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1945-ben a felszabadulás után a szlovákiai orosz és ukrán iskoláktól azt várták,
hogy nemcsak az oktatás és a közművelődés terén lesz meghatározó szerepük, ha-
nem a ruszinok és az ukránok nemzeti létének megújításáért kifejtett igyekezetek-
ben is. Ilyen értelemben az illető kisebbség hivatalos vezetői szintén támogatták
a nemzetiségi oktatást, és ez kellő visszhangra talált az Eperjesi Ukrán Nemzeti Ta-
nács (Ukrainskaja narodnaja rada Prjaševščiny — a továbbiakban: UNRP) tevékeny-
ségében is, amely aktívan részt vett a nemzetiségi kultúra és oktatás fejlesztésé-
hez szükséges feltételek kialakításában.1

Azokban a községekben, ahol az iskolák állapota megengedte, már az 1944-es
és az 1945-ös esztendő fordulóján megkezdődött a tanítás.2 Ez nehéz feladat volt,
hiszen az iskolaépületek többnyire tönkrementek vagy kárt szenvedtek, ráadásul
nem volt, aki tanítson bennük.3 Az osztályokban nem voltak padok, a tanulók nem
rendelkeztek olyan alapvető tanszerekkel sem, mint a papír, a toll, a tinta, a ceru-
za.4 Több tanító, amikor meglátta a kijelölt iskola szegényes állapotát, melyben dol-
goznia kellett volna, inkább más állomáshelyre ment, s helyettük olyan személyeket
kellett alkalmazni, akik csak polgári iskolát végeztek.5 A fenti problémák miatt így
Szlovákia északkeleti régiójának 67 iskolájában még 1945 szeptemberében sem
kezdődhetett meg a tanítás.6

Az 1939 és 1945 között a ruszinokkal szemben folytatott kevésbé toleráns szlo-
vák oktatáspolitika miatt, valamint a felszabadulásból fakadó természetes lelkese-
dés következtében a ruszinok által lakott településeken kezdetben megnőtt az
igény, hogy a szlovák tanítási nyelvű iskolákat orosz vagy ukrán iskolává alakítsák
át.7 Főképp 1945 tavaszán nyilvánult meg e folyamat spontán jellege, ami a Szlo-
vák Nemzeti Tanács (a továbbiakban: SZNT) Oktatási és Közművelődési Megbízotti
Hivatalának (a továbbiakban: OKMH) komoly kifogásaival találkozott. Az említett el-
lenvetéseket azonban az UNRP kétségbe vonta, azzal érvelve, hogy a tanítási nyelv
megváltoztatása minden esetben a nép akaratából történt.8

A nemzetiségi oktatás kérdései kapcsán konstruktívabb álláspontot képviselt az
1945. április 22-én elfogadott Ukránok Memoranduma, melyet az SZNT kedvező lé-
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pésként kezelt, s így Kassán már 1945. április 25-én megvalósult az iskolaügyi
megbízott, L. Novomeský és a V. Karaman vezette UNRP-delegáció találkozója.9

Ezen a megbeszélésen a két fél megegyezett azokban a pontokban, melyek az uk-
rán iskolák létrehozását, illetve az ukrán nemzetiségi oktatás irányítását és szerve-
zését érintették.10

Ezeket az alapelveket beemelték abba az állásfoglalásba is, melyet az SZNT
1945. május 26-án fogadott el az Ukránok Memoranduma kapcsán, és gyakorlati-
lag mindjárt el is kezdték a megvalósításukat.

Az említett dokumentumokhoz kapcsolódva az OKMH és az UNRP képviselői
1945. június 13-án egy közös találkozón — melyre az SZNT OKMH kassai kirendelt-
ségén került sor — megvitatták a nemzetiségileg vegyesen lakott északkeleti régió-
ban a beiratkozásra és a tanítási nyelv meghatározására vonatkozó kérdéseket.11

Ezt az alkalmat kihasználva véleményt cseréltek az 1945. június 18-tól Kassán mű-
ködő OKMH Ukrán Oktatási Szakosztálya (a továbbiakban: UOSZ) személyzeti kér-
déseiről is. Ennek elöljárója I. Pješčak lett, aki közvetlenül a megbízott beosztottja
volt. Munkatársai között találjuk M. Lichvartdott.12 Az UOSZ hatáskörébe tartoztak
az ukrán (orosz) iskolák mindennemű ügyei, főképp a személyi, valamint a pedagó-
giai és a módszertani természetűek. Megalakulását elégtételnek tekintették, és
a kulturális autonómia bizonyos formájának tartották.13

Az 1945. december 10-én kiadott 6810/45. számú OKMH-rendelet alapján
Mezőlaborc, Sztropkó, Kisszeben és Eperjes székhellyel négy önálló tanfelügyelet
jött létre az orosz és az ukrán iskolák részére.14 Egyidejűleg 1946. január 1-jei ha-
tállyal négy járási tanfelügyelet is alakult, mégpedig Szinnán a mezőlaborci körzet
részére, Vízközben a sztropkói tanfelügyelethez tartozó járások számára, Ólublón
a kisszebeni tanügyi körzet hatáskörében, Bártfán pedig az eperjesi tanfelügyelet
körzetéhez tartozó közművelődési intézmények részére.15

Amint azt az UNRP vezetői is hangsúlyozták, az UOSZ fennhatósága alá tartozó
iskolákban a tanításnak orosz és ukrán nyelven kellett zajlania, ezen felül három tan-
órában kellett oktatni a szlovák nyelvet.16 Az ő kijelentéseik alapján csakis a szülők-
től függhetett, milyen nemzetiségűnek vallják magukat, s milyen tanítási nyelvet vá-
lasztanak gyermekeik számára.17 Az UNRP és az OKMH képviselői 1945. június 13-
án megegyeztek abban, hogy a kérdés tisztázását az 1945/1946-os tanévre történő
bizottsági beiratkozásokra bízzák. E tekintetben az SZNT OKMH 1945. június 7-én ki-
adott egy irányelvet, amely szerint a beiratkozás két — egy szlovák és egy ukrán nem-
zetiségű — hivatalosan megbízott személy jelenlétében történik. Mivel a kommuniká-
ciós viszonyok nem tették lehetővé, hogy a kiválogatásukat közvetlenül a megbízotti
hivatal végezze, annak kassai kirendeltsége felhatalmazta az illetékes tanfelügyele-
teket, hogy a beiratkozások ellenőrzésével a helyi tanítókat bízzák meg.18 A beíratá-
sok eredményét mindkét nemzetiség képviselője által hitelesítve küldték el a tanfel-
ügyeletek a kassai OKMH-kirendeltségnek, amely ezután döntött az egyes iskolák jel-
legéről. Ennek kapcsán a megbízotti hivatal az érintett feleket maximális óvatosság-
ra és toleranciára ösztönözte, hogy ne sérüljenek a ruszin/ukrán nemzetiségű polgá-
rok érdekei, ugyanakkor a szlovák lakosságot se érje sérelem.19

A beiratkozás 1945. július 27-én és 28-án zajlott a bártfai, a homonnai, a kés-
márki, a poprádi, az eperjesi 1. számú, a kisszebeni, a szinnai, a sztropkói és az
iglói tanfelügyeletek körzetében.20 Lefolyásuk nyugodt volt, és jelentős mértékben
hozzájárult azon viták elfojtásához, melyek a felszabadulás után a tanítási nyelv
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oroszra, illetve ukránra változtatása révén alakultak ki. A beiratkozási eredmények
alapján 1946 januárjáig 277 ukrán (orosz) népiskola jött létre, melyekben 558 osz-
tály működött. A felszabadulás után az 1945-ös esztendő végéig tizennégy ilyen uk-
rán (orosz) iskola alakult.21

Ezen felül három ukrán óvoda gondoskodott 149 gyermekről, a népiskolákat
27 145 tanuló látogatta, polgári iskolába 1620, az eperjesi és a homonnai gimná-
ziumba pedig 556 diák járt. Az eperjesi tanítóképzőben 113, a kereskedelmi akadé-
mián 40 hallgató tanult.22

Az oktatáspolitika megvalósítása Kelet-Szlovákia ruszinok és ukránok által lakott
területein több szempontot is figyelembe vett. Ahogy az oktatási és közművelődési
megbízott, L. Novomeský 1946 januárjában az SZNT Elnökségének készített jelen-
tésében megállapítja, célja az éledő ukrán, valamint a meglévő szlovák nemzeti tu-
dat közti legjelentősebb súrlódási felületek kiküszöbölése volt, valamint annak
a tévhitnek az eloszlatása, hogy a görög katolikus egyház minden tagja ruszin. Még
ennél is lényegesebbnek tartották, hogy: „Kelet-Szlovákia ukrán lakosságát Szlová-
kiához és a Köztársasághoz” kössék, és kivívják ezáltal „a Kárpátokon túl élő ukrá-
nok körében” e lojális politika elismerését.23

1945. augusztus 9-én az OKMH ukrán tagozata kidolgozott egy javaslatot az uk-
rán nyelv bevezetésére az orosz tanítási nyelvű iskolákban. Ennek értelmében
a népiskolák harmadik osztályától az ukrán nyelvet az orosszal megegyező óraszám-
ban kellett oktatni. A polgári iskolákban az ukrán nyelvet és az oroszt fele-fele arány-
ban, míg a gimnáziumokban a harmadik osztálytól az orosszal párhuzamosan kel-
lett tanítani. Azt feltételezték, hogy ez az átmeneti megoldás majd az 1948/1949-
es tanévtől az ukrán tanítási nyelvre való áttérés után megváltozik. A többi orosz ta-
nítási nyelvű közép- és szakiskolában az ukránt a tanítási nyelvnek megfelelő mér-
tékben tanították. Az ukrán iskolákban hasonlóképpen oktatták az orosz nyelvet.24

E javaslattal kapcsolatosan az UNRP csak 1946 novemberében foglalt állást, miu-
tán az UOSZ hangsúlyozta a kérdés fontosságát, és figyelmeztetett, hogy a véle-
mény kinyilvánításának elodázása esetén mérlegelni fogja a további konzultációk
szükségességét.25 Az UNRP elnöksége — UOSZ-javaslattal kapcsolatos — szokatlanul
lassú reakciójának hátterében több ok is meghúzódott. Az ukrán nyelvet alaposan
bíró pedagógusok hiánya és a tankönyvgondok mellett26 szerepet játszott benne az
etnikum nemzetiségi orientációjának kérdésével kapcsolatos nézetek sokfélesége,
valamint az ezzel összefüggő nyelvi problémák tömege.

