
Kisebbsé gi oktatási iogok az elmú lt ötven é vben

i rr"eyd,ol-/de, <,Foo\egI olIdIdr r llöd.-i í el-
.í l, é tee r"t Vd,lozd.ó d,elrrL l e,l,.dbPr ]e,€}or
sult Ma máí  kevesen emlé keznek rá, hogy a hazai ki-
sebbsé gj oktatás ielenlegi rendszeré t lé nyegé ben egy
l925-ben született Vallás- é s Közoktatási Miniszté riU-
mi rendelet alapozta meg EZ Vezette be a lé nyegé ben
azóta is meglé V  - csupán elnevezé sé ben rnegválto-
Zott, ám tanalmában lé nyegé ben azonos - oktatástí -
püsokat A rendeletben A-tí pusú nak nevezett iskolák-
ban a ma€yar nyelv oklatása mellett - valámennyi
tantáí gyat a kjsebbsé g anyanyelvé n taní tották, EZ fe-
lel meg a ma - ismereteim szerint alig ]é tez  - anya-
nyelv  oktatási forrnának A Blí pus Volt a Vegyes lan-
nyelV  iskola, amelyben á termé szeti é s gazdasági is-
meleteket, a rajzoL é s a ké zimunkát anyanyelven. a
iörté nelmet, fóldraizot é s testnevelé st magyarul. a
számtant é s é neket mindké t nyelven oktatták Lé nye-
gé ben ez tekinthet  a kisebbsé gi ké tnyelv  oktatási
forrna e]óké pé nek, azzal a k]egé szí té ssel hogy lé nye-
gesen pontosabban meghalározta áZ oktatás taí tal,
mát Összevetve a ielenleei ké tnyelV  oktatási formá,
Val, sokka] inkább az anyanyelv állt aZ el té rben

MáI abban az id ben is azok az ú gynevezett C-
tí pusú  jskolák Voltak a ]egelteriedtebbek ahol - a
nemzetisé g! nyelvet kivé ve - minden tárgyat magyar!l
oktattak, A rendelet szelint a helyi háLóság VáIasztha-
ton a háí om iskolatí pus közü] Vagyis lé nyegé ben
helyben dönthetlek arról, rnilyen szinten kí Vániák ok,
tatnia kisebbsé gi nyelVeket A í endelet látszólagos li,
beí alizmusa azonban é les ellenté tben állt á gyakor]at,
tál A leeelteriedtebb tí pus Ugyanis í nár akkor is a ma
nyelVoktatónak nevezett oktatási forma Volt, noha an-
nak idejé n az oktatásba belé p  korú  nemzetisé gi gye-
rekek szinte egyáltalán nem tudtak magyarul, A mi-
niszté rium pedig igencsak odafigyelt arra, hogy a
neí nz€tisé gi nyelVen oktató pedagógusok ]é tszárna ne
tegye lehet Vé  a ké tnyelv  é s az anyanyelv  oktatás
feil dé sé t

A rendszel kisebb átmeneti í nódosulássál lé ,
nye€é ben a második Világhábolú  Vé gé ig fennmaradt,
Az oktatás tanalma Viszont egyle inkább nemzetisé g-
ellene5, revizionista iránybá Változott,

A második Világháború t. a szovjet hadsereg ma-
gyaroIszági megielené sé t köVetóen a szláV kisebbsé -
gek oktatása egy igen rövid fe]virá€zási perióduson
ment keresztül A hiftelen fellángolás hevé ben pé ldá-
Ul az Alfó]d dé lkeleti csücské ben megielen  szlovák
lapban, minden települé sen, ahol szlovákok ]aktak,
egynyelv  kisebbsé gi oktatás bevezeté sé t köVetelté k,

Paú lik Antal á Nemzetl é s Etnlkai Kis€bbsé gt Hlvatal f osz-
tályvé zet ie. Fentl el adása szawason, a nenzettsé gl óvón ,
ké pzé s 40- é l,fordú lóla alkalmából tártott konferen.ián hang-
zott el, 2002. februá. l5,é n.
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EZek szeFr'ezé se meg iS kezdódött, ám a csehszlovák-
magyar lakosságcsere köVetkezté ben az ekkor kiala-
kUlt oktatási há!óZat szinle te]jes egé szé ben me€_
sz nt, jlletve, ú gynevezett nyelvoktaló tí pusú  oktatás,
sá alakult

