
Kováts – Németh Mária 

A kultúraközvetítést meghatározó törvények és iskolai 

gyakorlatuk Magyarországon, Csehszlovákiában, 

Szlovákiában és Ausztriában (1868-1998) 
 

Eötvös törvénye példa a Trianont követő határon túli oktatási gyakorlatban is, ahogy Popély 

Gyula is írja, a Csehszlovák Köztársaság iskolarendszerében az impériumváltás után nem szűntek 

meg a Monarchia idejéből származó különbözőségek: „a cseh országrészben az osztrák, a 

Felvidéken pedig a magyar iskolaügyi törvények és egyéb jogszabályok maradtak életben”.() 

A történelmi tények, oktatáspolitikai irányok és törvénykezések ismeretében vizsgáljuk a 

magyar iskoláztatást, a magyar anyanyelvű iskolák sorsát a XX. században. A történelmi 

Magyarország nyugati részén – Burgenlandban, az ausztriai Várvidéken, Őrvidéken és a szlovákiai 

Csallóközben – végzett kutatásaink célja a magyarság történeti és jelenkori anyagi – szellemi 

kultúrájának feltárása, komplex vizsgálata volt. 

A dualizmuskori tanügyi kormányzat tevékenységének hatása feltáratlan a ma határon túli 

megyék népoktatásban. A magyarlakta településeken folytatott vizsgálat, feltáró munka alapjául 

két település – az ausztriai Alsóőr (Unterwart) és a szlovákiai Diósförgepatony (Orechová Poton) 

iskoláztatási gyakorlatának reprezentatív bemutatásával nyújtunk támpontokat a további 

kutatásokhoz. 

 

A századforduló iskolái Nyugat-Magyarországon 

A századfordulóra hazánkban mind a katolikus, mind a református népiskolák száma 

jelentősen emelkedett. Csallóközben és Várvidéken a „canonica vizitációk” alapján folyamatos 

iskoláztatást rögzíthetünk a XVII. századtól. A református egyházak protocollumai is hűen 

ábrázolják az iskoláztatás gyakorlatát. A jegyzőkönyvek, a közpénztári naplók pedig a gondok 

mellett az iskolagyarapodásról is számot adnak. A szinte magyarlakta Csallóköz településein a 

századfordulón kiterjedt iskoláztatásnak lehetünk tanúi. A 47 katolikus iskola 29 filiával 

rendelkezett. (Kováts-N:M.) 

Az iskoláztatás kezdetei többségükben a XVIII. századtól követhetők nyomon. A diós-förge 

és bögölypatonyi elemi iskolások katolikus kisdiákjai a közeli Szentmihályfán, a református 

kisdiákok pedig Hodoson vettek részt az istentiszteleteken, s ott részesültek tanításban. A helvét 

hitvallású gyülekezet tagjai 1866-tól fáradoztak azon, hogy helyben legyen az iskola. A számadó 

jegyzőkönyv alapján 1866-ban iskolai fekete táblát és számológépet az iskolai padokhoz 14,40 Ft-ért 

deszkát vásároltak. Az iskola tanítójának élelmezéséről pedig a következő határozatot hozták: az 

iskolatanítót élelmezni köteles „az, kinek gyermeke nem jár szintúgy, mint akinek ját az iskolába”. 

Az önálló népiskola nyitása, megválasztott első tanítójával, Osváth Jánossal 1872-re 

datálható, amitől a förgepatonyi-helvét hitvallású „népiskolába járó fiú- és leánygyermekek 

tanulmányait mutató „táblákat” vezették. Az ekkor beírt tanulók száma 20 fiú és 17 lány volt. Az 

első osztályosok 16-an, a másodikban 7-en, a harmadikban 8-an, a negyedikben 2-en és az 



ötödikben 4-en voltak. Az iskola csak az 1879/80-as tanévben vált hatályossá. Trefort 

Ágoston következetesen fáradozott az 1868. 38. tc. 48., 49. és 50. paragrafusának betartatásán. A 

protocollum bejegyzései alapján többször felszólította a főtisztelendőségét, hogy „a tankötelesek  

összeírásánál, valamint a tanév  idejének betartatására és iskolába járásra nézve a legszigorúbban 

járjanak el”. A dualizmus idején a református kisiskolások létszáma évenként 32 és 46 között 

váltakozott. 

Magyarország nyugati részén, Őrvidéken a magyar lakosság azoknak a határőröknek az 

utódai, akiket a XI. században az első magyar királyok odatelepítettek. 

A helységnevek máig őrzik a történelmi funkciót az őr és lövö szótagokkal: Felsőőr, Alsóőr, 

Őrsziget, Felsőlövő, Alsólövő, Németlövő, Lödös. A XIII. századtól Őrvidéket a királyok 

várakkal erősítették (Németújvár, Léka, Borostyánkő, Fraknó), innen a terület Várvidék 

elnevezése. Ez a nyugati védővonal Őrvidék, Várvidék, a mai Burgenland teljes vertikumában 

fellelhető. 