A kisebbség egységének fenntartása érdekében az UNRP a gyakorlatban támogat-
ta a nyelvi dualizmust, amit lényegében a többségi társadalom és az állami intézmé-
nyek is elfogadtak. A valóságban azonban az orosz nyelvet részesítették előnyben, ami
— a tanítók nyelvi felkészültségére való tekintettel — minden iskolaszinten megmutat-
kozott, sőt még az Eperjesi Ukrán Nemzeti Tanács, valamint annak sajtóorgánuma te-
vékenységében is, ahol a cikkek többsége orosz nyelven jelent meg.27

Ennek ellenére a gyermekek és az ifjúság oktatásához szükséges megfelelő fel-
tételekről való gondoskodás, beleértve a közép- és a felsőfokú tanulmányokat is, ál-
landóan prioritásként szerepelt. Nemcsak az illetékes állami szervek szenteltek en-
nek nagy figyelmet, hanem az egyes községekben is megértették a jelentőségét,
ahol a lakosság az iskolaügy gondjainak megoldását ugyanolyan fontosnak tartotta,
mint a házak és az utak felújítását vagy az egészségügyi szolgáltatások biztosítá-
sát, amiről a korabeli sajtó cikkei is tanúskodnak.28

Az uukrán nnemzetiségi ooktatás kkialakulása... 21
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1946 elején a szlovákiai tanügyigazgatás legégetőbb gondja a régi iskolaépüle-
tek felújítása és az újak megépítése volt. Röviddel a háború után az oktatásügy te-
rületén súlyos problémák voltak az egész országban, melyek érzékenyen érintették
a pedagógusokat és a többi iskolai alkalmazottat. Szlovákiában abban az időben
szinte nem is voltak olyan iskolák, amelyek ne igényeltek volna javításokat vagy új-
jáépítést. Összesen 3389 iskolaépület szenvedett kárt, amelynek összege megha-
ladta a korábbi húsz esztendő iskolai beruházásainak nagyságát.29

Kelet-Szlovákia járásaiban, ahol a helyzet nem tette lehetővé új iskolák felépíté-
sét, ideiglenes fatákolmányokat építettek. 1946 márciusának végére 21 ilyen isko-
laépület készült el, melyekben 26 osztály létesült.30 Az ukrán, illetve az orosz isko-
láknak szentelt figyelmet azzal is hangsúlyozták, hogy az állami költségvetésben az
ukrán iskolaügy önálló tételként szerepelt. Ahogy azt az Ideiglenes Nemzetgyűlés
képviselője, O. Pavlík a pénzügyminiszter 1946. március 5-i kijelentésével kapcso-
latos vitában kifejtette, az ukrán iskolák szinte minden tárgyi szükséglete „viszony-
lag nagyobb támogatást élvezett, mint a szlovák iskoláké, hogy az ország ezen ré-
szében minél előbb elfedjék a háború nyomait”.31

Az iskolaügy gondjai azonban nem csupán az épületek felújításában és megépí-
tésében, az iskolák tankönyvekkel és segédeszközökkel való felszereltségében nyil-
vánultak meg, hanem a tanítóhiányban is. Akik az ország északkeleti részében te-
vékenykedtek, főképp vidéken, számos problémával szembesültek. A lakásviszo-
nyok nagyon kedvezőtlenek voltak. Több tanító szükséglakásban élt, melyek nem
tettek eleget az alapvető higiéniai követelményeknek sem.32 Rendszeres bérezés
helyett csak minimális előleget kaptak. Gondjaik voltak az étkezéssel és az utazás-
sal is. A községek és a regionális tanügyi hivatalok ezeket a bajokat nem tudták or-
vosolni, és valós segítséget az államigazgatás sem tudott nyújtani.33

A központi szervek igyekezete is áthidalhatatlan nehézségekbe ütközött, melye-
ket a pénz és az építőanyag hiánya, valamint a tönkretett utak okoztak, illetve ame-
lyek a hatáskörök tisztázatlanságából és a munka — a központi hivatalok szintjén ta-
pasztalt — elégtelen koordinációjából származtak. A különböző találkozókon, konfe-
renciákon, értekezleteken — még az országos jellegűeken is — állandóan kinyilvání-
tották az égető gondok megoldásának készségét, gyakran azonban csak átmeneti
intézkedésekről volt szó.34 A rendszerszintű és átfogó megoldás csak hosszabb idő-
határon belül volt biztosítható.35

Az illetékes szervek igyekezete a létező gondok megoldásában nem minden eset-
ben talált megértésre a kisebbség képviselőinél. Esetenként nagyobb félreértések-
hez és a helyzet helytelen értékeléséhez is vezetett. Így pl. a lassúbb problémameg-
oldás mögött helyenként szándékosságot véltek. Az állami intézmények egyes képvi-
selőinek felrótták, hogy akadályozzák a ruszinok és az ukránok anyanyelvi oktatásá-
nak továbbfejlesztését, valamint fékezik a kisebbség kultúrájának fejlődését.36

A másik oldalon el kell mondani, hogy az orosz, illetve az ukrán iskolák számá-
nak gyarapodása nyugtalansággal töltötte el az állami szervek némely képviselőjét
és az ország északkeleti részének szlovák lakosságát.37

Példaként említhetünk egy sztropkói konfliktust, melyet szlovák tanulók szülei
váltották ki, akik nem szerették volna, hogy a helyi iskolában ukrán osztályok is
működjenek38, vagy azt az ügyet, mely 1946 augusztusában robbant ki, amikor Eper-
jesen a nemzeti bizottság nem értett egyet azzal, hogy helyet biztosítsanak az orosz
gimnáziumnak.39 Ugyancsak kiéleződött a helyzet az 1946-os esztendő vége felé,
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amikor a Homonnai Helyi Nemzeti Bizottság az Állami Orosz Gimnázium Mezőlaborc-
ra költöztetéséről döntött, amit az orosz és az ukrán oktatással szembeni likvidáci-
ós intézkedésként értelmeztek.40 Viszont az UNRP központi és regionális kezdemé-
nyezései az állásfoglalás megváltoztatása érdekében az illetékeseknél nem találtak
támogatókra. A hnb döntésének indoklásában a nyilvánosságot azzal próbálták meg-
győzni, hogy Homonna vonzáskörzetében nincs elegendő érdeklődő az orosz gimná-
zium iránt. Úgy tűnik azonban, hogy néhány járási tisztségviselő az orosz gimnázium
homonnai jelenlétében a régió szlovák érdekeinek fenyegetettségét látta. Erről az
esetről szó volt pl. az SZLKP KB Elnökségének 1948. december 9-i ülésén is. 41

Az ukrán oktatás helyzetének javítására tett igyekezetet a kisebbségen belüli
megoszlás is fékezte. A nemzetiség képviselőinek kifelé gyakran hangsúlyozott egy-
sége nem felelt meg a valóságnak. Gyakorlatilag a nemzetiségi igények teljesítése
és a régió fejlesztése érdekében kialakított tudatos illúziókeltésről volt szó. A szlo-
vákiai társadalomhoz hasonlóan az adott nemzetiségen belül is a nézetek sokféle-
ségével találkozhattunk, ami mind politikai, mind világnézeti irányultságban megmu-
tatkozott.

A többségi társadalomtól eltérően a ruszinok és az ukránok kulturális-politikai
képviseleténél tapasztalt természetes társadalmi elkülönülésnek volt néhány sajá-
tos jellemzője, amelyek a nemzetiségi, és egyben a nyelvi orientációval függtek ösz-
sze. Az orosz és az ukrán irányvonal közti versengés abban az időben láthatóan még
nem gyengítette meg az ukrán és az orosz oktatásügyet, mely viszonylag ígéretesen
fejlődött.42

Reális esély volt rá, hogy fennmarad a nemzetiségi oktatás autonómiája, és azt
rövid időn belül jogszabály is garantálja majd. 43

Ezek az elvárások azonban 1948 februárja után nem teljesültek, ami zavart ered-
ményezett, s az ukránok és a ruszinok képviselői ezt — politikai hovatartozástól és
nemzetiségi orientációtól függetlenül — jelentős kiábrándulással fogadták.

1945 és 1948 között az ukrán (orosz) iskolák száma fokozatosan nőtt. Alapításuk-
nál azonban olyan hibákat is elkövettek, melyek aláásták az ukrán és az orosz nem-
zetiségi oktatás fejlesztésének hitelét. Azzal a céllal szervezték ugyanis őket, hogy mi-
nél jobban kiterjesszék a hálózatot, s azt sem vették figyelembe, hogy megvannak-e
működésük objektív feltételei.44 Olyan esetek is előfordultak, hogy az ukrán iskola
megalapítása érdekében a település lakosainak görög katolikus vallásával érveltek,
anélkül, hogy figyelembe vették volna a nemzetiségüket.45 Egyértelmű, hogy az ilyen
hozzáállást nem csupán a nemzeti eszme motiválta, hanem prózai célok is álltak mö-
götte, hiszen az ukrán iskolák számától közvetlenül függtek az elhelyezkedési lehető-
ségek az oktatásban, illetve a tanügyigazgatás minden egyes szintjén kialakított he-
lyek is. Nem ez volt azonban a szlovákiai ukrán iskolaügy természetes fejlődésének
egyetlen akadálya. A legsúlyosabb gondok közé tartozott a képesített pedagógusok hi-
ánya. Sokan nemcsak az előírt képzettséggel nem rendelkeztek, hanem gyakran még
az orosz vagy az ukrán nyelvet sem beszélték, amin az ukrán nyelv elsajátítására szer-
vezett tanfolyamok sem segíthettek.46 Mindez az ukrán iskolákkal szembeni bizalmat-
lanság megnövekedését eredményezte, s oda vezetett, hogy az orosz, illetve az uk-
rán tanítási nyelvű iskolák számának növekedésével párhuzamosan nőtt azok száma
is, akik kérték a szlovák tanítási nyelv visszaállítását. Az ilyen kérelmek gyakorlatilag
már az 1945-ös esztendő felétől megjelentek, s a következő években még inkább
megszaporodtak, ami az 1948/1949-es tanévben csúcsosodott ki.
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A szlovákok köreiben sokasodtak az olyan kritikus vélemények, miszerint Kelet-
Szlovákiában 1945 óta az ukrán oktatásügyet aránytalanul előnyben részesítik
a szlovák iskolákkal szemben. Hasonló kifogásokat egyre gyakrabban hangoztattak
az oktatási megbízotti hivatal és az SZLKP KB szintjén is.47