A Vjszonyok rendez dé sé vel egyidej leg, már l945-
ben (maid ezt követ en é Vente) rendelkeztek a nem-
zetisé gi jskolákba Való ielentkezé s, az osztályindí tás
felté teleir l, a kjsebbsé gi nyelvre é s a magyar nyelvre
vonatkozó h_.ti óraszámokról s l esetenké nt az okta,
tásj cé Iokrólé s tartalmakró| is l960-ig ké t oklalási lfuust
küIöhböxtettek meg, a kisebbsóqi tannuelv t, aha| a naqaal
nlJell,- é s iodalan tahlárguah kí rül ftindent a hisebbsé ! nael-
vé h oktattak valanint a huelvoklaló lhust, ami az elí z nek é p-
peh a2 ellenté te |ok,Tayátbra ls fennmaradt az a kité tel,
hogy a helyi közössé g Vá]aszthatott a ké t lehet sé g

A 1iberálls szabályozás itt ]s csUpán látszat Volt, hi-
szen a he]yi közössé gek pedacóglsok hí ján iobb
esetben is szinte kizárólag a nyeiVoktató oktatás fel-
lé teleit bi7tósí lhátlák Mjnden más tartalmi elemet
köZpontilag szabályoztak A kisebbsé ei oktatás foko-
,dlo- Pl oí vd,Z,;cd p"de iecl"lekonydbb"r dz ord-
számok meghatározásán keresztü] é rvé nyesült

Egr' okr"to,i kolrán\ldt d/ ec}es I"rld,gydl. ,"rl-
LJ-á9á,a'oí d'l\d|o idó meg\dtd,o/áC.Vd' 1,nden
korban, í gy ma is befolyásolhatia a tantárgy mögött
lé V  tr.]domány, illetve kultú ra társadalmi sú lyát é s jö,
V ié t is A hetióraszámok meghatározásában igen jól
tetten é rhetiük ezt, fu l945-1995 közötti fé l é Vszázad,
ban az iskolák 1-8, é vfolyamaira kiadott nemzetisé gi
taní tási nYelv  isko]aj órateí Vekben nag} lngadozást
mUtat a nemzetisé g nye]Ve é s irodalma tantárgy óra-
.7jTd ,ozoelbor Iobo, nd d é gyí e -ök}-no , ;rnL
tanóra állt rendelkezé sre a gyeí ekeknek arí a, hogy el-
sajátí tsák azon nyejvi é s irodalmi jsmereteket, ame-
lYek hozzáse€í thetté k  ket anyanye]vük m Veli köZ-
nyelvi Vá]tozatának használatához, Ebben az id szak-
ban az otthonról hozott nemzetisé gi nyel\tudás drá-
mai mé rté kben ]ecsökkent Vagyis az oktatásban é p-
pen ellenkez  irányú  feil dé sre lett Volna sz ksé e ah-
hoz, hogy a nemzetisé gi nyelvek ne Visszaszoru]ianak,
hanem fejl dhessenek

É rdekes megfigyelni azt is, hogy miké nt alakult a ki-
sebbsé gi tannyelv  lsko]ákban a magyar nyelv oktatá-
sára szánt órák száma, Mí g kezdetben - az ötvenes
é Vek els  felé ben - ez az óraszám heti 5 óra Vo]t,
l9ó5-ig 1 2-re emelkedett,

A folyamat gyorsí tásának szándé kát 1eginkább az az
l9óO,ban sZülelett lendelet mutatia, amellyel á tani
tási nyelv  iskolákat ké tnyelV sí tetté k, É n ett l kezd-
ve számí tom a kisebbsé gi asszimilácó vé gs  szaka-
szát. Meclep  1ehet, hogy á rendelet indoklásában azt



emelté k ki hogy a kisebbsé gi tanu]ók egyre kevé sbé
hoznak otthonról használható nyelVtudást, Ezzel pár-
hüZámosan Viszont a magyar nyelVórák sZámának
emelé sé t is a72a1 fiagyarázták, hogy a tanulók nem
tudnak ma€yarUl