E terület sajátos funkciójánál fogva menedéke volt az üldözötteknek. A török elől a 

horvátok, a német területen folyt vallásháborúk miatt pedig a német protestánsok telepedtek 

itt le. Így a magyar határőrfalvak már a XVI. századtól nyelvszigetté váltak. Ennek nem 

volt különösebb jelentősége, mert ez a terület a Magyar Koronához tartozott Magyarország 

szerves részeként. A magyar településeken gazdag kulturális élet folyt, a nyelvszigeti sors 1921-ig 

természetes állapotként változatlan volt Várvidéken.  

Várvidék közép- és felsőszintű iskoláztatása nem volt jelentős, hisz Pozsony, Moson, Sopron, 

Győr, Vas vármegye bővelkedett európai hírű középiskolákkal, tanítóképezdékkel, 

akadémiákkal. A középszintű iskolák szerte Európában a székhelyeken funkcionáltak 

elsősorban. A távolságok a várvidékiek számára a középiskoláztatáshoz nem voltak mérvadóak. 

Jelentős volt viszont Várvidéken a népiskolák száma. A XVII. századi canonica vizitáció 

alapján Mészáros István közli és összegzi azokat a magyar településeket, melyek önálló 

iskolaépülettel és önálló tanítóval is rendelkeztek. (Mészáros I.) 

Őrvidék nyelvszigetének nyelvét máig őrző települése, a magyarok kulturális életének 

központja Alsóőr. Alsóőr a XVII. században Felsőőr filiájaként működött. Az ellenreformáció idején 

a korábbi katolikus település egész lakossága ismételten katolikus lett. Kazó István vasvári 

főesperes egyházi vizsgálati jegyzőkönyve alapján a 371 lakos mind katolikus. 

Az iskoláztatás múltjáról az 1757. október 20-án kelt jegyzőkönyv tanúskodik a 

következőképpen: az iskolamester, Pozsgay János „hivatalának megfelelő ismeretekkel 

rendelkezik, jó erkölcsű, nem részegeskedő, nem öntelt, jövedelme: 15,- Ft készpénz, 12 köböl 

gabona (rozs, búza), 1 hold szántó, 1 kocsi széna, 12 kocsi tüzifa, minden háztól 1 kenyér, a kocsi 

széna, 1 kéve lesz halottak napján minden háztól, vízkeresztkor az ajándékok harmada. Stóla 

jövedelme: koporsó kísérete 7 garas, harangozás 1 garas, virrasztás 5 garas.”  

1797. szeptember 12-én az „Alsó Eőri Káptalanság” önálló lett. A káptalanságot Magda 

György vezette, aki „a németet középszerűen, a horvátot és a magyart egyformán beszélte. 

A 878 magyarul beszélő lakosságnak magyarul hivataloskodott”. Az iskolamesteri feladatot a 

felsőőri születésű 51 éves Dénes János látta el segédtanító nélkül. 

Az egytanítós iskola 1859-től kétosztályos, kéttanítós lett, ami az iskola bővítését is 

szükségessé tette. A századfordulóra a lakosság és a gyermekek száma is jelentősen gyarapodott. 

1895-ben a millenniumra készülődve Alsóőrön is új iskolát építettek. Ez az iskola volt a magyar 



iskoláztatás és a magyar nyelv folytonos otthona (38-45 közötti időszak kivételével) több mint 

100 éven keresztül. Az új elemi iskola építése 1989-90-es tanévben történt. 

A nyelvsziget színtiszta magyar lakosságának katolikus települése katolikus népiskolával 

Alsóőr, református központja református iskolával Felsőőr, s az evangélikus lakosú Sziget 

evangélikus népiskolában oktatta az akkori iskolásokat. 

 

 

Forrás: Világtörténelmi atlasz 

 

Iskoláztatás 1920 és 1945 között 

A trianoni békeszerződés következtében Közép-Európa térképe átrendeződött. 

Magyarország lakóinak száma 18 millióról 7,6 millióra csökkent, területe 282.000 km2-ről 93.000 

km2-re. 

A trianoni békediktátum nyomán Csehszlovákia 63 ezer km2-nyi területet és 3,5 millió lakost 

kapott, közülük 1 millió 72 ezer a magyar. Az 1918. október 28-án Prágában megalakult 

Csehszlovák Köztársaságba betagolódott „Szlovákiának” sok problémát jelentett 

autonomitásának kérdése. 

1920-ban a csehszlovák nemzetgyűlés elfogadta az ország alkotmányát, miszerint 

Csehszlovákia „demokratikus köztársaság”, s a nyelvtörvényt, amely a „csehszlovák nyelvet” 

nyilvánította államnyelvvé. A kisebbségek nyelvi jogainak érvényesítését a községekben a 

népesség 20 %-hoz kötötte. A fentiek ellenére Csehszlovákia nem volt jogállam, a felvidéki 

magyarságot kezdettől fogva számos diszkriminációs intézkedés sújtotta: 



 - a nemzetiségi iskolák ügyét a kormány és a helyi hatóságok szabotálták;  

- a szlovák többségű területen minden magyar iskolát felszámoltak; 

- a magyar többségű és tisztán magyar vidékeken zsugorodott az anyanyelvi iskolahálózat; 

- a szülőket különböző kedvezményekkel igyekeztek meggyőzni arról, hogy gyermekeiket az 

újonnan létesített szlovák iskolákba adják. 

