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Bevezetés 

Az ember életében meghatározó szerepet  tölt be lakhelye, és annak történeti eseményei. 

A politikai átalakulásokkal párhuzamosan változik mind a területi elhelyezkedés, az 

intézmények működése, a társadalom életvitele. Minden esemény más-más hatással bír és 

nagyban meghatározza a társadalom életvitelét, értékrendjét és a város fejlődését.  

   Munkám fő célja bemutatni az oktatásügy helyzetét a cseh megszállás idején a 

meglévő szakirodalom és források alapján Kárpátalja és  Beregszász történelmén keresztül. 

   Munkám feladata megismertetni a város történetét, hogyan hatottak rá a cseh 

megszállás alatt végrehajtott változások,  hogyan fejlődött és mi lett belőle. Mint ahogy 

fentebb már említettem is: a politikai átalakulásokkal párhuzamosan változik mind a területi 

elhelyezkedés, mind az intézmények működése, mind a társadalom életvitele..  

   Szakdolgozatom első fejezetében Beregszász városának eseményeit és fejlődését 

mutattam be. Fontos, hogy ismerjük azon település történetét, ahol ma is élünk. 

   A második fejezetben az iskolák helyzetét ismertetem a népiskolai törvény 

megszületése utáni közvetlen időszakban. 

   A harmadik fejezetben Kárpátalja közoktatásügyét és tanítási rendszerét vizsgáltam 

meg szintén a cseh megszállás idején.   

 A negyedik fejezetben pedig a polgári iskolák, középiskolák oktatási helyzetét és a 

Beregszászi ruszin gimnázium eseményeit mutattam be. 

A munkám során több szakirodalmat is használtam.   Benda István – Dr. Orosz László: 

A beregszászi magyar gimnázium története 1864-1989 című munkáját, Botlik József-Dupka 

György: Ez hát a hon... Tények, adatok, dokumentumok a kárpátaljai magyarság életéből 

1918-1991 című munkát, Mészáros István, Németh András, Pukánszky Béla, Bevezetés a 

pedagógia és az iskoláztatás történetébe című munkát, Gabóda Béla: Kisebbségi iskolaügy 

Kárpátalján a Csehszlovák Köztársaság idején (1919–1938) Fórum Társadalomtudományi 

Szemle  és Szabolcs-Szatmár-Beregi levéltári évkönyv XIX. munkát használtam főként. 

   Amint lehetőség adódik rá szeretném tovább folytatni a téma kutatását, hiszen még 

rengeteg dologgal ki lehet egészíteni, és míg teljesen fel nem tárul előttünk a múlt minden  

része, addig folytatni is kell a kutatást. Bár sokak szászára, lehet ez nem jelent semmit, mégis 

a mi feladatunk rávilágítani akár a városok, települések, vármegyék részletes történelmi-, 

területi-, politikai- és társadalmi változásaira is.  

 

 



7 
 

I. fejezet 

Beregszász a dualizmus korában (1867-1918) 

 

 

1.1. A kiegyezés 

 

1867. május 29-én fogadta el a magyar országgyűlés az osztrák-magyar kiegyezési 

törvényt (1867: XII. tc.), amit július 28-án I. Ferenc József szentesített és november 21-én a 

az osztrák Birodalmi Tanács is jóváhagyott.
1
 A kiegyezés, „az Ausztriával közös érdekű 

viszonyokról” szóló 1867:XII. tc. alapja a Pragmatica Sanctio (1722/23. I–III. tc.), amely 

Ausztria és Magyarország szétválaszthatatlanságát mondja ki, az uralkodó és a védelem 

közösségét hangsúlyozva.  

A közös ügyek az uralkodó személyén túl: a védelem és a külügy. Nemzetközi 

szerződés csak úgy köthető, hogy azt mindkét ország parlamentje becikkelyezhesse. A 

pénzügy nem lett közös. Csak a közös haderő és a külpolitika számára szükséges külön pénz 

kezelésére jött létre az ún. közös pénzügyminisztérium. A legnagyobb gondot a közös ügyek 

paritásos kezelése okozta. Hogyan lehet egy közös parlament nélkül parlamentáris úton 

ellenőrizni a közös kormányszerveket? Ezt a célt szolgálta a bizottságok rendszere. A 

kereskedelemügy nem lett közös – de mégis vám- és kereskedelmi szövetséget kötöttek, 

ráadásul 10 évre. A kiegyezés korlátozott szuverenitást, de növekvő befolyást biztosított 

Magyarországnak.
2
 

 

1.2. Beregszász a kiegyezés után 

 

A kiegyezés után a város első polgármestere Jandrisics Antal lett. Ekkor emelték azokat 

a jellegzetes épületeket, amelyek mai napig meghatározzák arculatát. A város központi része, 

amit az 1880. évi tűzvész szinte teljesen elpusztított, jelentős kölcsön segítségével a század 

utolsó évtizedeiben épült újjá. Ekkor kezdődött Beregszász villamosítása, telefon- és 

távíróvonalának létrehozása is. 1885-ben nyitotta meg kapuit a gimnázium, amely 1900-ban 

                                                           
1
 Molnár Ferenc: Ung, Bereg, Ugocsa és Máramaros vármegyék történeti kronológiája (1790-1914), különös 

tekintettel a görög katolikus ruszinságra, oktatási jegyzet, 2014, 55.old. 
2
 Szász Zoltán: Az 1867-es évi kiegyezésről, História, 2003/4, 116-117.old. 
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díszes épületbe költözött. A város társadalmi mentalitásának sajátja volt a szegények és az 

árvák javára tett jótékonykodás is.
3
 

A mai vármegyeháza, a város arculatát meghatározó közigazgatási épület, 1895-ben 

épült fel neobarok stílusban, de megfigyelhetők rajta a klasszicizmus jegyei is. Az emeletes 

épület főhomlokzatának közepén kiemelt középrizalit
4
 látható. Az épület e részét oszlopsor 

tagolja. A két szintet az egész homlokzaton végigfutó övpárkány választja el. A rizalit két 

oldalán az emeleti ablakok aedikula (kis épületszerű) keretezésűek, míg a földszinti ablakok 

egyszerűek.
5
 

 

 

A vármegyeháza épülete
6
 

 

 

Beregszász városának másik meghatározó épülete a királyi törvényszék, amely 

eklektikus stílusban épült 1908-1909-ben Ybl Miklós tervei alapján. A főhomlokzat közepén 

éskét végén erősen előreugró rizalitokkal tagolt. A rizalitokat magas manzárdtetők fedik. Az 

első és második emeleten keresztül kétoldalt kettős toszkán oszlopok, felettük timpanonnal. A 

földszint vakolatváderezéssel díszített, egyszerű ablak- és ajtónyílásokkal. Az első és a 

második szint között övpárkány fut végig. Az első emelet ablakai felett timpanon-szemöldök 

díszítések. A második emelet kereteit ablakai félköríves záródásúak. 

                                                           
3
 Csatáry György: A 19. század végi, 20. század eleji Beregszász történelmi épületei. Szabolcs-Szatmár-Beregi 

levéltári évkönyv XIX., Nyíregyháza, 2011, 293.old 
4
 A rizalit az épület homlokzatsíkjából kiemelkedő rész 

5
 Csatáry György: u.o. 300.old. 

6
https://gallery.hungaricana.hu/hu/SzerencsKepeslap/5478/?list=eyJxdWVyeSI6ICJiZXJlZ3N6XHUwMGUxc3

ogdlx1MDBlMXJtZWd5ZWhcdTAwZTF6YSJ9&img=0 (2017. 04.21) 

https://gallery.hungaricana.hu/hu/SzerencsKepeslap/5478/?list=eyJxdWVyeSI6ICJiZXJlZ3N6XHUwMGUxc3ogdlx1MDBlMXJtZWd5ZWhcdTAwZTF6YSJ9&img=0
https://gallery.hungaricana.hu/hu/SzerencsKepeslap/5478/?list=eyJxdWVyeSI6ICJiZXJlZ3N6XHUwMGUxc3ogdlx1MDBlMXJtZWd5ZWhcdTAwZTF6YSJ9&img=0
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A beregszászi Magyar Királyi Törvényszék a régió meghatározó igazságügyi 

intézménye volt, joghatósága több vármegyére is kiterjedt. Az első világháború előtt itt 

működött a táblabíróság, rendőrkapitányság és a csendőrség is.
7
 

A magyar királyi  Ministerium  1871-ben kiadott rendeletében meg lett határozva  a 

királyi törvényszékek és járásbíróságok területkörei.
8
 5 királyi járásbíróságra lett felosztva a 

Beregszászi királyi törvényszék. Az alábiakban bemutatott módon: 

 

 

 

 

1) Beregszászi királyi járásbíróság. 

          Székhelye: Beregszász. 

                                                           
7
Csatáry György: u.o. 301.old. 

8
 A rendeletek tára: Az első folyamodásu királyi törvényszékek és járásbíróságok területköreinek kimutatása, 

Pest, Ráth Mór Kiadó, 1872, 1.old. (2017.03.15.) 
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Beregszász v., Derekaszeg bányatelep, Márok Papi, Márok, Darócz, Kisaszony erdei puszta, 

Asztély, Macsola, Búcsú,  Badallo, Gecse, Csoma, Hedze p., Halabor, P.-Bakta, Tivadar, 

Borzsova, Csetfalva, Vári, Tarpa, Gulács, Gergelyi, Ugornya, Vásáros-Namény, Jánd, Hete, 

Fejércse, Déda, Homok, Csaroda, Surány, Tákos, Balazsér, Nagy-Bégány,
9
 Kis-Bégány, 

Beregszász-Vég-Ardó, Makkos-Jánosi, Csáki-Major p., K.-Gút, Rafajnai major p., Nagy-Gút, 

Gát, N.-Muzsaly, S-Oroszi, Bene, Kovászó, Beregujfalu, Nagy-Bereg, Longodár p., Kígyós.
10

 

2) Kászonyi királyi járásbíróság. Székhelye: Kászony. 