A helyzetet bonyolították a nemzeti és a nyelvi orientációval kapcsolatosan fenn-
maradt tisztázatlan kérdések is. 1948 februárja után az UNRP-ben felülkerekedett
az az irányzat, amely egyértelműen az ukrán irányultságot helyezte előtérbe, így az
alternatív megközelítésről szóló vitát elvetették.48

Az oktatás és a kultúra terén tapasztalt kelet-szlovákiai viszonyokkal 1949. feb-
ruár 10-én az SZLKP KB Politikai Titkársága is foglalkozott. L. Novomeský, aki ab-
ban az időben az OKMH élén állt, beterjesztett egy anyagot, melyben javasolta az
ukrán nemzeti és kulturális orientáció hivatalos és egyértelmű támogatását. Az em-
lített javaslatot akkor ugyan korainak minősítették és elutasították, ám a többi in-
tézkedést, melyek de facto megszüntetették a nemzetiségi oktatás autonóm jogál-
lását, kisebb módosításokkal elfogadták. Megváltozott az UOSZ helyzete is, amely
ugyan továbbra is közvetlenül a megbízotthoz tartozott, de tevékenységét csak az
elnökség és a megbízotti hivatal többi egysége által fejthette ki. Szerepe a tanügy-
igazgatás alsóbb szintjeivel kapcsolatban elsősorban módszertani és tanácsadói
munkára korlátozódott.49 Egyúttal olyan intézkedéseket is foganatosítottak, melyek
a teljesen szervezett iskolákat támogatták, és bevezették a középiskolák ún. körze-
tesítését. Az SZLKP Eperjesi Kerületi Bizottsága kezdeményezéséből kiindulva az is-
kolaügyi megbízotti hivatal önálló bizottságot hozott létre azzal a feladattal, hogy fe-
lülvizsgálja „az ukrán, az orosz, a ruszin stb. tanítási nyelvű iskolákban” működő
tanítókat.50 Azokat a kárpátaljai tanítókat, akik a csehszlovák állampolgárságot vá-
lasztották, Kelet-Szlovákia területén kívülre kellett helyezni, még akkor is, ha tevé-
kenységükkel kapcsolatban nem merült fel semminemű kifogás.51

A felsorolt intézkedések alapján változás állt be az ukrán iskolai tanfelügyeletek
helyzetében is, melyeket 1949 során gyakorlatilag megszüntettek. Mivel a kerületi
nemzeti bizottságokról szóló törvény értelmében a tanfelügyeletet csakis területi,
nem pedig nemzetiségi elvek alapján szervezték meg, nem fogadták el azt a javasla-
tot, hogy az UOSZ az Eperjesi Kerületi Nemzeti Bizottság keretei közt önálló szakosz-
tályként működjön. Bizonyos szinten kivételt képezett a Mezőlaborci, a Szinnai és a
Vízközi járás, ahol a tanfelügyelőnek ukrán nemzetiségű személynek kellett lennie.52

A Kelet-Szlovákiában tapasztalt egyes oktatási és kulturális problémák megoldá-
sára tett javaslat tartalmazta az ún. bizottsági beíratások alapelveit is. A népisko-
lákba és a középiskolákba történő szabad — nyomást nélkülöző, a szlovák és az uk-
rán személyek által felügyelt — beiratkozásokat azokon a településeken kellett meg-
tartani, ahol a polgárok a tanítási nyelv szlovákra változtatását kérték, vagy ame-
lyekben a lakosság „nyilvánvalóan áldozatul esett mind a szlovák-, mind az ukránel-
lenes soviniszta elem nyomásának, és kikényszerítette a különböző tanítási nyelvű
(orosz, ruszin, rusznák) iskolákat”.53

Az OKMH 1949. május 20-i utasításai értelmében a gyerekek szlovák vagy ukrán
tanítási nyelvű iskolába történő beíratásáról szóló döntés kizárólag a szülők hatáskö-
rébe tartozott, és az illetékes tanügyi hivataloknak tiszteletben kellett tartaniuk az ő
álláspontjukat.54 Az SZLKP KB Titkárságának határozatától eltérően a megbízotti hiva-
tal 106 kelet-szlovákiai településre terjesztette ki a bizottsági beíratásokat.55
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Az SZLKP KB PT 1949. február 10-i határozatának megvalósítása, főképp az
UOSZ megszüntetése, az ukrán tanítók kiegészítő tanulmányainak áthelyezése
Eperjesről a Kassai Szlovák Egyetem Pedagógiai Karára és leginkább a bizottsági
beíratások eredményei felháborodást váltottak az UNRP-ben, valamint az ukrán is-
kolák tanítói és a tanügyigazgatási vezetők körében. A CSKP soraiban lévő kulturá-
lis és közművelődési dolgozók, akik 1949. június 6-án Eperjesen gyűltek össze egy
tanácskozáson, megállapították, hogy a beiratkozások során elítélendő jelenségek-
re került sor, melyeket az egyes komisszárok és tanügyi alkalmazottak idéztek elő.56

Sőt, az UNRP Elnöksége a bizottsági beíratásokat az ukrán oktatásügy megsemmi-
sítésére irányuló reakciós és soviniszta kísérletnek tartotta, a megbízotti hivatal
munkatársait pedig, akik a bizottságokban biztosították a beiratkozásokat, a szlo-
vákiai ukrán oktatás elleni szándékos cselekedetekkel és a kommunista párt tekin-
télyének aláásásával vádolták. Az 1949. augusztus 12-én elfogadott határozatában
kérte az UOSZ újjáalakítását és jogköreinek visszaállítását, ukrán tanárképző kar
megalapítását Eperjesen, a bizottsági beiratkozások eredményeinek megsemmisí-
tését, és a következmények levonását azokkal szemben, akik felelősek voltak az uk-
rán oktatás felszámolásáért.57 Az említett határozat — és annak megjelentetése
a sajtóban — nyugtalanságot váltott ki az SZLKP szerveiben, és már 1949. augusz-
tus 19-én rendkívüli értekezleten foglalkozott ezzel a kérdéssel az SZLKP Eperjesi
Kerületi Bizottságának Elnöksége, ahol részt vett az SZLKP elnöke V. Široký, vala-
mint az oktatási megbízott, L. Novomeský is. Bár az UNRP határozatát tendenció-
zusnak minősítve elutasították, az SZLKP kerületi bizottsága úgy döntött, hogy szük-
séges egyenként megvizsgálni a bizottsági beiratkozások egyes eseteit. Az értekez-
leten megállapították, hogy az ukrán értelmiség köreiben a burzsoá nacionalizmus
megnyilvánulásai jelentkeznek, melynek terjesztői főképp a Szovjetunióból szárma-
zó optánsok és különböző reakciós elemek, akik a nacionalizmus fátyla alatt a né-
pi-demokratikus rezsim és a CSKP politikája ellen próbálnak áskálódni.

Ezért minden optáns tanítót újra át kellett világítani, és utána döntöttek róla, me-
lyikük taníthat továbbra is Kelet-Szlovákiában, kiket helyeznek át közép- vagy nyu-
gat-szlovákiai iskolákba vagy sorolnak be a termelésbe.58

A bizottsági beíratások alapján eredetileg 9 középiskolában és 75 népiskolában
változott volna a tanítás nyelve szlovákra, de az SZLKP kerületi bizottáságának köz-
belépése folytán a beiratkozások ereményeit 39 népiskolában és egyetlen középis-
kolában sem vették figyelembe.59 Az ilyen arrogáns fellépés az érintett falvakban fel-
háborodást váltott ki. A viszonyok megnyugtatása érdekében az SZLKP KB Titkársá-
ga bizottságot nevezett ki, amelynek feladata az volt, hogy megismerkedjen az
egyes községekben kialakult helyzettel. A bizottság, melyet az SZLKP kerületi bizott-
ságának, az SZLKP KB Titkárságának, a megbízotti hivatalnak és a KNB-nek a kép-
viselői alkottak, 1949. szeptember 26-án találkozott Eperjesen. Viszont a tagok már
a munka legelején sem tudtak megegyezni az optimális és egyben hivatott eljárást
illetően. Pl. E. Otto, a megbízotti hivatal képviselőjének azon igényét, hogy a bizott-
ság látogasson el minden községbe, ahol az SZLKP kerületi bizottsága nem a szü-
lők álláspontja szerint járt el és így meghagyta az ukrán iskolát, elvetették, és olyan
javaslatot fogadtak el, hogy csak azokon a településeken vizsgálják meg a helyze-
tet, ahol a szülők, az SZLKP kerületi bizottságának határozata elleni tiltakozásul,
nem engedték gyermekeiket iskolába.60 Ez azt jelentette, hogy 39 község helyett
csak azokba a falvakba mentek el, ahol a lakosok sztrájkoltak (Istvánd, Vajkvágása,
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Ugar, Felsőolsva és Csendespatak), és megismerkedtek az oktatási viszonyokkal
Ólublón, Homonnán, Kisszebenben, Kisváron és Lublókorompa községben. Ahogy
E. Otto L. Novomeskýnek készült jelentésében feltünteti, nyilvánvaló volt, hogy az
SZLKP Eperjesi Kerületi Bizottságának nem érdeke a helyzet objektív értékelése és
a problémák megoldása.61 Ez megnyilvánult a bizottság munkájában is, mert a tag-
jainak többsége a tanítási nyelv megváltoztatásának igénylőit eleve lehetséges el-
lenségként kezelte, és voltak olyan esetek is, hogy nem minden érintett fél kapott
lehetőséget véleménye kifejtésére. Ezt az érdektelenséget a nyugodt helyzet fenn-
tartásának szükségességével indokolták, tekintettel azon feladatok fontosságára,
melyeket a pártnak az Eperjesi kerületben meg kell oldania.62

Az ukrán nemzetiségi oktatás megszilárdulásának legjelentősebb akadálya
a nemzetiségi orientációval kapcsolatos tisztázatlan kérdésekben és vitákban rej-
lett, ami az oktatási folyamatban az ukrán vagy az orosz nyelv előnyben részesíté-
sét vitató különböző nézetekben jelent meg. Az ukrán irodalmi nyelvet azonban Szlo-
vákiában csak nagyon kevés személy ismerte. Ezen oknál fogva irreális volt az uk-
rán kulturális és közművelődési dolgozók csoportjának javaslata, hogy az ukrán
nyelvet mint tantárgyat 1949. szeptember 1-jétől vezessék be az iskolák 2. és 3.
fokának minden évfolyamában.63 Az előkészítetlen és elhamarkodott intézkedés
megvalósítása nem hozhatott pozitív eredményt, és ahogy a fejlődés mutatta, 1949
őszén csak újabb kezdeményezéseket szült az iskolák szlovák tanítási nyelvűre vál-
toztatására. 