Az 1921/22 –es iskolai évben a mai Szlovákia területén a mintegy 720 magyar tanítási nyelvű 

elemi iskolát 90000 tanuló látogatta. Ugyanekkor 120000 magyar nemzetiségű tanuló járt iskolába. 

Az 1926/27-es tanévben a 695 magyar elemi iskolában már csak 66260 volt a diákok száma. 

A földreform következtében alkalmazott „idegen telepítés” egyik legfontosabb területe az a 

Csallóköz volt, amelynek színmagyar jellegét mind a cseh, mind a szlovák tudósok, statisztikusok 

mindenkor elismerték. A 30-as évek végére 22 falunagyságú telepet létesítettek Csallóközben. A 

telepek – kolóniák területe 119 ha-tól 982 ha-ig terjed. A dualizmuskori 3242 népiskola közül 

Szlovákia területén 2553 magyar tannyelvű iskolát zártak be 1921-ig. Helyettük 2372 szlovák 

iskolát nyitottak meg. A magyar anyanyelvű településeken bevezetésre került a kétnyelvű 

bizonyítvány. 

Népességi mutató Csehszlovákiában 

Ország Év Magyar nemzetiségű Az összlakosság %-a 

Csehszlovákia 1921 761.823 5,6 

Csehszlovákia 1930 691.923 4,8 

Csehszlovákia 1938 634.000 - 

Csehszlovákia 1950 367.733 3,0 

Csehszlovákia 1961 533.934 3,9 

Csehszlovákia 1970 570.478 4,0 

Csehszlovákia 1980 578.166 3,8 

 

A 226/1922. sz. iskolatörvény kimondta, hogy a nemzeti kisebbségek iskoláiban az 

Iskolaügyi és Nemzetművelődési Minisztérium döntése alapján a „csehszlovák” nyelv oktatása is 

kötelezővé tehető, s kimondta a nyolcéves általános tankötelezettséget ötévi türelmi idővel. A 

137/1925. sz. kormányrendelet pedig a szlovákiai polgári iskolákat a csehországi minta alapján 

három évfolyamos tanintézetekké változtatta, ahova az elemi iskola 5. osztálya után lehetett 

beiratkozni. 

A magyarlakta településen az intézményekben a hivatalos adminisztráció, a közpénztári napló 

vezetése éppúgy magyarul történt, mint a gyermekek bejegyzése. A förgepatyoni közpénztári napló szerint az 

iskolával kapcsolatos kiadások 1921 januárjától decemberig a következők voltak: „a tanítónő 

készpénze 268 korona; térkép 2,70; zászló az iskolához 108,25; iskolai bélyegző igazítása 14,50; 

Masary kép az iskolába 22,30; iskolai hivatalos lap 30; iskolai belső címer 37,60; iskolai külső 

címer 240,40; iskola fényképe 65; a „Zpravi” iskolai hivatalos lap 15 korona”. A fenti felsorolás –

új zászló, Masary kép, címerek vásárlása – hűen szemlélteti az új környezethez, az új államhoz 

kívánatos alkalmazkodást. 

A Csehszlovák Köztársaság Alkotmánylevelének 131. paragrafusa kimondta, hogy az 

államnyelv oktatása a nemzeti kisebbségek iskoláiban is kötelezővé tehető, de egyértelműen 

kötelezővé 137/1923- sz. törvény tette. 



Bevezetéséről az 1923/24-ben megjelent kétnyelvű bizonyítványok tanúskodnak leginkább. A magyar 

tanítóság túlnyomó többsége semmilyen szlovák nyelvismerettel nem rendelkezett, ezért igen 

nagy nehézséget jelentett a szlovák nyelv tanítása. 

Az 1920-as évek végén a „telepesek” gyarapodásával a magyarlakta falvakban létrejöttek az ún. 

Liga-iskolák, 1928-ban Pozsony és Somorja közötti településeke már 10 szlovák tannyelvű elemi 

népiskola működött. A Szlovák Liga Iskolaügyi Maticája „Szlovákiában” mindenütt 

kisebbségi iskolákat „hozott létre, ahol magyar többség van, a szlovákok pedig kisebbségben 

vannak”. 

Új községi iskolák létesítését szorgalmazta a Csehszlovák Országos Hivatal 

10219/929. sz. leirata is. Ennek értelmében a diós-förge-bögöly patonyiakat Herbszt József 

esperes plébános, a szentmihályfai iskolaszéki elnök 1929. október 10-én falugyűlésre hívta, hogy 

a létesítendő új iskola építését megtárgyalják. Az egybegyűltek úgy határoztak, amennyiben iskolát 

kell felállítaniuk, ragaszkodnak ahhoz hogy az új iskola kizárólag római katolikus legyen. Az újonnan 

választott iskolaszék 12 rendes és 3 párttagjának tevékenységét a nagyszombati helytartó 

megerősítette. A határozatnak azonban nem sikerült érvényt szerezni. Az állami tanfelügyelőnél járt 

küldöttség csak községi iskola építésére kapott engedélyt. 

