá sa tel −
je sen elég te len nek bizonyult.13

A har min cas évek kö ze pén kez dett meg fi gyel he tő vé vál ni egy igen csak saj ná la −
tos je len ség, ne ve ze te sen az, hogy a ma gyar szü lők nek egy bi zo nyos ré sze már ön −
ként, sa ját sza bad aka ra tá ból ad ta be gyer me két az ál lam nyel vű is ko lá ba. A ki sebb −
sé gi lé lek ta ni fo lya ma tok meg fi gye lői sok eset ben döb ben ten ta pasz tal ták, hogy az
anya nyel vi is ko la mel lett ki fej tett pro pa gan dá ra a ma gyar la kos ság egy ré sze kezd
ér zé ket len né vál ni. Ez a je len ség pe dig egy ér tel mű en a nem ze ti ön fel adást je len tet −
te. Az egyes ma gyar csa lá dok as  szi mi lá ci ó ja, iden ti tás vál tá sa rend sze rint az zal kez −
dő dött, hogy gyer me ke i ket már ak kor sem já rat ták ma gyar is ko lá ba, ha azt kü lön −
ben meg te het ték vol na. Nagy szük ség volt te hát az el len zé ki ma gyar po li ti ku sok, a
saj tó, a ma gyar egy há zi és köz éle ti sze mé lyi sé gek fel vi lá go sí tó mun ká já ra. Szó ban
és írás ban – és nem utol só sor ban sze mé lyes pél da mu ta tás sal – ösz tö nöz ni kel lett
a ma gyar szü lői tár sa dal mat a ki tar tás ra az anya nyel vi is ko la mel lett. „…az ide ge −
na jkú is ko la elnemzetleníti a gyer me ket” – hang sú lyoz ta az egyik je les fel vi dé ki nem −
zet po li ti kus egyik elő adá sá ban. „Az ide gen nyelvű is ko lá ban más kul tú ra lo pó dzik a
gyer mek lel ké be. Nem is me ri meg sa ját múlt ját, tör té nel mét, iro dal mát. Mind az, ami
nem ze ti ér zést ér zel mi leg alá tá maszt hat ná, nem jut el hoz zá. […] Nem fog tud ni
együt térezni nép kö zös sé gé vel, fe le más lesz, vagy a leg el ső al ka lom kor, ha ér de kei
úgy kí ván ják, át pár tol más nemzetiséghez.”14

Az el len zé ki ma gyar saj tó ter mé kek ugyan csak meg kü lön böz te tett fi gyel met szen −
tel tek az is ko la ügyi prob lé mák nak, az e té ren el szen ve dett ma gyar sé rel mek nek, va −
la mint az ide gen is ko la elnemzetlenítő ha tá sá nak. Az Egye sült Ma gyar Párt köz pon −
ti na pi lap ja, a Prá gai Ma gyar Hír lap pél dá ul egy 1937. évi jú ni u si szá má ban egész
tab ló ját ad ta a leg ki rí vóbb ma gyar el le nes is ko la ügyi vis  sza élé sek nek. A lap fő leg a
kö vet ke ző hi á nyos sá gok ra mu ta tott rá; meg ol dat lan a ma gyar ta nár kép zés, a ma −
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gyar kö zép is ko lák egy ré sze ál lam nyel vű tan in té ze tek mel lő zött ta go za ta ként mű kö −
dik, a ma gyar is ko lák élé re is leg in kább szlo vák nem ze ti sé gű igaz ga tó kat ne vez nek
ki, a ma gyar is ko lák és ta go za tok tan tes tü le te it nagy elő sze re tet tel töl tik fel nem
ma gyar nem ze ti sé gű – sok eset ben ma gya rul nem is tu dó – pe da gó gu sok kal, a ma −
gyar is ko lák szá má ra nem hoz tak lét re kü lön ma gyar tan ke rü le te ket ma gyar tan fel −
ügye lők kel, sőt ma gyar nem ze ti sé gű tan fel ügye lő ki ne ve zé sé re még so ha nem ke −
rült sor, még a szín tisz ta ma gyar et ni kai te rü le ten sem stb.15