Az UNRP csak 1950 májusában rukkolt elő új javaslattal, mert valószínűleg igye-
kezett jobb feltételeket megteremteni az ukrán nyelv iskolákba történő bevezetésé-
hez, ugyanakkor félt az esetleges további válságtól. E javaslat szerint az ukrán nyelv
mint tanítási nyelv 1950. szeptember 1-jétől kötelező tantárgy lett volna a népisko-
lák első osztályában, valamint az iskolák 2. és 3. szintjén. Az a tény, hogy mindad-
dig az orosz nyelv volt a tanítás nyelve, tükröződött azon a javaslaton, hogy a népis-
kola 2. osztályától tanítsák az oroszt és a 3. osztálytól a szlovák nyelvet. E tervezet
ellen az UNRP a kárpátaljai ukrán tapasztalatokból merített érveket, ahol párhuzamo-
san működtek ukrán és orosz tanítási nyelvű iskolák is. Az említett javaslat taktikai
okokból azt tanácsolta, hogy ne változtassák meg az iskolák elnevezését.64 Bár eze-
ket a nézeteket támogatták az SZLKP regionális szervezetei, az SZLKP KB Elnöksé-
ge ebben az időben még nem fogadta el őket.65 A helyzet csak az év végén változott,
amikor a megbízotti hivatal az 1950. december 28-i 70636/50-III/5 számú utasítá-
sával úgy rendelkezett, hogy az orosz tanítási nyelvű iskolák második és harmadik fo-
kán heti két óra időtartamban kötelező tantárgyként vezessék be az ukrán nyelvet,
amit a második fokon a szakkörök rovására kellett oktatni. Az orosz tanítási nyelvű
pedagógiai gimnáziumokban heti három órát kellett szánni az ukrán nyelvre.66

Az ukrán nyelv fokozatos bevezetését az iskolákba sokan tanácstalansággal, sőt
ellenszenvvel fogadták, és folyamatosan sokasodott azok száma, akik a tanítási
nyelv szlovákra módosítását kérték. Már különböző egyének is egyre gyakrabban kö-
vetelték a gyerekeik szlovák nyelvű oktatását. A lakosság érdektelenségét az ukrán
iskolák iránt hivatalosan a reakciósok tevékenységével indokolták, akik igyekeznek
visszaélni a polgárok alkotmányos jogaival és megpróbálják fékezni a népi demok-
ratikus állam építését. Hasonló érveknek kellett volna tanítási nyelvként megtarta-
ni az ukránt, s egyúttal meggyőzni vagy még inkább megfélemlíteni a tanítási nyelv
megváltoztatása iránt érdeklődőket.67
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A reakciós elemek közé sorolták azokat a tanítókat is, akik Kárpátalja Szovjet-
unióhoz csatolása után a Csehszlovák Köztársaság állampolgárságát választották.
A korabeli hivatalos ideológia szellemében antiszovjetizmussal gyanúsították mind-
nyájukat, és veszélyes elemnek tartották őket a Szovjetunió határán. 1950-ben 117
ilyen optáns tanító dolgozott az iskolákban.68 Mivel a Bandera-csoporttal és a bur-
zsoá nacionalistákkal való együttműködéssel vádolták őket, többségüket fokozato-
san Kelet-Szlovákián kívülre helyezték, és sokukat arra kényszerítették, hogy hagy-
ják el az iskolaügyet. Csak 1950-ben az említett okból 64 tanítót bocsátották el.69

1950 augusztusában az SZLKP Eperjesi Kerületi Bizottságának oktatási csoportja
a párt járási bizottságainak anyagai alapján 105 optáns tanító további sorsáról dön-
tött. Közülük 49 tanítót hagytak meg eredeti helyükön, hármat az Eperjesi kerületen
belül helyeztek át, negyvenet a kerületen kívülre, kettőt elbocsátottak az iskolaügy-
ből, nyolc tanítót a termelésbe soroltak, kettőt pedig nyugdíjaztak.70 Megbízhatatlan-
nak minősítették azokat a tanítókat is, akik az 1948 februári fordulatig a Demokra-
ta Párt mellett álltak ki, vagy az eperjesi tanítóképzőben végeztek, és olyan vallási
megszállottnak tartották őket, akik „az új nemzedékek nevelésébe nyárspolgárias-
ságot és a múlt csökevényét” csempészték.71

Közben viszont pedagógiai gyakorlattal bíró képesített tanítókról volt szó, akik az
orosz vagy az ukrán nyelvet is beszélték. Olyan viszonyok közt, amikor nem sikerült
betölteni minden pedagógusállást az iskolák egyes szintjein, és amikor a tanítók je-
lentős része nem rendelkezett a szükséges képesítéssel és gyakorlattal, ez a diszk-
riminációs magatartás inkompetens és felelőtlen volt. A képesített pedagógusok hi-
ánya a háborút követő első évtizedben az oktatásügy súlyos gondja volt egész Szlo-
vákiában. Különösen érzékenyen érintette a nemzetiségi, vagyis a magyar és az uk-
rán iskolákat.72

Ezért az UNRP különböző kezdeményezésekkel állt elő, melyek célja a szóban
forgó hátrány csökkentése volt. Lényeges lépés lett volna ennek érdekében a peda-
gógiai kar létrehozása, amely tanítókat képzett volna az ukrán iskolák számára. A
tanítói akadémiák jelzett megszüntetésével kapcsolatban az UNRP már 1947 máju-
sában ezzel a kéréssel fordult az Oktatási és Közművelődési Megbízotti Hivatalhoz.
Ezt az igyekezetet részben siker koronázta, amikor a Szlovák Egyetem Pedagógiai
Kara (SZE PK) az 1948-as nyári szemeszterben képviseletet nyitott Eperjesen,
amelynek feladata a tanítók levelező oktatásának biztosítása volt.73 A pozsonyi
székhelyű SZE PK dékáni hivatala viszont már a következő évben értesítette az Uk-
rán Nemzeti Tanácsot, hogy a kassai kirendeltségén kialakított ukrán nyelvi tanszék
létrehozásával kapcsolatban úgy döntött, hogy az eperjesi fiókot Kassára helyezi. In-
dokként többek között azt tüntették fel, hogy a tanítók részéről csekély az érdeklő-
dés a levelező képzés iránt, valamint nehéz bebiztosítani az egyes előadásokra a
főiskolai tanárokat.74 Azt feltételezték, hogy a pedagógiai kar kassai kirendeltsége
képes lesz kellő mértékben biztosítani a tanítóképzést. Ezen kívül az Eperjesi kerü-
let fiataljai pozsonyi és prágai karokon is folytattak tanulmányokat. Nyilvánvaló volt
azonban, hogy a pedagógusok hosszú távú és szisztematikus felkészítéséhez szük-
ség lesz egy felsőoktatási központ létrehozására közvetlenül a régióban. 1951-ben
az Eperjesi kerület másodfokú iskoláiban a tanítók több mint 80%-ának nem volt
meg a szükséges képesítése. Sőt, olyan esetek is előfordultak, hogy egyes iskolák
igazgatóinak még érettségi vizsgája sem volt a tanítóképző intézetből. Hasonló volt
a helyzet a harmadfokú iskolákban is, ahol a tanítók mintegy 70%-a dolgozott kellő
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végzettség nélkül, köztük több friss gimnáziumi végzőssel.75 Még bonyolultabb prob-
lémák voltak az ukrán iskolák alacsonyabb szintjein, ahol a tanítók többsége nem
ismerte kellőképpen a tanítás nyelvét (az oroszt vagy az ukránt) sem, ezt azonban
a statisztikák nem tartották számon.

Rendkívül időszerű lett ez a kérdés az ukrán tanítási nyelvre való áttéréssel kap-
csolatban, mert az ukrán iskolák tanítóinak főiskolai képzésével addig egyetlen in-
tézmény sem foglalkozott. A Pozsonyban működő SZE PK magyar tagozatának kiala-
kítása kapcsán az Eperjesi KNB 1951 májusában előállt az ukrán tagozat — az SZE
PK kassai kirendeltségén történő — megnyitásának kívánalmával. Ezt a kezdeménye-
zést azonban a megbízotti hivatal támogatása és az SZLKP KB Elnökségének egyet-
értése ellenére sem sikerült megvalósítani.76 1952. január 25-én az SZE PK kassai
kirendeltségének kari tanácsa új javaslattal állt elő, mégpedig a fiókképviselet önál-
lósításának követelésével. Azzal számoltak, hogy az önálló kassai kar ukrán tagoza-
tának első évfolyamába az eperjesi pedagógiai iskolából 25, a gimnáziumokból 35
végzős léphetne be.77

1952 októberében az oktatási minisztérium előzetes beleegyezésével a PK kas-
sai kirendeltségét áthelyezték Eperjesre. A tárca egyben egyet értett azzal, hogy az
SZE PK Pozsonyban biztosítsa a magyar iskolák pedagógusainak képzését, az eper-
jesi kirendeltség pedig az ukrán iskolák tanítóit képezze. Nem hagyta viszont jóvá,
hogy „e célból önálló más nemzetiségű tagozat jöjjön létre”. 78

Az ukrán oktatásügy fejlődésére nagy hatással volt az SZLKP KB Elnökségének
1952. június 28-i ülése, amelyet az Eperjesi kerületben kialakult helyzet értékelé-
sének szenteltek. A tanácskozáson bírálták a bizottsági beíratások lefolyását, és az
ukrán iskolák számának csökkenését kizárólag az OKMH szlovák burzsoá naciona-
lista képviselőinek (a megbízott L. Novomeskýnek és munkatársainak, E. Ottónak
és Š. Štamnak), valamint az Eperjesi KNB oktatási szakelőadójának, E. Klemónak
a számlájára írták. Élesen bírálták az ukrán iskolák szakosztályának tevékenységét
is, főképp azt az időszakot, amikor I. Pješčak volt az elöljáró, akinek azt vetették
a szemére, hogy „az iskolákba következetesen az orosz tanítási nyelvet vezették be,
és csak elvétve az ukránt”.79 Ezek az indoklások nem csupán figyelmen kívül hagy-
ták a lakosság véleményét a tanítási nyelvvel kapcsolatban, hanem nem megfelelő
intézkedések elfogadását is feltételezték.

