
A magyarországi nemzetisé gi oktatás
tartalmi szabályozása

A nemletiSeg.i okt_atás iöVóie nagyban í ügg az okta-
.6, tás min sé gé t ], A magas szí nvonalú  é s haté -
kony oktatás egyik né lkülözhetetlen feité te]e a megfe-
Iel  tartalmi szabályozás, a tanterv, A nemzetisé gi ok-
tatás tartalmi szabályozása aZ általános magyarorszá-
gi szabályozás függvé nye,

Amikor elfogadásra é s bevezeté sre került a NAT
(Nemzeti Alaptanterv), aZ nem tartalmazott tantervi
szabályozást a nemzetisé gi oktatásra Vonatkozóan
1t lll1. Í gy nem tartalmazott általános fejleszté si kö-
vetelmé nyeket, tananyagot é s minimális köVetelmé -
nyeket a nemzetisé gi anyanyeivre é s irodalomra, de a
kisebbsé gi törvé ny által korábban köte]ez en el í rt
né pismeretle Vonatkozóan sem, A NAT bevezet  ré -
szé ben mindössze egy oldal foglalkozott általában a
kisebbsé gi oktatással, fenntartva a gyakorlatban ad-
dig is tapasztalható fogalmi z í zayart a kisebbsé gi ok-
tatás körül. A NAT-ot törvé nysé rt  módon fogadták el,
mivel el ké szí t i nem szerezté k be a kisebbsé gi ré -
szekre vonatkozóan az országos kisebbsé gi önkor,
mányzatok egyeté rté sé t. (A]ap)tanterv, tartalmi szabá-
lyozás hiányában a kisebbsé gi oktatás sú lyos hátrány-
ba került a magyar, többsé gi oktatással szemben,

A kisebbsé gi é rdekké pviseletek azon kezdemé nye-
zé sé re, hogy a kisebbsé gi oktatás számára is szüksé -
ges egy 1ogi relevanciájú  keretielleg  tanterv, a közok-
tatáSi törvé ny l99ó,os módosí tása a nemzetisé gi ok-
tatást fol}tató iskolák számára már el í rta, hogy a he-
lyi pedagógiai program, illetve tanteru kidolgozásakor
nemcsak a NAT-ot kell, hogy figyelembe vegyé k, ha-
nem a nemzetisé gi oktatáS irányelvé t iS, A törvé nymó-
dosí táS nyitva hagyta ugyanakkor azt a ké rdé st, hogy
irányelv alatt mit iS é rtünk, Ugyanezzel a jogszabály-
módosí tással iött |é tí e - a közoktatási miniszter szak,
mai tanácsadó testületeké nt - aZ országos önkor-
mányzatok ké pvisel ib l az OKB (Országos Kisebbsé ,
gi Bizottság) is, amelynek egyeté rté si joga Van min,
den tarta]mi szabályozást é rint  ké rdé sben a kisebb,
Sé gi oktatás teré n.

Úiabb, mintegy fé Jé vnyi küzdelemben az országos
önkormányzatok ké pvisel i, illetve az OKB meggy z-
té k a M vel dé si é s közoktatási Miniszté rium illeté -
keseit arról, hogy az irányelvnek az alapvet  fogalmak
tí sztázása mellett, hasonlóan a NAT-nak az egyes m -
Veltsé gi területekre Vonatkozó ré szeihez, tartalmaznia
kell legalább keretjelleggel a kisebbsé gi oktatás (pl.
anyanyelv é s irodalom) tartalmi köVetelmé nyeit (lan-
anyag, általános fejleszté si követeimé nyek, minimá]is
követelmé nyek) is. További fé l esztend be tellett, mí g
a Miniszté rium i]leté kesei elfogadták, hogy a külön-
böz  nemzetisé gek anyanyelv é s irodalom, valamint
né pismereti követelmé nyeinek elté r  nyelvük, törté -
nelmük, hagyományaik, kultú ráiuk é s anyaországuk
miatt kü]önböZniük kell egymástól, s nem lehet NAT-

mé lysé g  azonos követelmé nyeket megfogalmazni
számukra, Í gy l997 vé gé re elké szült a nemzetisé gi ok-
tatás irányelvé r 1 szóló miniszteri rendelet, mely töb-
bek között Iendet teremtve az addigi fogalmi z rzavar-
ban meghatározta a nemZetisé gi oktatás tí pusait (for-
máit), a né pismelet tartalmát, az anyanyelv é s iroda-
lom valamint né pismeret oktatásának általános köve-
telmé nyeit, Mellé kletké nt helyet hagyott a nemzetisé -
genké nt ezek után megalkotandó NAT,mé lysé g  ré sz-
letes követelmé nyeknek az anyanyelv é s irodaIomból,
Valamint a né pismeretb l.

