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A szlo vá ki ai ma gyar nem ze ti kö zös ség úgy ke rült egy más nem ze ti több sé gű ál lam ala ku lat ba,

hogy a tör té ne lem fo lya mán sem te rü le ti leg, sem gaz da sá gi lag, sem köz igaz ga tá si lag nem al ko tott

re gi o ná lis egy sé get, sőt a ré gi ma gyar me gye rend szer ben több me gyé hez tar toz tak a most ál ta la la -

kott te rü le tek. 

Tör té nel mé nek kö zel ki lenc év ti ze de alatt egy re fogy nak azok a te le pü lé sek, kis ré gi ók, ahol

több ség ben van a ma gyar ság. A te rü le ti ön meg ha tá ro zás már csak ezért sem ta lál ta meg a he lyét

a szlo vá ki ai ma gyar iden ti tás po li ti ká ban. A tör té ne ti nyel vi ön meg ha tá ro zás sem in du kál ja egy

szlo vá ki ai ma gyar iden ti tás ki ala ku lá sát, hi szen az a ma gyar nyelv te rü let hez va ló tar to zást jel ké -

pe zi. A kul tú ra a nyelv esz kö zé vé vá lik, amely a szlo vá ki ai ma gyar ság kü lön ál lá sát szim bo li zál ja

az ál lam ha tár okon be lül. A ma gyar iden ti tás a leg fon to sabb fel té tel ének a kul tú rát és a nyel vet te -

kin ti. Az utol só nép szám lá lás ok azt jel zik, hogy ezek nem elég sé ge sek a szlo vá ki ai ma gyar ság fo -

gyá sá nak, iden ti tás vesz té sé nek meg ál lí tá sá ra. Így ke rül elő tér be a nyel vi és nem ze ti ön meg ha tá ro -

zás leg fon to sabb le té te mé nye se: a ma gyar is ko la.

A szlo vá ki ai ma gyar ság ed di gi tör té nel mét leg in kább a ma gyar tan nyel vű is ko lá i nak meg tar tá -

sá ért foly ta tott küz de lem jel le mez te. A 20. szá zad má so dik fe lé ben az is ko lai szin tek fo ko za tos tö -

me ge se dé sé nek fo lya ma tá ban si ke rült meg tar ta ni a szlo vá ki ai ma gyar is ko lák rend sze rét. A ma -

gyar nyel vű köz ok ta tás új ra in dí tá sá nak 50. év for du ló ja le he tő sé get kí nált a tör té nel mi vis  sza te kin -

tés re, és el in dí tot ta ok ta tás ügyünk je len le gi prob lé má i nak fel tá rá sát is. Az 1989-es po li ti kai rend -

szer vál tás, az eu ró pai in teg rá ció tel je sen új tár sa dal mi, po li ti kai, gaz da sá gi hely ze tet te rem tett

a szlo vá ki ai ma gyar ság szá má ra is. Új ér ték ren dek ala kul nak, ala kul tak ki. Az eu ró pai di men zió

a mun ka erő, a mű ve lő dés részt ve vő i nek ál lam ha tár ok nél kü li mo bi li tá sa új, ed dig is me ret len

irány ba te re li az eu ró pai nem ze ti iden ti tá so kat s még in kább a nem ze ti ki sebb sé gi iden ti tá so kat.

A nyel vi ön meg ha tá ro zás ok is új ér tel met, tar tal mat kap nak. A tu dás ala pú tár sa dal mak alap ve tő

jel lem ző je az éle ten át tar tó mű ve lő dés. 

Mind ezek az ok ta tás ügy prob lé má i ra irá nyít ják a fi gyel met. 

Nap ja ink tör té né se i nek meg ér té se, ese tünk ben a nem ze ti sé gi ok ta tás ügy hely ze té nek, sze re pé -

nek, fel ada ta i nak és le he tő sé ge i nek meg is me ré se el kép zel he tet len a mai ál la po tok és kö rül mé nyek

leg alább váz la tos ge ne zi sé nek fel vil lan tá sa nél kül. Ez a könyv ter mé sze te sen nem tö re ked het a tel -

jes ség re, még is min den egyes te rü let ről – az óvo dák tól az egye te me kig, a jog sza bály ok tól az ok -

ta tás irá nyí tá sig – meg pró bál át fo gó ké pet ad ni.

A könyv so ro zat ok ta tás üg  gyel fog lal ko zó kö te te kü lön le ges je len tős ség gel bír, amit ma ga a té -

ma erő sít meg. Az ok ta tás nak – azon be lül pe dig ter mé sze te sen a nem ze ti sé gi ok ta tás nak is – az

egyik leg fon to sabb fel ada ta az, hogy hoz zá já rul jon a tár sa dal mi ko hé zió nö ve lé sé hez, és biz to sít -

sa min den pol gár ver seny ké pes sé gét. Ezen túl me nő en pe dig az ok ta tás az iden ti tás te rem tés és -

megőrzés egyik leg ha té ko nyabb esz kö ze, amely hos  szú tá von meg ha tá roz za egy nem ze ti ki sebb -

ség lé tét, min den nap ja it. Ez az a te rü let, amely ta lán leg in kább ki hat jö vő je for má lá sá ra, és kör vo -

na laz za meg ma ra dá sá nak esé lye it.

LÁSZ LÓ BÉLA–A. SZA BÓ LÁSZ LÓ–TÓTH KÁR OLY

ELŐSZÓ



Ha azon ban egy nép cso port nem él a nem zet kö zi egyez mé nyek és a ho ni jog sza bály ok ad ta le -

he tő sé gek kel, nagy ban hoz zá já rul ön ma ga fel szá mo lá sá hoz, az et ni kai tér ké pek fé kez he tet len át -

írá sá hoz. Így hát a hely zet je len tés mel lett me men tó is egy ben ez a kö tet, és ar ra fi gyel mez tet, hogy

jól kell sá fár kod nunk a meg ma ra dás zá lo gá val.

Éle tünk so rán mind nyá jan kap cso lat ba ke rü lünk az is ko lá val, az ok ta tás sal, ám nyil ván nem

min den ki ből lesz ok ta tás ügyi szak em ber. A szer zők és szer kesz tők szán dé ka sze rint vi szont ez a

kö tet re mél he tő leg azok nak is ér de kes és hasz nos ol vas mány le het, akik csak al ka lom sze rű en ruc -

can tak át a pe da gó gia me ze jé re.

A kö tet szer ke ze te ezért igyek szik át te kint he tő vé ten ni az is ko lai és in téz mé nyen kí vü li te vé -

keny sé gek egyes te rü le te it, el ső sor ban ké pet ad a je len le gi gya kor lat ról, az is ko lák egyes tí pu sa i -

ról, jel le gé ről, sze re pé ről, majd vis  sza te kint a tör vény al ko tás és -alkalmazás egy-egy je len tő sebb

moz za na tá ra, kis sé rész le te seb ben ele mez ve a rend szer vál tás utá ni idő sza kot. A szer zők a szá mok

tük ré ben is be mu tat ják, ho gyan ala kult a ma gyar ok ta tás ügy hely ze te a szlo vák is ko la rend szer ben.