A ma gyar pe da gó gus sze mé lyi sé ge kez det től fog va meg ha tá ro zó té nye ző jé vé vált
a ki sebb sé gi lét harc nak. Az ál lam ha ta lom ép pen ezért ré sze sí tet te előny ben a
„cseh szlo vák” nem ze ti sé gű – eset leg ma gyar nem ze ti szem pont ból már kö zöm bös
– ta ná ro kat a ma gyar pol gá ri és kö zép is ko lák ban. A har min cas évek ben azon ban a
szol gá lat ra je lent ke ző ta ná rok kö zött már ott vol tak azok a fel vi dé ki ma gyar ér tel mi −
sé gi fi a ta lok, akik egye te mi, sőt már kö zép is ko lai ta nul má nya i kat is az im pé ri um vál −
tás után vé gez ték. Ezek kö zül so kan szent kül de tés nek érez ték a ta ná ri−ta ní tói hi va −
tást, de a ki sebb sé gi ma gyar tár sa da lom is el vár ta tő lük ezt a fel adat vál la lást.

„Ki sebb sé gi ma gyar ta nár nak len ni ma min den nél fon to sabb kül de tést, mis  szió −
vál la lást je lent” – ír ta Es ter házy Luj za gróf nő, a po li ti kus Es ter házy Já nos nő vé re a
pro hászká sok Új Élet cí mű fo lyó ira tá ban 1936 de cem be ré ben. „Va jon elég erős
lesz−e fi a tal ta nár ge ne rá ci ónk hi va tás ér ze te, hogy ezt a mis  szi ót ön tu da to san vál lal −
ja és tel je sít se? Ha nem lesz – ha hi va tá sos ta ná rok he lyett csak is me ret köz lő és
ké nye lem sze re tő tu ca tem be rek ke rül nek ka ted rá ink ra –, ak kor a ke ze ik ből ki ke rü lő
meg nem ne velt if jú ér tel mi ség ből hi á nyoz ni fog úgy az aka rat, mint a ké pes ség ar −
ra, hogy nem zet tö re dé kün ket a szét mál lás tól meg óv ja. Így hát igen nagy mér ték ben
fi a tal pe da gó gu sa ink tól függ ki sebb sé gi né pünk éle te, vagy to váb bi ha nyat lá sa” –
foly tat ta hi va tás eti kai fej te ge té sét az idé zett szerző.16

A fi a tal pe da gó gu sok fe lé meg nyil vá nu ló szak mai, nem ze ti és er köl csi el vá rá sok
te hát a ma xi má li sak vol tak. Mind a po li ti kum, mind a tu do má nyos ság, mind a fel vi −
dé ki ma gyar tár sa da lom egé sze a ma gyar pe da gó gu sok ban vél te meg ta lál ni a nem −
zet men tő küz de lem leg in kább had ra fog ha tó köz ka to ná it. A tan ügyi kor mány zat, va −
la mint az ál lam ha ta lom min den ren dű és ran gú ha tó sá ga pe dig ép pen for dít va: a
ma gyar is ko lák ta ní tó i tól és ta ná ra i tól kí ván ták meg a leg szi go rúb ban, hogy a Cseh −
szlo vák Köz tár sa ság iránt hű sé ges és lo já lis alatt va ló kat ne vel je nek a ma gyar if jú −
ság ból, olyan pa lán tá kat, akik már a ki sebb ren dű ség alá za tá val vi se lik az apá ik ra
kénysz erített – és ne kik is örö kül ju tó – ki sebb sé gi sor sot.

4. Kul tu rá lis au to nó mi át, ön igaz ga tást vagy ön ren del ke zést?

Az 1938. esz ten dő vel a Cseh szlo vák Köz tár sa ság be lé pett fenn ál lá sá nak 20. esz −
ten de jé be. E ju bi le u mi év már be kö szön te kor ar ra ösz tö nöz te mind az ál lam ha ta lom
kép vi se lő it, mind az or szág egyes nem ze ti kö zös sé ge i nek ve ze tő it, hogy a múl tat jól
át gon dol va, a je lent pe dig ala po san meg fon tol va fel ké szül je nek a vár ha tó új eu ró pai
fej le mé nyek re, ame lyek kö ze led te sen ki szá má ra nem volt két sé ges.

