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Az utóbbi években a nagy horderejű társadalmi-politikai változások sodrában Közép-,
Dél- és Kelet-Európában különösen időszerűvé vált a nemzeti egyenjogúság és azon belül
az anyanyelvű oktatásra való jog megvalósítása az egyes országokban élő nemzeti kisebbsé
gek számára. Megoldásra váró kérdések sokasága halmozódott fel, köztük igen sajátságos,
az egyes országok kialakulásának, fejlődésének jellegéből eredő problémák is felszínre
kerüllek.
Az itt élő nemzetek az elmúlt évezred forgatagában vándorlásaik, áttelepítésük és
kitelepítésük sokszor tragikus folyamataiban és fordulataiban végül is a második világhábo
rú után valamiképpen meghonosodtak. E soknemzetiségű országokban a nemzeti kisebb
ségek zöme eleinte már annak is örülhetett, hogy egy haatalmas vihar elmúlása után még
mindig él, fennmaradt. Számukra a párizsi békeszerződés nem biztosította a kollektív
kisebbségi jogokat, így minden országban az uralkodó hatalom vagy párt jó vagy rossz
belátásán, álláspontján múlott, milyen jogokat szavatoltak nekik. A bizonyos fokú konszoli
dációt megelőző hónapokban és években egyes országokban a háborúban betöltött szere
pükért (lényegében az anyaország szerepvállalásából eredő bűnöket akarták a „nyakukba
varrni") még a kollektív felelősség, a kollektív megbélyegzés vádja — és az ezzel járó
üldöztetés, megaláztatás—is sújtotta őket. Ebből a tragikus vagy legalábbis nehéz helyzetből
gyakran megtépázva és megtizedelve kerültek ki. Jórészt nekik kellett megbűnhődniük a
magyar arisztokrácia, uralkodó osztály évszázados hibáiért, mulasztásaiért, valamint a Hor
thy-rendszer hadserege és karhatalmi erői által elkövetett túlkapásokért, atrocitásokért.
Biztosabb támpontot és reményteljesebb távlatot jelentett, amikor már hivatalos helyről
is a nemzeti egyenjogúság elvét hangsúlyozták a magyar kisebbség irányában. Ez Jugoszlá
viában 1944 őszén, tehát már a harcok forgatagában bekövetkezett. Azonnal megindultak
az előkészületek az oktatás, a kisebbségek nyelvén folyó oktatás megszervezésérc, megindí
tására.
Az első intézkedések az anyanyelvű oktatás biztosítására reménykeltőek voltak. Mind
világosabbá vált, hogy a kialakulóban lévő új Jugoszlávia ezen a téren is sokkal többet kíván
nyújtani a nemzeti kisebbségek számára, mint amennyit a „népek börtöne'-ként is emlege
tett, nagyszerb ideológiától és uralkodási vágytól áthatott, 1941-ben összeomlott régi Jugo
szlávia nyújtott.
Mindjárt az elején sokan tisztában voltak az anyanyelvű oktatás jelentőségével a Jugo
szláviában élő magyarság fejlődése szempontjából. A kérdés bonyolultsága — hiszen egy

soknemzetiségű társadalomban éltünk — és az elfogadott elvek valóra váltásának akadályai
már az indulás első hónapjaiban felszínre kerültek, bár akkor még csak az alapfeltételek
biztosítására törekedtek. A következő években és évtizedekben, különösen a pedagógusok
és műveltebb szülők körében, fokozatosan mind világosabbá vált, hogy a kérdés központjá
ban az anyanyelv megőrzése és az anyanyelvű műveltség megalapozása áll, valamint, hogy
mindezt elsődlegesen (szakmai oldalról) a személyiség kibontakozásának, fejlődésének
szemszögéből kell szemlélni, mérlegelni.
Munkámban ennek a kérdésnek néhány — a Jugoszláviában élő magyarság jövője
szempontjából is jelentős — pedagógiai és oktatáspolitikai vonatkozásaikra kívánok rávilá
gítani, felölelve az oktatás egész rendszerét. Mindenekelőtt a jogok és lehetőségek szabályo
zásának kérdésével foglalkozom.

Az anyanyelvű oktatás alkotmányos és törvényes megalapozása
és tartományi szinten

szövetségi,

köztársasági

Az oktatás szabályozásának kiindulópontját és főbb ismérveit a nemzeti és nyelvhaszná
lati egyenjogúságot szavatoló irányelvek és rendelkezések adják. A kisebbségi nyelveken
folyó oktatás feltételeinek biztosítását az AVNOJ-nak (a Jugoszláv Népfelszabadítás Anti
fasiszta Tanácsa) a nemzeti egyenjogúságra vonatkozó határozatai alapján szabályozták. A
Jugoszláv Népköztársaság Közoktatásügyi Minisztériuma Ideiglenes Közoktatásügyi Taná
csának 19-15. augusztus 10-i irányelvei meghatározták, hogy a kisebbségi iskola, illetve
tagozat megnyitásának feltétele legalább 20 tanuló. A nemzetiségi iskolákban kötelező
tantárgyként vezették be a kisebbségek anyanyelvét, történelmét, földrajzát és (a 3- osztály
tól) a köztársaság nyelvét. Az irányelvek szerint „a nemzeti kisebbségekhez tartozó gyerme
kek elvileg saját nemzeti kisebbségük iskolájába járnak", és „minden népköztársaság gon
doskodik a kisebbségi elemi-, közép- és más iskolák megnyitásáról a területén élő kisebbsé
gek számára" (3. pont).
Az 1946. január 31-én elfogadott első szövetségi alkotmány szavatolja Jugoszlávia népci
nek egyenjogúságát. Ennek 13. szakasza szerint „a nemzeti kisebbségek a Jugoszláv Szövet
ségi Népköztársaságban kulturális fejlődésük és szabad nyelvhasználatuk jogát és védelmét
élvezik".
A világosan megfogalmazott elvek azonban nem minden esetben voltak elegendőek
ahhoz, hogy az oktatásirányítás szervei és egyes vezető tisztségviselői a gyakorlatban kellő
köveikezetességgcl viszonyuljanak a kisebbségek elvárásaihoz és szükségleteihez. így pél
dául 1958-ban az általános iskolaügyi törvénytervezetből kimaradtak a kisebbségi közép
iskolák (a tanítóképzők kivételével). A törvénytervezet közvitája jó alkalmat nyújtott az
ilyenfajta következetlenségek, a jogok megnyirbálására irányuló törekvések kipellengérezésére, és egyesek éltek ezzel a lehetőséggel. Végül is a kisebbségek szempontjából egy
elfogadható törvény lépett hatályba, melynek 73- szakaszában ez áll: „A nemzeti kisebbségek
lakta területeken a kisebbségek számára gimnáziumokban és szakiskolákban biztosítják az
anyanyelvű oktatást." A törvény az ún. kétnyelvű oktatás bevezetését is lehetővé teszi, ami
később helyenként az anyanyelvű oktatás leszűkítésére adott alkalmat.
E törvény hatására az ötvenes évek végétől nagymértékben növekedett a magyar és az
albán tannyelvű szakközépiskolák száma.

Az 1%3. évi alkotmány a kisebbségek kulturális és nyelvhasználati jogainak szavatolása
ésa középfokú oktatás anyanyelvű megszervezése mellett lehetőséget nyújt egyes tantárgyak
és tantárgycsoportok anyanyelvű oktatására a felsőoktatásban is.
Az 1%9. évi alkotmányfüggelékek, amelyek megnyitották az utat Vajdaság (és Kosovo)
autonóm tartomány önállóságának növekedésére az oktatásban is — már a nemzeti kisebb
ségek egyenjogú nyelvhasználatát is szabályozzák. Vajdaság S/AT Alkotmánytörvényc sze
rint „az iskoláskor előtti és az általános oktatást és nevelést a nemzetek és nemzetiségek
nyelvén biztosítják". A középiskolai, főiskolai és egyetemi oktatást is — a törvénnyel
összhangban — „a nemzetek és nemzetiségek nyelvén biztosítják" (ekkor már a nemzeti
kisebbségek helyeit hivatalosan a nemzetiségek elnevezés használatos).
Vajdaság SZAT 1974. évi alkotmányának 4. szakasza szerint (amely összhangban van a
szövetségi és a köztársasági alkotmány rendelkezéseivel, de egyben kifejezi Vajdaság sajá
tosságait): „Minden nemzet és nemzetiség számára biztosítva van a joga a nemzeti sajátos
ságainak, nyelvének, kultúrájának, történelmi és mis jellegzetességeinek szabad kifejleszté
sére ..." Fontos kiemelni, hogy az állammclv létjogosultságát egyetlen Jugoszláviában
elfogadott alkotmány sem ismeri el.
A felsorolt alkotmányos elvekkel és rendelkezésekkel összhangban hozták meg az
oktatásról és nevelésről szóló törvényeket a köztársaságokban és az autonóm tartományok
ban, és ezek szavatolják a nemzetiségi nyelvű iskolák és mis oktató-ncveő intézmények
alapításának jogát, a tanítási nyelv szabad megválasztásának jogát, és szavatolják a nemzeti
ségi nyelvű tankönyvekkel, kézikönyvekkel való ellátást. Már az alkotmányfüggelékck (1971ben) rögzítik az oktatói káder (a pedagógusok) anyanyelvű képzésérc való jogot is.
Vajdaságban a nemzetiségi tagozatok megnyitásához szükséges tanulói létszámminimu
mot 15-ben állapították meg. Az általános képzésre vonatkozóan ilyen jellegű törvényes
korlátozás később már nem létezett.
1989 elején a Szerb Szocialista Köztársaságban felvetődött az alkotmány megváltoztatá
sának igénye, ami maga után vonta egy egészséges, az egész köztársaságra, tehát Vajdaságra
is érvényes oktatási törvénytervezet előkészítését. A törvénytervezet első változatában az
általános iskolában a nemzetiségi tagozatok megnyitásának feltétele harminc tanuló ilyen
irányú nyilatkozata volt. A létszámminimumot később húszra csökkentették. Egy ilyen
törvényjavaslat (vagy tervezet) elfogadása főleg az elszórtan és a kis településeken élő
magyarságot sújtotta volna. A Vajdaságban kisebb létszámban élő nemzetiségek (szlovákok,
románok, ruszinok stb.) számára ez még nagyobb csapást jelenthetett volna. Minden maradt
a régiben: az általános képzésben kis létszámú tanuló számára is nyitható tagozat a nemze
tiségek nyelvén, középiskolákban maradt a 15 fős létszámminimum, a felsőoktatásban pedig
a 30-as létszámot fogadták el. (Vajdaság középiskoláiban különben szerbhorvát nyelven a
25-ös létszámot tartják gazdaságosnak.)
Az oktatásról és nevelésről szóló, 1990 januárjában elfogadott törvények, hiába minden
tiltakozás, petíció, tartalmaznak bizonyos kétes megoldásokat: középfokon kiegyenlítik a
teljes anyanyelvű oktatást a kétnyelvű oktatással (ami egyes községekben, az anyagi eszközök
hiányára hivatkozva, az anyanyelvű oktatás csorbításához vezethet); iratkozáskor kötelezővé
teszik a nyilatkozattételt, hogy a tanuló anyanyelvén akar-e tanulni, de csak abban az
esetben, ha nem a szerbhorvát nyelvet választja oktatási nyelvként stb.
Az alkotmányvita 1990 őszén még folyamaiban volt. Vajdaságban nyomós ellenérvek
hangoztak el az alkotmánytervezet egyes szakaszai megfogalmazásaival és külön az autonóm
tartományok önkormányzatának leszűkítésével kapcsolatosan, továbbá a nemzetek és nem
zetiségek közötti egyenrangúság feltételeinek hiányos meghatározására vonatkozóan stb.