A könyv rész le te sen fog lal ko zik az ok ta tás ügy egyik kar di ná lis kér dé sé vel, a pe da gó gus kép zés sel

is. Ezen be lül fel vá zol ja a nyitrai fel ső ok ta tás hely ze tét, s kü lön rész fog lal ko zik a ko má ro mi Selye

Já nos Egye tem meg ala ku lá sá nak kö rül mé nye i vel. A szer kesz tők nem fe led kez tek meg a ci vil kez -

de mé nye zé sek, a pe da gó gus szer ve ze tek mun ká já nak be mu ta tá sá ról sem, s rö vi den ecse te lik a lap-

és könyv ki adói ak ti vi tá so kat is, majd vé ge ze tül a fel nőtt ok ta tás egy re ak tu á li sab bá vá ló hely ze tét

is az ol va só elé tár ják. A kö tet szá mos fon tos do ku men tu mot és írá sos em lé ket is tar tal maz, ame -

lyek plasz ti ku san ér zé kel te tik a ki ala kult hely ze tet.

A könyv ben le ír tak a 2006-os esz ten dő vel le zár nak egy fe je ze tet a szlo vá ki ai ma gyar nem ze ti

ki sebb ség éle té ben. Ma még csak rej tély, mit hoz a jö vő, mit tar tal maz hat majd a né hány év múl -

va ja ví tott, bő ví tett, ak tu a li zált kö tet. His  szük és vall juk azon ban, hogy lesz ki nek és lesz mi ről

meg ír ni a foly ta tást.

10 Lász ló Béla–A. Sza bó Lász ló–Tóth Kár oly



1. A KI SEBB SÉ GI OK TA TÁS TÖR VÉ -

NYES KE RE TEI

Szlo vá kia te rü le té nek föld raj zi fek vé se, va la -

mint geo po li ti kai hely ze te, il let ve a ré gi ó ban

vég be ment nép ván dor lás és a ter ri tó ri um egy -

ko ri el fog la lá sa, mind- mind nyo mát vi se li az

or szág je len le gi hely ze tén, a la kos ság nem ze ti -

sé gi szer ke ze té nek ala ku lá sán. Az 1991-es nép -

szám lá lás ada tai alapján

1

a nem szlo vák nem ze -

ti sé gű la kos ság ará nya el ér te a 14,31%-ot, va -

gyis az or szág min den he te dik pol gá ra va la -

mely ki sebb ség hez tar to zott. Tíz esz ten dő vel

ké sőbb ez az arány né mi leg csök kent, és a

85,8%-ot ki te vő szlo vák ság mel lett 9,7% volt a

ma gyar, 1,7% a ro ma, il let ve 0,8% a cseh nem -

ze ti sé gű pol gá rok ará nya. Ez azt je len ti, hogy a

több sé gi nem zet és a ro ma ki sebb ség kép vi se -

lő i nek szám ará nya né mi leg nőtt, a ma gya rok

szá ma vi szont je len tő sen apadt.

Ami a te rü le ti meg osz lást il le ti, Szlo vá kia

ha tá ra in be lül nem ta lál ha tó a nem ze ti sé gek

szem pont já ból olyan ho mo gén köz igaz ga tá si

egy ség, já rás vagy ke rü let, ahol csak nem ze ti

ki sebb ség ben élő cso por to kat ta lál nánk. Az or -

szág je len tős ré sze ve gye sen la kott te rü let nek

mi nő sül. Ez a tény szá mos sa já tos prob lé mát és

fel ada tot ró a szlo vá ki ai ok ta tás ügy re.

Mi vel a rend kí vül fon tos in téz mé nyes ne ve -

lés és ok ta tás szo ro san ös  sze függ az em be ri jo -

gok biz to sí tá sá val és be tar tá sá val, a köz ok ta tás

hely ze té nek elem zé se so rán nem sza bad fi gyel -

men kí vül hagy ni az or szág nem ze ti sé gi po li ti -

ká ját sem. An nak ugyan is ál lan dó an az or szág

ál tal el fo ga dott és jó vá ha gyott nem zet kö zi kon -

ven ci ók kal és meg ál la po dá sok kal össz hang ban

kel le ne for má lód nia.

Ezek nek a jo gok nak a gyö ke rei fő képp az

Egye sült Nem ze tek Szer ve ze te (ENSZ), va la -

mint az Eu ró pai Biz ton sá gi és Együtt mű kö dé si

Szer ve zet (EBESZ) do ku men tu ma i ban ta lál ha -

tók, de meg kell em lí te nünk az Eu ró pa Ta nács

ki sebb sé gi keret e gyezményét

2

, va la mint a Re -

gi o ná lis vagy Ki sebb sé gi Nyel vek Eu ró pai

Kartáját

3

is. Ezen egyez mé nyek cél ja el ső sor -

ban a ki sebb sé gek ha té kony vé del me, s ki ha -

tás sal van nak az ok ta tás te rü le té re is.

Az ál ta lá nos em be ri jo gok biz to sí tá sa azon -

ban nem csu pán a nem zet kö zi egyez mé nyek

alap ján tör té nik, ezek sza va to lá sa el ső sor ban a

ha zai jog sza bály ok fel ada ta. Így az tán el ső sor -

ban a Szlo vák Köz tár sa ság Al kot má nya ga ran -

tál ja a ha tály ban lé vő és az or szág ál tal el fo ga -

dott nem zet kö zi do ku men tu mok be tar tá sát, hi -

szen kimond ja

4

, hogy azok előnyt él vez nek a

bel ső jog rend nor má i val szem ben, ugyan ak kor

azt is dek la rál ja, hogy az alap ve tő em be ri és

sza bad ság jog ok min den kit meg il let nek.

A nem ze ti ki sebb sé gek hez tar to zó la kos ság

szá má ra az em lí tett sza bá lyok ér tel mé ben szer -

ve ző dik az ok ta tó-ne ve lő te vé keny ség. Ki in du -

ló pont nak e té ren is a Ki sebb sé gi Ke ret egyez -

ményt te kint het jük, amely nek egyes cik ke lyei

biz to sít ják a nem ze ti sé gi is ko lák lét re ho zá sá -

nak jo gát, az anya nyel vi ta nu lást, a pe da gó gus -

kép zést. A Ke ret egyez mény ugyan csak tar tal -

maz za azt az alap el vet, hogy a meg ál la po dást

alá író fe lek a nem ze ti sé gek ál tal la kott te rü le te -

ken – meg fe le lő igény ese tén – az or szág ok ta -

tá si rend sze ré nek szer ves ré sze ként biz to sít ják

A. SZABÓ LÁSZLÓ
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a ki sebb sé gi nyel ven fo lyó ok ta tást, vagy a ki -

sebb sé gi nyelv ta ní tá sát.

Ér de mes meg em lí te ni az egyez mény azon

sza ka szát is, amely fi gyel mez te ti az egyes or -

szá go kat, hogy tar tóz kod ja nak a ki sebb sé gek -

hez tar to zó sze mé lyek aka ra tuk el le né re tör té nő

as  szi mi lá ci ó já tól. Ez is azt a tényt erő sí ti meg,

hogy kulcs sze re pet kell tu laj do ní ta ni a ki sebb -

sé gek anya nyel vi ne ve lé sé nek.