A Prá gai Ma gyar Hír lap ja nu ár 1−jei új évi ve zér cikk ében Szi lassy Bé la sze ná tor te −
kin tet te át a Cseh szlo vá ki á ba erő szak kal be ke be le zett fel vi dé ki ma gyar ság húsz
évét. Sze rin te az el telt két év ti zed rend kí vül sú lyos vesz te sé ge ket ho zott az el sza kí −
tott ma gyar nem zet rész szá má ra mind anya gi vi szony lat ban, mind lé lek szá má nak

106 Popély Gyula

szemle-2007-3:szemle-2007-3.qxd  7.8.2007  20:13  Page 106



ala ku lá sá ban. „Ki sebb sé gi éle tünk szám adá sá nál a nem ze ti szo li da ri tás ki fej lő dé −
sét te kint het jük egyet len je len tős nye re ség té te lünk nek, amely nek a ju bi lá ris év ben
tisz ta szív ből ör vend he tünk” – kons ta tál ta Szi lassy szená tor.17

A ma gyar el len zé ki saj tó hang vé te le bi za ko dóbb volt, mint bár mi kor az előtt az el −
múlt húsz év ben. „Mi két év ti ze de vá runk az igaz sá gos nem ze ti sé gi modusz viven di
el jö ve te lé re” – volt ol vas ha tó az Egye sült Ma gyar Párt köz pon ti na pi lap já nak 1938.
feb ru ár 5−ei szer kesz tő sé gi ve zér cikk ében. „Nem ze ti ön tu da tunk ban tör he tet le nül, a
jobb jö vő ben bi za kod va vá runk, mert hi szünk a tör té nel mi fej lő dés igaz ság osz tó ere −
jében.”18

A ma gyar el len zé ki kép vi se lők a prá gai par la ment ben is rend sze re sen hal lat ták
sza vu kat, és mind un ta lan rá mu tat tak az ál lam ha ta lom nem ze ti sé gi po li ti ká já nak el −
nyo mó jel le gé re. Es ter házy Já nos kép vi se lő pél dá ul a költ ség ve té si bi zott ság feb ru −
ár 8−ai ülé sén a ma gyar ság tan ügyi sé rel me it is szám ba vet te. Töb bek kö zött rá mu −
ta tott, hogy a már öt év óta üre se dés ben lé vő po zso nyi és prá gai egye te mi tan szé −
kek még min dig be töl tet le nek ar ra al kal mas ma gyar ta ná rok kal, a tan fel ügye lők kö −
zött nincs egyet len ma gyar sem, ar ról nem is be szél ve, hogy a Szlo vák Li ga egy re−
más ra nyit ja meg is ko lá it a szín ma gyar fal vak ban.19

A prá gai nem zet gyű lés kép vi se lő há zá nak 1938. áp ri lis 5−i ülé sén Jaross An dor
kép vi se lő, az Egye sült Ma gyar Párt el nö ke 12 pont ba fog lal va is mer tet te a ma gyar −
ság po li ti kai, gaz da sá gi, szo ci á lis és kul tu rá lis kö ve te lé se it. E kö ve te lé sek 5. pont −
ja fog lal ko zott az ok ta tás ügy kér dés kö ré vel.

„Kö ve tel jük, hogy az is ko lá kat és a nép mű ve lés min den in téz mé nyét a ma gyar −
ság sa ját szer vei út ján, hit val lá sos szel lem ben ma ga ve zet hes se és ke zel hes se. Kö −
ve tel jük a hi ány zó ma gyar is ko lák sür gős pót lá sát. Kö ve tel jük a ma gyar nyelv te rü le −
ten az elnemzetlenítést cél zó, a Sloven ská Li ga ál tal lé te sí tett cseh szlo vák nép is ko −
lák meg szün te té sét” – szö gez te le a Jaross kép vi se lő ál tal elő ter jesz tett kí vá nal mak
5. pont ja. Köz vet ve azon ban még a 10. és a 11. pont is kap cso ló dott az ok ta tás −
ügy jö vő be li el kép zelt ren de zé sé hez. A 10. pont pél dá ul a kö vet ke ző kar di ná lis el vet
fo gal maz ta meg: „Kö ve tel jük az elnemzetlenítés és en nek kí sér le tét szi go rú an bün −
te tő tör vény meg al ko tá sát.” A 11. pe dig ne mes egy sze rű ség gel így hang zott: „Kö ve −
tel jük Szlo vá kia és Kár pát al ja autonómiáját.”20