3) Ilosvai királyi járásbíróság. Székhelye: Ilosva 

4) Munkácsi királyi járásbíróság. Székhelye: Munkács 

5) Alsó-vereczkei királyi járásbíróság. Székhelye: Alsó-Vereczke 

A kaszinó alapítása Eötvös Tamás másodalispán, az 1848-as megyei nemzetőrség 

szervezője, a megye kormánybiztosa nevéhez fűződik. Megnyitására 1841. március 5-én 

került sor az „Arany Oroszlán" fogadóban, de gyűléseit, rendezvényeit bérelt helyiségekben 

és magánlakásokban tartotta. A kaszinó a helyi polgárság szórakozásra és művelődésre vágyó 

tagjait egyesítette. Egészen a szabadságharcig működött és majd csak az 1867. évi kiegyezés 

után született újjá. Az 1870-es években itt méltatták először március 15-ét. Ekkor már a Deák-

párt tagjai voltak a vezetőségben. Nagy népszerűségre tettek szert a városban az itt tartott 

farsangi bálok.  

Az 1884. február 3-án tartott közgyűlésen Medvigy Mihály, királyi törvényszéki bíró 

felvetette egy új palota felépítésének gondolatát. Egy éven belül alapítványt (Casino-alapot) 

hoztak létre a székház építésére. Az egyesület 1889-ben Füzesséry Péter elnöksége alatt a 

kaszinó bizottság
11

 révén Schönborn-Buchheim Ervin gróf jóvoltából 6500 forintért telket 

vásárolt, amit kölcsönből fizettek. A Vérke partján az ún. Hosszú kocsmát alakították át 1890-

ben 20 ezer forint költséggel kaszinóvá. Az építkezés tervét Kollár János városi mérnök 

készítette. A műkedvelők színielőadásaik bevételével segítették a Casino-alapot.
12

 

Az egyesület hamar kinőtte falait: 1911. október 3-án pályázatot hirdettek egy új palota 

tervrajzának elkészítésére. Az 1000 koronás pályadíjat Besenszky Gyula munkácsi építész 

nyerte el. Az építkezés 1912. április 28-án kezdődött és október 13-án fejeződött be, de a 

                                                           
9
 A rendeletek tára: u.o. 153.old. (2017.03.15.) 

10
 A rendeletek tára: Az első folyamodásu királyi törvényszékek és járásbíróságok területköreinek kimutatása, 

Pest, Ráth Mór Kiadó, 1872, 154.old. (2017.03.15.) 
11

 Tagjai: Barta Odon, Dessewffy Marcel, Hunyady Bela, Malonyai Gyula, Pum Jozsef, Szilagyi Zsigmond, 

Matavovszky Bela. 
12

 Csatáry György: u.o. 302-303.old. 
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falak nedvessége miatt csak a következő évben adták át. Az épület belső tere és helyiségeinek 

jellege a mai napig páratlan a városban. 

Homlokzatait rizalitok, párkányok, keretezések, kerámiák, a sarkon kerek torony díszíti. 

Tetőfelületei változatosak az attikáknak és a különböző mintájú fedéseknek köszönhetően. 

Első gyűlésüket a tagok 1913. június 18-án tarthatták az új palotában. A kaszinó művelődési 

szerepét leginkább a két háború között töltötte be, ebben nagy szerepet vállalt a Beregszászi 

Irodalmi és Műpártoló Egyesület. 

Tudományos előadásokat, képkiállításokat rendeztek, jubileumi évfordulókat 

ünnepeltek meg itt. Bemutatták többek között Ferenczy Károly, Erdélyi Béla, Csók István 

képeit. Fellépett Fedák Sári, a magyar operett csillaga. Jótékonysági esteket tartottak pl. a 

leégett református templom javára.
13

 

 

       Bereg vármegye társadalmi életének központja, az Úri Casino
14

 

 

Beregszászban 1864-1874 között református algimnázium működött. A csekély anyagi 

fedezet miatt nehezen tartotta fenn magát, így 1874-ben államilag segélyezett községi polgári 

iskolává alakult át. 1884-ben a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium az iskolát állami 

polgári fiúiskolává nyilvánította, azzal a feltétellel, hogy Beregszász biztosítja elhelyezését az 

iskola korábbi területén. A gimnázium felállításának terve már 1886-ban megfogalmazódott, 

de nem vezetett sikerhez. Közben a polgári iskolát fokozatosan reáliskolává alakították át. 

                                                           
13

 Csatáry György: A 19. század végi, 20. század eleji Beregszász történelmi épületei. Szabolcs-Szatmár-Beregi 

levéltári évkönyv XIX., Nyíregyháza, 2011. 304. old. 
14

https://gallery.hungaricana.hu/hu/SzerencsKepeslap/5354/?list=eyJxdWVyeSI6ICJiZXJlZ3N6XHUwMGUxc3

ogXHUwMGZhcmkga2FzemluXHUwMGYzIn0&img=0 (2017.04.21.) 

https://gallery.hungaricana.hu/hu/SzerencsKepeslap/5354/?list=eyJxdWVyeSI6ICJiZXJlZ3N6XHUwMGUxc3ogXHUwMGZhcmkga2FzemluXHUwMGYzIn0&img=0
https://gallery.hungaricana.hu/hu/SzerencsKepeslap/5354/?list=eyJxdWVyeSI6ICJiZXJlZ3N6XHUwMGUxc3ogXHUwMGZhcmkga2FzemluXHUwMGYzIn0&img=0
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Wlassits Gyula közoktatási miniszter jóváhagyásával megkezdődhetett a reáliskolának 

gimnáziummá való fejlesztése. A gimnázium első osztálya az 1895-1896-os tanévben indult. 

Az ismétlődő kérelmek és közbenjárások eredményeképpen pedig az 1888/89. tanév elején a 

polgári fiúiskola I. osztályában már reáliskolai tanítás vette kezdetét.
15

  

Az első világháború után Beregszász is a Csehszlovák Köztársaság része lett. Városi 

jogától megfosztották, nagyközségként kezelték.
16
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 Benda István – Dr. Orosz László: A beregszászi magyar gimnázium története 1864-1989, Magyarságkutató 

Intézet, Budapest, 1990 
16

 Csatáry György: u.o.304.old. 
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II. Fejezet 

 

Oktatásügy a dualizmus idején 

 

2.1. A népoktatási törvény 

 

A kiegyezés után, az Andrássy-kormányban ismét Eötvös József, a egykori 

kultuszminiszter lett a Vallás és Közoktatási Minisztérium vezetője. A kultusztárca 

birtokosának szilárd elhatározása volt, hogy befejezi a magyar közoktatás polgári átalakítását 

- azt a folyamatot, amely 1848-ban elkezdődött. 

Eötvös, a széles látókörű, nagy politikai és történelmi tapasztalattal rendelkező 

államférfi tudta, hogy a kiegyezés után más társadalmi-politikai viszonyokkal kell számolnia, 

mint 1848-ban. Akkor a polgári átalakítás egyes lépéseit a forradalmi tömegmozgalmak erői 

támogatták, most - a kiegyezés után - mindezt "felülről" kellett megszervezni és irányítani.  

Báró Eötvös József vallás- és közoktatásügyi miniszter javaslatára, a kiegyezési 

törvényt követően hamarosan megszületett az első magyar népoktatási törvény (1868. 38. tc.). 

A népoktatási törvény több, fontos célt határozott meg: 

1. Pénzbüntetés terhe mellett kötelezett minden szülőt, hogy gyermekét hatéves korától 

tizenkét éves koráig iskolába járassa. 

2. Tovább kellett fejleszteni a már meglévő három-, négy és ötosztályos kisiskolákat 

(városokban és falvakban egyaránt): létrejött a hatosztályos elemi népiskola. 

3. A városi elemi iskola minden osztálya számára már külön tanítót ír elő a törvény, míg 

a falvakban csupán egy tanító foglalkozott a hat osztály tanulóival. 

4. A törvény kimondja: minden gyermeket anyanyelvén tanítsanak a népiskolában. 

5. A törvény létrehozza a felsőbb népiskolát, amely a hatosztályos elemire épül. 

6. A törvény rendelkezik az iskolaszék, a népiskolai hatóságok, tanfelügyelők 

hatásköréről is. 
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Az iskolaszék kilenctagú testület, melyben helyet kap a helybeli lelkész és a tanító, 

valamint a helység lakosainak képviselői, "lehetőleg az oktatásügyhöz értő egyének". 

Feladata a községi népiskola helyi felügyelete.
17

 

2.2. Beregszász iskoláinak történetéből 

Az 1876-ban kiadott 28. törvény azt írta elő, hogy mindegyik vármegye külön 

tankerületet képezzen. Ennek értelmében megalakították az önálló Bereg megyei tankerületet, 

melynek élére Trefort Ágoston, vallás- és közoktatásügyi miniszter az Ungberegi 

tanfelügyelőség tollnokát, Fischer Ferencet nevezte ki.
18

 

1873-ban a városban megnyílt az első leány polgári iskola, 1874-ben pedig a fiú polgári, 

amely 1895-ben gimnáziummá alakult át.  

 A református iskola 1862-ben vált négyosztályúvá, majd 1864-ben gimnázium építését 

tervezték, mely 1867-ben már teljes négy osztállyal működött.  

A felsőbb leányiskolát egy társulat hozta létre, 1873-ban a ’Beregszászi és vidéki 

nőegylet’ pártfogásával és támogatásával. Az iskola fenntartása sok energiát vett igénybe, bár 

az oktatás eredményével mindenki meg volt elégedve. Segítségképpen az oktatási tárca egy 

tanerőt állami költségen rendszeresített, majd a polgári leányiskolát az 1886/87-es tanévtől 

államivá nyilvánították.
19

 

1878-ban a felekezetek 4 elemi iskolát tartottak fenn: a római katolikusok (99 fő), görög 

katolikusok (38 fő), reformátusok (231 fő) és az izraeliták egy magániskolát (86 fő) és egy 

magánnevelőnőhöz járt 16 leány.
20

 

A felekezetek mindent megtettek a tankötelesek  megfelelő oktatása érdekében, de 

mégsem valósulhatott meg példás oktatás náluk, anyagi okok miatt, hiszen nem voltak 

képesek a diákok számának megfelelő számú tanítót alkalmazni. Legfőképpen az izraelita 

tankötelesek voltak nehéz helyzetben, így a hitfelekezet, miután beszüntette iskoláját, az 

1883/84-es tanévben kérvényezte, hogy az állam szervezzen iskolát a problémák megoldása 

érdekében. Az állam a kérésnek eleget téve ekkor két tanítói és két tanítónői állomást 

szervezett a városba.  