Többen a ködösítésre alkalmat adó nemzetiség terminus helyett a kisebbség elnevezés
visszaállítása mellett érvelnek. A legfontosabb, hogy az új alkotmány a nemzetiségek vagy
nemzeti kisebbségek társadalmi helyzetét és jogait minél szabatosabban és az elfogadott
nemzetközi normáknak megfelelően, sajátosságaik figyelembevételével szabályozza, ami
nem a kívánt szinten jutott kifejezésre.
Az alkotmányos és a törvény adta lehetőségek megvalósítása eddig is több tényezőtől és
körülménytől függött, sokszor személyes jóakaraton múlott.

A magyarok

lélekszáma

Jugoszláviában:
1948

1953

1961

1971

1981

496 492

502175

504 369

477 374

426867

435345

442 561

423866

365356

Vajdaságban:
428 932

Jugoszláviában 1948 és 1981 között a magyarság részaránya igen jelentős mértékben
csökkent: 3,2%-ról 1,9%-ra süllyedt. Ugyanakkor a jugoszlávok létszáma 1971 és 1981 között
nagymértékben emelkedett. (Vajdaságon kívül jelentősebb létszámú magyaréi még Horvát
országban, Szlovéniában, de még Szerbia szűkebb területén is számuk 5000 körül mozog.)
Vajdaságban a magyarság részaránya a lakosság összlétszámában az említett időszakban
érezhetően romlott: 25,8%-ról 18,9%-ra csökkent. Az asszimilációs folyamatok meggyorsu
lása, a népességcsökkenés gyors fokozódása (1981-ben — Mirnics Károly adatai szerint —
4,0 ezreléket tett ki, 1987-ben pedig már 5,9 ezreléket mutatott) és egyéb okok miatt
(további kivándorlás, gazdasági tényezők hatása stb.) további létszámcsökkenés várható.
Tájékozódásul és összehasonlítási alapul szolgálhatnak azok az adatok is, amelyek a régi
Jugoszláviában megvalósított magyar nyelvű oktatásra vonatkoznak. Ezekszerint az 1938/39cs tanévben mindössze 183 (négy- és hatosztályos) elemi iskolában folyt magyar nyelvű
tanítás; a tanulók létszáma 27 915, a pedagógusoké pedig 374 volt. Középfokon mindössze
egy főgimnáziumban, egy algimnáziumban és egy tanítóképzőben (Belgrádban) működtek
magyar tannyelvű tagozatok, összesen 419 tanulóval.

Vajdasági

helyzetkép

Az 1945 júliusában közzétett első adatok szerint Vajdaságban 32 308 tanuló végezte
tanulmányait magyarnyelven, ami az összlétszám 24,62%-át tette ki. Középiskolákban (főleg
gimnáziumokban — Szabadkán, Zenián és Becskereken) összesen 2550 diák tanul magya
rul, vagyis az összlétszám 10,16%-a.
A Szövetségi Statisztikai Intézet 1954-ben megjelent közlönye és a Pataki-féle Pedagógia
adatai szerint az 1949/50-cs tanévben Vajdaságban hét-, illetve négyosztályos iskolákban
folyt magyar nyelvű oktatás, a tanulók létszáma 34 058-ra, a pedagógusoké pedig 544-re
emelkedett.

Az 1951/52-es tanévben, amikor már Vajdaságban áttértek a nyolcosztályos kötelező
képzésre, a kisebbségi nyelveken folyó oktatás a következőképpen alakult:
Kisebbségek

Iskolák száma

Tagozatok száma

Tanulók száma

Magyar

231

1033

33533

Szlovák

32

156

6 828

Román

39

125

4 510

Ruszin

11

42

1737

A kisebbségi gimnáziumok felső osztályaiban:
Iskolák száma

Tagozatok száma

Tamilok száma

Magyar

Kisebbségek

6

41

1379

Szlovák

2

8

21 í

Román

1

6

277

A háború után előbb a szabadkai, majd az újvidéki tanítóképzőben indult meg a magyar
nyelvű tanítóképzés, a tagozatok száma 17, a tanulók száma pedig 452 volt (az újvidéki
tanítóképző 1952-től becsukta a kaput, de ugyanakkor ott máig folyik magyar nyelvű
óvónőképzés). Emellett Vajdaságban egy-egy tanítóképzőben megszervezték még a szlovák,
illetve román nyelvű tanítóképzést is.
A magyar tannyelvű iskolákban (tagozatokban) az ötvenes évek elején összesen 1032
pedagógus dolgozott. Ezek közül 21a tanítóképzőben, 78 a felsőosztályos gimnáziumokban,
37 a nem teljes (kialakulóban lévő) gimnáziumokban, a többi pedig a nyolcosztályos elemi
iskolákban és az akkor még létező négyosztályos elemi iskolákban. Az ipari és a szakiskolák
ban is fokozatosan (elsősorban Szabadkán és Zentán) megindult a magyar nyelvű oktatás,
de erről nem rendelkezünk pontos adatokkal.
Kialakulóban voltak a magyar nyelvű óvodák is. Sok vajdasági óvodában az oktatást két
nyelven szervezték meg, ami eléggé megnehezítette és megnehezíti az egyes csoportok
nemzetiségi összetételének a pontos megállapítását. Kétségtelen, hogy ezen a téren a
nemzetiségi nyelveken folyó nevelőmunka szempontjából — az általános képzéshez viszo
nyítva — bizonyos lemaradás volt tapasztalható, ami végeredményben azt eredményezte,
hogy az 1988/89-es tanévben a magyar nemzetiségű óvodásoknak csak kb. 70%-a járt magyar
tannyelvű óvodába Ez egyrészt azzal magyarázható, hogy nem mindenütt biztosították a
magyar nyelven folyó nevelőmunka feltételeit, másrészt a magyar nemzetiségű szülők egy
része szerbhorvát tannyelvű óvodába íratja gyermekét, ami sok esetben oda vezet, hogy az
általános iskolai képzését is ezen a nyelven folytatja.

Általános

képzés

A hatvanas évek derekától egy évtized alatt országos szinten 3,5%-kal csökkent az
általános iskolai tanulók létszáma. A statisztikai évkönyvek adatai szerint a magyar tannyelvű
iskolák száma 239-ről 178-ra (főleg a kisebb iskolák összevonása következtében), a magyar
tannyelvű tagozatok száma 1577-ről 1430-ra, a tanulók létszáma pedig 46 561-ről 54 511-re
csökkent (ugyanakkor pl. országos viszonylatban a tagozatok száma 11,9%-kal növekedett).

A pedagógusok száma a magyar tannyelvű iskolákban 2083-ról 2151-re emelkedett (az
országos szintű növekedés 21,5%-ot tett ki).
A román és a szlovák tannyelvű tagozatokban még ennél is nagyobb arányú létszámcsök
kenés következeit be a tanulók soraiban.

Tanév

Magyar
nemzetiségű
tanulók létszáma

Ebből anyanyelvén
tanul (%)

Szerbhorvít nyelven
tanul (%)

1969/70

46677

37 915

(82.2)

5762

(18,7)

1975/76

39409

31673

(80.23)

7627

(19,7)

1986/87

32 962

26308

(79,1)

6654

(20,8)

1988/89

32 509

26008

(79,8)

6501

(20,2)