Az SZLKP Eperjesi Kerületi Bizottságának feladatul adták, hogy az 1952/1953-
as tanév kezdetéig valósítsa meg azon iskolák reukranizációját, amelyekben szlo-
vákra változtatták a tanítás nyelvét, és biztosítsa a kerület ukrán oktatásügyének ki-
építését. E határozatokból kiindulva 1952 júliusában az SZLKP kerületi bizottsága
36 település iskolája kapcsán döntött az ukrán tanítási nyelv visszaállításáról.80 Az
SZLKP Eperjesi Kerületi Bizottságának hivatala bizottságot hozott létre az ukrán dol-
gozók kulturális és gazdasági fejlődésének kérdésével kapcsolatban, amelynek ré-
sze volt az ukrán tanítási nyelv visszaállításával foglalkozó albizottság. Már 1952-
ben megváltozott a tanítás nyelve 25 népiskolában és a Szepesófalui járásban fek-
vő Osztornya Nyolcosztályos Középiskolájában. Szintén létrejött két új nyolcosztá-
lyos középiskola a Szobránci járásban levő Tibaváralján, illetve Utcáson (Szinnai já-
rás). Összesen 41 új ukrán oktatási intézmény alakult, ebből 8 óvoda, 28 népisko-
la és 5 másodfokú iskola volt.81

Bár az ukrán nemzetiségű iskolai tisztségviselőkből és tanítókból álló albizott-
ságnak meggyőzéssel kellett volna megszerezni a lakosság támogatását, nemegy-
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szer a nyomásgyakorlás különböző formáit választotta, sőt olyan esetek is előfor-
dultak, amikor a biztonsági szervek is besegítettek. Pl. Tibaváralja községben két
héten keresztül szinte minden este viharos gyűlések zajlottak, hogy megszerezzék
a helyi iskola ukrán tanítási nyelvűre alakításához szükséges hozzájárulást. Ezt vé-
gül csak csalások árán sikerült elérni, amikor a polgároknak ígéretet tettek, hogy az
ukrán nyelvet csak próbaképpen vezetik be.82

Kozsányban a lakosság elutasító álláspontja ellenére az SZLKP falusi szerveze-
tének elnöke és a hnb elnöke a nyomásnak eleget téve (a JNB szakelőadója börtön-
be zárással fenyegette meg őket) egyetértettek az ukrán tanítási nyelv bevezetésé-
vel a helyi iskolában. Eközben ebben a faluban már a két háború közti időszakban
is szlovák iskola működött, amely 1952-ig folyamatosan üzemelt.83

Az 1952/1953-as tanévben így az ukrán intézmények számát sikerült 388-ra nö-
velni, küztük 83 volt az óvoda, 253 a népiskola, 45 a másodfokú és 7 a harmadfo-
kú iskola.84 Az SZLKP KB Elnökségének 1952. június 28-i határozatai egyértelműen
támogatták a szlovákiai ruszin és ukrán lakosság ukrán orientációját, s ezzel össze-
függésben a nemzetiségi iskolákban az ukrán nyelv előtérbe helyezését is. Ilyen cél-
zattal fogadták el azt a döntést is, hogy 1953. január 1-jétől a mezőlaborci orosz gim-
náziumban, az 1953/1954-es tanév elejétől pedig minden ukrán iskolában vezessék
be tanítási nyelvként az ukrán nyelvet. Azonban a jelentős politikai támogatás ellené-
re sem sikerült optimális feltételeket kialakítani az ukrán tanítási nyelv általános be-
vezetésére az említett iskolákban.85 Ez ahhoz vezetett, hogy az ukrán nyelv bevezeté-
sének folyamata egyszeri adminisztratív és szervezési aktussá vált, amely előzetes
politikai, személyi és anyagi előkészületek nélkül figyelmen kívül hagyta a reális le-
hetőségeket és a lakosság többségének véleményét. Ez jelentős elégedetlenséget
szült, és újabb igényeket támasztott a tanítási nyelv visszaállítására.86

Már az SZLKP kerületi bizottságának 1953. szeptember 7-én Eperjesen zajló ple-
náris ülésén kibontakozott vita is megmutatta, hogy az iskolák ukránosításával
szembeni nyilvánvaló szülői elégedetlenség tömeges jellegűvé vált annak ellenére,
hogy a tanítási nyelv megváltoztatása — tekintettel arra, hogy a tanítók nagy része
nem beszélte az ukrán nyelvet — gyakran csak formális volt. Egyre több polgár for-
dult kérvénnyel a megbízotti hivatalhoz, az oktatási minisztériumhoz, de a kormány
elnökségéhez is, hogy változtassák szlovákra a tanítás nyelvét, s azzal érveltek,
hogy a gyermekeik szlovák nemzetiségűek és az ukrán nyelvet nem is értik.

A kérvényekben feltüntetett további ok volt az ukrán iskolák alacsonyabb színvo-
nala és az ebből fakadó aggályok, hogy a gyerekeknek az ukrán iskola elvégzése
után szűkösebb lehetőségeik lesznek az érvényesülést illetően. Sok esetben a szü-
lők a saját meggondolás alapján történő iskolaválasztás jogát követelték, s ezzel
kapcsolatban több panasz érkezett a járási és a kerületi tisztségviselőkre, akik meg-
vonták tőlük ezt a jogot.87 Az illetékes politikai és állami szervek és intézmények
ezeket a problémákat megpróbálták bagatellizálni, és más okokra próbáltak rámu-
tatni, amelyek miatt a szülők nem akarták ukrán iskolába adni gyermeküket. Az ő
érveikből viszont csak a régióban élő ruszin etnikum sajátos történelmi fejlődéséről
szóló megállapítás felelt meg a valóságnak, az is az ideológiai megközelítés nyoma-
it viselte magán. A pártszervek szintjén az ukrán orientációra történő átmenet siker-
telenségének okát a reakciós erők működésében látták, melyek célja a szocializ-
mus építésének megakadályozása volt. E téren külön kihangsúlyozták az ún. szlo-
vák és ukrán burzsoá nacionalisták felforgató tevékenységét.88 A pártszervek az uk-
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rán nemzeti tudat és a szlovákiai ukrán oktatásügy fejlődésének komoly akadályát
továbbra is a kárpátaljai optánsok és emigránsok ténykedésében vélték felfedezni,
akik állítólag az egykori Demokrata Párt és a görög katolikus egyház képviselőinek
támogatásával gyűlöletet keltettek a szlovák és a cseh néppel szemben.89

Ezért az optánsok elleni intézkedéseknek, melyeket már a negyvenes évek vé-
gén is alkalmaztak, ismételten nagyobb figyelmet szenteltek. 1954. június 19-én a
megbízotti hivatal, a KNB és az SZLKP kerületi bizottsága munkatársainak részvé-
telével megvitatták azoknak a tanítóknak a tevékenységét, akik 1945 után a cseh-
szlovák állampolgárságot választották és az Eperjesi kerületben működtek. A 119
embert négy kategóriába sorolták a következő kritériumok alapján: optánsok, akik-
nek családja vagy maguk is a Szovjetunióból emigráltak; a Szovjetunióban született
optánsok, akik 1947-ig ott éltek és dolgoztak; a CSSZK-ban született optánsok,
akiknek szülei a megszállás alatt Kárpátalján tevékenykedtek; optánsok, akik a ha-
tármódosítás következtében választották a csehszlovák állampolgárságot.90

Olyan döntés született, hogy a fenti létszámból 74 embert hagynak meg műkö-
dése helyén, az Eperjesi kerületen belül áthelyeznek 14 tanítót, a kerületen kívülre
tizennyolcat, héttel pedig felbontják a munkaviszonyt.91

Azonban már 1954 szeptemberében módosították ezt az álláspontot, és az új
döntés értelmében az Eperjesi kerületből fokozatosan minden érintett tanítót el kel-
lett távolítani, függetlenül attól, hogy melyik kategóriába tartozott. Elsősorban — leg-
később az év végéig — a határ menti Szinnai, Szobránci és Nagykaposi járásból kel-
lett kitelepíteni az optáns tanítókat. A többieknek a tanév végéig kellett elmenniük,
és helyüket „politikai és pedagógiai szempontból valóban fejlett tanítóknak” kellett
elfoglalniuk. Megnyerésük érdekében javasolták, hogy Szlovákia többi kerületében
végezzenek párttoborzást.92

Az Eperjesi kerület politikai és állami szerveinek nem róható fel, hogy nem igye-
keztek volna megoldani az ukrán iskolaügy gondjait. Ám az elfogadott rendelkezése-
ik gyakran csupán a szervezési, a személyzeti és az anyagi területekre irányultak,
és azok nem mindig fejezték ki a dolgok lényegét.93 Az ukrán oktatásügy bonyolult
viszonyai és a polgárok növekvő érdeklődése a szlovák iskolák kialakítása iránt, va-
lamint a számtalan panasz 1953 novemberében egy felmérés lebonyolítását kény-
szerítette ki, melyet a J. Kotoč által vezetett bizottság végzett el.94

A bizottság következtetései arra késztették a legfelsőbb politikai és állami szer-
veket, hogy változtassák meg döntésüket, amely szerint már nem lehetett volna az
ukrán tanítási nyelvet szlovákra váltani. Az oktatásügy további feladatai, melyek a
CSKP KB Politikai Titkárságának, az SZLKP KB Elnökségének, valamint a Megbízot-
tak Testületének 1953. decemberi, az Eperjesi kerületet segítendő határozataiból
adódtak, elsősorban az ukrán iskolák munkahelyeinek betöltésére és az anyagi el-
látásuk javítására vonatkoztak.95