Hamarosan, 1884 tavaszán, látva az állami iskola sikerét, a város képviselőtestülete úgy 

döntött, hogy a felekezeti iskolákat támogató forrásokat megvonja, mely évi 2.100 forintot 

jelentett, és azt az állami iskola javára fizetett 200 forinttal kiegészítve felajánlotta a 
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 Mészáros István, Németh András, Pukánszky Béla, Bevezetés a pedagógia és az iskoláztatás történetébe, Bp., 

1999, 310.old. 
18

 1876. évi XXVIII. tv., 2. §. https://1000ev.hu/index.php?a=3&param=5741 (2017.04.28.) 
19

 Halász Ferenc, Beregvármegye népoktatásügye 1876-1886. években, Beregszász, 1887, 75-77.old. 
20

 Lehoczky: u.o. III/I. 150. old.  

https://1000ev.hu/index.php?a=3&param=5741
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közoktatási kormánynak azzal a kéréssel, hogy terjesszék ki az állami iskolát annyira, hogy a 

város összes tankötelesének elég legyen.
21

 

Az 1885/86-os tanévben 1.118 tankötelese volt Beregszásznak, ebből 790 mindennapos 

6-12 év közötti és 75 görög katolikus volt. A görög katolikus elemi vegyes népiskolába 

összesen 48 tanköteles járt. A többi felekezet: római katolikus, református és az állam is külön 

iskolát tartott fenn a lányoknak és fiúknak is.  

A tanfelügyelő véleménye szerint a város iskoláztatása példaértékű, mert minden 

tanköteles beiratkozott valamelyik iskolába, rendes iskolalátogatás folyt télen is, mindenki el 

volt látva tankönyvvel.
22
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 Halász: u.o. 77-78.old. 
22

 Halász Ferenc, Beregvármegye népoktatásügye 1876-1886. években, Beregszász, 1887,74.old. 
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III.Fejezet 

Oktatásügy a Csehszlovák Köztársaság idején 

 

3.1. Kárpátalja területi változásai 

 

Kárpátalja a magyar államiság kezdeteitől egészen 1919-ig a magyar állam részét 

képezte, függetlenül lakossága többnemzetiségű összetételétől. A gyökeres fordulat 1918-ban, 

az Osztrák-Magyar-Monarchia széthullása következtében állt be, melynek folytán létrejött a 

Csehszlovák Köztársaság. 1918. október 30-án
23

 a túrócszentmártoni szlovák nemzetgyűlés 

kimondta Szlovákia elszakadását Magyarországtól, és deklarálta csatlakozását a Prágában két 

nappal korábban kikiáltott Csehszlovák Köztársasághoz.  

Kárpátalja 1919 májusától a Tanácsköztársaság leveréséig – 1919. augusztus 1-ig – de 

facto már nem tartozott Magyarországhoz, hanem az intervenciós csapatok (cseh és román) 

megszállása alatt állt. De jure azonban csak 1919. szeptember 10-én a Saint-Germain-en-Lay-

ben kötött szerződés alapján lett Csehszlovákia része.  

A szerződéssel mintegy 12,656 km
2
 területet csatoltak Csehszlovákiához, Ung, Bereg, 

Ugocsa és Máramaros megye túlnyomó részét. Az 1919-es szerződés Ung megye 3230 km2 

területéből 3217 km2-t juttatott Csehszlovákiának 160 907 lakossal. Ungvárnak, a 

megyeszékhelynek ekkor 15 980 lakosa volt. Bereg várme-gye 3786 km
2
 területéből 3327 

km
2
, 236 611 lakosából 210 394 fő került a csehszlovák államhoz. Beregszásznak ekkor 12 

898, Munkácsnak 16 518 lakosa volt. Máramaros vármegye 9716 km
2
 területének mintegy 60 

százalékát Csehszlovákia kapta, a többit Romániának ítélték. A megye lakóinak száma ekkor 

357 705. Ugocsa vármegye területe 1213 km
2
, összesen 91 755 lakossal, amelynek nagyobb 

ré-szét Csehszlovákiához, mintegy 40 százalékát Romániához csatolták. 
24

 

A Csehszlovákiában élő nemzeti kisebbségek, így a magyarok jogi státuszáról az ország 

1920-as alkotmányának hatodik fejezete így rendelkezett: „A Csehszlovák Köztársaság 

minden polgára a törvény elõtt egymással teljesen egyenlő és ugyanazon polgári és politikai 

                                                           
23

 Gabóda Béla: Kisebbségi iskolaügy Kárpátalján a Csehszlovák Köztársaság idején (1919–1938), Fórum 

Társadalomtudományi Szemle 5. évf., 2003/1. szám, 21.old. 
24

 Botlik József-Dupka György 1991. Ez hát a hon... Tények, adatok, dokumentumok a kárpátaljai magyarság 

életéből 1918-1991. Budapest-Szeged, Mandátum-Universum. 23.old. 
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jogokat élvezi a fajra, nyelvre vagy vallásra való tekintett nélkül.” az alkotmány részét 

képezte a 122. számú alatt becikkelyezett, a nyelvhasználati jog alapelveit szabályozó 

törvény. Eszerint a nemzeti kisebbségek azokban a járásokban, bírósági kerületekben és 

törvényhatósági városokban használhatták anyanyelvüket, ahol számarányuk legalább a 20%-

ot elérte. Ezeken a területeken saját nyelvű beadványokkal fordulhattak a hatóságokhoz, s 

azok kötelesek voltak az ügyintézést a kisebbség nyelvén lebonyolítani. Mindez elérhető lett 

volna, ha a csehszlovák hatóságok nem akadályozták volna a legkülönbözõbb módokon e 

törvény meg-valósulását. A zömmel magyarlakta területeket, ahol a magyarság számaránya 

meghaladta a 20%-ot, szlovák többségű községekkel kapcsolták össze, s így elérték, hogy a 

magyarok számaránya a nyelvhasználat szempontjából 20% alá süllyedjen.
25

 

A vármegyék és a szolgabírói járások határait érintetlenül hagyták, 1926. július 1-jei 

hatállyal egyesítették a megyék területeit egyetlen megyévé Munkács székhellyel. Az 1927. 

júli-us 14-én kelt törvény pedig 1928. július 1-jével
26

 életbe léptette a csehszlovák állam többi 

területein érvényes tartományi rendszert Ungvár székhellyel.  

A megyei, járási és jegyzõi hivatalokban a vezető állásokat a Csehországból 

Kárpátaljára települt hivatalnokok, kisebb részben oroszok és ukránok töltötték be. A 

közintézményekben a cseh nyelvet vezették be hivatalos nyelvként.
27

 

 

3.2. Közoktatás 

  

A Csehszlovák Köztársaság 1918 végén alakult két, közjogilag különböző államrész-

ből: egyrészt a. történelmi országrészekből (Csehország, Morvaország és Szilézia), másrészt a 

Magyarországtól elszakított, Szlovenszkó név alatt szereplő Felvidékből és 

Ruténföldből(Kárpátaja). Amott az osztrák állami érdekeknek, itt a hungarizmus szellemének 

megfelelõ nevelő- és oktatómunka volt a közoktatás célja és kötelessége. A köztársaság 

alapítóinak egyik sürgős teendőjük az volt, hogy céljaiknak és érdekeiknek megfelelő 

reformokat hajtsanak végre, elsősorban pedig, hogy az addigi egész tanügyi rendszert gyorsan 
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átszervezzék. Egyrészt az osztrák, másrészt pedig a magyar közoktatásügyi törvényeket 

kellett megváltoztatni, vagy lényegesen módosítani. A csehek törekvése tehát az volt, hogy 

egy új kultúralapot teremtsenek meg, amely egyrészt a köztársaság létérdekeinek, másrészt 

pedig a cseh törekvéseknek megfelelnek. Ezt az elvet az 1920. évi csehszlovák 

alkotmánytörvényben fektették le és ezt fokozatosan érvényre is juttatták egyrészt a felekezeti 

iskolák megszüntetésével, illetve államosításával, másrészt a vallásoktatás háttérbe 

szorításával.  Már az 1922. évben hozott 226. törvénycikk így intézkedik: „A felekezet nélküli 

tanulók vagy az állam által el nem ismert hitfelekezetű tanulók általában nem kötelesek 

hittan-tanításon részt venni. Más felekezetű tanulók a járási iskolaügyi hatóság által, 

Szlovákországban és a kisebbségi iskolákban az illetékes járási (kerületi) tanfelügyelő által 

ezen kötelezettség alól mentesíthetők, ha szüleik vagy ezek helyettesei ezt írásban vagy 

jegyzõkönyvben mondva kérik.” 
28

Ezzel a hittan az elemi és a polgári iskolákban a fakultatív 

tantárgyak közé soroltatott.  

Ezért az egyházak minden erejükkel védték iskoláikat, viszont az általános elszegénye-

dés következtében nem voltak képesek a szükséges anyagi eszközöket elõteremteni. A 

tanfelügyelõk pedig mindig találtak okot egy-egy felekezeti iskola beszüntetésére, fõképpen 

ha az magyar tannyelvű iskola volt. . Az iskolabeszüntetés okai: rossz elhelyezés, 

túlzsúfoltság, a tanulók kis létszáma vagy az, hogy a földreform az iskolafenntartót birtokából 

kiforgatta, továbbá a tanítóhiány és a csehszlovák iskola érdekében folytatott agitáció.  