A nemzetisé gi iskolák ké tnyelV Vé  Válásánák hatá-
rát csak hosszabb távon mé í hetiük A nernzetisé gi
családokban fe]nöVekv  nemzedé kek nyelvtudásábán
Vé gbement Váhozások eí edmé nyei igáZán csak a
nyolcvanas é Vek vé gé t ] láthatók A második nemze-
dé k nyelvtudásában tetten é rhet  a manipulatí V nem-
zetisé gi politika eredmé nye hiszen mára lé nyegé ben
elt nt az ,otthonról hozott nemzetlsé gi nyelvtudás" s
ennek köVetkezté ben lé nyegé ben többé  kisebbsé gi
vagy nemzet jsé gi anyanyelvr l sem beszé lhetünk

f, f dp, \;ltozd5on ment á d ki5ebb5ep okLd_ás m;
l\ . i ..p,,puto i\, dne }bé n d ,lrd;}"r Idlny.,v
mellett a nemzetisé g nye]Vé t tantárgyké nt oktatták é s
oktat ák, A háború  után a központi ólateí vekben
mlntegy 15 é Ven át - Viszonylag magas óraszámot blz-
tosí tottak a nemzetisé g nyelvé nek oktatására, Az ek-
koí  mé g heti ó-8 óra l9r8-tól radikáIisan, heti 2- 3

óIára csökkent Ugyanebben a folyamatban d ?/,1z3ii-

sári ,1|plv tantár€y az el í rás szerint sok iskolában
csatlaka2ó órába kelült, ha csak a tánulók kisebb ré sze
akarta tanUlni A csatlakozó órás foglalkozások a taní -
,.. .ló.l Vdgy á,,- \ö\pldór ler'i -é L -1óg-/ó.\e/e,,o
é s azokon többnyire kevert é Vfolyamú  diákok Vettek
ré szt Ez iól jellemzi a kisebbsé gi nyelvoktatás akkori
sú lyát a közoktatáson belül másré szt el sen megké r
d jelezi az oktatás haté konyságát is,

A hetvenes-nyolcvanas é Vekben egyre több helyen
kerüll vissza a nemzetisé gi nyelV a rendes órák kereté -
be, s né mileg emelkedett az óraszám is. Több, addig
rnagyarul taní tó á]talános iskolában megpróbálkoztak
a ké lnaeLl)  1ktalás bevezeté sé ve] is ám ezek a kí sé r]e-
tek - a né met nyelvoklatás kivé telé ve] - lé nyeges
eredmé n}t nem hoztak.

A kisebbsé ci nyelvórák száí nának ingadozása, ide-
odahelyezgeté se, vjsszahatott a nye]v társadalmi te-
kinté lyé re, valarnint - teí mé szetesen - a pedagógus-
ké pzé sre is, Egyre kevesebben ie]entkeztek a fels ok-
tatás nemzetisé gi szakaira, a kevé s vé gzett pedagógüs
miatt pedi€ egyes kisebbsé gi nyelvekné l tanárhjány
lé pett fel, Ez mé g ma is akadályozza a taní tási órák
számának emelkedé sé t

A kilencvenes é Vekben a kisebbsé gi töí vé ny hatály-
ba 1é pé sé Vel megú jult á kisebbsé gi oktátás iog5zábá-
Iyi köí nyezete, AZ oktatás e€é szé ben fo]yó kí sé rletek
reformok ]assan besziVáro€tak a kisebbsé gi oktátásba
is. AZ oktatásban folyó elVi Vitákból azonban lel]esen
kimaradtaka nemzetisé €i oktatás szempontjai Ennek
oka nyilVán az a preszlí Zsveszté s vo]t, amelynek köVet-
kezté ben márá maguk a nemzetisé gi pedagógusok é s
a nemzelisé gi szül k is elhiszik: nyelvüknek oktatása
másodrend  ké rdé s s fontosabb az, hogy a gyerek
megtanulion magyarul. A nemzetisé gj nyelv, é s f leg
a nemzetisé ci irodalom tanUlása ]é nyecé ben é rzelmi
ké rdé s, amire igazán nincs is szüksé g A helyzetet kj,

Válóan jellemzi aZ a té ny, hogy ma már pé ldául d ki,
sebbsé qi nuelvoktalásra szánt óruszámak minimumát kell l g,
zí teni jogszabályokban, é s e számok betártásáí a kell
ücyelnünk a kisebbsé gi oktatásban A kisebbsé ei
ideniitás gyors gyengülé sé t mecer sí tik aZ elmú lt é V-
tized oktatási statisztIkái is melyek szerint a kisebb-
sé gi nyelvoktatás iráni jgé nyek - a né met nyelv kivé te-
lé vel - gyorsan csókkennek