Azonban ezeknek az intézkedéseknek a megvalósítása sem tudta megállítani az
ukrán nemzetiségi iskolák iránti érdeklődés csökkenését és a szlovák tanítási isko-
lákba történő átlépést igénylő kérvények számának jelentős megnövekedését. A ko-
rabeli politikai vezetők — annak ellenére, hogy ismerniük kellett legalább a folyamat
legalapvetőbb okait — a kérdéskör komolyabb elemzése helyett az ellentábor lejára-
tására és megsemmisítésére használták ki a helyzetet. Az ukrán oktatás iránti ér-
dektelenséget a köztársaság gyengítésének és a Szovjetunióval szembeni ellensé-
geskedésnek minősítették.96
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A helyzet alakulása azt mutatta, hogy a kompromisszummentes hozzáállás és az
ukrán tanítás minden áron történő elfogadtatása nem segített az oktatás fejlődésé-
nek. Épp ellenkezőleg, ellenszenvet váltott ki, egyúttal a polgárok és az államhata-
lom között konfliktusgócokat hozott létre. Valószínűleg ez vezette az SZLKP regioná-
lis szerveit, hogy az oktatási megbízotti hivatallal történt megegyezés után 1954
márciusában új alapelveket fogadjanak el a tanítási nyelv megváltoztatására vonat-
kozó kérvények elbírálására. Ezek szerint akkor lehetett hozzájárulni a változtatás-
hoz, ha a lakosság az alapos felvilágosító kampány után sem értett egyet az ukrán
tanítási nyelvvel. Az ilyen eseteket külön-külön kellett megoldani a KNB és az Ukrán
Dolgozók Kulturális Egyesületének megállapodása után. Ugyanígy teljesíteni kellett
az egyének kérését is, akik azt szerették volna, hogy gyermekeik szlovák iskolába
járjanak, még abban az esetben is, ha a lakóhelyükön nem volt szlovák iskola. Azo-
kon a településeken, ahol szlovákra változtatták az iskola tanítási nyelvét, a tanügy-
igazgatásnak meg kellett határoznia „a legjobb ukrán tanítókat, akik szlovákul fog-
nak tanítani, és egyben ukrán nemzeti öntudatra fognak nevelni”.97 Azt feltételezték,
hogy ezeknek az alapelveknek az alkalmazása megnyugtatja a helyzetet, és hozzá-
járul az ukrán oktatás megszilárdításához. A tanítási nyelv váltása iránti érdeklődés
azonban nem csökkent, ezért a nemzeti bizottságok iskolaügyi főosztályai féltek a
szóban forgó elvek következetes érvényesítésétől.98

1954 szeptemberében erről a kérdésről tárgyaltak az Oktatási és Közművelődé-
si Megbízotti Hivatal, az SZLKP kerületi bizottsága és az Eperjesi Kerületi Nemzeti
Bizottság képviselői az Ukrán Dolgozók Kulturális Egyesületének küldötteivel. A tár-
gyalás eredményeként született javaslatok alapján 1954. október 29-én az SZLKP
KB hivatala feladatul adta E. Sýkorának, az oktatási megbízottnak, hogy „az Eperje-
si kerület néhány települése lakóinak az ukrán tanítási nyelv szlovákra változtatásá-
ra irányuló kérvényét véglegesen oldja meg”.99 Az említett tényből kiindulva 1954.
október 19-e és november 2-a között az Eperjesi kerületbe bizottságot küldtek,
amely az egyes községekben a tanítási nyelvvel összefüggő vitás kérdéseket volt hi-
vatott megoldani. A Girálti, a Sztropkói, a Mezőlaborci, a Szobránci és a Kisszebe-
ni járásban összesen 17 települést látogatott meg a bizottság, ahol a tanítási nyelv
megváltoztatásának okairól tanácskozott a polgárokkal. Az egyes esetekben meg-
különböztetett módon járt el a következő alternatívák szerint:

1. Azokon a településeken, ahol a szülők kérése mögött az az aggály állt, hogy
gyermekeiknek gondjaik lehetnek a továbbtanulás során vagy a munkakeresésben
az államnyelv gyenge ismerete miatt, 1954. november 1-jétől növelték a szlovák
nyelvórák számát.

2. Ott, ahol az érintett intézkedést elégtelennek találták, egyéb tantárgyakat is
oktathattak szlovák nyelven.

3. A falvakban, melyek lakói egyértelműen elutasították az ukrán iskolát, azzal a
feltétellel járultak hozzá az ukrán tanítási nyelv szlovákra váltásához, hogy ezekben
az iskolákban heti 3-4 órában kötelezővé tették az ukrán nyelv tanulását.

Ezen felül döntöttek arról, hogy az 1954/1955-ös tanév második félévétől kez-
dődően minden ukrán iskolában emelkedik a szlovák nyelv tantárgy óráinak
száma.100

A bizottság határozata alapján 10 iskolában változott az ukrán tanítási nyelv szlo-
vákra101, két ízben szlovák osztályokat nyitottak az ukrán iskolában102 és 4 település
lakói értettek egyet azzal, hogy megmaradjon az ukrán tanítási nyelv, de egyidejűleg
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nagyobb óraszámban oktassák a szlovákot, valamint a felsőbb évfolyamokban más
tantárgyakat is szlovákul oktassanak.103

Külön figyelmet szenteltek a Mezőlaborci Szlovák Tanítási Nyelvű Nyolcosztályos
Középiskola megalapítása kapcsán kialakult helyzetnek.104 Az SZLKP járási szervei-
nek ugyanis komoly fenntartásai voltak a létezésével kapcsolatban, s azzal érveltek,
hogy a felsőbb osztályokban tanulók szülei „bár szlovák nemzetiségűnek vallják ma-
gukat, valójában ukrán nemzetiségűek”.105 Szerepet játszott ebben az a félelem is,
hogy az iskola léte az egész járásban egy új kérvényhullámot indít el a szlovák isko-
lák megalapításáért. Az SZLKP JB és a hnb tiltakozása ellenére a bizottság javasol-
ta meghagyni a mezőlaborci nyolcosztályos középiskolát. Egyúttal azt javasolta,
hogy a tanév során már ne hagyjanak jóvá több kérvényt a tannyelv megváltoztatá-
sára.106

Mindent egybevetve azzal számoltak, hogy ezzel az eljárással hosszú távra sike-
rült megállítani az ukrán iskolák szlovákká alakításának folyamatát. Hogy ez még-
sem így lett, arra példa Takcsány község, ahol gyakorlatilag rögtön a bizottság távo-
zása után nyolcvan szülő nem engedte az ukrán iskolába a gyerekeit, kérve annak
szlovákra változtatását.

Az ukrán iskolák elutasítását általában azzal indokolták, hogy a községek, me-
lyekben a tanítási nyelv problémája felmerült, az ukrán és a szlovák nemzetiségűek
által benépesített területek közti átmeneti sávban helyezkednek el, illetve szlovákok
által lakott területen fekvő szigetekről van szó. Arra a tényre mutattak rá, hogy a la-
kosságuk jelentős mértékben elszlovákosodott, ezen kívül pedig itt az utóbbi tizen-
öt évben többszöri tannyelvváltásra is sor került. Figyelemre méltó, hogy főképp a
Mezőlaborci járás néhány községében a szülők elfogadták az orosz tanítási nyelvet,
de az ukránt egyértelműen elutasították.107 A hívő lakosok, akik a görög katolikus
egyház felszámolása után szlováknak vallották magukat, az ukrán iskolák visszauta-
sítását azzal indokolták, hogy a szlovák iskolákban van hitoktatás, míg az ukránok-
ban nincs, mert a szülők nem igénylik, hogy pravoszláv papok tanítsák gyermekei-
ket.108

Az ukrán orientáció elutasítását hatványozta, hogy adminisztratív úton és nyo-
mást gyakorolva próbálták bevezetni. Megtörtént, hogy egyes esetekben (Kozsány,
Takcsány, Mezőlaborc, Tibaváralja stb.) azoknak a gyerekeknek se engedték meg,
hogy szlovák iskolába iratkozzanak, akiknek a szülei egyértelműen szlovák nemze-
tiségűek voltak, és úgy költöztek ebbe a régióba, esetleg ide helyezték őket. A Me-
zőlaborci járásban olyan utasítást adtak ki, hogy a szlovák iskolába csak olyan gye-
rekeket vegyenek fel, akik igazolást hoznak a hnbről, hogy szüleik szlovák nemzeti-
ségűek. Ha viszont valamelyik hnb kiadott egy ilyen igazolást, azonnal szigorúan
megtiltották neki, hogy a nemzetiségről bármilyen tanúsítványt is kiállítson.109 Egyes
tisztségviselők nagy buzgóságukban olyan messzire mentek, hogy azoknak az ere-
detileg ruszin községeknek az ukránosítását is javasolták, melyekben már a szlovák
erők voltak túlsúlyban.110 Az ilyen fundamentalista hozzáállás természetesen nem
talált támogatásra, és az elkövetkező időszakban egyik fő oka volt az ukrán oktatás
iránti érdeklődés csökkenésének.
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prot/041schuz/s041017.htm).

36. —Ó‚Â˘‡ÌËÂ Ì‡¯Ëı ¯ÍÓÎ¸Ì˚ı ÔÂÎÒÚ‡‚ËÚÂÎÂÈ. œˇ¯Â‚˘ËÌ‡, 1946. július 18., 2.
p., valamint  ‡ÔË¯Ó‚ÒÍËÈ, ¬.: œˇ¯Â‚˘ËÌÂ ÌÛÊÌ‡ ÒÓ˜Ì‡ˇ ÔÓÏÓ˘¸: “Û‰Ó‚ÓÂ
ÒÓ‚Â˘‡ÌËÂ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎÂÈ Ì‡¯Ëı ‡ÈÓÌÓ‚, ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎÂÈ ÏËÌËÒÚÂÒÚ‚ Ë
ÔÓ‚ÂËÚÂÎ¸ÒÚ‚ ‚ —ÚÓÔÍÓ‚Â. œˇ¯Â‚˘ËÌ‡, 1946. augusztus 29., 3. p.