Az ál ta lá nos pol gár jog ok mel lett a ki sebb -

sé gi stá tusz ból adó dó jog igé nyek a nem ze ti sé gi

és et ni kai cso por tok szá má ra az Al kot mány 33.

és 34. cik ke lyé ben ta lál ha tók. Az is ko lá zás te -

rén ez azt je len ti, hogy a tör vé nyek ben meg ha -

tá ro zott mó don le he tő ség nyí lik a ki sebb sé gi

nyel ven fo lyó ok ta tás ra, ami az egyéb ként min -

den ki szá má ra ga ran tált jog spe ci fi kus ki fe je zé -

se, s kü lö nö sen je len tő ség tel jes, hi szen a nyel -

vi más ság el fo ga dá sát és az ab ból ob jek tí van

adó dó hát rá nyos hely zet ki küsz öbö lé sé nek fon -

tos sá gát hang sú lyoz za.

2. A SZLO VÁ KI AI KI SEBB SÉ GEK OK -

TA TÁ SI IN TÉZ MÉ NYEI

Az is ko la vá lasz tás jo ga a gyer mek szü le it, il let -

ve a tör vé nyes kép vi se lő jét il le ti meg. Az ő sza -

bad dön té sük alap ján vesz nek részt a ta nu lók az

ok ta tó-ne ve lő fo lya mat ban, s vagy szlo vák ta -

ní tá si nyel vű in téz ményt, vagy va la mely ki -

sebb ség nyel vén ok ta tó is ko lát lá to gat nak.

A nem ze ti ki sebb sé gek ok ta tá sa rend sze rint

olyan in téz mé nyek ben zaj lik, ame lyek min den

egyes tan tárgy ta ní tá sát a nem ze ti ség nyel vén

biz to sít ják, ezen túl me nő en pe dig kö te le ző en

ok tat ják az ál lam nyel vet, vagy olyan is ko lák -

ban fo lyik, ahol tan tárgy ként ok tat ják a ki sebb -

sé gi nyel vet, a töb bi tan tárgy el sa já tí tá sa vi -

szont szlo vák nyel ven tör té nik.

Ah hoz, hogy a jog sza bály ok a gya kor lat ban

is vis  sza tük rö ződ hes se nek, el ső sor ban ar ra van

szük ség, hogy a szü lők él je nek az Al kot mány

ad ta le he tő sé gük kel, má sod sor ban pe dig ar ra,

hogy az or szág te rü le tén le he tő leg min den

egyes te le pü lé sen lé tez ze nek az ott élő ki sebb -

sé gek jo ga it biz to sí ta ni hi va tott is ko lák. A je len

hely zet ben ezek a tan in té ze tek kü lön bö ző fenn -

tar tók ál tal mű köd tet he tők, le het nek ön kor -

mány za ti (te le pü lé si vagy me gyei), egy há zi

vagy ma gán in téz mé nyek, me lyek az is ko la há -

ló zat ba tör té nő be ik ta tás kor fel tün te tik, mi lyen

nyel ven foly tat ják majd a ta ní tást. Er ről a Tt.

596/2003. szá mú, az ok ta tá si ál lam igaz ga tás ról

és az is ko lai ön kor mány zat ok ról szó ló törvény

5

ren del ke zik.

A je len le gi szlo vá ki ai nem ze ti sé gi is ko la há -

ló zat fő képp az is mert tör té nel mi és tár sa dal mi

ese mé nyek ered mé nye, va la mint a nem ze ti ön -

tu dat in ten zi tá sá nak, a ki sebb sé gek ha gyo -

mány őr zé sé nek, to váb bá kü lön bö ző szo ci á lis

és gaz da sá gi vál to zá sok nak egye nes kö vet kez -

mé nye.

A köz pon ti sta tisz ti kák sze rint Szlo vá kia te -

rü le tén je len leg csu pán há rom nem ze ti ki sebb -

ség él a tör vé nyek ad ta jo gá val, és mű köd tet a

ki sebb ség nyel vén, il let ve an nak nyel vét is ok -

ta tó in téz ményt.

12 A. Szabó László
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A ro ma nyel vet egy elő re csak se gí tő nyelv -

ként hasz nál ják egyes is ko lák ban, mi vel a ro ma

ki sebb ség kép vi se lői mind ez idá ig még nem

igé nyel ték az önál ló, ro ma ta ní tá si nyel vű in -

téz mény há ló zat ba ik ta tá sát.

Lé nye ges meg em lí te ni, hogy Szlo vá ki á ban

nem lé te zik önál ló ki sebb sé gi ok ta tá si rend szer,

min den egyes in téz mény – ér te lem sze rű en a

ma gyar nyel ven ok ta tó is ko la is – az or szá gos

há ló zat ré sze, és ily mó don ugyan azon jo gi és

ága za ti elő írá sok alap ján mű kö dik, mint a szlo -

vák ta ní tá si nyel vű is ko lák és óvo dák.

Ha sze ret nénk meg vi lá gí ta ni en nek a rend -

szer nek a rész le te it, il let ve meg ér te ni a kü lönb sé -

get a több sé gi nem zet és a nem ze ti ki sebb sé gek

in téz mé nyei kö zött, me lyek túl nyo mó ré sze ma -

gyar, min de nek előtt meg kell is mer ked nünk az

ok ta tá si rend szer szer ke ze té nek le írá sá val.

3. A SZLO VÁ KI AI OK TA TÁ SI REND -

SZER SZER KE ZE TE

A jo gi és egyéb ok ta tás ügyi nor mák ér tel mé ben

a je len le gi köz- és fel ső ok ta tá si rend szer a kö -

vet ke ző kép pen fest:

a) az 1984-ből szár ma zó köz ok ta tá si tör -
vény6 alap ján:

1. alap is ko lák;

2. kö zép is ko lák:

2.1. gim ná zi u mok (min. 4, max. 8 osz -

tál  lyal),

2.2. szak kö zép is ko lák és kon zer va tó ri -

u mok,

2.3. szak mun kás kép zők a gya kor ló köz -

pon tok,

3. ta nonc is ko lák azon ta nu lók szá má ra,

akik az is ko la kö te les ség köz vet len le tel -

te előtt még nem fe jez ték be az alap is -

ko lát;

4. spe ci á lis is ko lák: alap-, kö zép-, gya kor -

ló is ko la és spe ci á lis szak is ko la;

5. mű vé sze ti alap is ko la;

b) az 1993-as, majd ké sőbb mó do sí tott, az
egyéb ok ta tá si és ne ve lé si in téz mé nyek -
ről szó ló törvény7 alap ján:

6. ok ta tá si in téz mé nyek:

6.1. ok ta tó-ne ve lő in téz mé nyek,

6.2. spe ci á lis ne ve lő in té ze tek,

6.3. ta nács adó in téz mé nyek,

6.4. nyelv is ko lák,

6.5. is ko lai szol gál ta tó in téz mé nyek:

– is ko lai ét kez te tést, il let ve gya -

kor ló ok ta tást biz to sí tó in téz mé -

nyek,

– is ko lá kat ki szol gá ló hát tér in téz -

mé nyek;

c) a fel ső ok ta tá si tör vény alapján8:
7. fel ső ok ta tá si in téz mé nyek – egye te mek

(3 szin tű kép zés);

d) a to vább kép zés ről szó ló tör vény alap -
ján9:

8. to vább kép zé se ket biz to sí tó in téz mé -

nyek – a to vább kép zés el té rő faj tá it és

for má it (szak kép zés, ki egé szí tő kép zés,

át kép zés stb.) kü lön bö ző ok ta tás ra sza -

ko so dott in té ze tek, il let ve kö zép is ko lák

és egye te mek akk re di tált prog ram jai

biz to sít ják;

Je len ta nul mány ban ezek kö zül az is ko lák

és hát tér in téz mé nyek kö zül csak azok ra té rünk

ki rész le te seb ben, ame lyek ma gyar nyel ven (is)

foly tat ják te vé keny sé gü ket.