a z elfogadott iránvelv szerint a nemZetisé gi okta-
fJltá=nok'u, aiábbi iormái lehelsé gesek, ( l] ldnnyel.
v  vagyis anyanyelv , amikor a magyar nyelv é s iroda-
lom kivé telé vel minden tantárgyat a kisebbsé g nyel-
vé n taní ianak, (2) a ké ttannyelv , amikor a nyelv é s
irodalom óták kivé telé vel a többi tanórán az oktatás
nyelve a nemzetisé g nyeive é s a magyar nyelv feie-fele
arányban azzal, hogy a helyi tanterv függvé nye: tantáí -
gyanké nt más-más-e az oktatás nyelve, vagy egyes
tantáIgyakat eleve ké t nyelven taní tanak, {3) a nye|v-
oktató forma, amikor az oktatás nyelve a magya1 é s
heti minimum 4 órában (né met nyelv eseté n heti mi-
nimum 5 órában) taní t|ák a kisebbsé gi nye]vet é s iro-
dalmat, (4) a cigány kisebbsé gi oktatás é s az (5)
interetnikus oktatási forma, A nyelvoktató forma vál-
tozataké nt definiálta az iránye]v a b ví tett nyelvoktató
formát, amikor az anyanyelv é s irodalom meliett más
tantáIgyakat is taní tanak a kisebbsé g nyelvé n, de a
fennmaradó órakeret kevesebb, mint 50"/-ában, A ci-
gány kisebbsé gi oktatás eseté ben az irányelv ugyan
nem í ria kötelez en el  a cigány nyeJvek (romani, be-
ás) oktatását, azonban ké zzelfogható, konkré t, heti
óraszámban meghatálozott számonké rhet  feladato-
kat, követelmé nyeket fogalmaz meg ennek az oktatási
formának is, szakí tva az addigi z rzavaros helyzettel,
amely számos visszaé lé sre adott lehet sé get,

szinlé n aZ irányelvnek köszönhet en vált világossá,
hogy a né pismeretnek a következ  tananyagot keli
tarta]maznia: (l) a nemzetisé g é s anyanemzete törté ,
nelme, (2) az anyaország földrajza é s országismeí ete,
(3) a nemzetisé g é s anyanemzeté nek m vel dé stöí té -
nete, {4) a nemzetisé g é s anyanemzeté nek né pi ha-
gyományai, szokásai, né prajza, valamint kultú rája (5)

a nemzetisé g é s anyanemzeté nek zenei é s ké pz m -
Vé szeti kultú rája, (ó) társadalmi, iogi, mé dia é s egyé b
ismeretek a nemzetisé g mai é leté r l stb.

Mindemellett az irányelv több ké rdé St is nyitva ha-
gyott, Ilyen volt pé ldául. a NAT által el í rt interetni-
kus oktatás pontos é rtelmezé se. Miután a tisztázó vi-
ták során világossá vált, hogy itt valólában nem egy
kisebbsé gi oktatási formáróI van szó, sikerú lt egy
olyan leí rást elfogadni, amely szerint aZ interetnikus
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oktatás ott szervezhet , ahol van kisebbsé gi oktatás.
AZt egé szí theti ki, alapvet en a többsé ghez tartozó
gyerekeket cé lozva meg, de nem veszé lyeztetve a ki-
sebbsé gi oktatásj folma megszervezé sé t, m ködteté -
sé t, A NAT-nak az oKB áltai legutóbb elfogadott mó-
dosí tása lé nyegesen iaví tana ezen a té ren a jelenlegi