Ezek szerint a magyar nemzetiségű tanulók összlétszáma Vajdaságban ebben az időszakban
több mint 30%-kal, az anyanyelvükön tanulóké pedig több mint 31%-kal csökkent. Ezt a
nagyarányú létszámcsökkenést elsősorban az itt élő magyarság létszámcsökkenésével ma
gyarázzuk, míg az anyanyelvükön tanuló diákok számának apadása mindenekelőtt arra
vezethető vissza, hogy évről évre mind többen iratkoztak szerbhorvát nyelvű tagozatra (az
utóbbi években — mint látni fogjuk — ez az arányszám 20 százalék körül stagnál, sőt egyes
környezetekben némi javulás tapasztalható).
A szerbhorvát tannyelvű iskolákba járó, magyar nemzetiségű tanulók számaránya a
Vajdaság egyes vidékein (községeiben) igen eltérően alakult. Szabadka község területén már
a hatvanas évek első felétől 18—22% körül mozgott. A legmagasabb arányú (50% körüli, sőt
ezt is meghaladó) Közép- és Dél-Bánát (és az észak-bánáti Kikinda) egyes vidékein, valamint
Újvidéken volt (itt egyes iskolákban az elmúlt 30—35 év alatt a magyar tagozatok száma
negyedére vagy ötödére csökkent). Egyes Tisza menti községekben, amelyekben a magyar
ság van többségben, a hatvanas években ez az arányszám 3—5% között mozgott, később
azonban ott is helyenként enyhén növekvő tendenciát mutatott. Ezért már akkor is jogosan
merült fel a kérdés: mi ennek az oka?
A legfontosabb okok közé tartozik az anyanyelvű oktatás feltételeinek hiánya. A Vajdaság
Tartományi Oktatásügyi Tanácsa által 1972 folyamán megvitatott részelemzések (vagy
inkább helyzetképek) kimutatták, hogy egyes bánáti, szerémségi és bácskai településeken
nem igyekeztek rugalmasabb, az akkori törvény korlátainak áthidalására irányuló megoldá
sokat alkalmazni.
Hozzájárult ehhez a vegyes házasságok és a jugoszlávnak deklarált tanulók számának
ugrásszerű növekedése (az 1977/78-as tanévben 7150 ilyen tanuló volt Vajdaságban, számuk
az 1986/87-es tanévben már 23 263-ra emelkedett).
1956-ban Vajdaság-szene hozzáláttak az ún. területi iskolák megalakításához. Az ilyen
iskolák a szerbhorvát és a nemzetiségi nyelvű iskolák egyesítésével alakullak ki. Számuk
rohamosan növekedett. A társadalmi-politikai szervezetek (amelyek ezt szorgalmazták) és
a tanügyi szervek azzal indokolták az ilyen két és több tanítási nyelvű iskolák kialakítását,
hogy a kisebbségi és szerbhorvát ajkú tanulók együttes, közös iskolákban való oktatása és
nevelése nagyobb lehetőséget nyújt a másik nyelv, a környezetnyelv elsajátítására, és ezáltal
egymás kulturális örökségének, nemzeti értékeinek alaposabb megismerésére, valamint a
nemzetköziség szellemének ápolására, kialakítására. Emellett a következő érveket és várható
előnyöket is felsorakoztatták: a nemzetiségi elszigetelődés és különválás megakadályozása
(egyesekben talán az is felmerült: „így jobban lehet majd őket szem előtt tartani"), a

kétnyelvűség feltételeinek létrehozása, a nemzeti és nyelvi egyenjogúság elvének teljesebb
érvényesülése, a tanerő és az oktatási kellékek jobb kiaknázása stb.
197 l-ben Vajdaság 409 általános iskolája közül 126-ban folyt az oktatás két, illetve három
nyelven, 25 általános iskolában továbbra is csak magyar nyelven, 243 iskolában csak
szerbhorvát nyelven, 15 iskolában pedig valamelyik más kisebbség (szlovák, román, ruszin)
nyelvén.
Az ilyen iskolák kialakításától elvárt előnyök nem mindig teljesültek. A kisebbségek
szemszögéből annyira fontos nyelvi egyenjogúság, a kölcsönös megismerésre és megbecsü
lésre való törekvés rendszerint nagyobb mértékben jutott kifejezésre azokban az iskolák
ban, amelyekben a kisebbségek voltak túlsúlyban.
Vajdaság Statisztikai Intézetének adatai szerint 1987-ben összesen 525 nyolcosztályos
általános iskola működött (beleszámítva a kihelyezett négyosztályos tagozatokat is). Ezek
közül 127-ben folyt magyar nyelvű oktatás. Az 1971. évi állapothoz viszonyítva számuk főleg
a kizárólag magyar nyelven működő iskolák számának csökkenésével apadt. Egyes helysé
gekben, főleg a felső tagozatokban, megszűnt a magyar nyelvű oktatás.
A szerbhorvát tagozatokra iratkozó magyar nemzetiségű tanulók aggasztó számarányá
hoz, a felsorolt okokon kívül — beleértve a „területi iskolák" létrehozását is — jelentős
(feltehetően a legjelentősebb) mértékben járul hozzá a sokaknál ki nem alakult vagy
eltorzult kisebbségi tudat, a nemzeti identitás hiánya. A kisebbségi szülők, akik nem látják
világosan helyüket a társadalomban, nincs kialakult jövőképük, hajlamosak a megalkuvásra,
a többségi nemzethez való „simulékonyságra", könnyen mondanak le — gyermekük nevé
ben is — az őket megillető jogokról. Hogy mennyiben önkéntes lemondásról van itt szó,
avagy a kialakult légkör nyomasztó és többször félrevezető hatása kényszeríti őket erre, azt
csak egy mélyreható tanulmánnyal, illetve az állapotok folyamatos tanulmányozásával
lehetne tárgyilagosan feltárni. Kétségtelen, hogy elbürokratizálódott társadalmunkban,
amelyre a szavak (az alkotmány, a törvények, az ígéretek) és a tettek, a megvalósulás
ellentéte és a valóság megszépítése volt a jellemző, a pártállam a maga fondorlatos, sokszor
igen megtévesztő fogásaival, módszereivel képes volt az emberekkel manipulálni ilyen téren
is, ami az egyenjogúság és egyenrangúság elvének csorbításához vezetett.
Az olyan kisebbségi tanulókat, akik szerbhorvát tagozatra iratkoztak,
anyanyelvápolás
sál ölelik fel, ami az anyanyelvű oktatást semmiképpen sem pótolhatja. Ebben az érdekelt
magyar nemzetiségű tanulók kb. 60%-a vesz részt, amit Vajdaság Pedagógiai Intézetének
1987-ben készült elemzése „nem kielégítőnek" minősített.
A szűkebb értelemben vett kétnyelvű oktatás, amely több kétes elemet is tartalmazott,
sem tudott tartományunkban gyökeret verni. Mostanában egyes személyek, illetve körök
ennek egy új értelmezést adtak, szorgalmazván, hogy a kisebbségi tagozatokban a tantárgyak
egy részét szerbhorvát nyelven tanítsák, lekicsinyítve ezáltal az anyanyelv és az anyanyelvi
műveltség szerepét a személyiség kialakításában.

Középfokú

oktatás

A kisebbségi tanulók számára rendkívül nagy jelentősége van a középfokú továbbtanu
lási lehetőségeknek. Ennek irányadó hatása van a szülők és a tanulók döntéshozatalában,
hogy az anyanyelvű avagy a nem anyanyelvű képzést választják-e már az általános iskolában.
Jugoszlávia Statisztikai Intézetének adatai szerint az 1968/69-es tanévben Vajdaságban
48 szak- és egyéb olyan (középiskolának tekintett) iskola működött, amelyekben magyar

nyelven is folyt az oktatás (18-ban csak magyar nyelvű oktatás folyt). Emellett 8 gimnázium
ban is működtek magyar tagozatok.
Az 1969/70-es tanévben 5642 tanuló számára biztosították magyar nyelven a továbbta
nulás lehetőségét 49 szakiskolában.
Az 1966—1970 közötti időszakban azáltalános iskola nyolcadik osztályát végzett magyar
nemzetiségű tanulók 42—54%-a iratkozott magyar tannyelvű közép-, illetve szakiskolai
tagozatra. A továbbtanulók számaránya 83 és 86% között mozgott, ami a továbbtanuló
diákok százalékarányához (77,5—92,5%) viszonyítva nem kis lemaradásról tanúskodik.
Az 1969/70-es tanévben 1688 magyar nemzetiségű tanuló iratkozott szerbhorvát tan
nyelvű középiskolába. Legtöbben (1087-cn, azaz 63%-uk) szakmunkásképzőbe, tehát intel
lektuális és nyelvi szempontból a legkönnyebbnek vélt iskolát választották. A magyar
tagozatra iratkozott tanulóknak csak 51%-a választotta ezt az iskolatípust.
Azzal a megokolással, hogy a magyar nemzetiségű tanulók számára megkönnyítsék
tanulmányaik folytatását a szakközépiskolákban, egy sajátságos megoldás honosodott meg,
amelyet „szabadkai gyakorlat" néven emlegettek (Szabadkáról indult a kezdeményezés),
lényeges vonása az volt, hogy az első két osztályban az oktatás a tanulók anyanyelvén folyt,
majd a harmadik osztálytól kezdve a szaktantárgyak mind nagyobb hányadát szerbhorvát
nyelven tanították (a szakkifejezésekkel magyar nyelven is megismerkedtek). Ezáltal a
tanulók tökéletesebben sajátították el a szerbhorvát nyelvet, ám ugyanakkor ez a gyakorlat
anyanyelvi műveltségüket csorbította, és pedagógiai szempontból több, nem eléggé tisztá
zott mozzanatot tartalmazott. Többek között ezért viszolyognak sokan manapság a kétnyelvű
oktatás szorgalmazásától. Kétségtelen, hogy a „tiszta" anyanyelvű oktatás a legjobb, legelfo
gadhatóbb megoldás. Ugyanakkor természetes követelmény és törekvés, hogy a kisebbségek
soraiból kikerülő végzett szakemberek minél tökéletesebben sajátítsák cl a szerbhorvát
nyelvet (saját érdekükben is).
Közben újabb középiskolák, elsősorban gimnáziumok létesültek, amelyekben magyar
tannyelvű tagozatok is nyíllak. Az 1971/72-cs tanévben Vajdaságban már 11 ilyen (két
tannyelvű) gimnázium működött: 8 Bácskában és 3 Bánát területén.
Néhány vajdasági középiskola, amelyben az oktális magyar nyelven is folyt, gazdag
hagyományokkal dicsekedhetett. Elsősorban a szabadkai tanítóképzőt emelem ki, amelynek
gyökerei 1778-ig nyúlnak vissza, a szabadkai gimnáziumot, amelynek csírái az 1747-ben
megalakult háromosztályos grammatikai iskolában keresendők. Említésre méltó az 1868ban létesített szabadkai zeneiskola, valamint a már a háború utáni években nagyhírűvé vált
szabadkai műszaki középiskola (technikum) is.
A hetvenes évek közepén megindított oktatási reform Vajdaságban és országszerte nagy
változásokat vont maga után, elsősorban a középfokú oktatásban: kialakult a 2 + 2 (1 + 1)
rendszerű szakirányú oktatás, amely ún. egységes középiskolára, majd a harmadik osztálytól
hivatásirányú oktatásra tagozódott.
A nemzetiségi (kisebbségi) tanulók számára ez egyrészről előnyös, másrészről hátrányos
változást hozott. Harminc olyan vajdasági helységben (nagyobb falvakban is) nyitottak
egységes középiskolai tagozatokat, ahol előzőleg nem volt középiskola. A korábbi közép
iskolák első és második osztálybeli létszámához viszonyítva a magyar nyelven tanulók száma
50,6%-kal növekedett (a román és ruszin nyelven tanulóké háromszorosára emelkedett).
Magyar tannyelvű oktatást 38 iskolában szerveztek. Az 1983/84-es tanévben a magyar
tanulók száma ebben az iskolatípusban 4960 volt, ami az előző évek létszámával összeha
sonlítva némi csökkenést jelent (de ez általános jelenség volt: csökkent a középiskolában
továbbtanuló diákok száma).