3.1. Alap is ko la

Az alap fo kú ok ta tás tan in té ze te, mely az Al kot -

mány ál tal meg ha tá ro zott kö te le ző ok ta tás ban

va ló rész vé tel el ső pe ri ó du sa. Leg fon to sabb

fel a da ta és cél ja a csa lá di és az óvo dai ne ve lés

ered mé nye i re épít ve a tan tár gyi alap is me re tek

át adá sa, az alap mű velt ség meg ala po zá sa, a ta nu -

lás fo lya ma tá nak el sa já tít ta tá sa és meg ked vel te -

13A szlovákiai oktatási rendszer szerkezete

6 Zákon č. 29/1984 Zb. o sús tave zák lad ných a stred ných škôl. (škol ský zákon)

7 Zákon č. 279/1993 Z. z. o škol ských zari ade ni ach

8 Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách

9 Zákon č. 386/1997 Z. z. o ďalšom vzdelá vaní



té se a ta nu lók élet ko rá nak fi gye lem be vé te lé vel.

Ala po kat biz to sít az ér tel mi, az er köl csi, az esz -

té ti kai, az öko ló gi ai ne ve lés ben, va la mint a test -

ne ve lés és a mun ká ra va ló ne ve lés te rén is.

A szlo vá ki ai is ko la rend szer ben az alap is ko -

la al só ta go zat ra (1–4. osz tály) és fel ső ta go zat -

ra (5–9. osz tály) osz lik, 1997-től új fent ki lenc

osz tály ból áll, mi köz ben a tan kö te le zett ség 10

esz ten dő. A köz ok ta tá si tör vény ér tel mé ben

min den gyer mek kö te les az alap is ko la lá to ga tá -

sá ra, aki az ak tu á lis tan év meg kez dé sé ig be töl -

töt te 6. élet év ét.

A köz igaz ga tá si sza bá lyok ér tel mé ben az

alap is ko lák fenn tar tó ja le het köz ség, egy ház

vagy ma gán sze mély. Az is ko la szer ves ré szét

ké pez he ti az is ko lai klub (nap kö zi ott hon), az

is ko lai könyv tár, va la mint a kol lé gi um is.

Az ok ta tás min de nütt köz pon ti tan ter vek és

ok ta tá si szten derdek alap ján fo lyik. Le he tő ség

nyí lik ar ra is, hogy az is ko la va la mely tan tárgy

(pl. ide gen nyelv, ma te ma ti ka, ze nei ne ve lés

stb.) ok ta tá sá ra sza ko sod jon, s azt ma ga sabb

óra szám ban ta nít sa. 

Az alap is ko la be fe je zé se után min den ta nu -

ló (aki még nem töl töt te be 16. élet év ét) kö te les

kö zép is ko lá ban foly tat ni ta nul má nya it.

3.2. Kö zép is ko la

Az alap is ko lai ta nul má nyok ra épí tő ok ta tás há -

rom for má ban tör té nik: gim ná zi um ban, szak -

kö zép is ko lá ban, il let ve szak mun kás kép ző ben.

Ezek nek az is ko lák nak a fenn tar tó ja a me -

gyei ön kor mány zat, de ugyan úgy az egy ház, il -

let ve ma gán sze mély is kér he ti a fenn tar tói jo -

gok meg adá sát.

A ta nul má nyo kat – si ke res fel vé te li vizs ga

után – nap pa li vagy es ti ta go za ton le het vé gez -

ni. Az ok ta tás in gye nes, a nem ön kor mány za ti

is ko lák azon ban szed het nek ta nu ló ik tól tan dí jat

is, eb ben az eset ben vi szont nem jo go sul tak az

ál la mi nor ma tí vá ra (az ún. fej pénz re).

3.4. Gim ná zi um

El ső sor ban a fel ső fo kú vagy érett sé git kö ve tő

(poszt-sze kun der) ta nul má nyok ra fel ké szí tő in -

téz mény, amely nek el ső ren dű cél ja ál ta lá nos

mű velt sé get ad ni ta nu ló i nak. Az utób bi esz ten -

dők gya kor la tá ban né mi vál to zás mu tat ko zott a

gim ná zi u mok el gon do lá sá ban, fo ko zó dott az

ide gen nyel vek ok ta tá sá nak sze re pe, il let ve ki -

sebb a szak mai irá nyult ság ra fek te tett hang súly.

A klas  szi kus négy osz tá lyos is ko lák mel lett

le he tő ség nyílt nyolc osz tá lyos gim ná zi u mok

lét re ho zá sá ra, ame lyek tu laj don kép pen rész ben

alap is ko lai fel ada to kat lát nak el. Két ol da lú ál -

la mi kul tu rá lis egyez mé nyek alap ján ugyan -

csak mód van két nyel ven ok ta tó (ún. bil ing -

vális) gim ná zi u mok lét re ho zá sá ra, ahol az

egyik nyelv ál ta lá ban va la mely vi lág nyelv (an -

gol, né met, fran cia, spa nyol stb.).

A gim ná zi u mok vég ző sei előtt a to vább ta -

nu lást il le tő en két út nyí lik, vagy fel ső ok ta tá si

in téz mény ben (egye te men) ta nul nak to vább,

vagy érett sé gi utá ni szak kép zés ben vesz nek

részt.

Az új tan ter vek ben a ta nu lói ak ti vi tás ra, az

önál ló al ko tó mun ká ra, a kom mu ni ká ció ké pes -

ség fej lesz té sé re, az in for má ci ók ha té kony fel -

hasz ná lá sá nak kész sé gé re kel le ne na gyobb

hang súlyt fek tet ni. Az új fel fo gás sal össz hang -

ban ké szült el az új érett sé gi ter ve ze te is.

3.5. Szak kö zép is ko la

El ső ren dű kül de té se, hogy kö zép fo kú szak kép -

zést biz to sít son a ta nu lók nak, s fel ké szít se őket

a kü lön bö ző te rü le te ken ese dé kes mun ka vég -

zés re, va la mint a fel ső ok ta tás ban va ló rész vé -

tel re, il le tő leg az élet hos  szig tar tó to vább kép -

zés re. A szak kö zép is ko lák szak ma i lag kép zett

szak ér tő ket ké pez nek a kü lön bö ző ipar ágak,

va la mint a köz igaz ga tás és az élet egyéb te rü le -

tei szá má ra. Ugyan csak ők biz to sít ják az ér dek -

lő dők szá má ra az érett sé gi utá ni szak kép zést.