Hasonló problé mát jelentett a magyar nyelv é S iro-
dalom oktatásának é rtelmezé se a nemzetisé gi okta-
tásban, A NAT- ilyen esetben - idegen nyelv oktatása-
ké nt ké pzelte el a magyar nyelv é s irodalom oktatását,
A közoktatásró] szó]ó törvé ny vonatkozó rendelkezé se
ezze] ellenté tes, s t tú lzó, hiszen a magyar nyelv é s
irodaiom oktatását a magyaí  nyelv é s kult ra elsaidtí tá-
sdnak szintjé n í rja el  a kisebbsé gi oktatásban, mí g
ugyanott az anyanyelv é s irodalom, valamint saját
törté nelem, (anya)országismeret, saját kultú ra é s ha-
gyomány vonatkozásában az oktatás szjntjé t illet en
nem tartalmaz garanciákat, E nyilván asszimiláció-
páIti megfogalmazás egyé í telm en finomí tásra, kor-
rekcióra szorul. Ugyanakkor a kisebbsé gi szaké rt k á]-
láspontja ebben a ké rdé sben megoszlott, Egyesek
szerint a kisebbsé gi oktatás kereté ben a magyart
ugyanazon követelmé nyek szerint ke]] oktatni, mint az
anyanyelvet a magyar oktatásban, Mások szerint sem
az órakeret, sem a tanulók identitása nem teszi iehe-
t vé , hogy a magyart anyanyelvké nt oktassák, Azaz a
tannyelv  é s a ké ttannyelv  oktatás keí eté ben máso-
dik nyelvké nt, a környezet nyelveké nt kellene oktatni.
Ennek követeImé nyei, a tananyag ütemeZé Se, a szem-
lé lete e]té í   lenne a magyar, mint anyanyelv é s iroda-
]om oktatásáé tól, azonban igen magas szí nvona]ú
]enne, biztosí tva a tanulók ké s bbi boldogulását a
magyarországi fe]s oktatásban é s a munkaer piacon,
Vé gül annyi azé rt belekerüit az irányelvbe, hogy a vi-
lágirodalom oktatható a (kisebbsé gi) anyanyelv é s
iroda]om tantáí gy kereté ben iS, Valamint a magyar
nyelv é s irodalom, i]letve a törté nelem oktatásánál fi-
gyelemmel kell lenni a kisebbsé gek magyartól elté r 
identitására is,

ivel az irányeJv elfogadása a Miniszté rium il]e-
té keseinek el]ená]lása - ké s bb szakmailag hi-

básnak bizonyult álláspontja miatt - közel egy é ves
ké sé st szenvedett, s csak l997 vé gé n törté nt meg, a
kisebbsé gi oktatáSt ú jabb jelent s hátrány é rte, Mire
a legjobb szakmai hátté rrel rendelkez , nagyobb lé t-
számú  kisebbsé gek eIs ké nt 1998 foJyamán elké szí -
tetté k saját anyanyelv é s irodalom tantáIgyuk é S a
né pismeret ré sZ]etes köVetelmé nyeit, addigra az isko-
láknak mát el kellett ké szí teniük saiát heJyi pedagógi,
ai progra m ja ika l é s tanLerveiket,

Az ú labb fordulatot ezen a terü]eten az ú jonnan
megválasztott kormány ú i közoktatási koncepciója Ie-
lentette. fu ú j kormány a tú l liberálisnak í té It NAT-ot
fé lreté ve, az |999-es legú iabb közoktatási törué nymó-
dosí tás ré vé n bevezette aZ ú gynevezett kerettantervi
szabályozást. A törvé nymódosí tás pillanatában - de
mé g több hónappal utána sem Volt aZ é rintettek sZá,
mára egé szen vi]ágos, hogy mit is jelentenek a keret-
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tantervek, Ezek kimunkáiására fokozatosan került csak
sor Lé nyege a l0-r l 12 é vfolyamra kiterjesztett köte-
lez  oktatás, a ké té venké nti helyett az é ves követel,
mé nyek megfogalmazása, a m veltsé gi terú letenké nti
helyett a tantárgyanké nti szabályozás (tantárgyi keret-
tantervek), valamint a köZpontilag el í rt óraterv,
amelyben l0-20"/" köZött mozog aZ ú n. szabadon szer-
vezhet  (egyé bké nt kötelez  tantárgyak taní tására for
dí tandó) é s a szabadon tervezhet  (az iskola által sza-
badon el í rt tantárgyakra, tartalmakra fordí tandó)
órakeret. A kerettanteí v vé gs  soron iskolatí puson,
ké nt (általános iskola, gimnázium, szakközé piskola,
szakiskola) tartalmazza az 1-4. é vfolyamra, aZ 5-8. é v-
folyamra é s a 9-12. é vfoJyamra kidolgozott központi
óratervet é s tantárgyi kerettanterveket. Ez egy olyan
ú |, lé nyegesen központosí tottabb tartalmi szabályo-
zást jelent, amely de facto elveti az addigi NAT-ot, Tel-
jesen ú | helyzet elé  állí t|a a kisebbsé geket is, amelyek
az irányelv ré szletes követelmé nyeiben a követelmé -
nyeket NAT-struktú rában dolgozták ki.