Az ún. bivalásirányú
oktatás terén, tehát a harmadik és a negyedik osztályban az
anyanyelvi oktatás szempontjából a nemzetiségi tanulók számára a helyzet meglehetősen
kedvezőtlenül, a Vajdaság némelyik vidékcin aggasztóan alakult. Az 1984. évi vajdasági
statisztikai közlöny adatai szerint az 1978/79-es tanévben még 3729-en tanultak magyar
nyelven — az 1982/83-as tanévben ez a létszám 12 %-kal csökkent.
Az 1986/87-cs tanévben a működő 102 oktatási központ közül 22-ben folyt magyar
tannyelvű oktatás; a magyarul tanuló diákok száma 2567 volt. A nemzetiségi nyelveken a
továbbtanulást érezhetően megnehezítette a szakirányok, a foglalkozási ágazatok felaprózása. Ezáltal gyakori jelenséggé vált a nemzetiségi tanulók szóródása: sok esetben egyes
szakmákra nem iratkozott a törvény által megszabott minimális számú (15) tanuló, akik
azonos nyelven kívántak tanulni, így a tagozatot nem nyitották meg. Ahol ezt a kérdést
rugalmasabban kezelték, a helyzet némileg javult. Annak idején egyesekben jogosan merült
fel a kérdés: nem tudatos, a nemzetiségi oktatás leépítésére irányuló „fogás" volt-e a szakmák
ilyen mérvű felaprózása.
Azl987/88-as tanévtől a középfokú oktatásban jelentős változások következtékbe—amit
sokan a „reform rcformjá'-nak neveztek —: visszatértek az egységesített (vagy összevont)
négyosztályos középiskolára. A helyzet az anyanyelvű oktatás szemszögéből azonban nemi
gen változott. A Tartományi Pedagógiai Intézet két évvel ezelőtti áttekintésében közölt
adatok eléggé elgondolkoztatóak: 1987-ben a magyar nemzetiségű tanulók 61,65%-a foly
tatja tanulmányait az anyanyelvén. Az 1988/89-es tanévben középfokon 6911 tanuló tanult
és 572 pedagógus tanított magyar nyelven. A magyar tagozatokra iratkozók százalékaránya
(63,8%) kis mértékben javult. Ha ezeket az adatokat összehasonlítjuk az 1974/75-ös (reform
előtti) tanév adataival, amikor 13 vajdasági gimnáziumban 2357 és 32 szakiskolában 5147
magyar nemzetiségű diák tanult anyanyelvén — az utóbbi években tapasztalt lassú javulás
ellenére —, némi visszaesést állapíthatunk meg.
1990-ben a legújabb reformhullám visszaállítja a hetvenes évek elején annyira bírált
gimnáziumokat a köztársaság és ezzel együtt Vajdaság területén, sőt országos viszonylatban
is. 1990 őszétől kezdve két típusú gimnáziumban folyik az oktatás: az általános vagy re
álgimnáziumban és a hagyományos gimnáziumban, amelynek két ágazata van: társadalom
tudományi-nyelvi és természettudományi-matematikai ágazat.
A kisebbségi érdekeknek kétségtelenül jobban megfelel a gimnáziumi oktatás, mert itt
könnyebb kialakítani a legalább 15 fős tagozatokat. (Más kérdés: mennyiben felel ez meg az
egyéni érdekeknek, hiszen a tanulók zöme nem kíván eljutni a főiskolára vagy az egyetemre.)
Kilenc gimnáziumban és tizenöt szakközépiskolában nyílt lehetőség a magyar nyelvű oktatás
megszervezésére. Hogy mennyiben jelent ez előrehaladást, javulást ez az új reformhullám
a magyar nyelvű oktatás számára, az már a közeljövőben világossá válik.

A személyi és tárgyi feltételek

biztosítása

A nemzett kisebbségek nyelvén folyó általános képzés és középfokú oktatás részére
mindenekelőtt szakmai és pedagógiai szempontból jól felkészített és a magyar nyelvet
tökéletesen beszélő pedagóguskádert kellett biztosítani. Ennek érdekében az oktatásirányí
tási szervek már 1945-ben megindították a magyar nyelvű tanítóképzést a szabadkai és
újvidéki tanítóképzőben és a magyar szakos általános iskolai tanárok képzését az újvidéki
Tanárképző Főiskolán. Az Újvidéki Egyetemen később (1959) megnyitott Magyar Tanszék,
illetve Hungarológiai Intézet (1964) lehetőséget nyújtott középiskolai anyanyelv szakos

tanárok képzésére. A nemzetiségi tannyelvű pedagógusok képzése a többi tanszéken szerb
horvát nyelven folyt, ami anyanyelvi műveltségük kialakulását némileg gátolta. Ezt még
fokozta a nemzetiségek nyelvén folyó pedagógus-továbbképzés elhanyagolása (ez alól
kivétel csak a magyar szakos tanárok továbbképzése).
Az 1969—1976 között működő szabadkai Tanárképző Főiskola bizonyos fokú javulást
hozott, de csak a matematika,fizika-vegytanés szerbhorvát, illetve magyar nyelv (mint
környezetnyelv) szakos tanárok magyar nyelvű képzésében az általános iskolák számára.
Manapság ezekből a szakokból (az ilyen szakos tanárokból) nagy hiány mutatkozik a magyar
tannyelvű iskolákban.
1971-től az Újvidéki Egyetem Bölcsészettudományi Karán a tanári pályára készülő ma
gyar nemzetiségű egyetemi hallgatók számára lehetővé teszik (ebbe az akcióba aztán a
Természettudományi Kar is bekapcsolódott), hogy a pedagógiát, pszichológiát, szocioló
giát, később pedig a politikai gazdaságtant és a honvédelmet is anyanyelvükön hallgathassák
és ezekből a tantárgyakból anyanyelvükön vizsgázzanak.
A tanárképzés és továbbképzés terén még sok a pótolnivaló.
A tárgyi feltételek biztosítása közül elsősorban a tankönyvellátást és az egyéb szemlél
tető eszközöket és tanszereket emelem ki. Vajdaság Tankönyvkiadó Intezete gondoskodik
a nemzetiségek nyelvén a tankönyvellátásról. Az általános képzésben ezen a téren csak
kisebb hiányosságok tapasztalhatók (főleg a kézikönyvek és egyéb segédkönyvek kiadása
késik). Az újabb tantervi változások itt is a helyzet némi rosszabbodásához vezettek. A
középiskolai tankönyvellátás már évtizedek óta nagy nehézségekkel küszködik, amelyek a
hetvenes évek második felétől tovább szaporodtak. Különösen a szaktantárgyak tankönyvel
látása volt hiányos. A legújabb rendszerbeli és tantervi változások oda vezettek, hogy
úgyszólván teljesen hiányoznak a magyar nyelvű tankönyvek iskoláinkból. Némi javulás
ezen a téren esetleg hónapok vagy évek múlva várható.
Feltétlenül szükség volna a helyzet és következményei átfogó elemzésére, és a kiadói
tevékenység kiszélesítésére tanári kézikönyvek, szöveg- és feladatgyűjtemények, feladatla
pok stb. kiadásával, hogy ezáltal a nemzeti egyenjogúság ezen a téren is tökéletesebben
valósuljon meg.

Felsőoktatás
Jánosi Gábor A nemzetiségek anyanyelvű képzésének lehetőségei Jugoszláviában című,
1976-ban megjelent tanulmányában adatokat közöl a főiskolákon, művészeti akadémiákon
és egyetemi karokon tanuló nemzetiségi hallgatók számának növekedéséről az 1961—1969
közötti időszakban (az 1968/69-es tanévben a magyar nemzetiségű hallgatók száma 3052-öt
tett ki). Ugyanakkor rámutat arra az aránytalanságra, amely a nemzetiségek képzettségi
szintje terén tapasztalható a jugoszláv átlaghoz viszonyítva.
Az 1954-ben megalakult Újvidéki Egyetem hozzájárult a helyzet lassú javulásához, bár
időnként visszaesés is tapasztalható. Az 1970/7l-es tanévben (a szövetségi, illetve a tartomá
nyi Statisztikai Intézet adatai szerint) a magyar hallgatókszáma 2529, ebből Belgrádban 478,
Újvidéken pedig 2051 tanult.
Jugoszláviában és Vajdaságban (is) az egyetemi és főiskolai hallgatók szama 1979-ig
állandóan emelkedett (ekkor 447 808 egyetemi hallgató volt hazánkban). Ezt követően
fokozatosan csökken.

A magyar nemzetiségű hallgatók száma Vajdaságban az 1975 és 1986 közötti időszakban
a következőképpen alakult:
Tanév