A ma gyar ok ta tás ügy hely ze té nek mél tá nyos ren de zé sé re az ál lam ha ta lom azon −
ban az 1938. esz ten dő ben sem mu ta tott haj lan dó sá got. Pe dig ek kor ra már ál ta lá −
nos sá vált an nak kí vá nal ma, hogy a ha ta lom biz to sít son kul tu rá lis au to nó mi át az
egyes nem ze ti ki sebb sé gek szá má ra, mi vel azok kul tu rá lis fej lő dé se csak is en nek
ke re té ben vél he tő biz to sí tott nak. A ma gyar tan ügyi szak em be rek sze rint a kul tu rá lis
au to nó mia a köz tár sa ság ha tá lyos jog sza bá lya i nak kö vet ke ze tes al kal ma zá sá val
min den ne héz ség nél kül élet be lép tet he tő vol na. Er re nem is len ne szük ség új tör −
vé nyek re, csu pán az al kot mány be tű it és szel le mét kel le ne kö vet ke ze te sen és jó in −
du la tú an al kal maz ni.

A cseh szlo vák ál lam ha ta lom ma gyar is ko la po li ti ká ja azon ban még 1938 fo lya −
mán, az ún. cseh szlo vá ki ai vál ság előt ti hó na pok ban sem vált ész sze rűb bé. A tan −
ügyi kor mány zat és az alan ta sabb is ko la ügyi ha tó sá gok to vább ra is me re ven el zár −
kóz tak a ma gyar ság ez irá nyú ké rel me i nek ki elé gí té se elől. És ami leg in kább ir ri tál −
ta a ma gyar tár sa dal mat: a szlo vák is ko la ala pí tá si kí sér le te zé sek és pró bál ko zá sok
a ma gyar lak ta köz sé gek ben még 1938 de re kán is fo lya mat ban vol tak.
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Az is ko la kér dés a kü lön bö ző szin tű és jel le gű párt po li ti kai meg moz du lá sok nak
és ren dez vé nyek nek is örök zöld té má ja volt. Ezt a kér dés kört az Egye sült Ma gyar
Párt leg fel sőbb ve ze té se is ál lan dó an me le gen tar tot ta. Nem csak a prá gai par la −
ment ben és a párt hi va ta los me mo ran du ma i ban volt ró la szó, ha nem az el len zé ki
ma gyar saj tó ban, va la mint a párt kör ze ti, já rá si és he lyi szer ve ze te i nek köz gyű lé se −
in is.

Az Egye sült Ma gyar Párt lé vai já rá si szer ve ze te 1938. feb ru ár 20−án tar tot ta ren −
des évi köz gyű lés ét, ame lyen ma ga Jaross An dor, a párt or szá gos el nö ke is meg je −
lent. Az itt el hang zott po li ti kai elő adá sá ban Jaross szólt a sze rin te igen csak kí vá na −
tos szlo vák–ma gyar ki egye zés és meg bé ké lés fel tét ele i ről is. „A meg bé ké lést mi
úgy kép zel jük el, hogy min den nem ze ti ség a ma ga te rü le tén ma ga lesz az úr, és a
ma gyar lak ta vi dé kek nek vis  sza ad ják a ma gyar jel le get” – fej te get te az or szá gos
párt el nök. „A ke resz tény nem ze ti föl fo gás alap ján be csü lünk min den nem ze ti sé get.
Ezer éves kap cso la ta ink van nak a szlo vák ság gal, ezt a vi szonyt nem akar juk meg ron −
ta ni, de azt a be csü le tes szlo vá kok is be lát ják, hogy nincs szük ség ar ra, hogy a ma −
gyar vi dé ket szlo vák szín re fes sék át. Hely te len tö rek vés, ha va la ki ma gyar fal vak −
ba, ma gyar gyer me kek szá má ra szlo vák is ko lá kat akar be te le pí te ni” – fej te get te idé −
zett lé vai be szé dé ben Jaross Andor.21

A ma gyar is ko lá kért foly ta tott küz de lem te hát szer ve sen il lesz ke dett be le a fel vi −
dé ki ma gyar nem ze ti kö zös ség ál ta lá nos nem ze ti ön vé del mi har cá ba. Az is ko la kér −
dés egyik sar ka la tos pont ja volt az Egye sült Ma gyar Párt ál ta lá nos po li ti kai kö ve tel −
mény rend sze ré nek, de az egyes köz sé gek, vá ro sok és ré gi ók szint jén is egy re gyak −
rab ban kap tak nyil vá nos sá got a kü lön bö ző is ko la vé dő, il let ve is ko la ál lí tá si tö rek vé −
sek. Ezek kez de mé nye zői a leg több he lyen az Egye sült Ma gyar Párt ve ze tői vagy he −
lyi ak ti vis tái vol tak.