Az új csehszlovák államhatalom kezdettől fogva a magyar iskolahálózat tervszerű 

visszafejlesztését illetve párhuzamosan a „csehszlovák” iskolák gyors szaporítását tartotta 

egyik legsürgősebb feladatának. A katonai birtokbavételt követően azonnal megindult a 

magyar iskolák felszámolása azok magyarosító hatására hivatkozva.
29

 A nagy leépítésnek és 

átszervezésnek Anton Štefánek (1877–1964), a Szlovákiai Teljhatalmú Minisztérium 

Iskolaügyi és Nemzetművelődési Referátusának vezetője volt a végrehajtója. Az ő utasítására 

változott szlovákká a magyar tannyelvű iskolák sokasága, vált állástalanná több ezer 

pedagógus.  

A cseh megszállás után a váltás és átszervezés egyformán sújtotta mind a népiskolai 

tanintézeteket, mind a középiskolákat. Az első reformokat a tanügy terén már az 1918. 

december 10-én hozott 64. törvénycikkel léptették életbe, tehát a Felvidék megszállásának 
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második hónapjában. Ez a törvény feljogosította a kormányközegeket, hogy bármely állami, 

önkormányzati vagy egyházi funkcionáriust, tanárt és tanítót elbocsáthassanak, levéltárakat és 

gyűjteményeket zár alá vehessenek. Az 1919. április 3-án hozott 189. törvénycikk („a 

népiskolákról és magán tan- és nevelőintézetekről”) új elemi és polgári iskolák létesítéséről 

intézkedett. A törvény leszögezte: „Nyilvános elemi népiskola minden olyan községben 

szervezhetõ, amelyben háromévi átlag szerint legalább negyven tanköteles gyermek van, ha 

az iskolaközségben nincsen olyan tanítási nyelvű nyilvános iskola, mint amilyen ezen 

gyermekek anyanyelve.” A törvény azt is kimondta, hogy ezekben az iskolákban a tanítás 

nyelve nem lehet más, mint a tanulók anyanyelve. Azt is kimondta, hogy ezekben az 

iskolákban a tanítás nyelve nem lehet más, mint a tanulók anyanyelve. Továbbá minden olyan 

nyilvános iskola mellett, amely az iskolaközségben a feltüntetett viszonyok között van 

megszervezve és amelyet az iskolaközösségbõl legalább négyszáz gyermek látogat, nyilvános 

polgári iskola szervezhető fiútanulók, vagy leánytanulók részére.” Az elemi és polgári iskolák 

kategóriájában a fent jelzett feltételek mellett magán tan- és nevelőintézetek is létrehozhatók, 

amelyekre azonban szintén vonatkozik az állami felügyelet; ezen iskolák ugyancsak 

jogosultak a nyilvános iskolákkal egyenértékű bizonyítványok kiadására.  

A Csehszlovák Köztársaság iskolarendszerében az impériumváltás után sem szűntek 

meg a Monarchia idejéből származó különbségek: a cseh országrészben az osztrák, 

Szlovenszkón (Felvidéken és Ruténföldön) pedig a magyar iskolaügyi törvények és egyéb 

jogszabályok maradtak életben. Az unifikáció ezen a téren vontatottan haladt elõre, és 

leginkább abban nyilvánult meg, hogy fokozatosan a Szlovenszkóra (Felvidékre és 

Ruténföldre) is igyekeztek kiterjeszteni a cseh országrészben hatályos oktatásügyi 

jogszabályokat.  

Újabb jelentős reformokat léptetett életbe az 1922. évi 226.
30

 törvénycikk, 

alapgondolata: a köztársasági polgár demokratikus szellemben való nevelése. E célból a 

népoktatási intézetek (elemi és polgári iskolák) tananyagát új tantárggyal bővítették ki, 

nevezetesen az államismerettel kapcsolatos állampolgári neveléssel. Ez magában foglalta a 

csehszlovák állam gazdasági, kulturális és politikai berendezésének és viszonyainak, 

nemkülönben a polgári jogoknak és kötelességeknek ismeretét. Ezért a tankönyvek 

átdolgozása, az iskolai felügyelet átszervezése és szigorítása vált szükségessé, továbbá rendes 

tantárgyak közé sorolta a csehszlovák nyelvet, amennyiben ez még – mint az iskola tanítási 
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nyelve – nem szerepelt. A törvény maximálta az egy osztályteremben oktatható gyermekek 

létszámát. Az elemi népiskolák vonatkozásában az osztályonkénti maximális 

gyermeklétszámot az 1922/1923-as tanévvel kezdődően s az 1926/1927-es tanévvel bezárólag 

80 fõ-ben állapította meg, majd az 1927/1928-as tanévtől ennek a számnak 65–70, az 

1932/1933-as tanévtől pedig 50–60 (50 fõ az egyosztályos iskolákban) fõre kellett 

csökkennie. A polgári iskolák maximális osztályonkénti gyermeklétszámát ugyancsak 80, 70 

és 60 fõben állapította meg az elemi népiskolákéival azonos csökkentési időhatárok szerint. 

Ha a tanulók száma valamelyik osztályban a legmagasabb számot túllépte, ideiglenesen 

párhuzamos osztályt kellett létesíteni. Ám ha az ideiglenes párhuzamos osztály három évig 

fennállt, akkor állandósították.  

A törvény leglényegesebb intézkedése az volt, hogy az ország egész területére 

vonatkozóan kimondta a nyolcéves általános tankötelezettséget, illetve a volt magyar területek 

hatosztályos elemi népiskoláinak nyolc évfolyamos „mindennapi” iskolákká való bõvítésének 

elvét. Az elemi és polgári iskolák esetében továbbképző iskolákat vagy tanfolyamokat kellett 

létesíteni a 14–16 év közti korban lévő ifjúság számára, s ezek látogatása kötelező volt, 

amennyiben ezen ifjúság ipari és kereskedelmi továbbképző iskolákban, mezőgazdasági, 

népoktatási iskolákban vagy egyéb felsőbb és szakmai szakiskolákban nem képezi tovább 

magát.  

1925. április 4-én bocsátották ki a 64/1925. 
31

számú kormányrendeletet, amely azonban 

csakis az elemi népiskolákra vonatkozott, a polgári iskolákat nem érintette. A 

kormányrendelet pontosította a kötelező és fakultatív tantárgyak oktatásának szabályait, 

meghatározta az iskolaorvosok munkakörét és kötelességeit, szabályozta az iskolai 

vallásoktatást, megszabta az új iskolai osztályok megnyitásának, illetve a már létezõk 

megszüntetésének feltételeit, valamint leszögezte a nyolc évig tartó kötelező 

tankötelezettséget.  

A magyar oktatásügy egyik fontos mozzanata volt a szlovák nyelv kötelező tan-

tárgyként való bevezetése Szlovákia magyar tannyelvű iskoláiban. A Csehszlovák 

Köztársaság Alkotmánylevelének 131. §-a világosan kimondta, hogy az államnyelv oktatása a 

nemzeti kisebbségek iskoláiban is kötelezővé tehető. A hatalom a magyar iskolákban működő 

tanítókat (mint minden közhivatalnokot) állami hűségeskü letételére kötelezte. Ennek 
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kötelező voltát az 1919. augusztus 26-án kelt és szeptember 2-án kihirdetett, az elemi és 

polgári iskolák tanítóságának szolgálati esküjéről szóló 495/1919. számú kormányrendelet 

mondta ki, amely az eskü szövegét és az eskütétel módját is meghatározta. A magyar 

pedagógusok nagy többsége azonban egyszerűen megtagadta a „szolgálati eskü” letételét. A 

törvény szövege konkrét büntető szankciót is tartalmazott, amennyiben kimondta, hogy aki 

nem jelentkezik időben fogadalomtételre, elveszíti állását és mindenféle jogigényét a 

fizetésre, nyugdíjra és végkielégítésre mind saját személye, mind családja számára. A magyar 

nemzetiségű tanítók azonban továbbra is vonakodtak bármiféle államlojalitási kinyilatkozás 

megtételétől, és így tömegesen fosztották meg magukat hivatásuk gyakorlásának 

lehetőségétől. Egy részük folyamatosan áttelepült, esetenként elmenekült vagy a kiutasítási 

parancsnak engedelmeskedve távozott Magyarország területére, a helyben maradottak pedig 

kénytelenek voltak pályát változtatni.  

A szlovák kultúrpolitika  fõleg három dologra törekedett: 1. a városok magyar és idegen 

jellegének az eltüntetésére; 2. a határszéli és szórványban élő szlovákok gazdasági és 

kulturális megsegítésére, 3. a szlovák nemzeti vagy állami szempontból fontos kisebbségi 

vidékek elszlovákosítására. Az ennek szellemében tevékenykedő Slovenska liga 1936. február 

9-én a következő határozatokat hozta: 1. az osztályok tanulóinak maximális létszámáról (50–

60) szóló 226/22. 5.
32

 §. törvény ne vonatkozzék a határszéli iskolákra ott, ahol a tanulók nagy 

része nem bírja a szlovák nyelvet; 2. a magyar többségű falvakban a magyar nyelvet mint nem 

kötelező tantárgyat tanítsák; 3. a kisebbségi vidékeken az állami és más közalkalmazottak 

szlovák iskolába küldjék gyermekeiket; 4. a Slovenská liga gondoskodjék arról, hogy a 

szlovák iskolák szegény diáksága ne csak tanszerekkel láttassék el, hanem ruhával is stb. 

Az elemi és polgári iskolai tanítók képesítéséről az 1920. évi 276. tc. intézkedett. 

Eszerint az elemi iskolai tanítóképzés 65 tanítóképzőben történik, melyekben a tannyelv a 

csehszlovák, illetőleg a cseh, mert a tanárok kivétel nélkül csehek és ilyenek a tankönyvek is. 