1931-ben Diósförgepatonyban két tanerővel nyolcosztályos iskola létesült, amelyet 130 

gyermek látogatott. A községi iskola tanítói állására Stipanitz Jenő és Gregosits Irén pályázott. A 

választást Vargha Rezső református lelkész vezetésével a korábban megválasztott iskolaszék 

bonyolította, mindkét jelölt megelégedésére. 

Stipanitz Jenő lett a községi iskola igazgató-tanítója, aki a harmadik - nyolcadik osztályos 44 

tanulót tanította.  pedig a 91 elsős - másodikos kisiskolásokkal foglalkozott. A következő évtől az 

új tanítónővel, Miklós Sárával három tanerőssé vált az iskola. 

A 30-as évek iskolaépítési programjába illeszkedik a patonyréti, aggerdőpusztai osztályok 

léteítése, s az 1935-ben épült szlovák tannyelvű állami népiskola. Ez utóbbi a Slovenszka Liga 

támogatásával jött lére. A „Liga-iskola” a református templommal szemben épült, működését a 

Szent-Mihályfa-Kolonia állami szlovák tannyelvű tagozataként kezdte. 1938-ban a müncheni 

határozat után megszűnt. 

Az 1938. évi „első bécsi döntés” következményeként Magyarország visszakapta az elcsatolt 

területek egyhatodát és a lakosság egyötödét. 

1938 és 45 között Diósförgepatonyban is a magyarországi iskolákra érvényes rendeletek, előírások szerint 

folyt a tanítás, a tanítók továbbképzése. Az iskolai eszközök közül kicserélődtek a zászlók, a címerek, a 

pecsétek, a bizonyítványok. 

Az elemi népiskolai értesítő könyvecskék alapján a következő tények rögzíthetők: a 

mindennapi iskola első osztályától a nyolcadik osztályok évközi értesítés karácsonykor és 

húsvétkor történt, az év végi értesítés pedig általában júniusban. Az évközi értesítő a tanuló 

magaviseletét, szorgalmát és előmenetelét értékelte.  

Az év végi értesítő a magaviselet és szorgalmon kívül a tanuló előmenetelét a következő 

tárgyakban minősítette 8. osztályban: Hit- és erkölcstan; Magyar nyelv: olvasás és olvasástárgyalás, 

fogalmazás, helyesírás és nyelvi magyarázatok; Számolás és mérés; Földrajz; Történelem: a magyar 

nemzet történelme, polgári jogok és kötelességek; Természettani és gazdasági ismeretek: természetrajz, 

gazdaságtan és háztartástan, természettan és vegytan, egészségtan; Rajz; Ének; Kézimunka; 

Testnevelés. 



*     *     * 

Az 1920. VI. 4-én aláírt békeszerződés következtében Őrvidéket Ausztriához csatolták. A 

Burgenland név a három magyar megye Vas, Sopron és Moson megye német nevének 

végszótagából jött létre: Eisenburg, Ödenburg, Wieselburg. A több mint 1000 éves múlttal 

rendelkező őrvidéki magyarok az első telepesek a jelenlegi magyar nemzetiségűek elődjei voltak. 

Határvédelmi feladataik miatt nemesi címet viseltek. Ezek a nyugat–magyarországi területek 

azonban a századfordulón többségében már németlakta települések voltak. 

Az 1920-as magyar népszámlálási adatok szerint az Őrvidéken élő magyarok száma 24.889, 

1923-ban az osztrák népszámlálók már csak 15254 magyart rögzítettek. A sokat emlegetett nehéz 

„kulturális örökségre” álljon itt a korábbi népszámláláskor közzétett analfabéták mutatója: Az 

analfabéták száma Moson megyében 11,1 %, Sopron megyében 8,3 %, Vas megyében 16,4 % 

volt, míg Ausztriában 24,1 %-os, Olaszországban pedig 48,56 %-os. 

A magyarok száma Burgenlandban 1980-ra, amit az alábbi táblázat mutat, 1923-hoz képest a 

negyedére, míg a horvátoké csak a felére csökkent. Az 1991. évi népszámlálásnál új osztályozási 

mutatókat vezettek be a lakosság származására vonatkozóan. Nyilvántartásba vették a két nyelvet 

beszélők számát. A magyar nyelvet beszélő lakosság száma sajnálatos módon tovább csökkent. 

Népszámlálási adatok 

 1923 1934 1951 1961 1971 1981 1991 

Magyarok 15.254 

5,3 % 

10.442 

3,5 % 

5.251 

1,9 % 

5.642 

2,1 % 

5.673 

2,1 % 

4.147 

2,1 % 

1.345 

0,49 % 

Magyar-német - - - - - - 5418 

2,0 % 

Horvátok 42.011 

14,7 % 

40.500 

13,5 % 

30.599 

11,1 % 

28.126 

10,4 % 

24.526 

9,0 % 

18.762 

7,0 % 

3.003 

1,1 % 

Horváth-német - - - - - - 16.457 

6,0 % 

Németek 226.995 

79,3 % 

241.326 

80,6 % 

239.687 

86,8 % 

235.491 

86,9 

241.254 

88,7 % 

245.369 

91,0 % 

239.097 

88,2 % 

Egyéb ismeretlen - - - - - - 5.560 

2,0 % 

Összesen: 286.179 299.447 276.136 271.001 272.119 269.771 270.880 

A magyar lakosok legnagyobb számaránya Burgenlandban négy településen regisztrálható: 

Felsőpulyán, Felsőőrön, Őriszigeten és Alsóőrön. 