37. Pl. F. Uhlíř képviselő a parlament 1946. március 28-i ülésén kérte, hogy a CSSZK-nak
mint a csehek és a szlovákok államának nemzeti jellegét azzal is fejezzék ki, hogy:
„…semmilyen kisebbségnek nem lesz saját, más nemzetiségű iskolája.” Azt az aggá-
lyát fejezte ki, hogy ennek az alapelvnek a figyelmen kívül hagyása „nem csupán sérti
az állam nemzeti jellegét […] hanem egyben a régi kellemetlenségek, a kulturális és a
politikai nehézségek, sőt veszélyek felélesztése is, amelyek a köztársaságnak ebből
adódhatnak és adódnak is”. Lásd 42. schůze Prozatímního Národního shromaždění
republiky Československé, dne 28. března 1946. Vystúpenie poslanca F. Uhlíře
(http://www.psp.cz/eknih/1945pns/stenprot/042schuz/s04207.htm).
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38. SNA, f. PŠ, i. č. 75, kart. 2.
39. A helyi igazgatás e lépése az UNRP részéről éles támadást váltott ki, a város képviselő-

inek álláspontját példa nélkülinek nevezték, és a œˇ¯Â‚˘ËÌ‡ című lapban az egyko-
ri fasisztákkal kötött összeesküvéssel vádolták őket. Ultimátumként hatott a figyelmez-
tetés, hogy amennyiben nem teljesítik feltételüket, az UNRP behatóan fog informálódni
a nemzeti jogok érvényesítését akadályozó személyek szándékairól. Az UNRP felindulás-
sal reagált az oktatási és közművelődési megbízotti hivatalnak küldött táviratban is,
amelyben közölte, hogy ha nem kapják meg a szóban forgó helyiségeket, az oktatás a
városi parkban folytatódik (œˇ¯Â‚˘ËÌ‡, 1946. augusztus 29.).

40. A ZRUSR, f. UNRP, r. 1948, i. č. 1031; Uo. i. č. 862. 
41. Bajcura I.: Ukrajinská otázka... 151—153. p.
42. 1947 végén a szlovákiai ukrán (ruszin) iskolákat 17 362 diák látogatta. Ebből 16 540

járt népiskolába, gimnáziumban 648-an tanultak, az orosz tanítói akadémián 174 hall-
gató volt. Az említett időszakban a következő járásokban voltak nemzetiségi iskolák:
Bártfa, Gölnicbánya, Girált, Homonna, Késmárk, Királyhelmec, Lőcse, Mezőlaborc, Eper-
jes, Kisszeben, Szinna, Igló, Szepesófalu, Ólubló, Sztropkó, Vízköz, Tőketerebes,
Varannó. Lásd Správy štátneho plánovacieho a štatistického úradu. 3. évf. (1948),
164., 343., 347. p.

43. A ZRUSR, f. UNRP, i. č. 1255. Protokol Vsenarodnoho trudovoho s’jezda, sostojavšehos-
ja 18. apre a 1948 g. v Prjaševe, v pomeščenii Černoho Orla. 

44. Vö. Gabzdilová, S.: Ma arské školstvo na Slovensku v druhej polovici 20. storočia.
Dunajská Streda, Lilium Aurum — Nadácia Katedra, 1999, 29. p.

45. Mátyáska község lakosainak az Oktatási és Közművelődési Megbízotti Hivatalhoz 1947.
február 5-én elküldött kérvényében az áll, hogy ők „többnyire görög katolikus vallásúak,
ahol az egyházi szertartásokban az ószláv nyelvet használják. Minket népiesen, de hely-
telenül általában »rusznákoknak« neveznek. A tanulók beíratásánál, a vallási meggyőző-
dést féltve, a szülők helytelenül adták meg a nemzetiségre vonatkozó adatokat” (A
ZRUSR, f. UNRP, i. č. 944; valamint Bajcura, I.: Ukrajinská otázka... 150. p.).

46. Gajdoš, M. — Konečný, S.: Postavenie Rusínov-Ukrajincov na Slovensku v rokoch 1948—
1953. Praha, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1994, 105—106. p. /Sešity Ústavu pro
soudobé dějiny, 21./

47. 1948-ban Kelet-Szlovákiában 276 orosz népiskola volt, valamint 41 középiskola a ru-
szin és az ukrán nemzetiségű gyermekek számára. A fenntartások arra a tényre is vo-
natkoztak, hogy az ukrán középiskolákat abban az esetben is létrehozták, ha a vonzás-
körzetükben nem volt elegendő számú tanuló, ami ellentétben állt a hatályos irányelvek-
kel (SNA, PŠk, 1949, kart. 21. Pomery v ukrajinskom školstve na Slovensku).

48. A ZRUSR, f. UNRP, 1948, i. č. 1288.
49. SNA, f. ÚV KSS, S ÚV KSS, kart. 2. Protokol zo zasadnutia politického sekretariátu ÚV

KSS dňa 10. 2. 1949; Uo., f. PŠk, 1949, kart. 91. Návrh na riešenie niektorých škol-
ských a kultúrnych problémov na východnom Slovensku.

50. SNA, f. PŠk, 1949, kart. 91. Návrh na riešenie niektorých školských a kultúrnych prob-
lémov na východnom Slovensku; Uo., Výpis z uznesení politického sekretariátu ÚV KSS
zo dňa 10. februára 1949.

51. Uo.
52. Uo.
53. Uo.
54. A ZRUSR, f. UNRP, r. 1949, i. j. 1521, Obežník č. 83/1949 Prezídia Povereníctva škol-

stva, vied a umení v Bratislave z 20. mája 1949 vo veci zápisov na školách vo Výcho-
doslovenských okresoch na škol. r. 1949/50; ŠOBA Prešov, f. UNR 1945-1948, 97. p.

55. A beiratkozások az Eperjesi kerületben a Bártfai, a Homonnai, a Mezőlaborci, a
Nagymihályi, az Eperjesi, a Kisszebeni, a Szinnai, az Ólublói, a Sztropkói és a Varannói
járásokban, a Kassai kerületben pedig a Késmárki, a Királyhelmeci, a Poprádi, az Iglói
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és a Tőketerebesi járásokban zajlottak (lásd Uram, P.: Vývoj ukrajinského školstva v
rokoch 1948—1953. In Žovteň i ukrajinska ku tura. Prešov, SPN, 1968, 528. p.).

56. A ZRUSR, f. Unrp, i. č. 1591. Uznesenie zo schôdzky kultúrnych a osvetových pracovní-
kov — príslušníkov KSS — delegátov zo všetkých okresov východného Slovenska, obýva-
ných ukrajinským obyvate stvom konanej dňa 6. júna 1949 v zmysle rozhodnutia Pred-
sedníctva KV KSS zo dňa 22. mája 1949.

57. A R ZRUČ, f. UNRP, roč. 1949, i. č. 1277; Uo., i. č. 1491. Rezolúcia Predsedníctva
UNRP z 12. 8. 1949; ¿Ú‡ÍË Ì‡ Ì‡¯Ë ¯ÍÓÎ˚. œˇ¯Â‚˘ËÌ‡, 1949. augusztus 18., 1.
p; Bajcura, I.: Ukrajinská otázka... 153. p.

58. SNA, f. ÚV KSS. Generálny tajomník. Kart. 2195. Správa o článku „Ataky na naše školy“
uverejnenom v Ñœˇ¯Â‚˘ËÌeì.

59. ¬‡Ì‡Ú, ≤. ñ –Ë˜‡ÎÍ‡, Ã. ñ ◊ÛÏ‡, ¿.: ƒÓ ÔËÚ‡Ì¸ Ô≥Ò‡‚ÓÈÂÌÌÓ„Ó ÓÁ‚ËÚÍÛ,ÒÛ˜‡ÒÌÓ„Ó
ÒÚ‡ÌÛ Ú‡ ÔÂÒÔÂÍÚË‚ ÛÍ‡È≥ÌÒ¸ÍÓ„Ó ¯Í≥Î¸ÌËˆÚ‚‡... 5. p.

60. SNA, PŠk, 1949, kart. 21. Správa o výsledkoch zis ovania školských pomerov v niekto-
rých obciach Prešovského kraja, ktorých obyvate stvo si žiadalo zmenu vyučovacieho
jazyka. A bizottság Otto, Priputen, Kapišovský, Zubkovič, Klema és Jaššo összetételben
dolgozott.

61. SNA, f. PŠk, S/1949 dôv., i. č. 91, kart. 91. Správa pre p. povereníka o zápisoch na
východnom Slovensku.

62. SNA, f. PŠk, S/1949 dôv., i. č. 91, kart. 91. Správa o výsledkoch zis ovania školských… 
63. A ZRUSR, f. Unrp, i. č. 1591. Uznesenie zo schôdzky kultúrnych a osvetových pracovní-

kov — príslušníkov KSS — delegátov zo všetkých okresov východného Slovenska…; ŠOBA
Prešov, f. UNR 1945—1948, bez signatúry.

64. A ZRUSR, f. UNRP, roč. 1950, i. č. 1613. œÓÚÓÍÓÎ ≥Á Á‡ÒÂ‰‡Ìˇ “Û‰Ó‚Ó¥Ó ÍÓÏ≥ÚÂÚ‡
”Õ–œ 22 Ï‡ˇ 1950¥.

65. SNA, f. ÚV KSS, P ÚV KSS. Zasadnutie predsedníctva 16. septembra 1950, zápis č. 22.
kart. 793.

66. A ZRUSR, f. UNRP, i. č. 1628. 
67. Vö. Bajcura I.: Ukrajinská otázka... 157. p.
68. Uo. Vö. ¬‡Ì‡Ú, ≤. ñ –Ë˜‡ÎÍ‡, Ã. ñ ◊ÛÏ‡, ¿.: ƒÓ ÔËÚ‡Ì¸ Ô≥Ò‡‚ÓÈÂÌÌÓ„Ó ÓÁ‚ËÚÍÛÖ

A 6. oldalon szerepel, hogy az egykori Eperjesi kerületben 115 optáns tanító működött.
69. ¬‡Ì‡Ú, ≤. ñ –Ë˜‡ÎÍ‡, Ã. ñ ◊ÛÏ‡, ¿.: ƒÓ ÔËÚ‡Ì¸ Ô≥Ò‡‚ÓÈÂÌÌÓ„Ó ÓÁ‚ËÚÍÛÖ 7. p.
70. Archív Ministerstva vnútra SR (AMV SR), Levoča, f. B-10-7, i. j. 17. Zápisnica č. 7 napí-

saná dňa 2. augusta 1950 na zasadnutí školskej komisie pri KV KSS v Prešove.
71. SNA, f. ÚV KSS, PŠk, bez č., kart. 132. 
72. Vö. Gabzdilová, S.: Ma arské školstvo na Slovensku… 46. p.
73. A ZRUSR, f. UNRP, i. č. 1025. List povereníctvu škôl a národnej osvety od UNRP z 26.

mája 1947; ¬‡Ì‡Ú, ≤.: Õ‡ËÒËÖ 283. p.
74. A ZRUSR, f. UNRP, i. č. 1025. List povereníctvu škôl...
75. Pod a A ZRUSR, f. UNRP, i. č. 1662. List referátu pre školstvo, osvetu a telesnú výcho-

vu KNV v Prešove z 23. mája 1951, sp. č. 848/51. 
76. Vö. Bajcura I.: Ukrajinská otázka… 154. p.
77. SNA, f. PŠk, bez sign, kart. 138. Zápisnica z porady konanej dňa 9. februára 1952 vo

veci otvorenia ukrajinského oddelenia pri Pobočke Pedagogickej fakulty SU v Košiciach.
A kari tanács javasolta, hogy az 1952/1953-as tanévben az ukrán tagozaton indítsanak
ukrán—orosz, történelem—polgári nevelés—képzőművészeti nevelés, matematika—fizika,
természetrajz—kémia—földrajz, szlovák—ukrán tanulmányi szakokat, és további tantárgy-
ként minden szakhoz kapcsolhassák a zenei nevelést. 