Van aztán 11 német, 1 lengyel és 4 rutén tannyelvű tanítóképző. A magyaroknak 1927-ig csak 

egy tanítóképzőjük volt, a pozsonyi Orsolya-zárdában. 1927-ben egy magyar tanítói 

tanfolyamot szerveztek a pozsonyi magyar középiskolával kapcsolatban. Ennek fenntartási 

költségei a költségvetésben 28 000 cseh koronával vannak felvéve. Az állami költségvetésbe 

felvett 55 tanítóképző közül 37 koedukációs intézet.
33
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Az iskolák feletti főfelügyeletet a tartományi iskolatanács gyakorolta, amely egy 

tanügyi főreferensből, fogalmazói hivatalnokból és beosztott tanfelügyelőkből, tanárokból és 

tanítókból állt. Szlovenszkón és Ruténföldön (Kárpátalján) a főfelügyeletet a Pozsonyban 

székelő iskolatanács gyakorolja. Ruténföldön 14 tanfelügyelői kerület van, melyek felett a 

tankerületi főfelügyelő és helyettesei állnak.
34

 

A népoktatási intézetek állapotát az 1927/1928-as tanévben a következő statisztika mutatja:  

Az oktatás nyelve Az iskolák száma A tanulók létszáma A tanítók létszáma 

Elemi iskolák    

    

csehszlovák 9 544 955 916 23 714 

kisorosz (ruszin) 500 62 714 800 

Német 3 202 299 869 7 908 

Magyar 789 14 417 1 409 

Lengyel 76 9 005 239 

Roman 2 295 4 

Héber 5 293 10 

többnyelvû 74 20 483 5 600 

Polgári iskola    

    

csehszlovák 1 274 206 528 5 600 

kisorosz (ruszin) 8 1 532 43 

Német 406 55 894 1 536 

Magyar 14 1 763 46 

Lengyel 3 539 15 

többnyelvû 17 5 362 144 

Népoktatási intézetek Csehszlovákiában 1927–1928
35

 

 

A magyar tannyelvű iskolák tankönyvekkel való ellátottsága a húszas évek elején sok 

kívánnivalót hagyott maga után. Az első magyar tankönyvek 1920-ban láttak napvilágot. A 

pozsonyi Iskolaügyi Referátus 1921. szeptember 1-jén a hivatalos közlöny magyar 

mellékletében tette közzé a magyar elemi, valamint a polgári iskolák számára engedélyezett 
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tankönyvek jegyzékét. Az elemi iskolák számára a jegyzék négy új, már megjelent, s néhány 

megjelenés előtt álló tankönyvről tesz említést. A polgári iskolák számára a szóban forgó 

jegyzékben ugyancsak négy új tankönyv szerepel.  

A Magyar Tanító című tanügyi szaklap szerkesztőségi vezércikke az 1921/1922-es 

tanév végén arról panaszkodott, hogy a magyar iskoláknak nincsenek használható, minden 

kritikát kiálló tankönyvei. A használatban levő néhány új magyar nyelvű tankönyvről a lap 

szakvéleménye a következő: „Ami van, az minden, csak nem jó tankönyv, még akkor sem az, 

ha mindjárt rendelet teszi is kötelezővé bevezetését.”  

Különösen a történelem oktatása jelentett problémát. A magyar elemi felső osztályai 

számára az Iskolaügyi és Nemzetművelődési Minisztérium 1923 nyarán engedélyezte az első, 

a Jozef Koreò–Martin Ježo szerzőpáros által írt rendes történelem-tankönyvet. Ez a tankönyv 

azonban nem csak a szlovák eredeti szöveghű magyar fordítása volt, hanem  Banai Tóth Pál 

komáromi polgári iskolai tanító magyar vonatkozású anyagrészekkel is kiegészítette. 

Segédkönyvként a magyar tannyelvű polgári iskolákban is használható volt. 

 

3.3. Tanítóegyesületek helyzete Kárpátalján 

 

A kárpátaljai magyarság számára a két világháború között adottak voltak a társadalmi 

önszerveződés lehetőségei, így a pedagógusok számára is. A kárpátaljai magyar nemzetiségű 

tanítók egy része a Podkarpatszka Ruszi Általános Magyar Tanítóegyesületbe tömörült. A 

kárpátaljai tanítóegyesület az 1921-ben alakult Szlovenszkói Általános Magyar 

Tanítóegyesület testvérszervezetének volt tekinthető. A tanítók szövetsége később 

szervezkedett. 1930. január 2-án alakult meg Pozsonyban, s az előírásoknak megfelelően 

beterjesztette az alapszabályait. Ezeket azonban nem hagyták jóvá, így a szövetség megszűnt. 

Felekezetek szerint is alakultak tanítóegyesületek, amelyeknek külön újságaik voltak.
36

 

A Beregszászon 1928 és 1931 között kiadott Magyar Iskola az 1928-ban alakult 

Podkarpatszka Ruszi Általános Magyar Tanítóegyesület havi közlönye volt, s Szerényi 

Ferdinánd szerkesztette. Anyagából Kormos Gerőnek a Magyar tanítóképzés Podkarpatszka 

Ruszban című írása emelkedik ki, amelyben a kárpátaljai magyar tanítóképzést bírálta. Három 
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évvel a Magyar Iskola megszűnése után új pedagógiai-tanügyi lap indult Beregszászon: egy 

kárpátaljai tanító, Czabán Samu adta ki vejével, Ilku Pállal együtt az Új Korszakot.  

A magyar nemzetiségű középiskolai tanároknak 1937-ig nem volt külön nemzetiségi 

egyesületük. Ekkor alakult meg a Szlovákiai Magyar Tanáregyesület, amelynek kárpátaljai 

tagjai is voltak. Az államfordulat utáni első években a magyar nemzetiségű egyetemi 

hallgatók jelentős része Magyarországon vagy a Prágában, illetve Brünnben meghagyott 

német egyetemeken folytatta vagy kezdte meg tanulmányait. Csak a húszas évek közepétől 

válik általánossá a magyar fiatalok körében a csehszlovákiai egyetemek látogatása. 

Érdekvédelmi szervezetük a Prágában 1925 májusában megalakult Magyar Akadémikusok 

Keresztény Köre (MAKK) volt, amely célul tűzte ki a köztársaság egész területén a magyar 

egyetemi hallgatók megszervezését. A húszas évek végén létrejöttek a vakációs programú 

vidéki MAKK-ok is azokban a szlovákiai és kárpátaljai városokban, amelyekből vagy 

amelyek környékéről az egyetemi hallgatók regrutálódtak, így Ungváron és Beregszászon.
37

  

 

3.4. Tanügyi irányítási rendszer 

 

Az iskolaügy struktúrája és felügyeleti rendszere Kárpátalján 1918–1938 között a 

következő volt: 

– Csehszlovákia iskolaügyi és nemzetművelődési minisztere; 

– Kárpátalja iskolaügyi és nemzetművelődési miniszteri referense (Ungvár); 

– Kárpátalja első általános iskolai tanügyi felügyelője; 

– Országos és járási tanfelügyelőségek. 

Kárpátalja, mely Podkarpatska Rusz néven volt ismert, az oktatás irányítása és 

ellenőrzése céljából 14 tankerületre volt felosztva (2. táblázat). Az állami tisztviselők számára 

a cseh nyelv ismerete és a cseh állampolgárság kötelező volt. Minden tanfelügyelőség mellett 

fegyelmi bizottság működött, amelyek vezetője általában a tanügyi vezető volt. A fegyelmi 

bizottság tagjait viszont a legtekintélyesebb pedagógusokból választották. 
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Az államfordulat után 1918-tól Kárpátalján a következő oktatási intézmény-rendszer 

alakult ki: 

– elemi népiskolák (állami, felekezeti és kincstári 1–4. osztályos, 1–6. osztályos elemi 

iskolák), elõkészítõ osztályok a gimnáziumok I. osztályába; 

– polgári iskolák (1–4. osztályosak); 

– gimnáziumok (reál- és humán irányzatúak (I–VIII. osztályosak); 

– tanítóképzők (1–4. osztályosak, a polgári iskola vagy a gimnázium IV. osztályát 

befejezők számára); 

– kereskedelmi (középfokú) akadémiák; 

– szakiskolák, ipari tanonciskolák és gazdasági iskolák (4 éves oktatási idő); 

– gazdasági tanfolyamok (1és 2 éves oktatási idő); 

– speciális iskolák (ungvári süketnéma intézet, munkácsi vakok intézete). 

Főiskolai képzés nem alakult ki Kárpátalján, kivéve a Bazil-rendi papi teológiát, amely 

Ungváron működött ruszin nyelven, és a görög katolikus egyház számára képezett 

lelkészeket. 

Az oktatási intézmények államira és felekezetire, vallási jellegüknél fogva pedig római 

katolikus, görög katolikus, református, héber és zsidó iskolákra oszlottak. Ez főképpen az 

elemi iskolákra jellemző. Oktatási nyelv szerint pedig cseh, szlovák, ruszin, magyar, német, 

zsidó és héber iskolák működtek. Az iskolatípus oktatási nyelve a lakosság nemzetiségének, 

beadványainak megfelelően lett meghatározva. A város, falu vegyes nemzetiségű összetétele 

esetében általában kétnyelvű iskolát működtettek párhuzamos osztályok létrehozásával (ez 

fõként a gimnáziumokra volt jellemző). Mint például a huszti, beregszászi gimnáziumok, a 

munkácsi kereskedelmi akadémia és tanítóképző. A gimnáziumokban ruszin-cseh vagy 

ruszin–magyar párhuzamos osztályok voltak.  

A csehek oktatáspolitikájának vonása: az oktatás államosítására való törekvés. Ez a 

nemzeti kisebbségre nézve súlyos veszedelmet jelentett, mert a felekezeti iskolákban a 

fenntartók maguk állapíthatták meg a tanítás nyelvét, az államosítás pedig a legtöbb esetben 

ennek a maguk által választott tannyelvnek a megváltoztatásával járt. Az államosítást a cseh 
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kormány a felekezeti oktató személyzet gazdasági kényszerhelyzetének kihasználásával 

igyekezett megvalósítani. Több helyen beszüntették, illetve nem rendszeresen folyósították a 

községi és felekezeti tanítók államsegélyének fizetését azzal a céllal, hogy a tanítóság anyagi 

okokból maga szorgalmazza a felekezeti iskolák államosítását.  