Létszám

1975/76

3563

9,5

1979/80

3364

10,1

1986/87

2876

9,5

Százaléka ránv

Ezeknek az adatuknak a mérlegelésénél feltétlenül figyelembe kell venni, hogy bizonyos
számú magyar nemzetiségű hallgató Belgrádban, Zágrábban, valamint magyarországi egye
temeken és főiskolákon folytatja tanulmányait. A lakosság és az egyetemi hallgatók összlét
számához viszonyítva arányuk mégsem tekinthető kielégítőnek. Statisztikai adatok tanús
kodnak arról, hogy pl. 1986-ban az 1965. évhez viszonyítva a Szerb Köztársaságban 49,1%kal emelkedett az oklevelet szerzett hallgatók száma, a magyarok esetében a növekedés alig
haladja meg a 10%-ot.
Az okok között — mi gátolja őket tanulmányaik folytatásában — kétségtelenül szerepet
játszanak (egyeseknél) a nyelvi akadályok is, de jellemző, hogy ösztöndíjban is aránylag
kevesebb nemzetiségi hallgató részesül (többször a saját hibájából).
A szabadkai Közgazdasági Kar, Építészeti Kar, az Újvidéki Jogi Kar és különösen a
szabadkai Műszaki Főiskola, valamint a nemrég megszűnt Építészeti Főiskola élen járt a
kétnyelvűség meghatározott formáinak kialakításában: a hallgatóknak lehetőséget nyújta
nak, hogy bizonyos tantárgyak előadásait magyar nyelven hallgassák, a gyakorlatokat is ezen
a nyelven szervezik meg, és a vizsgáztatás is anyanyelvükön folyik. Főleg tanulmányaik első
fázisában nyújtanak számukra ilyen lehetőségeket, rendszerint úgy, hogy külön magyar
csoportok alakulnak. Sajnos, az utóbbi években a Szabadkai Közgazdasági Karon és más
karokon is ezen a téren, jobbára a magyarul beszélő szakelőadók hiánya következtében,
némi visszafejlődés tapasztalható.
Az oktatási törvény szerint Vajdaságban legkevesebb 30 nemzetiségi hallgató számára,
akik tanulmányaikat anyanyelvükön kívánják folytatni, az egyetemi karok és főiskolák
kötelesek az adott nyelven (is) megszervezni az oktatást — a feltételektől függően. Szeren
csére egyes karokon (pl. a természettudományin) és intézetekben (Történelmi Intézet stb.)
kisebb létszámú (még öt) hallgató számára is megszervezik az anyanyelvű oktatást egyik-má
sik tantárgyból, ami kellő rugalmasságról tanúskodik.
Már az 1977/78-as tanévben Szabadkán három főiskolán — köztük a Pedagógiai Akadé
mián (a tanítóképző „utódján") —, két egyetemi karon, Újvidéken pedig az Óvónőképzőben
(a Pedagógiai Főiskolán) és 5 egyetemi karon, valamint a Művészeti Akadémián (a színész
képzésben) több mint 800 hallgató folytatta tanulmányait részben vagy egészében magyar
nyelven. Ezzel párhuzamosan Szabadkán és Újvidéken 16 nemzetiségi lektorátus alakult.
Ezek a nemzeti egyenjogúság tökéletesebb megvalósítására irányuló (eléggé szerény)
törekvések a magyar nyelvet tisztán beszélő oktatói káderrel valósíthatók meg. Az Újvidéki
Egyetem 1556 tanára és munkatársa (tanársegéde) közül az 1983/84-es tanévben 198
(12,7%) volt magyar nemzetiségű, a 360 főiskolai oktató közül pedig 79 (21,9%). Az
1987/88-as tanévben ez a százalékarány a főiskolai tanárok esetében 23%-ra, az egyetemi
tanárok és munkatársak esetében pedig 13%-ra emelkedett, ami némi javulást mutat.
Eszerint az egyetemi tanárok de különösen a főiskolai tanárok nemzetiségi összetéte
(magyar vonatkozásban) kedvezőbb, mint a hallgatók nemzetiségi összetétele. Az utóbbi az
1989/90-es tanévben még érezhetően romlott is: a főiskolai hallgatók esetében 9,4%-ot, az

egyetemi hallgatók esetében 7,7%-ot, összességében pedig 8%-ot tett ki, ami igen elgondol
koztató adat.
A felsorolt adatok arra utalnak, hogy Vajdaságban az elmúlt évtizedekben bővültek a
lehetőségek a magyar nyelvű oktatás megszervezésére a felsőoktatásban, ugyanakkor nagy
lemaradás tapasztalható a magyar nemzetiségű főiskolai és egyetemi hallgatók felölelésé
ben, ami semmiképpen sem javíthatja az amúgy is kedvezőtlen végzettségben összetételt.
A nemzetiségek nyelvén és azon belül a magyar nyelven folyó oktatás kibővítésérc
feltétlenül szükség van, hogy ezáltal a felsőoktatás vonzóbbá váljon a magyar ifjak számára
is. Ehhez az eddiginél jobb feltételeket kell biztosítani, beleértve a nagyon hiányos tan
könyvellátást, szakirodalmat, valamint az arányos ösztöndíjazást is. Az anyanyelvüket jól
beszélő és a szakkifejezéseket is jól ismerő értelmiségiekre van szükségünk. A súlyt továbbra
is a pedagógusképzésre — a pedagógusok anyanyelvi képzésére — kellene fektetni. Ez
nyomatékosan vonatkozik az egyetemi és főiskolai oktatók anyanyelvi képzésére is, akik a
jövő nemzedékeit anyanyelvük tisztaságának megőrzésére saját példamutatásukkal nevel
hetik a leghatékonyabban. Ezenkívül az elért szint megőrzése mellett új szervezési formák
és korszerűbb megoldások (eszközök, módszerek) alkalmazásával lehetne előbbre vinni a
nemzetiségek nyelvén folyó felsőoktatást. Tennivaló van bőven: mindenekelőtt az egyének
ben rejlő ellenállást, ferde nézeteket és külön az ifjakban meghúzódó kishitűséget, egyéni
igénytelenséget kellene kiküszöbölni. Az anyaország részéről nyújtandó nagyobb segítség
ezen a téren (is) serkentő, bátorító hatású lesz.

Összegezésképpen megállapíthatjuk, hogy Vajdaságban a magyar nyelven és általában
a nemzetiségek nyelvén folyó oktatás az elmúlt négy és fél évtizedes időszakban jelentős
fejlődésen ment keresztül, amely azonban nem volt mentes a stagnálástól és időnkénti (s
főleg helyenkénti) visszaesésektől sem.
A felsorolt mutatók és információk mögött a nemzetiségi oktatás különböző változásai
és sajátosságai, valamint a mennyiségi és minőségi elemek összefonódása és kölcsönhatása
húzódik meg.
Ezen a téren is alapvető fontosságú a hatékonyság kérdése, amit csak érintettünk.
Számunkra, jugoszláviai magyarok számára igen fontos, miképpen haton a kialakult gyakor
lat a tanulók személyiségének alakulására, külön a társadalmi és azon belül a kisebbségi
tudatuk formálására. Hogyan alakul és fejlődik anyanyelvi beszéd- és íráskészségük? Milyen
viszonyulisi rendszer alakul ki bennük anyanyelvük iránt, illetve saját nemzetük és a velünk
együtt élő más nemzetek és nemzetiségek iránt? Hogyan fogják fel kisebbségi helyzetüket
és voltukat? Mennyiben képesek és készek a nemzeti egyenjogúság elvét önmagukra és
másokra vonatkozóan érvényesíteni, és az itt élő népek jó hagyományainak megőrzéséért
harcolni?
Megannyi időszerű és elmélyült tanulmányozásra váró kérdés. Az oktató jellegű kérdé
seknél (ismeretszerzés, készségek és jártasságok kialakítása) sokkal bonyolultabbak (és
clhanyagoltabbak) a nevelés, a személyiségformálás kérdései. Összefonódásuk komplex
vizsgálódást igényel.
A több nyelven folyó oktató-nevelő munkában külön figyelmet érdemelnek a külső és
belső tényezők, a társadalmi háttér, a személyi és tárgyi fel tételek biztosítása az egyen jogúság
elvével összhangban.
Mivel mindez fel-felújuló reformfolyamatok sodrában megy végbe, ezen a téren is — a
nemzetiségi oktatás terén is — komoly újításokra, korszerűbb megoldásokra, szervezeti

formákra van szükség. Ehhez mindenekelőtt megbízható információkra, a helyzet és az
eddig elért szint tárgyilagos elemzésére, a különböző akadályok, visszahúzó erők feltárására
van szükség. Tanulmányunkkal ehhez kívántunk hozzájárulni, fontosnak tartva a tényállás
ból adódó szükséges akciók megindítását és intézkedések foganatosítását a nemzeti kisebb
ségek nyelvén folyó oktatás mennyiségi és minőségi javítása céljából.

HORVÁTORSZÁG
Ebben a köztársaságban az 19'Í8—1981 közötti időszakban lebonyolított népszámlálá
sok hivatalosan közzétett adatai szerint a következőképpen alakult a magyarság lélekszáma:
1948

1953

1961

1971

1981

51399

47 711

42 347

35488

25439

19'í8-ban a lakosság 0,3%-át képezte és ez a százalékarány 1981-ben még a 0,1%-ot sem éri
el.
Ezekből az adatokból kitűnik, hogy a magukat magyarnak valló állampolgárok száma 33
év lefolyása alatt a felére csökkent. Ennek több mélyreható oka van, amelyek közül elsősor
ban a szétszórtságot emelem ki (az itt élő magyarság kb. egyharmada elszórtan él a
köztársaság különböző vidékein és kb. ugyanennyi olyan helységekben, ahol az összlakosság
mindössze 5—10 százalékát teszi ki), de közrejátszottak ebben bizonyos gazdasági tényezők
is.
Külön tanulmány tárhatná fel, mennyiben járult ehhez hozzá az oktatáspolitika és annak
megvalósítása az egyes vidékeken. A rendelkezésünkre álló adatok birtokában erre a
kérdésre csak részben tudunk választ adni.
Horvátországban a magyarokon kívül más nemzetiségek is élnek kisebb-nagyobb lét
számban: csehek, szlovákok, ruszinok, olaszok stb.
A nemzeti egyenjogúság alkotmányos és törvényes szabályozása köztársasági szinten
úgyszólván eszményi helyzetet tükröz (községi szinten egyes vidékeken már nem olyan
tökéletes).
A Horvát Köztársaság Alkotmánya még a szövetségi alkotmánynál is teljesebben szabá
lyozza a nemzetiségek jogait: „A Horvát Szocialista Köztársaságban élő valamennyi nemzet
és nemzetiség egyenjogú: a horvátok, a szerbek, a magyarok, a csehek, az olaszok, a
szlovákok, a ruszinok, az ukránok és más nemzetek és nemzetiségek."
A nemzetek és nemzetiségek egyenjogúságának, valamint a polgárok nemzeti sajátossá
gainak kinyilvánítására való szabadság megvalósítása céljából a Horvát Köztársaság új
alkotmánya is biztosítja minden nemzetnek és nemzetiségnek a jogot, hogy szabadon és
egyenjogúan használja saját nyelvét és írását, hogy saját nyelvén fejlessze kultúráját, az
oktatást és nevelést, és hogy élvezze a többi, alkotmány által szavatolt jogot.
Ezek szellemében az oktatási törvény teljes mértékben szavatolja az anyanyelvű oktatás
feltételeit a nemzetiségek számára. Sem az általános, sem a középiskolai képzés vonatkozá
sában nem írja elő a szükséges (minimális) tanulólétszámot a nemzetiségi tagozatok meg
nyitására. Elvben tehát igen kisszámú magyar nemzetiségű tanuló számára is lehetséges
külön tagozatot nyitni. Ezzel a lehetőséggel élve egyes helységekben időnként igyekeznek
meghosszabbítani egy-egy magyar tagozat fennmaradását. Jórészt aszülőkön múlik, élnek-e
az adott jogokkal, kívánják-e a magyar tagozatok megnyitását, fenntartását. Az utóbbi
években Faragó Ferenc oktatásügyi tanácsos nyilvánosságra hozott adatai szerint a szülők

8—10 százaléka horvát tannyelvű iskolába íratja gyermekét, holott lehetősége volna az
anyanyelvű oktatásra, libben — a továbbtanulással kapcsolatos részbeni aggodalmaik mel
lett — itt is kifejezésre jut a magyarság egy részénél a nemzeti identitás, a nemzeti öntudat
hiánya.
Ehhez némileg hozzájárul a magyar, illetve a kétnyelvű óvodák aránylag kis száma
(összesen 10 helységben működlek ilyen óvodák 1988-ban). bár az utóbbi években az
óvodások létszáma a magyar nemzetiségű gyermekek körében valamelyest emelkedett s új
óvodákat is nyitottak.