Az 1989-es vál to zás után szük ség volt a

szak kép zés tar tal mi sza bá lyo zá sá nak meg úju -

lá sá ra, hi szen egy re na gyobb sze re pet kap tak a

mun ka erő-pi a ci vi szo nyok. A gaz da sá gi és tár -

sa dal mi vál to zá sok kal együtt új sza ko kat kel -

lett be ve zet ni. Fel erő sö dött a nyelv tu dás és az

in for ma ti kai is me re tek sze re pe, új tan tár gyak

je len tek meg az ok ta tás ban (mar ke ting, vál lal -

ko zás tan stb.), meg nőtt a szak mai gya kor lat

hor de re je. 
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3.6. Szak mun kás kép ző

A szak mun kás kép zők fel ada ta, hogy fel ké szít -

sék a fi a ta lo kat konk rét te vé keny sé gek, meg ha -

tá ro zott mun ka fo lya mat ok el vég zé sé re. Az ok -

ta tás ál ta lá nos fel ké szí tés ből és szak kép zés ből

te vő dik ös  sze, mi köz ben a szak mai gya kor lat

van túl súly ban. A ta nul má nyi sza kok a fog lal -

ko zá sok rend sze rét kö ve tik.

Az egyes hi va tá sok ne héz sé ge és ös  sze tett -

sé ge alap ján a ta nul má nyi idő ket tő vagy há rom

év, ha va la ki érett sé git is sze ret ne sze rez ni, ak -

kor újabb esz ten dőt kell az is ko la pad ban töl te -

nie.

A szak mun kás kép zők je len tős mér ték ben a

mun kál ta tó szer ve ze tek igé nyei sze rint ala kít -

ják ki pro fil ju kat. Az utób bi idő ben lé nye ge sen

csök kent az ér dek lő dés az ilyen tí pu sú kép zés

irán t, ami el ső sor ban a je len tős mér té kű mun -

ka nél kü li ség kö vet kez mé nye.

3.7. Ta nonc is ko la

Ez a tí pu sú is ko la kü lön fo ko za tot kép vi sel az

ok ta tá si rend szer ben. Fel ada ta, hogy azo kat a

ta nu ló kat ké szít se fel bi zo nyos hi va tá sok ra,

akik a tan kö te le zett ség ide je alatt nem fe je z ték

be alap is ko lai ta nul má nya i kat, így nem lép tek

to vább va la mely kö zép is ko lá ba. Nem egyen ér -

té kű a szak mun kás kép ző vel, bár ha son ló mó -

don és for má ban mű kö dik.

3.8. Spe ci á lis is ko la

Kü lön le ges ok ta tá si és ne ve lé si mód sze rek se -

gít sé gé vel igyek szik mű velt sé get biz to sí ta ni a

va la mi lyen mó don hát rá nyos hely ze tű vagy fo -

gya té kos ta nu lók nak, a ne he zen ke zel he tő gye -

re kek nek, a kór há zak ban el he lye zett be teg ta -

nu lók nak, s ez ál tal fel ké szí ti őket a tár sa dal mi

in teg rá ci ó ra.

Lé tez nek spe ci á lis alap-, kö zép- és gya kor -

lat ori en tált is ko lák és szak kép ző in té ze tek.

Ugyan ak kor a hát rá nyos hely ze tű ta nu lók a ha -

gyo má nyos is ko lá ban is részt ve het nek az ok ta -

tó-ne ve lő fo lya mat ban, s lét re hoz hat nak szá -

muk ra spe ci á lis osz tá lyo kat is.

A ta nul má nyi prog ram csak rész ben tér el a

szok vá nyos is ko lák tan ter ve i től, ezért az itt meg -

szer zett vég zett ség és ké pe sí tés is egyen ér té kű a

klas  szi kus alap- és kö zép is ko lai vég zett ség gel.

A men tá li san sé rült ta nu lók ese té ben csak a

ke vés bé igé nyes szak te rü le te ken fo lyik kép zés,

szá muk ra ál ta lá ban a gya kor lat ra irá nyu ló

szak mai fel ké szí tést biz to sí ta nak. A kép zés lé -

nye ge, hogy a ta nu lók önel lá tó ak ká vál ja nak,

ké pe sek le gye nek egy sze rű há zi mun kák el vég -

zé sé re, al kal ma sak le gye nek a csa lá di élet re.

Spe ci á lis is ko lát a ta nu lók min den eset ben

csak szak em ber aján lá sá ra lá to gat nak, s pe da -

gó gu sa ik nak is sa já tos ké pe sí tés sel kell ren del -

kez ni ük, hogy a fő hang súlyt az egyé ni fog lal -

koz ta tás ra és a hu má nus ne ve lés re fek tet hes -

sék, s az is ko la be fe je zé se után biz to sít va le -

gyen a gye re kek tár sa dal mi be il lesz ke dé se.

A kép zé si szten derdeket, a tan ter ve ket és az

óra ter ve ket min den is ko la tí pus szá má ra az ok -

ta tá si mi nisz té ri um hagy ja jó vá. A ki sebb sé gi

nyel ven ok ta tó in téz mé nyek ben a tar tal mi részt

ugyan úgy és ugyan olyan mér ték ben kell ga ran -

tál ni, mint a szlo vák tan nyel vű is ko lák ban. Az

alap ve tő pe da gó gi ai do ku men tu mok hi va tot tak

biz to sí ta ni a ta nu lók tu dá sá nak egyen ér té kű sé -

gét.

Lé nye ges kü lönb ség ab ban mu tat ko zik,

hogy a nem ze ti sé gi is ko lák egyes év fo lya ma i -

ban ma ga sabb a he ti óra szám, mi vel itt tan -

tárgy ként meg je le nik a ki sebb sé gi nyelv és iro -

da lom, va la mint el té rő a szlo vák nyelv és iro -

da lom tan tárgy tar tal ma, hi szen ez eset ben ide -

gen nyelv ről van szó.

Mind eköz ben rend kí vül ér de kes, hogy a

szlo vák nyelv ok ta tá sa a nem ze ti sé gek szá má ra

a hi va ta los ér tel me zé sek ben pol gár jog ként je -

le nik meg, ugyan ak kor az el sa já tí tá sát kö te les -

ség ként el len őr zik. Az ál lam nyelv is me re te

ugyan ak kor elő se gít he ti a tel jes ér té kű in teg rá -

ci ót és a tár sa dal mi sze rep vál la lást.

Az egyéb tan tár gyak ese té ben mind a tar ta -

lom, mind az idő ke ret meg egye zik a szlo vák

osz tá lyok elő írá sa i val. Így min den mó do sí tás,

min den for mai vagy tar tal mi vál to zás a nem ze ti -

sé gek in téz mé nye it is ha son ló mér ték ben érin ti.