]lyen helyzetben igen nehé z ennek az oktatási for
mjrd| d -negú iUld-dlol bp.zé |rj, A klcebbcé gi e\ d
kózoktatási törVé nyek az oktatás ter Ieté n szé leskör 
iogosí tványokkal ruházták fel a kisebbsé gi önkor-
mányzatokat, ám ezzel e testüietek csak igen rltkán
ké pesek é lni Hasznos Volt, hogy legalább az elvi viták
lezárása után, a Nemzeti Alaptanterv megjelené sé nek
id szakában sikerült bekerülniük a kisebbsé €i e]Várá-
soknak a köztudatba, s hogy meglndult a szüksé ges
dokumentumok kidolgozása, a kisebbsé €i tankönyvek
megú jí lása, ám Va]ószí n leg, mindez már csak lassí t-
hatia az elí nú |t é vtizedekben felgyorsult asszim]lációt

Ll " í í é c(Á(,é ,), de n;,a n^g,á|-o,o-i J ( ,ebb,e
l l gi ok dIácpolli lá A ll\é bb<é € lö,V.ry ellogJ
dása, a kisebbsé gi oktatással kapcsolatos passzusok-
nak a közoktatási törué nyben törté n  rögzí té se mel-
lett iól pé ldázza ezt az Európa Tanács Kisebbsé gvé -
delmi Kerete€yezmé nyé hez é s a Regionális Vagy Ki-
sebbsé gi Nyelvek Európai Kartájához Való csatlakozá-
sunk is, Mindké t nemzetközi dokumentum kiemelt ie-
Ient sé get tulaidoní t a kisebbsé €i nye]Vek presztí zse
emelé sé nek, az oktatási jogok é rvé nyesülé sé nek Vala-
mint a kisebbsé gi nyelvek é s kultú rák Vé delmé nek,

A kisebbsé gi oktatás heiyzete er sí té sé nek szándé -
ka megielent a mindenkori költsé gveté sben, s egyre
több támogatás igé nybevé telé re iogosultak azon tele-
pülé sek, amelyekben kisebbsé gi oktatás folyjk, Tetten
é rhet  a továbblé pé s szándé ka a kisebbsé ej törué ny
módosí tásának elké szült tervezeté ben i5, amelyben
ififiár a ki\ebbsé qi inté zt,1é naek átvé telé hez é 5 í enntartásáhaz
sZüksé ges pé nzügyi biztosí té kok rendszere is megiele-
nik A támogatott kisebbsé €i oktatási forrnák soí ában
kialakult e€y teliesen ú i kisebbsé gi oktalás tí pus, az
ú gynevezett vasárnapi iskola Ezek leginkább azon ki-
sebbsé geknek fontosak, ame]yek nem í endelkeznek
hagyományosnak mondható települé shálózattal, ok,
tatási inté zmé nyek rendszeré ve]. é s lé tszámUk sem te-
szi lehet vé  ilyen infrastruktú ra kiaIakí tását.

A pol]tikaj lé eköí  megváltozásán tú l a felsorolt ered-
mé nyek nagymé rté kben annak is köszönhet k, hogy na-
€yobb teret kaptak a kisebbsé gek a saiát ügyeikbe való
beleszóláshoz, fu oktatás terú leté n pé ldául az ónkoF
-ánJ/o!l Jogo-| Vályok n^el]Flt ],ienell í or o-\ágj d?
oktatásj M in iszté rl um m e|lett lé trejótt or5zdq05 Kisebbsé -

4i Bizrtl5í í 4 Ez a testület ugyanis nem csupán köVeti az
esemé nyeket, hanem már a iogszabályok el ké szí té se
során tudia ha]latni a hangját, s é Né nyesí teni a kjsebb-
sé gi oktatás é rdekeit, Ezek mind olyán lé pé sek, amelyek
Iemé n],t adhatnak a nemzetisé gi oktatásban dolgozók-
nak, de a kisebbsé gi közössé geknek is általában ahhoz,
hogy nyelvük é s kultú ráiuk talán nem Vé sz el,
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