Általános

képzés

Horvátország területén már 19Í5 elejétől folytatták munkájukat a nagy hagyományokkal
rendelkező hatosztályos elemi iskolák magyar nyelven is. A Szövetségi Statisztikai Intézet
195'í-es közlönye szerint az 19-í9/50-es tanévben a Horvát Népköztársaságban 21 (jobbára
hatosztályos) iskolában folyt magyar nyelvű oktatás. A tanulók létszáma 1531, a magyarul
tanító pedagógusok száma pedig 26 volt. Ebben a tanévben nyílott meg a drávaszögi
Vörösmarton — a reformáció korabeli Vörösmarti gimnázium késői utódaként — az első
magyar nyelvű hétosztályos iskola, amely később nyolcosztályos iskolává (algimnáziummá)
alakult.
Az 1951/52-es tanévben az iskolák száma már 28, a tanulóké 15Í í-re és a pedagógusoké
4 í-re emelkedett.
A hatvanas évek első felében a tanulók létszámában jelentős visszaesés következett be; a
Szövetségi Statisztikai Intézet adatai szerint az 1965/66-os tanévben létszámuk 1036 volt,
majd a következő években némi létszámnövekedés tapasztalható. Különösen a tagozatok és
a pedagógusok száma növekszik. 1967-ben már 62 pedagógus tanított magyar nyelven.
Ebben az időben alakulnak meg az első nyelvápoló csoportok is.
A Horvát Szábor (képviselőház) egy 1969-es határozatával hivatalosan is „szentesítette"
a nyclvápolás bevezetését a nemzetiségi tanulók számára azokban a helységekben, amelyek
ben nincs lehetőség vagy igény nemzetiségi tagozatok megnyitására. I leli három tanítási óra
és két órás szakköri foglalkozás keretei között sajátítják el a magyar nemzetiségű tanulók a
saját anyanyelvüket és nemzeti kultúrájuk bizonyos elemeit. Az 1967—1977 közötti időszak
ban ugrásszerűen növekedett azoknak az iskoláknak, illetve tanulócsoportoknak a száma,
amelyekben bevezették a nyelvápolást. Az 1977/78-as tanévben anyanyelvápolásban össze
sen 957 tanuló vett részt, 1989-re ez a szám már 999-re emelkedett. Ezt a munkát 21
pedagógus végzi hét községben. Jellemző hogy a mintegy ezer önként jelentkezett tanuló
közül a beiratkozásnál mindössze 265 tanuló beszélt folyékonyan az anyanyelven (egy
részük esetleg „értett valamit magyarul") Erre a munkaformára tehát feltétlenül szükség
van, bár világos hogy az anyanyelvápolás legfeljebb kis mértékben pótolhatja az anyanyelvű
oktatás hiányát.
Azötvenes évek közepétől előbb bővültek, majd szűkültekazanyanyelvi oktatás lehetősé
gei. 1955-ben Laskón hétosztályos, majd a következő tanévben U típusú nyolcosztályos
iskola alakult, felújítva a reformáció korabeli képzés hagyományait. Ezzel párhuzamosan
Batinán kétnyelvű nyolcosztályos iskola alakult. Kórógyon a szintén évszázados hagyomá
nyokkal rendelkező hatosztályos elemi iskola hétosztályos, majd B típusú nyolcosztályos
általános iskolává fejlődik. A szomszédos Szcntlászlón is eleinte működtek magyar nyelvű
tagozatok a nyolcosztályos iskolában, majd a magyar nyelvű oktatás az alsó tagozatokra, az
osztálytanításra szűkült.

A hatvanas években, szülői kérésre vagy szülői beleegyezéssel a következő helységekben
szűntek meg a magyar tagozatok: Hercegszöllős,Jagodnjak-rét, Kő, Rétfalu, Mirkovci, Bellye,
Haraszti, Nagypiszanica. Hz eléggé lesújtó adat, annál is inkább, mivel a háború utáni
években pl. Bellyén, Mirkovcin és Herccgszöllősön nagy létszámú magyar tannyelvű hat
osztályos iskola működött.
Az 1967/68-as és az 1977/78-as tanévek adatainak összehasonlításával eléggé hű és
egyben lehangoló képet kapunk a magyar nyelvű oktatás összezsugorodásáról Horvátor
szágban:
Tanulók szama

Tagozatok szama

1967/68

1106

46

1977/78

859

58

Tehát míg a tagozatok (tanulócsoportok) száma 12-vel növekedett, a tanulói létszám
247-tel csökkent.
Az 1978—1984-es időszakban a magyar nemzetiségű tanulók száma 811-ről 695-rc
csökkent, majd a következő tanévben újabb (3%-os) létszámcsökkenés következett be.
Szomorú és egyben jellemző esetként említem, hogy a karancsi iskola tanítónője 3 megma
radt tanulójával átment a hcrccgszöllősi iskolába, tehát Karancson is megszűnt a magyar
nyelvű oktatás. Az 1986/87-es tanévben 686 tanuló iratkozott magyar tagozatra. A legújabb
(1989. évi) adatok már csak 627 tanulót említenek, akik az öt magyar tannyelvű és a két
kétnyelvű iskolában tanulnak.
A nyolcvanas évek közepéhez viszonyítva ez (további) tíz százalékos létszámcsökkenést
jelent, ami összhangban van ugyan a magyarság létszámcsökkenésével, de ugyanakkor —
és ez az aggasztó ebben a jelenségben — jelentős mértékben járulhat hozzá a magyar
nemztiség további csökkenéséhez. Meddig folyik ez így, ilyen mederben és ilyen irányvétel
lel?
A magyar nyelvű általános képzés területén elért komoly haladást bizonyos fokig „ellen
súlyozza'' ez a feltartóztathatatlannak tűnő jelenség, és ezzel kapcsolatosan a kérdések és
dilemmák egész sora merül fel. Kétségtelen, hogy a fő hiányosság az egyes iskolákban
megszakadt anyanyelvi oktatás, amelyhez döntő mértékben járullak hozzá a szülőkben
kialakult téves nézetek és álláspontok, feltehetően a szülők és a tanulók tájékoztatása sem
volt mindenütt kielégítő. A legfőbb szempont és érv ebből a szempontból a tanuló fejlődé
sére, kibontakozására gyakorolt hatás lehet: mennyiben gátolja személyiségének kibonta
kozását, ha tanulmányait nem az anyanyelvén végzi, illetve mennyiben szolgál javára az
anyanyelvű oktatás.
Külön fontos kérdésként merül fel: mennyiben elégedettek a szülők a magyar nyelvű
oktatás színvonalával, és milyen lehetőségek nyílnak a továbbtanulásra magyar nyelven
ebben a köztársaságban vagy másutt.

Középfokú

képzés

1969-től a péimonostori középiskolában kezdetét vette a magyar nyelvű (vagy inkább
kétnyelvű) oktatás egy húszfőnyi tagozaton. Az 1973/74-es tanévben, egy gimnáziumi osztály
megnyitásával szélesebb lehetőségeket teremtettek az anyanyelven folyó továbbtanulásra,

ami a következő időszakban a középiskolai reform keretei között tovább bővült. A tanulók
létszáma az első két osztályban a hetvenes évek közepén 78 volt. Harmadik (gimnáziumi)
osztály az 1975/76-os tanévben nyílt.
A szakirányú oktatás bevezetésével a pedagógiai, fémipari és közgazdasági-közigazgatási
ágazatok között választhattak a magyarul tanulni kívánó ifjak (a szaktantárgyak nagyobb
részét az utóbbi és a fémipari szakon szerbhorvát nyelven tanulják). A tanulók száma évről
évre növekszik: az 1980/81-es tanévben már 179-re emelkedik és a következő tanévekben
is e körül mozog. Ezekbe a tagozatokba nemcsak drávaszögi, hanem dályhegyi, kórógyi.
szentlászlói stb. diákok is beiratkoztak, így a pélmonostori középiskola ebből a szempontból
köztársasági jellegűvé vált. A legnagyobb gond a magyarul beszélő tanerő biztosítása volt a
szaktantárgyak előadására. Ezért a szakmai képzés megszervezésében pedagógiai szempont
ból sokszor felemás, az anyanyelvi műveltség ápolása és fejlesztése szemszögéből pedig
kétes megoldásokhoz folyamodtak.
A nyolcvanas évek közepétől a tanulók létszáma 150 körül állapodott meg, de ehhez
hozzájárulnak azok a vajdasági (főleg bezdáni) diákok is, akik — jobb megoldás híján,
elsősorban azért mert Zomborban alig van lehetőség a magyar nyelvű továbbtanulásra —
ebbe az iskolába iratkoznak.
Bizonyos hiányosságai ellenére a pélmonostori középiskola jelentős szerepet töltött és
tölt be a horvátországi iskolarendszerben, lehetővé téve az anyanyelvű továbbtanulást egyes
ágazatokon és szakmákban. A gimnáziumok visszaállításával remélhetőleg még vonzóbbá
válik a magyar fiatalok számára, és ezáltal kevesebben iratkoznak majd az itteniek közül
vajdasági középiskolákba. Ehhez többek között szükség volna a minőségi szint emelésérc,
az óra- és tantervek további tökéletesítésére, a helyi állapotokhoz való idomítására; a
tankönyvellátás javítására és egyéb segédeszközök biztosítására; megfelelő káderállomány
szavatolására.
Ugyanakkor általában nagyobb lehetőségek nyílnak az oktatás individualizálására. Min
denesetre bővült a pályaválasztási lehetőség a tanulók előtt, ami ezt az iskolát feltehetően a
magyar ifjak számára még vonzóbbá teheti. Az iskola tanulói évenként jól szervezett
magyarországi kirándulásokon (színházi előadásokon, művelődési intézmények látogatá
sán stb.) vesznek részt. Gond, hogy a tanulók nagy többsége kisebb-nagyobb távolságról
utazik. Nincs lehetőség a tanulóotthoni elhelyezésükre. Ezt a hiányt az utóbbi időben a
diáksegélyzői mozgalom megszervezésével kívánják enyhíteni.
Mindez arról tanúskodik, hogy ebben az iskolában a jóirányú változások, pozitív erőfe
szítések ellenére még néhány igen fontos kérdés vár megoldásra.

Pedagógusképzés

és

továbbképzés

A magyar nyelvet tökéletesen beszélő, illetve „kétnyelvű" pedagóguskáder biztosítása
Horvátországban a háború utáni évektől kezdve e legidőszerűbb és legégetőbb kérdések
közé tartozott. A hiányt tanítóképzős tanulók ösztöndíjazásával és vajdasági pedagógusok
toborzásával igyekeztek megoldani. Néhány éves időszakban az eszéki tanítóképző keretei
között magyar lektorátus működött és megszervezték a magyar nyelv és irodalom anya
nyelvű oktatását. Néhányan Magyarországon szereztek pedagógusi (elsősorban magyar
szakos) oklevelet, mások az Újvidéki Egyetemen fejezték be tanulmányaikat.
A személyi feltételek biztosításának alakulásáról, körülményeiről Merki Ferenc közöl
érdekes információkat (a 2-es számú Évkönyv, 127—133- o.), akinek tanügyi tanácsosi és a

MI ISZ-e elnöki minőségében főszerepe (mondhatnám oroszlánrésze) volt a magyar nyelvű
oktatás továbbfejlesztésében I Iorvátországban. A nemzetiségi oktatásról szóló törvény előír
ta, hogy a nemzetiségi iskolákban elsődlegesen a nemzetiségekhez tartozó és a nemzetiség
nyelvét jól beszélő pedagógusokat és igazgatókat kell alkalmazni. Ennek a követelménynek
majdnem teljesen eleget teltek, sőt az utóbbi években ebből a szemszögből még a pélmonostori középiskolában is javulás tapasztalható (egyes közismert tantárgyból időnként
továbbra is hiány mutatkozik).
Aze téren tapasztalható ingadozások (egyes pedagógusok elköltözése) valamint a távlati
szükségletek (a nyugdíjba vonuló pedagógusok helyének betöltése) tartósabb megoldást
sürgettek a pedagógusképzésben. Ezért az 1981/82-cs tanévben az Eszéki Egyetem Pedagó
giai Karának osztálytanítói tanszékén megkezdődött a magyar osztálytanítók és anyanyelv
ápoló főiskolai szintű (kétéves időtartamú) képzése Az óraterv szerint a hallgatók magyarul
tanulták a pedagógiát, didaktikát és néhány kiegészítő tantárgyat: a magyar nyelvtant, a
magyar nemzet és nemzetiség irodalmát, a magyar gyermek- és ifjúsági irodalmat, a magyar
nyelvet mint környezetnyclvet, valamint a magyar nyelv tanításának módszertanát és a
magyar bcszédkultúrát. A többi tantárgyat horvát nyelven hallgatták, ami együttvéve nagy
megterhelést jelentett a számukra, ezért az évente beiratkozó 8—10 hallgató közül aránylag
kevesen jutottak cl a diplomálásig.
Az utóbbi években már 5 hallgató sem jelentkezett felvételre, ezért ez a képzési forma
jelenlegszünetel. A pedagógusi pályára készülő ifjak egy része magyarországi egyetemeken,
többsége a szabadkai Pedagógiai Akadémián, illetve az Újvidéki Egyetemen tanul.
Az átmeneti megszakítás ellenére feltehetően ilyen vagy hasonló — egyetemi szintű —
pedagógusképzésre (pótképzésre, átképzésre) ezentúl is szükség lesz. de ehhez megfe
lelőbb feltételeket kell teremteni, és azt a jövőbeni káderszükségletekhcz idomítani (számí
tásba jöhetnek különböző rugalmasan megszervezett képzési és továbbképzési formák).
A magyar nyelven tanító pedagógusok szakmai és nyelvi továbbképzését az eszéki
Pedagógiai Intézet a pécsi Pedagógiai Intézet bevonásával szer/ezi meg. A magyar szakos
tanárok és tanítók egy része évenként bekapcsolódik a Vajdaságban szervezeti szeminárium
munkájába. Mélyrehaló elemzéssel lehetne csak megállapítani, mennyiben felel meg min
dez a korszerű követelményeknek, a pedagógus korszerű alkata összetevőinek figyelembe
vételével (lásd a szerző munkáját: Oktatás és Nevelés 1989/2—3-as számában).

Szakmai

együttműködés

A horvátországi pedagógiai szakszolgálat, a HMSZ közreműködésével már évtizedekkel
ezelőtt szerteágazó együttműködést épített ki egyrészt a Tankönyvkiadó Intézettel és a
pedagógusképzés intézményeivel, valalmint ismert szakemberekkel, másrészt a magyaror
szági (elsősorban pécsi) oktatásügyi szervekkel és az oktatás fejlesztésén munkálkodó
intézményekkel. Ezen a téren (különösen a Vajdasággal való együttműködésben) vannak
még kiaknázatlan lehetőségek. Megfelelő szakemberek és tudományos dolgozók bevonásá
val időnként célszerű volna átfogó elemzéseket végezni egy-egy központi, időszerű oktatá
si-nevelési kérdés többoldalú megvilágítására, ami lehetővé tenné a fejlődés esetleges
akadályainak feltárását, és a szükséges intézkedések foganatosításához, a fejlesztés irányvo
nalainak kialakításához nyújtana megbízhatóbb támpontokat.
A kisebb létszámú közösségeknek, így a horvátországi magyarságnak is nagy szüksége
van a segítségnyújtásra. Saját fennmaradása érdekében — különösen az oktatás és a

művelődés terén — törekednie kell a minél magasabb színvonal elérésére. Ehhez viszont
újabb és újabb lendületre és az ügyet odaadóan szolgáló, péklát mutató egyéniségekre és
széleskörű összefogásra van szükség.

SZLOVÉNIA
A Statisztikai Intézel 1982-ben megjelent közlönye szerint 19-Í8-IÓ1 a következőképpen
alakult a magyarság lélekszáma Szlovéniában:
1948

1953

1961

1971

1981

10 579

U019

10 498

9785

9496

A létszámcsökkenés ebben a köztársaságban kisebb arányú volt, amihez egyes ottani
hivatalos körök megítélése szerint jelentős mértékben járult hozzá a nemzetiségek fennma
radását elősegítő oktatáspolitika. Hozzájárult ehhez az a körülmény is, hogy a magyarság
zöme a lendvai és a muraszombati községben, a magyar határ melleit elterülő 5—8 km-es
sávban él, és itt a lakosság többségét alkotja.
A szlovén alkotmány és az oktatásra vonatkozó törvényes előírások teljes mértékben
szavatolják az oii élő nemzetiségek (magyarok és olaszok) egyenjogúságát az oktatás terén
és általában nemzeti hagyományaik, nemzeti műveltségük megőrzése vonatkozásában.
Biztosítják a nyelvhasználat jogát a közéletben és lehetővé teszik nemzeti szimbólumaik
használatát, valamint a megfelelő oktatási-művelődési intézmények kialakítását.
Másfél évtizedes útkeresés után a vegyes nemzetiségi körzetek sajátosságainak és érde
keinek megfelelően 1959-től a kétnyelvű oktatás bevezetését találták legcélszerűbbnek. Ezt
a következőképpen okolták meg:
„Murántúl nemzetiségileg vegyes területén élő szlovének és magyarok közös utat vála
sztottak életcélul. Ezen az úton bátran haladnak egymásközti megbecsülésben és egyet
értésben . . . A kiválasztott kétnyelvű nevelési-oktatási munkánk eredményeként a nemze
tiségileg vegyes területen felnő az ifjú nemzedék, amelynek az együttélés fogalma gyakorlati
életelvet jelent. A kétnyelvű nevelési-oktatási rendszer segítségével nemes küldetést teljesí
tünk a magyar nemzetiség kultúrájának megőrzése és nyelvi fejlődése érdekében. E nemze
tiség nevelési-oktatási programja pedig gazdagítja, feldúsítja a többségi nemzet — tehát a
szlovének —kultúráját." (Együttélés, 1984.3- o.)
Az erre hivatott szakmai és tudományos intézetek és szakszolgálatok bevonásával kidol
gozták a kétnyelvű oktatás modelljét, amely többek között magába foglalja az alapvető
célkitűzéseket, pl. a magyar nemzet művelődési örökségének megismerését; elveket —
egyenjogúság, eredményesség, vonzóság, alkalmazkodás —; a kapcsolatrendszer kialakítá
sát pl. az anyanemzettel, valamint a személyi és tárgyi feltételek (szakkáder, tankönyvek és
egyéb segédeszközök) biztosítását.
Tanterveikben törzsanyagként megtartották a köztársasági tantervek anyagát, és ezt
nemzetiségi programmal egészítették ki, ami a magyar nyelv mint anyanyelv anyagán kívül
felöleli a magyar nemzet történetének fontosabb mozzanatait, Magyarország földrajzát és a
megfelelő zenei, képzőművészeti stb. nemzeti elemeket. Ezzel szükségszerűen heti két
órával megnövekedett ugyan a tanítási órák száma, de ezt a tanulók számára kárpótolja az
a tudástöbblet, általában értéktöbblet, amelyben ezek a tanulók részesülnek. A magyar nyelv
elsajátításában a differenciálás (az elért szint szerinti elkülönítés) elvét alkalmazzák, a többi

tantárgy tanítása (kidolgozott módszertani eljárásokkal) két nyelven folyik. A munkát a
kétnyelvű tagozatokban némileg megkönnyíti, hogy a tanulók létszámát itt 24-ben határoz
ták meg. de a maximáiis tagozatlétszámot igyekeznek 20-ra csökkenteni.
A legnagyobb gondot a mindkét nyelvet tökéletesen beszélő pedagóguskáder biztosítása
okozta (a szlovén anyanyelvű pedagógusoknak kötelező a magyar nyelv elsajátítása, legalább
középfokú magyar nyelvvizsgával kell rendelkezniük).

Az oktatási-nevelési

intézmények hálózatának

kialakítása

A lefektetett elvekkel és törekvésekkel összhangban hozzáláttak a kétnyelvű óvodák
megszervezéséhez, amelyek 1975-ben már 380 gyermek nevelését vállalták.
Ezzel egyidejűleg a legnagyobb gondot a kétnyelvű általános iskolák kialakítására fordí
tották. A Lendvai Füzetek című kétnyelvű folyóirat 1976-ban megjelent 3- számában arról
olvashatunk, hogy a kétnyelvű oktatás fokozatos bevezetése előtt a lendvai községben az
1958/59-es tanévben a 3067 általános iskolai tanuló közül 1206 volt magyar nemzetiségű,
de ezeknek csak 69%-a iratkozott magyar tagozatba. A városi (lendvai) magyar nemzetiségű
gyermekek csaknem fele szlovén tagozatra iratkozott. Ezt elsősorban a továbbtanulási
lehetőségek biztosításával magyarázták.
A Köztársasági Oktatásügyi Intézet 1975. évi adatai szerint a két központi (muraszombati
és lendvai) és a környékükön működő falusi iskolákban összesen 1401 tanulót tartottak
nyilván. Emellett Lendván egy kétnyelvű gyógypedagógiai iskolában 98 tanulót öleltek fel.
Az 1983/84-cs tanévben a központi és az ún. területi iskolákban a tanulók összlétszáma
1441-et tett ki, míg 1989-ben ez a szám 147 l-re emelkedett, azzal, hogy a tanulók nemzeti
ségi összetétele kb. fele-fele arányban oszlik meg, vagy pedig helyenként a magyar nemze
tiségű tanulók vannak némi túlsúlyban és fordítva (e számadatok taglalásánál figyelembe
kell venni a tanulók létszámának általános csökkenését), legnagyobb a lendvai Drago
Lukanic Általános Iskola 1067 tanulóval.

Középfokú oktatás és felsőfokú

képzés

Az anyanyelvű, illetve kétnyelvű oktatás középfokon a nemzetiségi tanulók számára
Szlovéniában csak a hetvenes évek második felétől, fokozatosan valósul meg. Az 1976/77-es
tanévtől a magyar nemzetiségű tanulók számára bevezetik a kötelező heti három órás
anyanyelv ápolást.
Később, különösen a nyolcvanas évek elejétől, lehetőségeket teremtettek a kétnyelvű
oktatásra a lendvai fémipari, pedagógiai és közgazdasági szakirányú középiskolában. Külö
nös jelentősége volt az óvónőképzés a tanítóképzés kétnyelvű megalapozásának. A négyéves
középiskolai képzést azután egy kétéves felsőfokú képzés követte a maribori Pedagógiai
Akadémián, ahol a magyar nyelv tanulására is feltételeket biztosítottak. Itt folyik a magyar
szakos tanárok képzése is. A Ljubljanai Egyetemen is bevezették a magyar nyelvi lektorátust.
Az említett lendvai középiskolában az 1983/84-cs tanévben a tanulók létszáma 64 volt.
Az oktatást az általános iskolai képzéshez hasonló elvek és eljárások szerint szervezték meg,
fontos célként jelölve meg a magyar nemzetiségű tanulók anyanyelvi műveltségének a
megalapozását, valamint saját nemzeti értékeinek megismerését.

Összegezésképpen megállapítható, hogy Szlovéniában a nemzeti egyenjogúság elvével
összhangban az elmúlt évtizedekben komoly erőfeszítéseket tettek az anyanyelvű, illetve
kétnyelvű oktatás feltételeinek megteremtésére. A szükséges tárgyi feltételek biztosítása
mellett a kétnyelvű oktatás terheit és felelősségét magukra vállaló pedagógusok számára az
átlagnál 20 százalékkal magasabb személyi jövedelmet szavatolnak. Külön dicséretre méltó,
hogy a kétnyelvűség összetett problematikájával szakmai és tudományos szinten is foglal
koznak. Felmeréseket végeznek, amelyek eddig azt bizonyították, hogy a kétnyelvű oktatás
nem jelent hátrányt a tanulók számára személyiségük formálásában és tanulmányi előme
netelükben (természetesen napvilágra kerülnek ellenkező vélemények is). A legnagyobb
előnyét abban látják, hogy képesíti őket a kétnyelvű környezetekbe való zökkenőmentes
beilleszkedésre, az egymás megértésén alapuló együttélésre.
Kétségtelen, hogy a kétnyelvű oktatás velejárói bizonyos pedagógiai és külön nyelvi
szempontból kétes mozzanatok, és hogy ez a munka komoly nehézségekkel jár, s nagyobb
erőkifejtést igényel. Ezért érdemes és feltétlenül szükséges továbbra is elmélyülten foglal
kozni vele, kutatva a még jobb, célravezetőbb megoldások, szervezeti formák után.
Végül pozitív törekvésként kell értékelnünk azt, hogy Szlovénia oktatásirányítási szervei
elég szoros együttműködési kapcsolatot építettek ki (és ehhez egyes oktatási intézmények
és pedagógusok is hozzájárultak) a magyarországi — számukra fontos — intézményekkel:
azOPI-val, a szombathelyi Tanítóképző Főiskolával, a Tankönyvkiadóval stb.
Hasznos volna, ha a vajdasági intézményekkel és ismert szakemberekkel is bővítenék
kapcsolataikat.

Összefoglaló
Tanulmányomban Vajdaság S/AT és két köztársaság iskolaügyének nemzetiségi (főleg a
magyar) vonatkozásaival foglalkoztam. Nem vállalkoztam a kérdés teljes fclölelésére. A
számadatok tükrében és a magyar nemzeti kisebbség létszámváltozásának függvényében az
anyanyelvű oktatás fejlődéséi kívántam bemutatni, valamint azalapvető problémákat és azok
gyökereit azonosítani.
Nem öleltem fel a nemzetiségi oktatás igen lényeges tartalmi kérdéseit, a magyar
irodalom, történelem és egyéb nemzeti értékek megismerésének tantervi és tankönyvi
lehetőségeit. Ez, több fontos kérdéssel együtt, egy újabb elemzésnek és tanulmánynak lehet
a tárgya.
Az egyes részkérdések taglalásakor többször is hangsúlyoztam a nemzetiségi oktatás
behatóbb, tudományos igényű tanulmányozásának szükségességét. Igen sürgős lépésnek
tartom, hogy az oktatásirányítás hivatott szervei jelöljék ki, hol, milyen szinteken és mely
intézetek foglalkozzanak ezekkel a kérdésekkel, beleértve a tudományos kutatómunkát és
a szakmai elemző tevékenységet egyaránt. Ezzel párhuzamosan hozzá kell látni egy korszerű
információs rendszer kialakításához ezen a téren is, amely az oktatási rendszerben létreho
zandó információs rendszer szerves részévé válna. Csak ilyen hozzáállással lehetséges
kiküszöbölni a problémák, a hiányosságok elkendőzését, felemás, esetleg tévútra vezető
megoldások alkalmazását és a múltban helyenként tapasztalt következetlenséget a szavatolt
jogok érvényesítésében. így juthatunk cl a világos helyzetfelismeréshez, a személyi és tárgyi
szükségletek pontos kimutatásához és ezáltal válik lehetségessé az eszközök biztosítása is
Célunka kisebbségek fennmaradását és fejlesztését elősegítő, megfelelő minőségű és biztató

táviatokat ígérő anyanyelvű oktatás rendszerének kialakítása az eddigi megoldási módoza
tok, kialakult gyakorlat korszerűsítésével, tökéletesítésével.
Ez, többek között, feltételezi a kialakult, eléggé laza kapcsolatrendszer fejlesztését az
országon belül, ami a különböző köztársaságokban élő magyarságot szorosabban egy
befűzné. Ugyanakkor szorgalmazni kell az anyaországgal fennálló kapcsolatok bővítését,
gazdagítását — különösen Vajdaság és az anyaország között — a középiskolai tankönyvek
és irodalom behozatalának felújításában, közös kutatások szervezésében stb. Mindez ter
mészetesen az itt élő nemzetekkel és más nemzetiségekkel is szerteágazóbb együttműködési
szálak létrehozását is magában foglalja.
Jelenleg mélyreható társadalmi átalakulás előtt állunk. Ez remélhetőleg elvezet bennün
ket egy demokratikusabb társadalmi-politikai rendszer kialakulásához, amelyben a kisebb
ségi jogok az európai normáknak és pozitív hagyományainknak megfelelően érvényesülhet
nek. Elvárásaink szerint a jövőben ezekről a kérdésekről teljes nyíltsággal, őszinteséggel
lehet írni és beszélni, és az e téren felmerülő problémák megoldása is hatékonyabb lesz,
ami a társadalmi haladást is gyorsítja.
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Rezime
Dajući pregled i analizu celokupnog školstva na maternjem jeziku nacionalnih manjina (posebno
mađarske) u Jugoslaviji (u Vojvodini, u Hrvatskoj i Sloveniji) za proteklih 45 godina autor naglašava
važnost koordinirane aktivnosti prosvetnih organa i institucija na daljnjem naučnom ispitivanju ovog
pitanja i stručnih analiza kao i stvaranje jedne moderne informacione mreže na tom polju koja bi
obezbedila eliminisanje nedostataka i pravovremeno otkrivanje polovičnih rešenja pa čak i stranpu
tica i tako potpomogla racionalnom korišćenju raspoloživih sredstava za izgradnju sistema školovanja
za nacionalne manjine poboljšanjem proverenih rešenja.

Summary
The author offers an analysis of minority education (in their mother tongue) within Yugoslavia
during the last 45 years, with a special attention devoted to the Hungarian minority. It is stressed

thad there is a need for coordination in the work of education authorities, and in scientific research
dealing with education of minorities. The authors also calls for a modern information network, which
would bring about an early discovery of problems, a more rational utilization of funds, and an
improved organization of minority schools.