A cseh szlo vá ki ai ma gyar ság szá má ra 1938 nya rán még a köz tár sa sá gon be lül
ki ala kí tan dó nem ze ti ön kor mány zat je len tet te vol na a meg ol dás kul csát. Hogy en −
nek eset le ges el éré se után mi kö vet ke zett vol na, ar ra nem kön  nyű – szin te le he tet −
len – vá la szol ni. A fel vi dé ki ma gyar ság – sőt az egész Cseh szlo vák Köz tár sa ság –
to váb bi sor sa ek kor ugyan is már a nem zet kö zi nagy ha tal mi po li ti ka függ vé nye volt.
Cseh szlo vá kia lát szat ra még egy szu ve rén ál lam be nyo má sát kel tet te, rö vi de sen be −
bi zo nyo so dott azon ban, hogy nem ke rül he ti el tör té nel mi vég ze tét.

Az 1938. év au gusz tu sá ban a Cseh szlo vá ki ai ma gyar po li ti ku sok – nem akar ván
sem mit el ha mar kod ni – egy elő re még az egy kor Beneš ál tal is be ha ran go zott „ke le −
ti Svájc” ka te gó ri á já ban lát ták cél sze rű nek gon dol kod ni. Au gusz tus má so dik fe lé ben
azon ban a prá gai kor mány még min dig nem volt ké pes kel lő mér ték ben tu da to sí ta −
ni a köz tár sa ság pusz ta ál la mi fenn ma ra dá sát is meg kér dő je le ző ve szé lye ket.

Po zsony ban 1938. au gusz tus 24−én ös  sze ült az Egye sült Ma gyar Párt tör vény ho −
zó inak kö zös klub ja. Az ülé sen ha tá ro zat ban mond ták ki: a fel vi dé ki ma gyar ság a
tel jes nem ze ti ön kor mány zat alap ján áll, és en nek el éré sét te kin ti leg főbb po li ti kai
cél ki tű zés ének. A ha ta lom fü lei azon ban to vább ra is sü ke tek ma rad tak. Pe dig az idő
gyor san múlt. Nyil ván va ló volt, hogy az ál lam fel bom lá sa már csak idő kér dé se.
Mind eze ket tu da to sít va a ma gyar ság po li ti kai ve ze tői is el ké szí tet ték ön ren del ke zé −
si dek la rá ci ó ju kat, ame lyet az Egye sült Ma gyar Párt par la men ti klub ja 1938. szep −
tem ber 17−ei po zso nyi ülé sén el fo ga dott. „Adas sék meg a le he tő ség ar ra – szö gez −
te le egy ér tel mű en az idé zett dek la rá ció –, hogy a ma gyar nép cso port nép sza va zás −
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sal dönt hes se el, mi ként kí ván el he lyez ked ni a kö zép−eu ró pai tér ség ben”. E do ku −
men tum azon ban ar ra is nyo ma té ko san fel hív ta a fi gyel met, hogy a fel vi dé ki ma gyar −
ság ve ze tői csak is bé kés esz kö zök kel, min den erő sza kos meg ol dás ki zá rá sá val
óhajt ják el ér ni nem ze ti cél jaikat.22

Az 1938. év nya rán és ko ra őszén a cseh szlo vák kor mány min de nek előtt az or −
szág több mint há rom mil li ós né met sé gé nek prob lé má i val volt kény te len fog lal koz ni.
A cseh or szág ré szek né met la kos sá ga ek kor már sem mi két sé get nem ha gyott az
irán t, hogy a né met több sé gű te rü le tek Né met or szág hoz va ló csat la ko zá sát óhajt ja.
Beneš szá má ra azon ban a Cseh szlo vák Köz tár sa ság in teg ri tá sá nak meg őr zé se min −
den nél előbb re va ló volt. A ha tár men ti né met et ni ku mú te rü le tek át en ge dé sét Né −
met or szág nak – akár egy nem zet kö zi leg el len őr zött nép sza va zás út ján is – meg en −
ged he tet len nek tar tott. E te rü le tek meg tar tá sa azon ban – az egy re in kább in ga tag
ál lam ala ku lat tá vá ló Cseh szlo vá kia ke re te in be lül – ki lá tás ta lan ná vált. Vé gül az
1938. szep tem ber 29−re Mün chen be ös  sze hí vott négy ha tal mi kon fe ren ci án Ang lia,
Fran cia or szág, Olasz or szág és Né met or szág kor mány fői ki mond ták Cseh− és Mor va −
or szág né met több sé gű ha tár men ti te rü le te i nek át csa to lá sát a szom szé dos Néme −
tországhoz.23