A mi nisz té ri um ál tal en ge dé lye zett tan -

köny vek és tan se géd esz kö zök is ál ta lá ban meg -

15A szlovákiai oktatási rendszer szerkezete



egyez nek min den is ko la tí pus ban a ta ní tá si

nyelv től füg get le nül, a gon dot csu pán az je len -

ti, hogy a ki sebb sé gi nyel vek re le for dí tott

köny vek né ha éve ket is kés nek. A köz ok ta tá si

tör vény egyik leg li be rá li sabb pa ra gra fu sa

ugyan le he tő vé te szi, hogy az is ko lák a hi va ta -

lo san en ge dé lye zett tan köny vek he lyett (vagy

mel lett) más anya go kat is hasz nál ja nak,

amennyi ben azok össz hang ban van nak a tan ter -

vek kel, ám ezek be szer zé sét és fi nan szí ro zá sát

a köz pon ti költ ség ve tés már nem tá mo gat ja.

A tan köny vek kap csán szük sé ges még meg -

em lí te ni, hogy a ki sebb sé gi prob le ma ti ka csak

el vét ve ta lál ha tó meg a tan ter vek ben, az or -

szág ban élő nem ze ti sé gek kel kap cso lat ban

csak mi ni má lis szá mú em lí tés re buk ka nunk a

hi va ta lo san jó vá ha gyott ki ad vány ok ban. A

nem ze ti ki sebb sé gek múlt já val és je le né vel is

csak leg in kább a nem ze ti sé gi is ko lák tör té ne -

lem órá in fog lal koz nak a pe da gó gu sok. A mul -

ti kul turális ne ve lés gon do la ta sem je le nik meg

kel lő kép pen a több sé gi nem zet ok ta tá sá ban.

4. EGYÉB OK TA TÁ SI IN TÉZ MÉ NYEK

A köz igaz ga tá si szer vek, ma gán sze mé lyek

vagy egy há zak ál tal ala pí tott in téz mé nyek fő -

képp az is ko la előt ti ne ve lés sel, a sza bad idős

te vé keny ség szer ve zé sé vel, a ta nu lók ét kez te té -

sé vel és el szál lá so lá sá val, va la mint ta nács adás -

sal és szak szol gál ta tás sal fog lal koz nak.

4.1. Óvo da

A csa lá di ne ve lés ki egé szí té se ként két éves kor -

tól hat éves ko rig fog lal koz tat ják a gye re ke ket, s

egy ben fel ké szí tik őket az is ko lá ba lé pés re. Ez a

ta nu lás ra va ló fel ké szí tés az utol só év ben zaj lik

az 5 éves gye re kek szá má ra, ugyan ak kor az óvo -

da lá to ga tás nem kö te le ző. Az óvo da prog ram ja a

ha gyo má nyos ne ve lé si ele mek mel lett tar tal maz -

hat ja a kör nye zet vé del mi, va la mint az egész sé -

ges élet mód ra va ló ne ve lést, il let ve a gye re kek

cse lek vé si ked vét ser ken tő drá ma pe da gó gi át is.

4.2. Ne ve lé si ta nács adó in téz mé nyek

Ide tar toz nak a pe da gó gi ai-pszi cho ló gi ai ta -

nács adók, a spe ci á lis pe da gó gi ai ta nács adók, a

ne ve lé si ta nács adók, il let ve az is ko lai pszi cho -

ló gu sok és spe ci á lis pe da gó gu sok, akik kü lön -

bö ző szol gál ta tá so kat nyúj ta nak az is ko lák nak,

a pe da gó gu sok nak és a szü lők nek egy aránt. A

nem ze ti ki sebb sé gek ál tal la kott te rü le te ken ál -

ta lá ban egy-két ki sebb sé gi nyel vet be szé lő

szak em ber is ta lál ha tó ezek ben az in téz mé -

nyek ben, s igye ke ze tek van nak an nak ér de ké -

ben is, hogy a pszi cho ló gu sok nak a di ag nosz ti -

zá lás hoz a gyer mek anya nyel vén író dott teszt -

la pok is ren del ke zé sük re áll ja nak.

5. FEL SŐ OK TA TÁS

A fel ső ok ta tás irá nyí tá sá ban az ok ta tá si mi nisz -

té ri um sze re pe min de nek előtt a fej lő dés fel té -

tele i nek meg te rem té sé ben me rül ki, az egye te -

mek egyéb ként je len tős au to nó mi á val ren del -

kez nek. 

A nem zet kö zi do ku men tu mok és egyez mé -

nyek azon ban ezen a té ren is érez te tik ha tá su -

kat, s hoz zá já rul tak a fel ső ok ta tás di ver zi fi ká -

lá sá hoz, va la mint a há rom szin tű kép zé si rend -

szer be ve ze té sé hez. Fő képp az UNESCO 1998-

ban el fo ga dott víz ió ja

10

és az 1999-es, Bo log -

ná ban meg fo gal ma zott nyi latkoza t

11

ér de mel

em lí tést, mi vel ezek let tek a szlo vá ki ai fel ső ok -

ta tá si kon cep ció alap kö vei.

A fel ső ok ta tá si in téz mé nyek fenn tar tói az

ál la mon kí vül le het nek ma gán sze mé lyek is, de

a fő is ko lák vagy egye te mek min den eset ben

csak is a par la ment dön té se alap ján jö het nek lét -

re. A kép zés az akk re di tált sza ko kon há rom -

szin tű le het: bac calau reá tusi (bach e lor), mes -

ter kép zés (mas ter), il let ve dok to ri (PhD).

A 2005/2006-os tan év ben Szlo vá ki á ban 26

fel ső fo kú kép zést biz to sí tó in téz mény mű kö -

dött, ezek kö zül 6 volt ma gán egye tem. Volt

köz tük klas  szi kus egye tem, mű sza ki egye tem,

ag rár egye tem, ál lat or vo si, gaz da ság tu do má nyi,
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mű vé sze ti, ka to nai, rend őri, egész ség ügyi, va -

la mint jo gi egye tem is.

Ön kor mány za ti sá guk alap ja az aka dé mi ai

kö zös ség, amely köz vet le nül dönt az egye te mi

ta nács (sze ná tus) ös  sze té te lé ről, il let ve köz vet -

ve az egye te met irá nyí tó rek tor sze mé lyé ről.

Min den in téz mény a sa ját bel ső szer ve zé si és

mű kö dé si sza bály za ta sze rint mű kö dik.

A fel ső fo kú ok ta tás tar tal mát az egyes sza -

kok ta nul má nyi prog ram jai ha tá roz zák meg. A

ta nul má nyok vé gez he tők nap pa li vagy le ve le ző

ta go za ton, mind két eset ben bi zott ság előtt zaj -

ló ál lam vizs gá val fe je ződ nek be. A vizs gán va -

ló rész vé tel fel té te le bi zo nyos szá mú kred it

meg szer zé se.

Az egye te mek ok ta tó, ku ta tó, va la mint fej -

lesz tő te vé keny sé gé nek mi nő sé gét és szín vo na -

lát az akkred itá ciós bi zott ság hi va tott meg ítél -

ni, s ez a tes tü let dönt ar ról is, mi lyen sza ko kon

foly tat hat kép zést egy- e gy in téz mény.

A 2003. ok tó ber 23-án el fo ga dott Tt.