A magyar lakosok száma és aránya 

Település 
Magyarok 

1981-ben 
%-ban 

Magyarok 

1991-ben 
%-ban 

Németek 

1991-ben 
%-ban 

Német-magyar 

1991-ben 
%-ban 

Felsőpulya 724 29,9 18 0,6 1756 66,5 613 23,2 

Felsőőr 1.343 23,9 78 1,23 4430 70,1 1520 24,5 

Alsóőr 725 88,2 490 49,5 265 26,8 180 18,2 

Őrisziget 765 57,9 - - - - - - 

 

1921-ben napvilágot látott a „Burgenland-törvény”. A magyar oktatási törvények két 

évtizedig érvényben maradtak, mint ugyanekkor Csehszlovákia magyarlakta terültén. Az iskolai 



haladási naplókat azonban nem kétnyelven, hanem kivétel nélkül németül nyomtatták, és a 

magyar gyermekek neve is német nyelven került bejegyzésre. 

Alsóőr valamennyi haladási naplójában 1922-től a hivatalos előrenyomtatott szövegen kívül a 

német nyelvű tantárgyakon és a németül bejegyzett keresztnevek kivételével minden egyéb 

bejegyzés magyarul történt. Az iskolavezető 1912-től haláláig, 1946-ig Varga Mihály volt. A két 

tanítós két tantermes iskolában 1922 és 1924 között 4 osztály, az 1-4 osztály diákjai tanultak. A 

hittantanár mindig a falu lelkésze volt, s az 1923/24-es tanévtől a kézimunka tárgyat nem a 

tanítók, hanem a kézimunka tanító oktatta. A két világháború között összesen e tárgyat hárman – 

Kutrovics Mária, Caspari Irma, Niedermayer Irma – tanították. 

Az 1923/24-es tanévben az1-4. osztályban 112 tanuló járt, a következő tanévtől az elemi 

iskola az osztrák törvények mintájára 8 osztállyal működött. A katolikus alsóőri iskolába 1 fiú járt 

Felsőőrről, akit szülei nem a református magyar iskolába, hanem a katolikus alsóőri iskolába 

küldtek. A 8 osztály munkáját 3 tanteremben, az igazgató mellett 2 osztálytanító látta el. A két 

világháború között Alsóőrön Varga Mihályon kívül Seper János és Balla Mátyás volt az 1-8 

osztály tanítója. A kötelező tárgyak sorát és tanítását az osztályokban a következő táblázat 

mutatja. 

 

1924-25-ös tanév 1-8. osztályának oktatott tárgyai 

 Tantárgyak I. o. II. o. III. o. IV. o. V. o. VI. o. VII. o. VIII. o. 

1. Hittan/Religion * * * * * * * * 

2. Hon- és népismeret/ Heimat und Lebenstunde * * * * - - - - 

3. Olvasás/Lesen * * * * * * * * 

4. Unterrichtsprache Tanítási nyelv - - - * * * * * 

5. Németh nyelv/Deusche Sprache - * * * * * * * 

6. Számtan és geometria/ Rechen und Raumlehre * * * * * * * * 

7. Írás/Schreiben * * * * * * * * 

8. Rajz és kézügyesség/ Zeichnen und Handfertigkeit * * * * * * * * 

9. Gefang * * * * * * * * 

10. Testgyakorlás/Körperliche Übungen * * * * * * * * 

11. Kézimunka/ Weibliche Handarbeiten - * * * - * * * 

12. Külalak/Außere Form * * * * * * * * 

13. Földrajz, Történelem/ Geographie, Geschichte - - - - * * * * 

14. 
Természettört. Természetrajz/Naturgesichten,, 

Naturlehre 
- - - - * * * * 

 

Az igazgató-tanító mindig a legfelsőbb osztályokban tanított. Az alsóőri osztályok 

csoportosítása az évfolyamok létszámának megfelelően változott.  

Ausztriában 1927-ben hozták létre a polgári iskolát. Magyarországon az 1868 óta működő 

hatosztályos polgári iskola reformja szintén 1927-ben történt. Várvidéken, az Alsóőrrel 

szomszédos Felsőőrön alakult polgári iskola, ezt az iskolát kezdték látogatni az alsóőri 

tizenévesek is. 

Az alsóőri elemi iskolában 1922-1928 között az iskolavezető Varga Michael; a hittan tanárai: 

Horváth Johann, Ernst Warschitz; osztálytanítói: Balla Mátyás, Seper János, Varga Mihály; a 

kézimunka tanítói: Kutrovics Mária, Caspari Irma. 