A köz tár sa ság agó ni á ját si et tet te és a bel ső ká oszt nö vel te, hogy ok tó ber 5−én
Beneš köz tár sa sá gi el nök le mon dott ál lam fői tiszt sé gé ről. Ek kor ra már a szlo vák
autonómis ta, sőt önál ló su lá si tö rek vé sek is egy re mar kán sab bak ká vál tak. Még be
sem fe je ző dött a Szu dé ta−vi dék né met meg szál lá sa, ami kor a szlo vák po li ti ku sok –
a Szlo vák Nép párt kez de mé nye zé sé re – ki mond ták Szlo vá kia au to nó mi á ját. A kény −
szer hely zet ben lé vő prá gai kor mány más nap el is mer te az elő ző na pi zsol nai ha tá ro −
za tot, és Jozef Tisót ki ne vez te az au to nóm szlo vák kor mány mi nisz ter el nök évé.

A szu dé ta né met kér dés meg ol dá sa után a Cseh szlo vák Köz tár sa ság ban már
sen ki nek sem le het tek ké te lyei az iránt, hogy rö vi de sen a cseh szlo vák–ma gyar or −
szág ha tár is meg vál to zik. Az egész el csa tolt Fel vi dék fel sza ba du lá sá ra nem le he tett
ugyan szá mí ta ni, az iránt azon ban sen ki nek nem vol tak ké te lyei, hogy a fel vi dé ki ma −
gyar ság túl nyo mó több sé ge rö vi de sen is mét egye sül het anya nem ze té vel. „Sze münk
lát tá ra író dik a tör té ne lem. […] Új or szág ha tá ro kat raj zol az idő” – ál la pí tot ta meg
tény sze rű en Bo ros Bé la alsószeli ta ní tó – a lap fe le lős szer kesz tő je – a Szloven szkói
Ál ta lá nos Ma gyar Ta ní tó egye sü let hi va ta los lap já nak 1938. ok tó be ri szá má ban. Az
idé zett ve zér cikk ből ki tűnt, hogy a fel vi dé ki ma gyar pe da gó gus tár sa da lom már ja vá −
ban ké szült a ha za té rés re, el vég re – a szer kesz tő ok fej té se sze rint – „a mün che ni
meg ál la po dás alap ján, mely ve zér el vül a nép raj zi szem pon tot je löl te ki, egy re bi zo −
nyo sab bá vá lik, hogy az it te ni ma gyar ta ní tó ság a ma gyar nép pel együtt új nem ze ti
ha tá rok kö zé ke rül”.

Az 1938/1939−es tan év ele jén – te hát 1938 szep tem be ré ben és ok tó be ré ben –
a Fel vi dék ma gyar lak ta te rü le te in egy fö löt tébb ér de kes fo lya mat vet te kez de tét, ne −
ve ze te sen az, hogy meg in dult a szlo vák is ko lák el nép te le ne dé se. Ez rész ben an nak
volt a kö vet kez mé nye, hogy a mün che ni ese mé nyek, va la mint Szlo vá kia, majd Kár −
pát al ja au to nó mi á já nak prok la má lá sa után a cseh te le pe sek és köz al kal ma zot tak
ez ré vel tér tek ha za a cseh or szág ré szek be, de az is köz re ját szott eb ben a fo lya mat −
ban, hogy azon ma gyar szü lők, akik ad dig bár mi lyen ok ból ki fo lyó lag szlo vák is ko lá −
ba já rat ták gyer me ke i ket, gyor san kezd tek új ból színt vál ta ni.
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A Ma gyar Ta ní tó, a Szloven szkói Ál ta lá nos Ta ní tó egye sü let fo lyó ira ta már 1938.
szep tem ber 1−jén ar ról szá molt be, hogy lám „a po li ti kai ese mé nyek mint ha ola jat
ön töt tek vol na a nem ze ti ön tu dat szun  nya dó pa ra zsá ra”. Az ok ta tás ügy vo nat ko zá −
sá ban ez min de nek előtt ab ban nyil vá nul meg, hogy min de nütt nö ve ke dett a ma gyar
is ko lá ba be íra tott ta nu lók lét szá ma. Kas sán pél dá ul 200 fő vel több ta nu lót írat tak
be a he lyi ma gyar ele mi nép is ko lá ba, mint az elő ző tan év ben. „Mind ezek az ered −
mé nyek és szimp tó mák mint egy sze iz mog ráf sze rű jel zé sei a nem ze ti ön tu dat foly to −
nos erős bö dé sé nek” – kons ta tál ta meg elé ge dés sel az idé zett cikk szerző je.24