78. SNA, PŠk, Kolégium Ministra školstva, bez sign., kart. 200. Zápis ze schůze kolegia dne
7. května 1952. 

79. SNA, f. ÚV KSS, kart. 820. Zasadanie Predsedníctva ÚV KSS 28. 6. 1952. Správa o
ukrajinskom školstve. 
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80. Uo. Berezóka (Brezovka), Malcó (Ma cov) a Bártfai járásban, Mátyáska (Matiaška),
Remenye (Remeniny), Lőrincvágása (Vavrinec), Vajkvágása (Valkovce), Istvánd (Štefu-
rov), Szobos (Soboš), Kabalás (Kobylnice), Györgyös (Ďur oš) a Girálti járásban, Mas-
kóc (Maškovce), Dedafalva (Dedačov) a Homonnai járásban, Milpospuszta (Milpoš), Kis-
szebenimajor (Sabinovské Dvory), Décső (Ďačov), Kisszeben (Sabinov), Györke (Ďurkov)
a Kisszebeni járásban, Utcás (Ulič) a Szinnai járásban, Vadászfalva (Beňatina), Tibavá-
ralja (Podhoro ), Inóc (Inovec), Oroszsebes (Ruská Bystrá), Nagygereblyés (Ruský Hra-
bovec) a Szobránci járásban, Petőfalva (Petejovce), Sandal (Šandal), Hocsa (Chotča),
Kisgyertyános (Vyšný Hrabovec), Alsóolsva (Nižná Olšava) a Sztropkói járásban, Osztor-
nya (Osturňa) a Szepesófalui járásban, Bányapataka (Banské), Detre (Detrík), Nagykőpa-
tak (Kvakovce) a Varannói járásban, valamint Tarcafő (Torysky), Répás (Repaše), Gýreš
és Vereshegy (Poráč) a Kassai kerületben.

81. SNA, f. ÚV KSS, P ÚV KSS, zasadnutie 15. novembra 1952, kart. 826. Správa KV KSS
v Prešove z 11. novembra 1952, 7. p.

82. SNA, f. ÚV KSS. Zasadanie Sekretariátu ÚV KSS 22. decembra 1954, kart. 98. Správa
o práci komisie Povereníctva školstva, ktorá riešila problém vyučovacieho jazyka na nie-
ktorých školách v Prešovskom kraji, kde nechodili deti do školy.

83. Uo.
84. Uram, P.: K niektorým otázkam vývoja... 250—251. p.
85. Gajdoš, M. — Konečný, S.: Postavenie Rusínov… 112. p.
86. SNA, f. PŠk, i. č. 177, kart. 136 a. Správa o situácii škôl a školskej správy v Prešov-

skom kraji. Már az 1952/1953-as tanévben 10 község lakói kérték a tanítási nyelv meg-
változtatását, amely viszont két falu kivételével nem valósult meg. A további kérvények
a szlovák tanítási nyelv bevezetésére az 1953/1954-es tanév elejétől érkeztek, főleg a
Girálti, a Kisszebeni és a Sztropkói járásokból. Az Eperjesi kerület 17 településén a szü-
lők az ukrán tanítási nyelv elleni tiltakozásul gyermekeik iskolalátogatásának bojkottjá-
val léptek fel. Ugyancsak lásd Bajcura, I.: Ukrajinská otázka... 155. p.

87. SNA, f. ÚV KSS. Zasadanie Sekretariátu ÚV KSS 14. októbra 1954, kart. 93.
88. SNA, f. PŠk, i. č. 177—181, kart. 136. Kolégium Povereníka školstva 12. októbra 1953.

Správa o stave školstva v Prešovskom kraji.
89. SNA, f. ÚV KSS, KV KSS v Prešove. Referát V. Bi aka na zasadaní 19. októbra 1955. 
90. SNA, f. PŠk, kart. 141. Správa o plnení uznesení strany, vlády, ZP a kolégia PŠ v Pre-

šovskom kraji. Zasadanie Kolégia povereníka školstva dňa 3. septembra 1954.
91. SNA, f. PŠk, kart. 141. Správa o plnení uznesení strany, vlády, ZP a kolégia PŠ v Pre-

šovskom kraji…
92. SNA, f. ÚV KSS, zasadanie Sekretariátu ÚV KSS 14. októbra 1953, kart. 93. Správa o

probléme vyučovacieho jazyka…
93. ŠA Prešov, f. KNV-P, sign. šk/458, kart. 128. Výpis z uznesenia byra KV KSS v Prešove

zo dňa 21. septembra 1953 na základe rozpracovaného uznesenia ÚV KSČ pre kraj
Prešov.

94. SNA, f. PŠk, i. č. 177, kart. 136 a. Správa o prieskume škôl a školskej správy v Prešov-
skom kraji z 12. novembra 1953 pre rokovanie kolégia povereníka školstva 16. novem-
bra 1953.

95. ŠA Prešov, f. KNV-P, sign. šk/458, kart. 128. Lásd Uznesenie Politického sekretariátu
ÚV KSČ, Predsedníctva ÚV KSS a Zboru povereníkov o mimoriadnej pomoci Prešovské-
mu kraju.

96. SNA, f. KV KSS Prešov, Pléna KV, OV (1948—1960), kart. 4. Vystúpenie V. Bi aka na
pléne KV KSS v Prešove 1. marca 1955. 

97. SNA, f. ÚV KSS. Zasadanie Sekretariátu ÚV KSS 14. októbra 1954, kart. 93. Správa o
probléme vyučovacieho jazyka…

98. Uo. 1954. szeptember 1-jei hatállyal kérték a tanítási nyelv megváltoztatását a követke-
ző községek: Tibaváralja (Podhoro ) a Szobránci járásban; Takcsány (Stakčín) a Szinnai
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járásban; Ruskóc (Roškovce), Izbugyaradvány (Vyšná Radvaň) a Mezőlaborci járásban;
Bányapataka (Banské) a Varannói járásban; Minyevágása (Miňovce), Dér (Mrázovce),
Felsőolsva (Vyšná Olšava), Sandal (Šandal) a Sztropkói járásban; Kozsány (Kožany),
Istvánd (Štefurov), Fias (Fijaš), Balázsi (Vlača) a Girálti járásban.

99. SNA, f. ÚV KSS. Zasadanie Sekretariátu ÚV KSS 22. decembra 1954, kart. 98. Správa
o práci komisie Povereníctva školstva…, 42. p.

100. SNA, f. ÚV KSS. Zasadanie Sekretariátu ÚV KSS 14. októbra 1954, kart. 93. Správa o
probléme vyučovacieho jazyka... 

101. Uo. Komisie Povereníctva školstva… 42. p. Az ukrán tanítási nyelv szlovákra változott
Vadászfalva (Beňatína), Györke (Ďurkov), Inóc (Inovec), Kozsány (Kožany), Mátyáska
(Matiaška), Minyevágása (Miňovce), Tibaváralja (Podhoro ), Sandal (Šandal), Istvánd
(Štefurov) és Felsőolsva (Vyšná Olšava) községek iskoláiban. 

102. Uo. Takcsány (Stakčín), Györgyös (Ďur oš) és Balázsi (Vlača).
103. Uo. Fias (Fijaš), Matyóc (Ma ovce), Ruskóc (Roškovce), Oroszsebes (Ruská Bystrá).
104. Egy 1954. szeptember 1-jén alapított, nem teljesen szervezett szlovák tanítási nyelvű

nyolcosztályos középiskoláról volt szó, amelyet az első hét évfolyamban 215 tanuló lá-
togatott. A nyolcadik osztályba abban az időben senki sem jelentkezett.

105. SNA, f. ÚV KSS. Zasadanie Sekretariátu ÚV KSS 22. decembra 1954, kart. 98. Podrob-
ný popisný záznam o práci komisie Povereníctva školstva, ktorá riešila dňa 19. októb-
ra až 2. novembra 1954 otázky vyučovacieho jazyka na niektorých školách v Prešov-
skom kraji.

106. Uo.
107. Uo. Správa o práci komisie Povereníctva školstva, ktorá riešila problém vyučovacieho

jazyka na niektorých školách v Prešovskom kraji, kde nechodili deti do školy.
108. Uo.
109. Uo.
110. Uo.

(Fordította A. Szabó László)

MARIÁN GAJDOŠ

CREATION AND PROBLEMS OF THE UKRAINE NATIONAL MINORITY EDUCATION IN SLOVAKIA

After the liberation in 1945 it was expected from the Russian and Ukrainian
schools in Slovakia that they will have a determining role not only in the field
of education and spreading enlightenment, but also in the effort of the revita-
lisation of national life of Ruthenians and Ukrainians. In this sense the natio-
nal minority schools were supported even by official representation of the nati-
onal minority that found its adequate reflection in the activity of the Ukrainian
National Council of Prjaševščina, that actively participated in the creation of
conditions for the development of national minority culture and education.
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