A felekezeti iskolák megszűnését és államosítását jól mutatja a tanfelügyelőségek 

összevont statisztikai adatai. A táblázatból kitűnik, hogy az állami elemi iskolák száma a 

csehszlovák fennhatóság alatt több mint kétszeresére növekedett, súlyos veszteség érte viszont 

a munkácsi püspökség (görög katolikus) iskolahálózatát. Az egyházmegye 1918-ban 384 

elemi népiskolát tartott fenn, a csehszlovák uralom alatt csaknem valamennyit bezárták, 1936-

ban már csak 19 működött. Ennek oka, hogy az egyházközösségek a saját erejükből nem 

tudták fenntartani, a csehszlovák állam viszont nemcsak nem támogatta, de üldözte is azokat, 

mert nem tartotta kívánatosnak a valláserkölcsi nevelést, és mert attól tartott, hogy a görög 

katolikus népiskolák ápolni fogják a magyar kapcsolatokat. 

Tanév Iskolatípus Állami Görög kat. Római kat. Evangelikus Kincstári Zsidó Héber Vegyes 

     református     

 polgári 7 1       

  1920-1921 elemi 240 164 20 44 21   3 

 óvoda 51  2      

 polgári 17        

 1930-1931 elemi 361 78 22 39 8 1 1 5 

 óvoda 57 2 3      

 polgári 20 1     2  

 1937-1938 elemi 499 19 17 31 17   2 

 óvoda 93 2 3     1 

3. táblázat. A tanfelügyelõségek összevont statisztikai adatai, 1920–193838 

Fenntartók szerint a következő kategóriájú iskolák működtek: 1.állami fenntartású, 

2.községi fenntartású, 3.egyházi kézen lévő, 4.kincstári-egyházi iskola, 5.magánkézben lévő, 

6.vallási fenntartású.
39

 

Tannyelv alapján a következő kategóriájú iskolák voltak: 1.Ruszin, 2. Csehszlovák, 3. 

Német, 4. Magyar, 5. Román, 6. Héber. 
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Héber nyelven oktató iskola a statisztikában az 1925-26-os tanévre mindössze 7 

található, Ungvár, Munkács, Nagyszőlős, Ökörmező, Toronya, Kőrösmező
40

 és Beregszász
41

 

településen. Itt 5 zsidó felekezeti elemi, 1 magán Nagyszőlősön és egy egyesületi/szövetségi 

Beregszászon, és Beregszász
42

 városához egy-egy magyar nyelven oktató zsidó felekezeti alsó 

fokú népiskola volt regisztrálva. 
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IV. Fejezet  

Kárpátalja iskolái a cseh megszállás alatt 

 

4.1. Polgári iskolák 

Csehszlovákiában a polgári iskolák fontos szerepet töltöttek be. Mindenki számára 

hozzáférhetők voltak, és így hatalmas méretekben terjesztették a műveltséget és a 

polgáriasodást. A polgári iskolák segítették elő az iparosodást és a kereskedelmi élet 

megélénkülését. Jó műveltségű és jó felfogású egyéneket neveltek a falu és a kis politikában 

mozgó közélet számára. A polgári iskolákban tandíj nem volt. Minden iskola mellett, melynek 

legalább 400 tanulója volt, polgári iskolát létesítettek, éspedig fiúk és lányok számára külön-

külön, szükség esetén koedukációs alapon (1919. évi 189. te
43

.) Ebbe a polgári iskolába 4 km-

es körzetből kellett felvenni a tanulókat, ha egy osztályban a tanulók száma a nyolcvanat meg 

nem haladja  

A polgári iskolák nemcsak az államnak, hanem a nemzetiségeknek is sokat jelentettek. 

Növendékei, akik sokkal nagyobb iskola-ismeretanyagba kaptak bepillantást, öntudatos 

polgárok lettek, akik ismerték állami kötelességeiket, de jogaikat is. A szabad pályákon 

elhelyezkedve nagy nyereségei lettek a nemzeti mozgalmaknak. Emelkedtek társadalmilag is, 

s munkájukkal nagy területeket hódítottak el a csehszlovák ipar elől. A németek ki is 

használták ezt a lehetőséget, és mindenfelé kiépítették a polgári iskoláikat. 

A magyarság nem volt ilyen jó helyzetben. A csehszlovák kormányzat nem akarta, hogy 

a magyarság széles rétegei az elemi iskola szintjénél nagyobb műveltségre tegyenek szert, és 

ezért akadályozta a magyar polgári iskolák létesítését, és főleg szlovák iskolákat helyezett el a 

magyar vidékeken. 

A polgári iskolák statisztikája a következő (1919-1920): a magyar és német 

kisebbségnek szintén kedvezőtlen a helyzet. Szlovenszkón 520 polgári iskolai osztály közül 
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csak 107 magyar vagy német (21%), a Ruténföldön pedig 40 közül 9 magyar tanítási nyelvű, 

pedig a cseh impérium alá került volt magyar területeken a magyarok (31,3%) és a németek 

(7,4%) együttvéve a lakosság 38,7%-át teszik ki.” 

Az 1921/1922-es tanévben, Szlovákiában 18 magyar tannyelvű polgári iskola volt, 

ebből 2 állami, 4 községi, 5 római katolikus, 2 evangélikus, 3 izraelita, 2 pedig magániskola. 

A magyar polgári iskolákat összesen 3790 tanuló látogatta. A 18 magyar tannyelvű iskola 

mellett azonban működött még egy szlovák-magyar állami, valamint egy német-magyar 

községi polgári iskola is  

A vidéki központokban nem épült magyar iskola, így a magyar gyermekek, akik ipari 

pályára szándékoztak menni, a szlovákba kényszerültek. 1934-ben csak 12, 1935-ben szintén 

12 magyar polgári iskola volt. Mind a tizenkettő Szlovákia területén működött, úgyhogy a 

kárpátaljai magyarság nem rendelkezett önálló magyar polgári iskolával. Ugyanakkor a 

csehszlovákoknál 1469, a németeknél 446, a ruténoknál 15, a néhány ezernyi lengyelt kitevő 

népcsoportnál 11 polgári iskola működött 12. 
44

 

A polgári iskolázás különben az egész Felvidéken nagyon elmaradt a történelmi 

országrészekhez képest. Az 1933/1934-es tanévben Csehországban 1902 polgári iskola 

működött 367 913 tanulóval, Morvaországban 627 polgári iskola 107 130 tanulóval, 

Szlovákiában 162 polgári iskola 44 876 tanulóval és Kárpátalján mindössze 18 polgári iskola 

8876 tanulóval.  

A magyar iskolahálózat ritkasága még jobban rontotta a lakossághoz mért arányt. 

Csehországban minden 6490 lakosra esett polgári iskola, Morvaországban minden 5671-re, 

Szlovákiában csak minden 20 560-ra és Kárpátalján minden 40 333-ra. 
45

 

1937-ben 25-re emelkedett a Felvidéken a magyar polgári iskolák száma, ami azonban a 

többi nemzetekhez hasonlítva még mindig kevés volt. Ebben az évben a cseheknek 1587, a 

németeknek 457 polgári iskolájuk volt. 

1938-ban Kárpátalján már 44 polgári iskola működött, s ezek közül 20 cseh tannyelvű 

volt. A kormány a kárpátontúli ruszinok tömeges elcsehesítésére használta fel ezeket. Ezer 
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ruszin lakosra tíz polgári iskolai tanuló jutott, ugyanannyi csehre viszont 100.13
46

 Kárpátalján 

1938-ben a 24 ruszin (ukrán) tannyelvű polgári iskola mellett mindössze egy magyar polgári 

iskola volt. Az egyetlen állami polgári iskola Beregszászon működött, s az 

impériumváltozáskor még teljesen magyar tannyelvű volt, az 1930/1931-es tanévtől kezdve 

azonban már párhuzamos magyar, illetve ruszin osztályokkal oktatott. Az utóbbihoz hasonló 

volt a helyzet Munkácson, ahol már az 1920/1921-es tanévtől – csakúgy, mint ez időtől az 

ungvári állami polgáriban -párhuzamos magyar, illetve ruszin osztályokban tanultak a 

kárpátaljai fiatalok 
47

 

A polgári iskolák 1933. évi Kárpátaljai statisztikájának elemzése: az 1520 magyar 

nemzetiségű polgári iskolás közül csak 720 tanul a meglévő 23 osztályban a 212 zsidó 

nemzetiségű diákkal együtt. 820 tanuló a ruszin és csehszlovák polgári iskolákban keresi 

boldogulását 
48

 

A magyar polgáristák száma tekintélyes volt a Felvidéken és Kárpátalján. A polgáristák 

száma 1932-ben 5706, 1933-ban 7154, 1934-ben 7914, 1935-ben 8018, 1936-ban 8098, 1937-

ben 7982. A magyar polgári iskolákban 1937-ben 139 osztály volt. A 25 iskola közül 17-ben 

működött a negyedik osztály is mint továbbképző tanfolyam. 

 

4.2. Középiskolák 

A magyar középiskolai viszonyok állandó vitapontjait képezték a csehszlovákiai 

magyar ellenzéki politikának. Ennek a kérdésnek a megoldását sürgette leginkább a 

magyarság.  

Szlovenszkón 38 csehszlovák gimnáziummal szemben 8 középiskolával rendelkezett a 

magyarság. A nyolc közül hét állami volt és egy magán. Az államiak közül önálló intézetként 

szerepelt négy, magyar tagozatként a szlovák intézet mellett három. Önálló középiskola 

működött Pozsonyban, Kassán, Ipolyságon, Rimaszombaton és Komáromban (magán). A 

magyar tagozatok az érsekújvári, losonci és beregszászi szlovák, illetve rutén anyaintézethez 
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kapcsolódtak. A nyolc középiskola nem tudta kielégíteni a magyarság kulturális szükségleteit 

és nem felelt meg a gimnáziumok földrajzi fekvése sem a magyarság igényeinek, mert nagy 

területek maradtak középiskola nélkül. Léván, Rozsnyón és Ungváron pedig egyáltalán nem 

volt magyar középiskola. 