465/2003. szá mú tör vény ér tel mé ben 2004. ja -

nu ár 1-jé től mű kö dik Ko má rom ban a Selye Já -

nos Egye tem, amely nek a tör vény szö ve ge ál tal

meg ha tá ro zott ok ta tá si nyel vei a ma gyar, a

szlo vák, il let ve egyéb nyel vek. Az egye tem

meg ala ku lá sá nak kö rül mé nye it és hely ze tét a

kö tet más he lyén tár gyal juk.

6. TO VÁBB KÉP ZÉS

A szak em be rek ver seny ké pes sé ge szük sé ges sé

te szi az élet hos  szig tar tó ta nu lást. Az érett sé git

kö ve tő (poszt-sze kun der) és a fel ső fo kú ok ta tás

har ma dik szint jén lé vő poszt gra du á lis kép zés

mel lett fo ko za to san ki ala kul tak kü lön bö ző új

to vább kép zé si for mák, fő képp ma gán in té ze tek -

nek és pol gá ri tár su lá sok nak kö szön he tő en kor -

sze rű sö dött a tar ta lom és for ma is. Je len leg a

kö zép is ko lá kon és az egye te me ken kí vül mint -

egy 300 kü lön bö ző ok ta tá si in téz mény fog lal -

ko zik to vább kép zés sel.

A to vább kép zés egyik kü lön le ge sen fon tos

te rü le te a pe da gó gu sok to vább kép zé se, ahol a

ma gyar nyel vű kép zés ből leg je len tő sebb mér -

ték ben a Szlo vá ki ai Ma gyar Pe da gó gu sok Szö -

vet sé ge, il let ve a Selye Já nos Egye tem égi sze

alatt mű kö dő Come nius Pe da gó gi ai In té zet ve -

szi ki a ré szét. A ma gyar nem ze ti sé gű la kos ság

szá má ra az egyéb fel nőtt kép zé si for mák te rén

je len tős te vé keny sé get fej te nek ki az ún. mű ve -

lő dé si aka dé mi ák, ame lyek szak em ber gár dá juk

ös  sze té te lé től füg gő en szá mos kép zést ma gyar

nyel ven (is) in dí ta nak.

A tör vé nyi sza bá lyo zás ról, az egyes in téz -

mény tí pu sok te vé keny sé gé ről és tör té ne té ről,

va la mint a sta tisz ti kai ada tok ról a to váb bi fe je -

ze tek ben szá mo lunk be rész le te seb ben.
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CSICSAY ALAJOS–DOLNÍK ERZSÉBET

1. VIS  SZA TE KIN TÉS

„... A nyel vek el pusz tí tá sá nak, il let ve el nyo má -

sá nak egyik leg ha té ko nyabb mód sze re min dig

is az ok ta tás volt” – ír ja a Nyelv, ok ta tás és a ki -
sebb sé gek cí mű je len té sé ben (1990) Tove

Skutnabb-Kangas. En nek a már-már szál ló igé -

vé vált meg ál la pí tás nak az igaz ság tar tal má val

fáj dal ma san szem be sül Tri a non óta min den

Ma gyar or szág ha tá ra in kí vül re kedt ma gyar

nem zet rész. Mi cseh szlo vá ki ai, il let ve szlo vá -

ki ai ma gya rok is. Cseh szlo vá ki á ban, ké sőbb a

Tiso-féle szlo vák ál lam ban, majd is mét Cseh -

szlo vá ki á ban, s az 1989-es rend szer vál tás után

lét re jött Cseh szlo vák (Cseh–Szlovák) és Szlo -

vák Köz tár sa ság ban is. Mi is meg ta pasz tal tuk

az idé zett cél meg va ló sí tá sát se gí tő jog sza bá -

lyok is ko lá ink ra, ok ta tá si in téz mé nye ink re,

nyel  vünk re, kul tú ránk ra gya ko rolt ha tá sát.

1.1. Is ko la rend sze rek, tör vény al ko tás az el ső

Cseh szlo vák Köz tár sa ság meg ala ku lá sá tól

az 1989-es rend szer vál tá sig

Az el ső Cseh szlo vák Köz tár sa ság meg ala ku lá -

sát 1918. ok tó ber 28-án a prá gai Ven cel té ren

hir det ték ki, s ez zel meg pe csé te lő dött a Du ná -

tól, Ipoly tól észak ra fek vő te rü le te ken élő ma -

gya rok sor sa.

Az ún. el ső Cseh szlo vák Köz tár sa ság lát szat -

ra egy de mok ra ti kus or szág volt, va ló já ban az el -

ső pil la nat tól kezd ve igye ke zett meg szün tet ni

min den ma gyar is ko lát, kul tu rá lis in téz ményt.

Az új ál lam ha tá ra i nak szen te sí té se csak

1920. jú ni us 4-én tör tént meg a tri a no ni bé ke -

dik tá tum alá írá sá val. A prá gai – ki ne ve zett ta -

gok ból ál ló – nem zet gyű lés már 1918. no vem -

ber 14-én meg kezd te lá zas, ám igen kö vet ke ze -

tes tör vény ho zó mun ká ját, az ál ta la ki ne ve zett

ide ig le nes kor mány pe dig ka to nai erő vel vet te

bir tok ba a ké sőb bi Dél-Szlo vá ki át.

1929. feb ru ár 29-én fo gad ta el az ide ig le nes

or szág gyű lés a Cseh szlo vák Köz tár sa ság el ső

al kot má nyát, amely az ál lam po li ti kai be ren -

dez ke dé sét de mok ra ti kus nak mond ta ki. Pre -

am bu luma e sza vak kal kez dő dött: „Mi cseh -

szlo vák nem zet...”, s ál lam nyelv nek is a fik tív

cseh szlo vák nyel vet je löl te meg, ami ké sőbb

igen sok el vi prob lé mát oko zott. A tör vény a

nem ze ti sé gek nyel vé nek hasz ná la ti jo gát já rá -

son kén ti leg alább 20%-os ki sebb sé gi arány

ese té ben en ge dé lyez te. (Csicsay 2002)

1.2. Is ko la tör vény

1919-ben vi szony lag de mok ra ti kus szel lem ben

fo gant az új cseh szlo vák ál lam is ko la tör vé nye

is, mely nek egyik ki té te le így hang zik: „Nyil -

vá nos ele mi nép is ko la min den olyan köz ség ben

szer vez he tő, amely ben há rom évi át lag sze rint

leg alább 40 tan kö te les gye rek van, ha az is ko -

la köz ség ben nin csen olyan ta ní tá si nyel vű nyil -

vá nos is ko la, mint ezen gyer me kek anya nyel -

ve.” (Tóth 1998, 6)

A szó ban for gó 189/1919. szá mú tör vény

ugyan is azt is sza va tol ta, hogy az is ko lák ta ní tá -

si nyel ve a ta nu lók anya nyelv ének kell len nie.

A szlo vá ki ai ma gyar is ko lák ese té ben az

1919-ben el fo ga dott is ko la tör vény gya kor la ti -

lag hasz nál ha tat lan volt, mi vel a 15.§-a sze rint:

„Ezen tör vény Cseh or szág ban, Mor va or szág -

ban és Szi lé zi á ban ki hir de té se nap ján lép ha -
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tály ba. Ren de le ti leg fog meg ál la pít tat ni, hogy

ezen tör vény Szloven szkón mi kor lép élet be.”