Az 1938. szep tem ber 29–30−i mün che ni négy ha tal mi dön tő bí rói ha tá ro zat,
majd Szlo vá kia au to nó mi á já nak ki ki ál tá sa ok tó ber 6−án a leg me ré szebb ma gyar
ál mok gyors tel je sü lé sét ígér te. Az ok tó ber 9−én be in dult ko má ro mi cseh szlo −
vák–ma gyar tár gya lá sok ha tá sá ra a fel vi dé ki ma gyar ság eu fó ri á ban élt. Ez a meg −
ál la pí tás a ma gyar is ko lák ra is – mind a pe da gó gu sok ra, mind pe dig a ta nu lók ra
és szü le ik re – tel jes mér ték ben ér vé nyes nek mond ha tó. Ek kor – Boross Bé lá nak,
a Ma gyar Ta ní tó fe le lős szer kesz tő jé nek ta nú sá ga sze rint – „már sen ki és sem mi
nem ál lít ha tott kor lá to kat a nem ze ti szel lem sza bad meg nyil vá nu lá sá nak a fel vi −
dé ki ma gyar is ko lák ban”. A ma gyar tan in té ze tek több sé gén már ott len gett a ma −
gyar zász ló, ta ní tók és ta nu lók min den fé le lem ér zet nél kül gya ko rol ták a ma gyar
him nusz ének lését.25

Va jon ho gyan él ték meg eze ket a vá ra ko zás tel jes na po kat és he te ket a Fel vi dék
zárt ma gyar et ni kai tömb jé nek hely sé ge i be szlo vá ko sí tó sza ka dék kal te le pí tett ún.
Li ga−is ko lák? A ko má ro mi tár gya lá sok meg sza ka dá sa utá ni na pok ban el kez dő dött
ezen is ko lák tan sze mély zet ének, va la mint az is ko lák in gó sá ga i nak ki me ne kí té se a
ma gyar et ni kai te rü let ről. A Szlo vák Li ga Po zsony ban szé ke lő Köz pon ti Igaz ga tó sá −
ga ok tó ber 19−én kör le vél ben kér te fel a ma gyar lak ta te rü le tek tan fel ügye lő sé ge it,
hogy azok a Li ga−is ko lák va gyo nát és in gó sá ga it szál lít tas sák el a Ma gyar or szág hoz
min den bi zon  nyal vis  sza csa to lan dó dél−szlo vá ki ai ma gyar te rü le tek ről az észa kib b
szlo vák vi dé kek re, ahol azok úgy mond biz ton ság ban lesznek.26

A Fel vi dék ma gyar lak ta te rü le te i nek fel sza ba du lá sa ez után már nem so kat vá ra −
tott ma gá ra. Szlo vá kia és Kár pát al ja – amint azt már em lí tet tük – 1938 ok tó be ré −
ben tar to má nyi au to nó mi át ka pott, a ma gyar több sé gű te rü le tek sor sa azon ban
nem zet kö zi ügy ként nagy ha tal mi dön tés sel ren de ző dött. A no vem ber 2−án ki mon dott
bé csi nem zet kö zi dön tő bí rói ha tá ro zat a Fel vi dék ma gyar lak ta te rü le té nek csak nem
tel jes egé szét vis  sza ad ta Ma gyar or szág nak. A vis  sza csa to lás né hány na pon be lül
va ló ban meg is tör tént. A to vább ra is ki sebb ség ben ma ra dó észa ki ma gyar nem zet −
tö re dék pe dig rö vi de sen az 1939. már ci us 14−én for má li san füg get len ál lam má vá −
ló Szlo vák Köz tár sa ság alatt va ló ja lett.