A nyolc gimnáziumnak – köztük a beregszászinak is – hatalmas vonzáskörzetből kellett 

felvennie a tanulókat. A nagy érdeklődéssel szemben azonban tehetetlenül állt, mert nem 

voltak meg a fizikai lehetőségei a jelentkezők felvételére. A magyar gimnáziumok épülete és 

költségvetése kicsi volt, és engedélyt sem kapott a fejlesztésre.  

A középiskolai viszonyok láttán sok szülő felmentve érezte magát a nemzeti kötelesség 

alól, és nem támogatta a magyar iskolát. Kárpátalján 1931-ben a középiskolások közül 741 

diák vallotta magát magyar nemzetiségűnek, de közülük is cask 373 járt magyar tannyelvű 

tanintézetbe, 368-an más tannyelvű iskolában tanultak.  

A középiskolás tanulók száma fokozatosan emelkedett, elsősorban a falusi nép 

jóvoltából. A falusi embernek még eszébe sem jutott az, hogy gyerekét más iskolába is 

adhatja, mint magyarba. 1933-ban pl. a középiskolai tanulók létszámának felét a falusiak 

tették ki. Az 1961 városival szemben 1640 volt a falusi tanuló. 712
49

 tanuló kosztos helyen 

lakott, 69 internátusban, 869 pedig beutazó volt.  

A Beregszászi Gimnáziumban az 1931/1932-es tanévben, ahol párhuzamos magyar 

tannyelvű osztályok voltak, 12 osztályban 17 tanár vezetésével 461 magyar nemzetiségű diák 

tanult, a ruszin tagozaton 8 osztályban 17 tanár vezetésével 160 diákot oktattak. Míg az összes 

nyolc tanintézetben az 1934/1935-ös tanévben 3831 tanuló tanult, addig ebből Beregszászban 

567 növendéket tanítottak.  

Az új társadalom kialakulását jelzi a szülők társadalmi helyzete is: kereskedők, 

földművesek, hivatalnokok, munkások és altisztek. A szülők szerény anyagi helyzetére utal a 

tandíjfizetés, illetve az ezek alóli felmentés. A hét állami intézetben a közel négyezer diák 

2000 pengő beíratási dijat fizetett, beleszámítva az illetéket is. A nyolc intézetben a diákok 

mindössze 80 000 pengő tandíjat fizettek progresszív fizetés mellett. A tanulók 61,35%-a 

tandíjmentességet élvezett. Beregszászban az intézetek tandíjmentességi átlagszáma: 79,23%. 
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Nagyon sokat segítettek a diákság sorsán az ösztöndíjak és pénzsegélyek. Az 1932/1933-as 

tanévben Beregszászban ez 1150 csehszlovák korona volt.  

1938-ban Kárpátalján kilenc gimnázium működött, ebből 5 cseh tannyelvű, 4 rutén és 1 

magyar-rutén volt (Beregszászban).  

 

4.3. Ruszin tagozat (gimnázium) Beregszászon 

Az uzhorodi (ungvári) iskolai ügyosztály 1919 decemberében elrendelte, “hogy a 

magyar gimnázium mellett ruszin gimnáziumot és internátust létesítenek Beregszászon”. 

Aliszkevics Andrást nevezte ki igazgatónak (előzőleg a przemysli ukrán gimnázium 

igazgatója volt), az internátus ideiglenes igazgatójának Bacsinszky Emilt. Aliszkevics 1919. 

december 20-22-én vette át az iskolát.  

1920. január második felében két ukrán tanár elutazott a Beregszász-llosva-Dolha 

vasútvonal melletti falvakba, hogy ott tanulókat toborozzon. Tevékenységük két hétig tartott. 

Nagyobb gyűlés január 28-án Mosván, 29-én Dolhán volt. Munkájukat a munkácsi és a 

beregszászi zsupán ajánlólevéllel segítette. A ruszin gimnázium ünnepélyes megnyitására 

1920. február 10-én került sor a görög katolikus templomban istentisztelettel. Az erős havazás 

miatt csak 16 tanuló jelent meg. A templomban Krajcsik Emil beszélt, az iskolában 

Aliszkevics, dr. Licht zsupán és a dolhai iskolaigazgató. Este a zsupáni hivatal nagytermében 

koncert volt. Ennek bevételét (2344
50

 cseh koronát) az internátus javára fordították. A ruszin 

gimnáziumba 12 beregszászi tanuló iratkozott be.  

Az évkönyvek megjelenése(nyelv szerint): az 1919/1920-as, 1920/1921-es és 

1921/1922-es tanévben a magyar osztályokról külön magyarul. Az 1922/1923-as, 1923/1924-

es és 1924/1925-ös tanévben közös évkönyvet adtak ki. Az 1925/1926-os tanévtől kezdve is 

közös az évkönyv, de a magyar osztályokról külön részben írnak, kivéve az 1928/1929-es és 

1929/1930-as
51

 tanévet.  
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4.4. A békeszerződés után 

Az 1920/1921-es tanév a békeszerződés ratifikálása folytán sokkal job körülmények 

között kezdődött. A tanügyi referátus a magyar intézet pedagógiai vezetőjévé dr. Móczár 

Józsefet nevezte ki. Az új tanárok többsége Magyarországról emigrált, négyen a régi tanárok 

közül is visszakerültek az iskolába. A tarpai tanulók egy része is visszatért és a tanulók 

létszáma 356-ra
52

 emelkedett. A ruszin tagozaton ukrán emigrált tanárok tanítottak. A magyar 

osztályok voltak az A, a ruszinok a B osztályok. A magyar osztályok pedagógiai igazgatójává 

a református dr. Móczár Józsefet, az első szolgálatba lépett tanárt nevezték ki.  

Az 1921/1922-es tanévben az intézet működése még rendszeresebb volt, mint az előző 

évben, a külső körülmények is normálisan alakultak. Az addigi klasszikus gimnázium 

fokozatosan reálgimnáziummá alakult át. A tanulók létszáma is növekedett – 427 fő, az I. és 

II. évfolyamban párhuzamos osztályt nyitottak. 

Aliszkevics Andrást az 1921/1922-es tanév végén Ungvárra helyezték át, ezért az iskola 

igazgatását Grigassy Mihály volt ungvári polgári iskolai igazgató vette át. Ez a változás rossz 

következményekkel járt: Aliszkevics idejében fegyelem volt a gimnáziumban, Grigassy 

igazgatása alatt viszont erkölcsi süllyedés és harc volt. Az erkölcs és a neveléstani elvek 

melletti kiálló, a fiatalokat védelmező tanárok cselekedeteinek következménye: hármukat 

elbocsátották.  

Grigassy idejében sok minden megváltozott a magyar tagozat hátrányára. A magyar 

osztályok eddigi önállóságát megszüntette, miután a tanügyi referátussal visszavonatta dr. 

Móczár Józsefnek a magyar tagozat vezetésére kapott megbízatását. A másik változtatás az 

volt, hogy a magyar osztályok lettek a B osztályok, ami azt jelentette, hogy az addigi 

magyartannyelvű reálgimnázium, amelyben ruszin párhuzamos osztályok voltak, ruszin 

reálgimnázium lett magyar párhuzamos osztályokkal. Megszüntették a magyar tagozat 

párhuzamos osztályait is.  

Grigassy Mihályt 1927. január 30-án felfüggesztették állásából, és dr. Lopour József 

cseh tanárt bízták meg az intézet vezetésével. Dr. Lapour József 1937. július 1-ig vezette az 

intézetet. 1927 áprilisában véglegesítette őt a minisztérium igazgatói állásában. Az ő 

igazgatása alatt a magyar tagozat a húszévi csehszlovák uralom legjobb időszakát élte át. 

Cseh ember létére magyarbarát volt, és iskolapolitikája a magyar tagozatot minden téren 
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előnyben részesítette a ruszinnal szemben. Több intézkedése is igen hasznos volt. A magyar 

tagozat párhuzamos osztályait újra megnyitotta. A magyar és ruszin tagozat tanári 

értekezleteit ismét külön-külön tartotta. Megkezdte a szertárak és könyvtárak gyarapítását. 

A ruszin internatus, amely még Grigassy idejében a gimnázium épületébe költözött 

fokozatosan megszűnt, s ez által több tanterem felszabadult. A magyar internatus alapítására 

az előkészületek már régóta folyamatban voltak. A város társadalmában tudatosult, hogy a 

magyar falvak legkiválóbb gyermekeinek taníttatásához elhelyezésükről és ellátásukról is 

gondoskodni kell, s kötelességének érezte, hogy az ügyet adakozással is támogassa. Az 

internatus 1931 szeptemberében kezdte meg működését, egyelőre egy kisebb épületben, 

melyet Sterbán Anna nyugalmazott tanítónő ajándékozott e célra. Az új épület, amely teljesen 

a magyar társadalom adakozásából épült fel, az 1936/1937-es tanév elején nyílt meg.  

Ebben az időben a tanári kar is jelentős átalakuláson ment át, megjelentek azok a fiatal 

magyar tanárok, akik már csehszlovák egyetemeken – Prágában, Pozsonyban – végezték 

tanulmányaikat. Az 1936/1937-es tanévben Lopour helyére, akit Prágába helyeztek át, 

Lukovics Antalt nevezték ki igazgatónak, aki korábban a huszti reálgimnázium 

igazgatóhelyettese volt.  

Alig távozott el Lopour, máris kitört a kulturális harc a jobb- és baloldal között. 

Súlyosbította a helyzetet, hogy az ifjúság is két pártra szakadt. Lukovics a nehézségekkel nem 

tudott megbirkózni. 1938 elején Beregszász város kormánypárti tanácstagjai akciót indítottak, 

hogy a minisztérium önállósítsa a reálgimnázium magyar tagozatát, mert – amint 

felterjesztésükben írták – fontos, hogy az állam már az iskola titulusával is igazolja kifelé, 

hogy teljes mértékben kielégíti a magyar kisebbség kulturális és nyelvi igényeit. A 

minisztérium – az önállóság elodázására – Kontros Endre ungvári tanár személyében magyar 

embert nevezett ki a gimnázium igazgatójává. Kontros az intézet élén maradt 1939. 

szeptember 1-jéig.
53

  

A bécsi döntés 1938 novemberében Beregszászt Dél-Szlovákia és Kárpátalja magyar 

többségű területeivel együtt Magyarországhoz csatolta. A Beregszászi Gimnázium ruszin 

tagozata már október végén Bükére települt át, a magyar tagozaton pedig bizonytalan időre 

tanítási szünetet rendeltek el.
54
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Összefoglaló 

1918-ban az Osztrák-Magyar-Monarchia széthullása következtében létrejött a 

Csehszlovák Köztársaság. De Kárpátalja csak 1919. szeptember 10-én a Saint-Germain-ben 

kötött szerződés alapján lett Csehszlovákia része.  A szerződéssel mintegy 12,656 km
2
 

területet csatoltak Csehszlovákiához: Ung, Bereg, Ugocsa és Máramaros megye túlnyomó 

részét.  

A rendszer egyik sürgős teendője az volt, hogy az addigi egész tanügyi rendszert 

gyorsan átszervezzék: a felekezeti iskolák egy részét megszüntetették vagy államosították, a 

vallásoktatás háttérbe szorult. Az új csehszlovák államhatalom kezdettől fogva a magyar 

iskolahálózat tervszerű visszafejlesztését és a „csehszlovák” iskolák gyors szaporítását tartotta 

egyik legsürgősebb feladatának. A nagy leépítésnek és átszervezésnek Anton Štefánek volt a 

végrehajtója.  

A cseh megszállás után az átszervezés egyformán érintette mind a népiskolai 

tanintézeteket, mind a középiskolákat. Törvények szabályozták az iskolák tannyelvét, 

tananyagát, az osztályok létszámát, új elemi és polgári iskolák építését, kimondta a nyolcéves 

általános tankötelezettséget, a szlovák nyelv kötelező tantárgyként való bevezetését. 

Kárpátalja az oktatás irányítása és ellenőrzése céljából 14 tankerületre volt felosztva. 

1918-tól kialakult az oktatási intézmény-rendszer: elemi népiskolák, polgári iskolák, 

gimnáziumok, tanítóképzők, kereskedelmi akadémiák, szakiskolák, speciális iskolák. Nem 

volt főiskolai képzés.  

Kárpátalján (Beregszászban is) a húszas években megszüntették a magyar 

középiskolákban a rutén nyelv tanítását és a csehet vezették be helyette.  

1920-ban a békeszerződés után a (ruszin) gimnázium pedagógiai vezetőjévé dr. Móczár 

Józsefet nevezte ki. A tarpai tanulók egy része is visszatért és a tanulók létszáma 356-ra 

emelkedett. Párhuzamosan működött ruszin és magyar tagozat. Grigassy Mihály igazgató 

megszűntette a magyar osztályok önállóságát. 1927-ben Grigassy-t felfüggesztik és dr. 

Lopour József cseh tanár veszi át a helyét. Magyarbarát volt, és iskolapolitikája a magyar 

tagozatot minden téren előnyben részesítette a ruszinnal szemben.  Az 1930-as években a 

tanári kar változáson megy át.  
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1936-ban Lukovits Antalt nevezik ki igazgatónak. Kulturális harc tört ki és a helyzetet 

nem tudja megoldani.  

1938-ban a bécsi döntés által Beregszász(Kárpátalja) is Magyarországhoz lett csatolva. 

A Beregszászi Gimnázium ruszin tagozata már október végén Bükére települt át, a magyar 

tagozaton pedig tanítási szünetet rendeltek el.  
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РЕЗЮМЕ 

У 1918 році Чехословацька республіка була заснована внаслідок розпаду Австро-

Угорської монархії. Але Закарпаття увійшло до складу Чехословаччини лише 10 

вересня 1919 р. За контрактом, укладеним у Сен-Жермен. До договору ввійшли близько 

12 656 км
2
 землі в Чехословаччині: переважна більшість Унг, Берег, Угоча та 

Мараморош. 

Одне з найважливіших завдань системи полягало в тому, щоб швидко 

реорганізувати всю систему освіти: частина конфесійніх шкіл були скасовані або 

націоналізовані, релігійна освіта була на задньому плані. Нова чехословацька державна 

влада з самого початку  запланувала перебудову угорської мережі шкіл і швидкє 

розповсюдження чехословацьких шкіл. Виконавцем великої демилітаризації та 

реорганізації був Антон Штефанек. 

Після чеської окупації реорганізація однаково впливала як на початкову школу 

так і на середню школу. Закони регулювали шкільний підручник, навчальний план, 

кількість класів, будівництво нових початкових та цивільних шкіл, встановлено 

восьмирічне загальне обов'язкове навчання, введення словацької мови як обов'язкового 

предмету. 

Закарпаття було підрозділено на 14 шкільних округів для контролю та управління 

освітою. З 1918 року створена освітня система: початкові школи, громадські школи, 

гімназії, учительські інститути, комерційні академії, професійно-технічні школи та 

спеціальні школи. Не було вищої освіти. 

На Закарпатті (а також в Берегсас) у двадцятих роках викладання руської мови 

було скасовано в угорських середніх школах, були замінені на чеський. 

У 1920 році, після мирного договору, педагогічним лідером русинської гімназії 

був призначений dr.Йозеф Мочар. Частина учнів м. Тарпа повернулася і кількість 

студентів зросла до 356. Русинські та угорські відомства працювали паралельно. , 

Директор Міхалі Грігассі скасував незалежність угорських класів.. У 1927 р. Григаси 

був призупинений і др. Йожеф Лопар, чеський учитель, займає його місце. Він був 

дружній до Угорщини, і його шкільна політика віддала перевагу угорцям у всіх сферах 

на користь Русін. У 1930-х роках у викладацькому складі відбуваються зміни. 
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У 1936 році Луковиц Антал був призначений директором. Виникла культурна 

боротьба, і цю ситуацію йому не вдалося вирішити. У 1938 році Берегсас (Закарпаття) 

був приєднаний до Угорщини за рішенням Відня. У кінці жовтня русінський клас 

Берегівської гімназії  був переміщенний в другу містність.  
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FÜGGELÉK 

1.számú melléklet 

Az oktatás nyelve Az iskolák száma A tanulók létszáma A tanítók létszáma 

Elemi iskolák    

    

csehszlovák 9 544 955 916 23 714 

kisorosz (ruszin) 500 62 714 800 

német 3 202 299 869 7 908 

magyar 789 14 417 1 409 

lengyel 76 9 005 239 

roman 2 295 4 

héber 5 293 10 

többnyelvû 74 20 483 5 600 

Polgári iskola    

    

csehszlovák 1 274 206 528 5 600 

kisorosz (ruszin) 8 1 532 43 

német 406 55 894 1 536 

magyar 14 1 763 46 

lengyel 3 539 15 

többnyelvû 17 5 362 144 

Népoktatási intézetek Csehszlovákiában 1927–1928
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 Gabóda Béla: Kisebbségi iskolaügy Kárpátalján a Csehszlovák Köztársaság idején (1919–1938), Fórum 

Társadalomtudományi Szemle 5. évf., 2003/1. szám 
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2. számú melléklet 

Tanfelügyelõségek Központja Tanügyi vezetõ 

Beregszászi Beregszász 1920-tól Husznaj Gyula, 1930-tól 

  Ivaskovics Mihály 

Huszti Huszt 1922-tõl Guljanics Mihály, 1930-tól 

  Kiricsenko Szemen 

Ilosvai Ilosva 1934-ig Luták László, 1935-tõl 

  Petrasko András 

Munkácsi Munkács 1926-ig Markovics Emanuel, 1926-tól 

  Vasko Iván 

Rahói Rahó 1934-ig Skerpisek Vladimir, 1935-tõl 

  Kohán Vaszil 

Oroszvégi Oroszvég (ma Munkácshoz tartozik) 1934-ig Antalovszki Vaszil, 1934-tõl 

  Barcsij Vaszil 

Nagyszõlõsi Nagyszõlõs Bartos Adolf 

Szolyvai Szolyva 1928-tól Pallag Iván, 1936-tól 

  Mikita Mihály 

Técsõi Técsõ 1933-ig Márkus Sándor, 1933-tól 

  Maskarinec Vaszil 

Ungvári Ungvár 1937-ig Fedor Stepán, 1937-tõl 

  Luták Ferenc 

Nagy-Bereznai Nagy-Berezna 1935-ig Ondrej Vladimir, 1935-tõl 

  Tóth Ondrej 

Ökörmezei Ökörmezõ 1934-ig Pazuhánics György, 1934-tõl 

  Surmai Stefán 

Cseh és szlovák tanítási nyelvû Huszt 1934-ig Jozef Pesina, 1934-tõl 

iskolák tanfelügyelõsége  Marek Cestmir 

Csehszlovák állami Ungvár 1930-ig Jozef Geryk, 1930-tól 

tanfelügyelõség  Chapula Lubomir 

Körzeti tanfelügyelõségek K56árpátalján 1920–1938 
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Társadalomtudományi Szemle 5. évf., 2003/1. szám 
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3. számú melléklet 

Tanév Iskolatípus Állami Görög kat. Római kat. Evangelikus Kincstári Zsidó Héber Vegyes 

     református     

 polgári 7 1       

  1920-1921 elemi 240 164 20 44 21   3 

 óvoda 51  2      

 polgári 17        

 1930-1931 elemi 361 78 22 39 8 1 1 5 

 óvoda 57 2 3      

 polgári 20 1     2  

 1937-1938 elemi 499 19 17 31 17   2 

 óvoda 93 2 3     1 

A tanfelügyelõségek összevont statisztikai adatai, 1920–193857 
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4. számú melléklet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A magyar királyi miniszterium rendelete 1871-ben
58

 

 

                                                           
58

 A rendeletek tára: Az első folyamodásu királyi törvényszékek és járásbíróságok területköreinek kimutatása, 

Pest, Ráth Mór Kiadó, 1872, 1.old. 
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5. számú melléklet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összegzés az 1889/90 tanévre tankötelező gyermekek felől
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