Ezt a je len tős ok ta tás po li ti kai jog sza bályt a

ma gya rok ál tal la kott te rü le ten so ha nem lép tet -

ték élet be.

Az 1918-ban ki ne ve zett par la ment nem csak

a cseh szlo vák kor mány tag ja it ne vez te ki, ha -

nem a kor mány alá ren delt je ként mű kö dő Szlo -

vák Telj ha tal mú Mi nisz té ri u mot is, amely nek

egyet len mi nisz te re Vavro Šrobár lett. Az ok ta -

tás ügy irá nyí tá sa a prá gai Is ko la ügyi és Nem -

zet mű ve lő dé sei Mi nisz té ri um fel ada ta volt, vi -

szont a szlo vák mi nisz té ri um ban lét re hoz ták a

po zso nyi Is ko la ügyi Refer á tust, amely nek re fe -

ren sé vé, az az szak elő adó já vá Anton Šte fáneket

ne vez ték ki. Fő fel adat ként ő haj tot ta vég re a

szlo vá ki ai ok ta tás ügy „mag yarta lanítását”.

1.3. Az ide ig le nes és he lyet te sí tő ál la mi kö -

zép is ko lai ta ná rok fi ze té sé ről szó ló Tt.

275/1919. sz. tör vény (a Tt. 541/1919. sz. tör -

vény mó do sí tá sa) – 1919. áp ri lis 1.

A ne ve zett tör vény meg ha tá roz za az ide ig le nes

és he lyet te sí tő kö zép is ko lai ta nár fo gal mát, mi -

sze rint ide ig le nes ta nár nak te kint he tők azok a

kö zép is ko lai és ke res ke del mi is ko lai ide ig le nes

ta ná rok, akik ered mé nyes ta ná ri vizs gát tet tek.

A tör vény e te kin tet ben nem tesz kü lönb sé get a

női és fér fi ta ná rok kö zött. Ha son ló képp –

nem re va ló te kin tet nél kül – he lyet te sí tő ta nár -

ként ha tá roz za meg azo kat a kö zép is ko lai pe da -

gó gus je löl te ket, akik nek meg ha tá ro zott idő re

le he tő vé tet ték, hogy kö zép is ko lá ban, il let ve

ke res ke del mi is ko lá ban ta nít has sa nak.

A tör vény rend kí vül szi go rú an sza bá lyoz za

a he lyet te sí tő és ide ig le nes kö zép is ko lai ta ná -

rok fi ze té sét. A fi ze tés nagy sá gát meg ha tá ro zó

szol gá la ti idő be pl. an  nyi val ke ve sebb évet szá -

mít be, amen  nyi vel rö vi debb volt a pe da gó gus

fel ső fo kú ta nul má nyi ide je. A ma ga sabb bér -

osz tály ba csak azok a ta ná rok lép het tek, akik a

kva li fi ká ci ós vizs gán a „ke vés bé elég sé ges”

vagy „elég te len” ered mény nél job bat ér tek el.

A Cseh szlo vák Köz tár sa ság el ső ti zen öt

esz ten de jé ben tíz ok ta tá si mi nisz ter vál tot ta

egy mást, s szin te mind egyik meg bí za tá si ide je

alatt szü let tek ok ta tás ügyi tör vé nyek vagy tör -

vény ere jű ren de le tek.

Az el ső mi nisz ter Gustáv Habr man új ság -

író-po li ti kus 1918. no vem ber 14-től 1920.

szep tem ber 15-ig töl töt te be ezt a tiszt sé get. Az

ő el len jegy zé sé vel je lent meg az 1919. áp ri lis

3-án kelt, fent em lí tett 189/1919. sz. tör vény,

amely az ele mi és ma gán is ko lák szer ve zé sé re

vo nat ko zott. Ér de kes sé ge, hogy a már idé zett

is ko la ala pí tás ra és anya nyel vi ok ta tás ra vo nat -

ko zó 1.§-a a ki hir de tés nap já tól csak a tör té nel -

mi or szág ré szek re vo nat ko zott, Szlo vá ki á ra kü -

lön mi nisz te ri ren de let ter jesz tet te ki ké sőbb.

1919. au gusz tus 29-én ad ta ki Habr man az

ele mi és a pol gá ri is ko lák ban az ál lam pol gá ri

is me re tek kö te le ző ta ní tá sá ra vo nat ko zó ren de -

le tét, az zal a cél lal, hogy a de mok rá ci á ban fel -

tét le nül szük sé ges, hogy az ál lam pol gár ok is -

mer jék az ál lam el mé let nek er köl csi, szo ci á lis

és gaz da sá gi alap ja it, az ál lam élet szer ve ze tét,

a pol gá ri jo go kat és kö te les sé ge ket, a mo dern

tár sa dal mi moz gal ma kat, ame lyek a to váb bi

tár sa dal mi fej lő dés nek az alap jai és biz to sí té -

kai.

A mi nisz ter fi gyel me ar ra is ki ter jedt, hogy

a ma gya rok ese té ben kü lönb sé get kell ten ni az

„uher” és a „ma gyar” fo gal mak kö zött. Sze rin -

te az „uher” po li ti kai fo ga lom, a ma gyar vi -

szont et nog rá fi ai.

1.4. A ta ní tók át he lye zé sé nek le he tő sé ge

A Cseh szlo vá ki á ban lé te ző ma gyar is ko lák szá -

má ra ve szélyt je len tett a Tt. 605/1919. szá mú

tör vény, mely meg ha tá roz ta azo kat a fel té te le -

ket, me lyek le he tő vé tet ték, hogy az ál ta lá nos

és pol gá ri is ko lák ta ní tó it ide ig le ne sen a Cseh -

szlo vák Köz tár sa ság bár mely szol gá la ti he lyé -

re, va gyis bár mely is ko lá ba át le he tett he lyez ni.

A tör vény sza bá lyoz ta az át he lye zés sel kap -

cso la tos jo go kat és kö te les sé ge ket, töb bek kö -

zött ki tért ar ra is, hogy a ta ní tó ál lan dó mun ka -

hely ét fenn kell tar ta ni, s ha a tör vény élet be lé -

pé se után hat év vel ké ri, vis  sza kell őt he lyez -

ni.

A tör vény azok ra is vo nat ko zott, aki ket

Szlo vá ki á ba he lyez tek át mind ad dig, míg ott a

pe da gó gu sok jo gi hely ze te nem ren de ző dik. A
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tör vény kü lön le ges sé ge volt, hogy 1918. no -

vem ber 1-jé től volt ér vé nyes, te hát retroak tív

(vis  sza me nő le ges) ha tál  lyal bírt.

Ez a tör vény tet te le he tő vé több más jog sza -

bály mel lett, hogy cseh ta ní tók nagy szám ban

ke rül tek a szlo vá ki ai is ko lák ba.

1.5. Mi nisz te ri ren de let (1920)

A mi nisz ter 1920. feb ru ár 21-én ad ta ki azt a

ren de le tet, amel  lyel ar ra kö te lez te a ta ní tó sá -

got, hogy részt ve gyen a szo ci á lis moz gal mak -

ban és mun ká ban. