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Előadásom célja

rekonstruálni az impériumváltáskori
intézményrendszert;

bemutatni a magyar iskolák felszámolásának 
jogi- és kronológiai hátterét;

feltárni és értelmezni a magyar oktatással 
kapcsolatos szerb megfontolásokat.



I. Terület, etnikai arányok, társadalmi struktúra
1920. június 4-én az SZHSZ Királysághoz 20551
km² került, 1.509.295 lakossal, melynek 30.30%-a
volt magyar (az 1921-es jugoszláv összeírás szerint
az országban 467.658 magyar élt).

Vas és Zala vármegyéhez tartozó Murántúl
(Prekmurje) 940 km² – 91436 lakos 22,3%-a magyar
(20346 fő), 73,1% vend, Muraköz 795 km² – 93837
lakos, 91,1%-a horvát.

Baranya vármegye déli területe a Duna és a Dráva
közti vidék – a baranyai háromszög 1213 km² –
50,797 fő. 19,6%-a magyar (20143 fő), 27,5%-a
német, 19,6%-a horvát, 11,9%-a szerb.

Bánát/Bánság nyugati fele 9344 km² – 572.771
lakos. 43,9% szerb, 54,3% német, magyar, román –
109 343 magyar.

Bácska 8669 km², 697101 lakos, 41,8% magyar
(291 433 fő), 23,2% német, szerbek és horvátok:
27,5%.

1918–1924 között 44.903 személy menekült, optált, 
illetve utasítottak ki Magyarországra.

Mezőgazdaság: lakosság 71,2%
Mezőgazdasági ipar, kisipar, ipar: 
lakosság 15%
Közalkalmazottak, szabad-
foglalkoztatottak száma: 2,8%



II. Eltérő iskolarendszerek

Kiterjedt és sokféle iskolatípus. A Monarchiában
négytípusú elemi és középfokú oktatási iskola
létezett: az állami, a községi, a felekezeti és a
magániskolák.

Ezzel ellentétben az 1904-es szerb elemi
iskolákról szóló törvény két iskolatípust ismert: az
államit és a magániskolát, az 1912-es szerb
középiskolai törvény pedig három iskolatípust
különböztetett meg: a gimnáziumot, a
reálgimnáziumot és a reáliskolát.



Magyar elemi iskolák (tagozatok) 
számának alakulása 1918 és 1929 között

1918 1921/1922 1929

845 141 103 elemi 
iskolában 
531 magyar 
tagozat

??? tanuló
1832 tanító

54.420 
tanuló, 
803 tanító

28.590 tanuló
530 tanító 
(ebből 495
magyar)

Magyar elemi iskolák 1918-
ban

Állami 266 / 790 tanító
Községi 67 /   252 tanító
Római-katolikus 224 / 639 tanító
Református 26 / 57 tanító
Lutheránus 25 / 44 tanító
Zsidó 28 / 39 tanító
Magán 9 /      11 tanító

Szerb elemi iskolák számának az alakulása: 1918: 179 iskola ⎼> 1930: 2931.
Vagyis: a magyar elemi iskolák száma 12 év alatt a nyolcadára csökkent, a
szerb intézmények száma a hússzorosára nőtt.



Magyar középiskolák (tagozatok) 
számának alakulása 1918 és 1929 között

1918 1921/1922 1929

4 állami és községi
gimnázium
1 egyházi gimnázium

5 gimnázium (Becskerek, 
Újvidék, Zenta, Zombor, 
Szabadka), 39 magyar 
tagozat, 2040 diák, 53 
tanár

3 gimnázium (Szabadka, 
Zenta, Becskerek), 24 
tagozat, 725 diák

3 kereskedelmi iskola 3 kereskedelmi (Szabadka, 
Zombor, Becskerek), 540 
diák, 12 tanár

-

1 állami reáliskola 11 reál, 43 tagozat, 1863 
diák, 51 tanár

5 reál, 18 tagozat, 725 diák

3 magán, 8 tagozat, 312 
diák

Összesen: 69 intézmény Összesen: 19 intézmény, 
4443 diák, 116 tanár

Összesen: 11 intézmény, 
1762 diák 



III. A magyar oktatási rendszer 
felszámolásának jogtechnikája

A Szerb–Horvát–Szlovén Királyság 1919. december
5-én deklarálta, hogy fenntartások nélkül elfogadja az
SZHSZ Királyság és a Szövetséges Főhatalmak között
kötött kisebbségvédelmi szerződést. Annak 9.
cikkelye az 1913. január 1-je után szerzett területekre
(albánokra és macedónokra tehát nem) terjedt ki.

Ennek értelmében a délszláv államot arra kötelezték,
hogy biztosítsa a kisebbségek anyanyelvi oktatását,
valamint előírta, hogy az oktatási, vallási célokra azok
részarányosan részesüljenek az állami
költségvetésből.



A Nemzeti Igazgatóság 1918. november 26-i határozata
értelmében az oktatás továbbra is a kisebbségek anyanyelvén
folyhatott,

azonban az 1918. december 9-én keltezett rendelet a BBB
területén elrendelte a magyar tanítási nyelv megszüntetését
azokban az intézményekben, ahol a magyar anyanyelvű diákok
kisebbségben voltak.

1919 januárja: hűségeskü megkövetelése ⎼> elbocsátási hullám

1919 közepe: a magyar középfokú oktatás likvidálásának
tervezete „a magyaroknak a Bácskában és a Bánátban egy-egy
középiskolát hagyunk meg, azzal, hogy a Bácskában esetleg
kettőt, ha Baja is a mi királyságunkhoz kerül.”



1919. június 6. – rendelet az 1904-es szerb elemi
iskolatörvény fokozatos kiterjesztéséről a Vajdaság
területére.

1920. január 10. – az összes nem szlávnyelvű reáliskola
bezárása, ahol van ilyen szerb intézmény  1920. október
1. – az összes nem szláv reáliskola végleges bezárása.

1920. június 13. – a szerb elemi iskolatörvényt jogrendbe
iktatták.

Ezzel párhuzamosan az újvidéki Oktatási Hivatal tervet
dolgozott ki a középiskolák számára is. Ennek értelmében
ettől kezdve minden iskolában az államnyelv lett az egyetlen
használható és hivatalos nyelv, s Vajdaság-szerte
felszámolták a magyar szakiskolák többségét.



1920 júniusa: Svetozar Pribičević
oktatási és művelődési miniszter az
elmagyarosítás megállítása és a
visszaszlávosításra hivatkozva bevezette
az ún. névelemzési (korabeli szóval:
névvegy-elemzési) rendeletet.

Ennek értelmében minden gyermeket a
szülők és a nagyszülők neve alapján
kellett iskolába íratni, akkor is, ha a
gyerek nem beszélte az államnyelvet.

A rendelet a magyar anyanyelvű
tanulók kétharmadát tiltotta ki az
iskolákból, mert ettől kezdve a
vezetéknév lett az irányadó a
nemzetiségi hovatartozás
megállapításánál. Mindez
anomáliákat és önkényes
értelmezéseket szült.

Pl. : Papp Árpád a hatóságok szerint
román eredetű név.



Az 1920. augusztus 27. – az
összes elemi iskolát
államosították, ezzel
párhuzamosan maximálták a
kisebbségi osztályok számát, s
elrendelték a földrajz és a
történelem kizárólagosan
államnyelven történő oktatását

1921. július 14. – az iskolákban
elrendelték az összevont magyar
párhuzamos tagozatok
felszámolását, illetve megtiltották
a zsidóknak az oda való járást.

1923 márciusa: az OM csak
Zentán, Nagybecskereken és
Szabadkán engedélyezte a magyar
középfokú intézmények további
működését.



IV. Az új oktatási törvény 
Kidolgozása 1925-ben kezdődött
meg.

Az első változatok a magyar oktatás
teljes (beleértve az elemi iskolákat
is) felszámolását látták elő.

Végül az első négy osztály egyedi
kérelmek beadása után, miniszteri
engedéllyel elvileg a nemzetiségi
nyelveken is megnyitható volt. (A
valóságban nem.)

A kisebbségekre vonatkozó részt
1925. június 25-én rendeletileg
bevezették.

A törvényt végül 1929.
decemberében vezették be.

Új elem: nyolcosztályos elemi.



V. A magyar felsőoktatás helyzete
1919: a szabadkai magyar Tanítóképző felszámolása.

1926. július 13. – a Belügyminisztérium a
magyaroknak megtiltotta az engedély nélküli külföldi
felsőfokú tanulást.

Magyarországi egyetemi tanulmányokra kiadott
engedélyek száma a BM nyilvántartása szerint:

1927: 11, 1928: 27, 1929: 29, 1930: 19, 1931: 1. 

Elutasított kérelmek a BM nyilvántartása szerint:

1927: 12, 1928: 19, 1930: 7, 1931: 1. 



Magyarok a délszláv egyetemeken 1924 –
1937

Zágráb Belgrád
Katolikus lelkész: 75 0

Jogász: 60 0

Gyógyszerész: 52 0

Orvos: 22 8

Mérnök: 6 7

Tanár: 10 10

Vegyész: 1 0

Állatorvos: 1 0

Összesen: 227 17

1918 és 1941 között összesen 500-an 
szereztek felsőfokú oklevelet.



VI. Összegzés
A szerb oktatáspolitika hivatalosan a magyar szupremácia felszámolását
tűzte ki célul.

Tudatos, a jogot mellőző, még a békeszerződés áláírása előtt meginduló
azonnali leépítés és intézményfelszámolás történt.

A magyar iskolarendszer ellen intézett frontális támadás annak
leépítését, sőt felszámolását szolgálta. Összességében egy hosszan tartó,
a közösség számára nagy lelki megrázkódtatásokkal járó folyamat volt.

A névelemzés rendszerének a bevezetése, a különböző szegregációs
intézkedések előtérbe helyeződése alapjaiban a magyar társadalom
szellemi szintjének a mesterséges, felülről indukált erózióján túl az
etnikai megosztás, elsősorban a zsidóságnak és az asszimiláció útjára
lépett németeknek a magyarságról történő leválasztása céljából
foganatosított intézkedés-sorozat volt.

Az oktatási intézmények felszámolása (az agrárreform, a kémkedési
perek, a közigazgatásban végbemenő folyamatok mellett) a kisebbséggé
lett magyarság elleni komplex intézkedések az egyik legszerteágazóbb
és legkifinomultabb módja és rendszere volt.



Köszönöm a figyelmet!
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