A kisebbsé gek ezú ttal ,,ké szültek", s kezdemé nyez-
té k, hogy a kisebbsé gi oktatás módosí tott, ú i tartalmi
követelmé nyeit a többsé gi oktatásra vonatkozó dzabá-
lyozással párhuzamosan dolgozzák ki. A megalakult
kisebbsé gi kerettantervi bizottság, í gy egyid ben dol,
gozhatott a többi tantárgyi kerettantervi bizottsággal,
Ielenleg elké szült a kerettanterv kiadásáról é s beveze,
té sé r l szóló rendelet tervezeté nek - valószí n Ieg
nem vé gs , egyé bké nt pedig mé g befejezetlen - válto-
Zata, benne a kisebbsé gi oktatásí a vonatkozó rendel-
kezé sekke], valamint az egyes tantárgyak (í gy a ki-
sebbsé gek anyanyelvi é s irodalmi, valamint né pisme,
Ieti ) kerettanterveinek tervezete.

E dokumentumok el ké szí té se során, i||etve ma-
.Ul gukkal a dokumenlumok}aI kapcsolatban is
rendkí vül komoly szakmai é s koordinációs problé mák
merültek fel_ A né pismeret modu] (o]yan tananyag,
amely más tantárgyakhoZ csatlakoztatva, illetve külön
is oktatható) é s a tannyelv , illetve ké ttannyelv 
anyanyelv é s iroda]om kerettantervé t ú gy kellett ki-
dolgozni, hogy ismeretlen volt a Iájuk jutó kötelez 
órakeret, ami a tanterví ráS elemi felté te]e lenne. Saj-
nos, az irányelv ezeket az adatokat nem taltalmazza,
í gy meghatározásuk a kerettantervi rendeletre háru],
ami idáig mé g nem törté nt meg, Egyesek szakmailag
tel Iesen elfogadhatatIanul megkí sé rlik ké tsé gbe vonni
e evidencia szüksé gessé gé t, Hasonlóan sú lyos prob-
lé mát lelentett, hogy a nemzetisé gi tantárgyi keret-
tantervek í róinak nem állt rendelkezé sre az é ppen ak-
tuális szerkezeti-tartalmi e]várás, pé ldául nem ismer-
té k a többi tantárgy.(í gy a magyal nyelv é s irodalom,
mint anyanyelv é s irodalom) felé pí té sé t é s tartalmát.
Ezé rt az egyes kisebbsé gek eddig elké szú lt tantárgyi
kerettanteru-tervezetei elé ggé ,,Sokszí n ek". Ha figye-
lembe vesszük azt is, hogy az egyes oktatási szaka-
szokra é s iskolatí pusokra vonatkozó központi óraterv-
tervezetek állandóan változnak (a vé lemé nyezé sre ki-
küldött tervezet mé g nem is tartalmaz é rvé nyes iavas-
latot eí re), s err l a nemzetisé gi óratervké szí t k nem



kapnak folyamatos információt, iIletve nincsenek be-
vonva ennek alakí tásába, akkor elé g lehangoló ké pet
kapunk e rendkí vú l felel ssé gteljes szakmai munka
felté teleir l, koordináltságáról, Mindemellett a legsú -
lyosabb gondnak az t nik, hogy annak ellené re, hogy
az oktatási formától függ  kisebbsé gi kerettantervre
lenne szüksé g speciális óraterwel, a Miniszté rium i]-
leté kesei ragaszkodnak ahhoz, hogy a kisebbsé gi ok-
tatás sajátosságai helyi szinten, az iskolában eldön-
tött, a többsé gi oktatásra Vonatkozó szabályoktól való
kisebb-nagyóbb esetleges elté ré sek ha]mazaké nt nyil-
vánuljanak meg, Sajnos, ráadásul a kerettantervi ren-
delet által ieí rt let}etsé ges elté ré sek megfogalmazása
pontatlan é s szakmailag hibás.

Ezeí ? a tervezett rend,elkezé seh lehet vé  tennók, hoqq a kisebb-
sé gi lktatás kereté ben teljesen elmaradion az ideqen nqelv okta-
tás, illetve egqes kószsógtantárqqak oktatása, t|vábbd a teljes

é rté k  tannaelv  lktatósban a nemzetisé g naelvé t é s ir\dalmat
ftisebb óraszáynban taní tsák, mint a mag|rar nyelvet é s irodal-
mat. Ez mindenfé leké ppen sú lqos visszalé pé s lenne a nemzetisé -
gi nqelv é s irod,alom oktatása teré n Maqqarországon-

Az OKB legutóbbi ülé sé n a kerettantervi rendelet
(befejezetlen) tervezete nem kapta meg az egyhangú
támogatást, A Bizottság Szervezeti é s m ködé si sza-
bályzata ilyenkor közmegegyezé ses dönté shozatalt í r
el . Ez azt le]enti, hogy a Bizottság nem adta egyeté r-
té Sé t a teí VezetheZ, A Bizottság elnöksé gé nek kell el -
állnia tehát egy ú jabb, kompromisszumos iaVas]attal
a vitatott ké rdé sekben. A rendelet-tervezet vé glegesí -

té sé hez mindenké ppen szüksé ges a,,horizontális",
tantárgyközi é s kisebbsé gközi egyezteté s, valamint az
anyanyelv é s a magyar nyelv viszonyának rendezé se a
tannyelv  é s ké ttannyelv  oktatás eseté ben,

f, magyarországi közoktatás a a0-es é vekben a io-
A lyamalos larlalmi vá|tozás korszakát é Ji melynek
meghatározott iránya nincs (oszcillá]), Ez sú lyos zava-
rokat idé z el  az egé sz oktatási rendszerben, de a ki,
sebb szakmai kapacitásokka], kisebb szakmai er vel,
kevesebb inté zmé nnyel, bizonytalan hátté rre] rendel-
kez , amú gy is cs dhelyzetben lev  nemzetisé gi okta-
tást hatványozottan veszé lyezteti é s mé g hátrányo-
sabb helyzetbe taszí tja, Elé g ha arra gondolunk, hogy
a keí ettanteruek hiányára hivatkozva a Közoktatási
Miniszté rium ]eállí totta az ú j nemzetisé gi nyelv é s iro-
dalom tankönyvek el álií tásának f inanszí rozását, Mé g
abban az esetben is í gy iáí t el, ha aZ é rjntett nemzeti-
sé g nem rendelkezik tankönywel az adott é vfolyamon
é s óktatási formában

Ebb 1 a helyzetb l csak az Oktatási Miniszté rium,
az országos kisebbsé gi önkormányzatok é s a nemzeti-
sé gek anyaországainak szakmai inté zmé nyei sokkal
nagyobb odafigyelé sé veI é s szoros együttm ködé sé -
vel, ;obb munkaszervezé sé vel, haté konyabb pé nzfel-
használásával é s szakmailag szí nvona]asabb munká-
1ávai lehet kilábalni.

Lásztity Pé ró
oKB alelnók

Illyé s Gyula verse

A fai vé d i

Adu dult örné nJ-arca, Babits é s Zrinqi honlát
koporyája, Pet  szlovtihos í ehete
s Pé terf!! é s Tömdrké n11 né metes ké k szeme

s a bultlba4árász Móricz s a Cyrano naqq orrát
hordó Yité z Mihálq |s Mtittlás királq) s a hajdu
vaquis - hajJaj| - balkáni Arany ]ánls, Yeres

Pé ter s a DOn auiiote Krú dq, a lenqqeles L rinc,
a mongol Áron s Cauri, a hindu aiku:
s a janicsár Szabó P , a szé .p-í inn Kosztoláru4i
(a szé p,olasz Szé cheryi é s a szé p-kurd, királqfi:
nagg Rákóczi Ferenc\) s a fólkun, fé l-román
Attila (meg Erdé Iyi) s é n, a fé I-besenq 

- Belí il é pp ett  olq más s pompás a gqurománq,
mit kelt drdk kovászod, páratlan Tekenó1.

(l9ó l.)

A veí sben keresztné ven emlí tett irodalmárok; c§okonál vlté z Mlhály, szabó L, rinc, Tamási Áon, somlyó Gyórgy, Józ§ef Atttla.
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