5. Fel ső ok ta tás a Fel vi dé ken a cseh szlo vák ura lom alatt

Az 1918–19. évi ka to nai bir tok ba vé tel lel cseh fenn ha tó ság alá ke rült észak−ma gyar −
or szá gi te rü le te ken az im pé ri um vál tás előtt több fel ső ok ta tá si in té zet is mű kö dött.
Ezek kö zött vol tak több év szá za dos múlt tal ren del ke ző pa ti nás tan in té ze tek, de
olyan is akadt, ame lyet köz vet le nül a há bo rú ki tö ré se előtt ala pí tot tak. Ilyen tan in −
té ze te ket négy fel vi dé ki is ko la vá ros mond ha tott ma gá é nak: Sel mec bá nya, Eper jes,
Kas sa és Po zsony. Ezek ben a vá ro sok ban ott hont lelt két jog aka dé mia, két evan gé −
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li kus te o ló gi ai aka dé mia, egy bá nyá sza ti és er dé sze ti fő is ko la, egy gaz da sá gi aka −
dé mia, va la mint egy tu do mány egye tem.

Az 1918–1919. évi im pé ri um vál tás sal a Fel vi dé ken mű kö dő fel ső ok ta tá si tan in té −
ze tek sor sa is meg pe csé te lő dött. Egyes is ko lák az ese mé nyek kény sze rí tő ha tá sá ra a
me ne kü lést vá lasz tot ták a cse hek ál tal meg szállt vá ro sok ból, de olya nok is vol tak,
ame lyek hely ben ma rad tak. Sor su kat azon ban ezek sem ke rül het ték el. A be ren dez ke −
dő cseh szlo vák ál lam ha ta lom ugyan is a fenn ha tó sá ga alá ke rült volt ma gyar or szá gi te −
rü le te ken sem mi szín alatt sem volt haj lan dó meg tűr ni a ma gyar fel ső fo kú kép zést.

A Sel mec bá nyai Ma gyar Ki rá lyi Bá nyá sza ti és Er dé sze ti Fő is ko la nyi tot ta meg a
me ne kü lő fel ső fo kú tan in té ze tek so rát még 1918 de cem be ré ben. Ezt kö vet ték
1919 már ci u sá ban az Eper je si Evan gé li kus Kol lé gi um fel ső ok ta tá si rész le gei, ne ve −
ze te sen a Te o ló gi ai, va la mint a Jog tu do má nyi Kar. Há rom tan in té zet a hely ben ma −
ra dást vá lasz tot ta. Ezek a kö vet ke zők: Po zso nyi Ma gyar Ki rá lyi Er zsé bet Tu do mány −
egye tem, Kas sai Ál la mi Gaz da sá gi Aka dé mia, Kas sai Ál la mi Jog aka dé mia. Az 1922.
év nya rá ra azon ban mind há rom tan in té zet sor sa meg pe csé te lő dött, ami nek kö vet −
kez té ben a Fel vi dék ma gyar fel ső ok ta tás nél kül maradt.27
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GYU LA POPÉ LY

HUN GAR I AN PUB LIC EDU CA TION IN THE UPPER LAND 1918–1938

The study intro duces the grad ual reduc tion of the Hun gar i an pub lic edu ca tion
in Czecho slo va kia in the peri od of the two World Wars. The author states that
by trans form ing the Hun gar i an teach ing lan guage schools into „Czechoslovak“
teach ing lan guage schools and by chang ing a big part of the orig i nal teach ers
a vast part of Hun gar i an ped a gogues in the Upper Land became unem ployed.
In the 1921/22 school year there were total ly 727 Hun gar i an teach ing lan −
guage ele men tary schools in Slo va kia attend ed by 101 268 stu dents. These
were main ly denom i na tion al school s. At the end of the 1920/21 school year
in Slo va kia there were only four inde pend ent Hun gar i an sec ond ary school s, fur −
ther three sec ond ary schools had Hun gar i an sec tion s. The num ber of stu dents
attend ing the inde pend ent Hun gar i an sec ond ary schools and the com plete and
bro ken Hun gar i an sec tions was only 4563. Beside the can celling of sec ond ary
schools in a broad er exten t, can cel la tion of other sec ond ary voca tion al
schools also took place. From the se, main ly the can cel la tion of ped a gog i cal
insti tu tions meant an irre place able loss. To the end of 1920/21 school year
only one school was remained of such char ac ter. By found ing Czecho slo va ki a,
even the fate of uni ver si ties at the Upper Land was sealed.
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