Az 1927/28. tanévben újfajta naplót vezettek be az alapiskolában, mely formájában a 

bizonyítványokhoz hasonlított. Ekkor jelenik meg először a magyar nyelv, mint tantárgy a 

második osztályban. 1930-tól pedig már az első osztályban is tantárgy, osztályozással egybekötve. 

A tanulók létszáma a felső tagozatban folyamatosan csökkent, a diákok a szomszédos 

polgáriban, vagy a lövői gimnáziumban tanultak tovább.  

Az 1938-ig római katolikus iskola igazán válságos időszakban Ausztria Német 

Birodalomhoz való csatalakozása után került. 1938. szeptember 12-én a burgenlandi oktatás 

szabályozása következtében megszűnt minden felekezeti iskola, kötelező lett a német nyelv 

használata, a magyar anyanyelvű iskolákat összevonták német ajkú iskolákkal. 1939 

tavaszán az alsóőri iskola elvesztette önállóságát, a falut is és az iskolát is összekapcsolták a német 

ajkú Vörösvárral, s az iskola 1945-ig a következő névvel szerepelt: Volksschule Rotenrum – 

Unterwart. A hatosztályos iskola tanerői: az alsóőri: az alsóőri Seper János és az 1939-ben 

odahelyezett Loidl Antal; továbbá Zseitlitz Ladislaus, Schaffer Alois, Georg Hilde, Wurziger 

Anna, Steiner Urbanek voltak. 

 

Törvények 1945 után 

Szlovákia önállósodását a prágai kormány akadályozta meg, de sérelmeire leginkább 

magyarellenes propagandáival válaszolt. A legnehezebb évek 1945. április 5-én közzétett Kassai 

Kormányprogram után következtek. számos intézkedés büntette a másodszor is elcsatolt területen 

élő magyar lakosságot a Csehországba való deportálástól kezdve (1945/88. sz. dekrétum) a 

magyar állampolgárságtól való megfosztásig (1945. augusztus 27-i 33. sz. köztársasági elnök 

dekrétum). 

A 6/1944. számú rendelettel a Szlovák Nemzeti Tanács minden Szlovákiában létező 

magyar iskolát megszüntetett, s megtiltotta a magyar nyelv használatát az élet minden 

területén. A reszlovakizálás eredményeként 327000 csehszlovákiai magyart nyilvánítottak 

szlovákká. 200000 magyar a körülmények ellenére vállalta magyar nemzetiségét. 

Az 1945/46-os tanévtől az iskolák államivá váltak, a szlovák nyelv kötelező lett, az iskolák 

tannyelve is szlovák. Nehéz idők voltak ezek az újból visszacsatolt területeken élő magyarok 

számára. A diósförgepatonyi 172 tanköteles gyermekből 20-an jártak iskolában, közülük 3 

szlovák, 17 magyar volt. Az 1946/47-es tanévtől a három osztályos iskola 1949 tavaszáig 

szlovák iskolaként működött. 

Az 1949/50-es tanév az, amikor megindult a magyar nyelvű oktatás az iskolában. 

Diósförgepatonyban. 1949/50-től a szlovák iskola egy osztállyal, s a megnyílt magyar tagozat 

három osztállyal, 137 tanulóval működött. Az 1950/51. tanévtől lett a magyar iskolának 

igazgatója Bernáth Cecília személyében. A két iskola egymás melletti működését, fő jellemzőit az 

alábbi táblázat szemlélteti. 

Tanév 
Szlovák iskola Magyar iskola 

osztály tanulólétszám osztály tanuló létszám 

1950/51 2 61 4 163 

1951/52 1 20 3 153 

1952/53 1 20 3 150 

1953/54 - - 3 134 



1954/55 - - 3 121 

1955/56 - - 3 124 

1956/57 - - 3 131 

1957/58 - - 4 134 

1958/59 - - 5 144 

1959/60 1 (1-5. évf) 31 4 120 

 

Az általános iskolák törvénykezési szabályozása a volt szocialista országokban 1958 és 1962 

között történt. A Csehszlovák Szocialista Köztársaság „új” iskolatörvénye 1959-ben jelent 

meg. A tankötelezettség korhatárát 15 évre emelte, az iskoláztatás időtartalmát a korábbi 8 osztállyal 

szemben kilencre növelte, s az alsó tagozat az első öt osztályt foglalta magába. A Szovjetunióban 

és Csehszlovákiában kísérletképpen matematika és fizika tagozatos osztályokat szerveztek, 

amelyekbe a 6. osztályt végzett, kiemelkedő tehetségű tanulókat vették fel. 

Diósförgepatony életében jelentős évszám az 1960-as év. Az 1959. október 1-én megindult új 

iskola építése befejeződött, s 1960. augusztus 29-én az iskolát 9 tanteremmel és 1 

szaktanteremmel birtokba vehette a 355 tanuló és a 14 fős tantestület. 

A diósförgepatonyi Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola kilencéves lett. Az Alapfokú 

Kilencéves Iskola körzeti iskolaként fogadta Abony, Hódos, Kisfalud, Rét hatodik és 

kilencedik osztályos növendékeit. Az iskolában párhuzamos osztályokban folyt a tanítás. Az új 

iskola indításakor nem csökkentette az örömet a váltakozó tanítás. Ebben az új épületben nyert 

elhelyezést a helyi két tanerős, két osztályos szlovák iskola is önálló igazgatással. Az intézmény 

első igazgatója Csóka János, helyettese Bernáth Cecília volt. 

A volt szocialista országok második oktatási törvényének megszületése a 80-as évek közepén 

történt. Csehszlovákiában az alap- és középiskolák rendszeréről 1984. március 22-én 

született 29. törvény rendelkezik. A 6. paragrafusban megfogalmazottak az alapiskolának nyolc 

évfolyama volt, az első-negyedik évfolyam az első ciklus , az ötödik-nyolcadik évfolyam a 

második ciklus. A tankötelezettség 16 éves korig tartott. 

A nevelés és képzés cseh vagy szlovák nyelven folyt. A 3. paragrafus a nemzetiségek 

tannyelvével kapcsolatosan a következőképpen rendelkezett: „ A magyar, német, lengyel és ukrán 

(ruszin) nemzetiségű állampolgároknak a törvény nemzeti fejlődésük érdekével arányos mértékben biztosítja a 

nyelvükön való képzés jogát.” 

Az alapiskola célkitűzése a kor ideológiai követelményeivel összhangban a következő volt: az 

általános politechnikai képzés alapjainak nyújtása; az értelmi, a tudományos világnézetre való, az eszmei-

politikai, a szocialista hazafiaságra, a szocialista és a proletár internacionalizmusra való nevelés, illetve a tanulás 

erkölcsi, munka, esztétikai, testi és honvédelmi nevelésnek biztosítása. 

Szlovákiai területén 1990-ben 257 magyar tannyelvű iskola működött. 1993. január 1-jén 

megalakult az önálló Szlovák Köztársaság 5.314.000 lakossal. A Szlovák Köztársaságban iskolát 

az állam, a felekezetek, magánszemélyek tarthatnak fenn, önkormányzatok nem 2008-ig. A 

finanszírozásért a misztérium felelt. Szlovákiában 42 helyi oktatási hatóság volt, amely az általános 

iskolákat felügyelte. A helyi oktatási hatóságok jogköre kiterjedt az iskola alapítására, 

megszüntetésére, fenntartására, az iskolaigazgatók kinevezésére. 

Diósförgepatonyban 1986-ban Lelkes Terézia lett az igazgató. 1989. november 1-én új 

épülettel (napközis termek, könyvtár, gyakorló konyha,technikai műhely, szaktantermek) 



gyarapodott az iskola. Az 1997/98-as tanévben a 222 növendéket 10 teremben 19 fős tantestület 

oktatta, nevelte. A szlovák összevont egy-három osztály igazgató-tanítója: Citulka Zsuzsanna. 

---- 

Alsóőrön az 1945/46. tanévben anyanyelven, magyarul indult meg az oktatás. A tanítók Varga 

Mihály és Seper János voltak. 

Az 50-es években a magyar nyelvű oktatás visszaszorult az első négy osztályban, a polgári iskolában 

választott második nyelvként heti 3 órás tárgyként tanították a magyar nyelvet. A magyar nyelv 

ápolásának sem a törvénykezés, sem a körülmények nem kedveztek. 

1955-ben Ausztria visszanyerte függetlenségét, s a létrejött II. köztársaságban az 1955. évi 

Államszerződés 6. cikkelye megerősítette az 1867-es állami törvényt, amely kimondta, hogy „az 

állam összes nemzete egyenjogú … Az állam elismeri az országszerte használatos nyelvek 

egyenjogúságát az iskolában, hivatalokban és a nyilvános életben”. A hetedik cikkelyben a 

nemzetiségek között a szlovének és a horvátok mellett azonban nem szerepelt a magyar. A 

magyarok „törvényyen kívül” voltak. A törvénykezés hiányossága mellett rendkívül gyorssá tette az 

asszimilálódási folyamatot a „vasfüggönyön” túl biztosított szociális, gazdasági, kulturális előny, az 

anyaországgal való kapcsolat ellehetetlenülése. Az 1954/55. tanévtől már Alsóőrőn is csak az 1-4. 

osztályban magyar a tannyelv, az 5-8. osztályban mind a két nyelv használatos. 

1945-től Farkas József iskolavezető, majd polgármester 40 éven át (haláláig) vezette az iskola 

krónikáját. Az iskola krónikája elsősorban az „állami” ünnepeket (1950.12.14. Dr. Karl Renner 

80. születésnapja), a felügyelői látogatásokat ( 1954. május Hofrat Ing. Novák és júniusban Ernst 

Tölly), az iskolai rendezvényeket tartalmazza fényképekkel illusztrálva. 

1946/47-es tanévben a burgenlandi iskolások ünnepét június 19-én Rotenturban tartották, 

ahol a testnevelési követelmények megvalósulását mutatták be a szomszédos népiskolák 

részvételével: Rotenturn, Jabing, Oberdorf, Eisenzichen (Szék), Sziget, Spitzzichen, Unterwart. 

A krónika tanúskodik arról is, hogy az alsóőri iskola egy osztályát 1958-ban 10.000 Shilling 

államsegélyen vásárolt 21 asztallal és 42 székkel berendezték. Ugyanebben az évben a tantestület 

meglátogatta Kismartonban a Múzeumot, a 3-8. osztályosok részére pedig túranapot szerveztek. 

Az 1959/60-as tanévtől már a tanítás kétnyelvű az aló osztályokban is, magyar és német. 

Ettől a tanévtől az alsóőri iskola csak négyosztályos. 

A burgelandi iskoláztatásra átfogó iskolatörvény 1962-ben született, ugyanakkor, mint 

Közép-Európa valamennyi szocialista v. nem szocialista országában. Megerősödött a 

szakfelügyelet ellenőrző, értékelő szerepe. Tölly Ernő szakfelügyelő 1962. május 22-én végzett 

látogatása során a következő került bejegyzésre: „a 110 tanuló közül 11% nem érte el a tanítási 

célt”. 

Az 1965/66-os tanévben a háztartásgyakorlatok bevezetésére került sor, melyet Ida Lorenz 

tanított. Ugyancsak a 60-as évek közepétől vált gyakorlattá a havonként megrendezésre kerülő un. 

házi konferencia. Ezeket a konferenciákat mindig tartotta Alsóőr (Unterwart), a németajkú 

Vörösvár (Rotenturm) és Oberdorf részvételével. 

Csak az 1976-os nemzetiségi törvény számol a magyar és a cseh népcsoport 

létezésével Burgenlandban. Dr. Bruno Kreiszky kancellár 1796. július 7-ei beszédében vetítette 

elő ezt nevezetesen „ meggondolandó, hogy Ausztriában nemcsak horvát és szlovén népcsoport létezik. Ennek 

a törvény javallatnak az a célja, hogy Ausztriában megadja azokat a jogokat, amelyek állománya megtartásához 



szükségesek. ez az oka annak, hogy a nemzetiségi törvények nem kizárólag csak horvát és a szlovén 

népcsoportokra vonatkoznak Ausztria területén.” 

Ezután kezdődött meg a nemzetiségi tanácsok megszervezése a hivatalokban. A magyar 

nemzetiségi tanács 8 szavazati joggal rendelkező tanácsosból állt, ebbe 4 tagot az 1968 óta nem 

működő Burgenlandi Magyar Kultúregyesület delegált. A tanácsok, a kultúregyesület 

tevékenysége, majd az 1987-es iskolai törvényt szorgalmazta a magyar nyelv tanításának 

bíztosításást. 

-------- 

Az alsóőri magyar iskoláztatás megvalósítása, a magyar nyelvű oktatás megőrzése, a magyar 

nyelv ápolása a 80-as, 90-es években a falu meghatározó személyiségének, Dr. Galambos Ferenc 

Ireneus lelkésznek köszönhető. Dr. Galambos Ferenc Ireneus a Burgelandi Magyar kultúrintézet 

vezetője odaadó patronáló, irányító munkájának eredményeként nyílt meg a régi iskola 200 éves 

évfordulójának az iskolatörténeti kiállítás; az ő vezetésével működtek a hagyományőrző 

csoportok, s a magyar öntudat élesztése. E nehéz feladatról dr. Galambos Ferenc azt mondta: „a 

legfőbb baj: a magyar öntudat hiánya, inkább csak helyi tudatunk van az itt élőknek; „mi őriek 

vagyunk”. Dr. Galambos igazgató úr segítette fáradhatatlanul a pályakezdő iskolavezető Balika 

Gabriella és Rácz András tanítók munkáját. 

Az alsóőri iskola gyakorlata ugyanazt a jól bevált rendszert tükrözi, miszerint a két 

világháború közötti, illetve az azt megelőző magyar kisiskoláztatási gyakorlat folyt. Az igazgató-

tanító tanította a felsőbb osztályosokat, a beosztott tanító a kisebbeket. A kézimunka tanítására 

külön tanítót alkalmaztak, s külön tanító foglalkozott az angol nyelv oktatásával. A kétnyelvű 

iskolában a magyar nyelv oktatására is vendégtanítót kellett hívni Magyarországról. 

Az alsóőri iskolában a 80-as évektől fejlődésnek indult kétnyelvű alsó tagozatos iskola fő 

jellemzői: Iskolavezetői voltak 1982 és 98 között: Farkas József, Dr. Ferninand Posch, Racz 

Andreas; az iskola hittantanárai voltak: Dr. Francz-Ireneus Galambos, Balika Gabriella rk., 

waltrand Schrancz, Seper Asztrid evangélikus; osztálytanítók voltak: Bertha Francz, Racz 

Andreas, Johann Dekker, Dr. Ferdinand Posch, Ingrid Mular, Balika Gabriella; kézimukatanítók 

voltak: Seper Irene, Charlotte Raba, Erika Zimmermann, Ingrid Mular, annamarie Horvath, 

Sauruch-Fischer Karin, Klein Marianna, Klein Maria, Andreas Racz. 

A fenti gyakorlaton változtatni a magyar nyelvoktatás fejlesztésével lehetett elsősorban. 

Burgenlandban a kétnyelvű népiskola mellett kéttannyelvű középiskola működik Felsőőrön.  
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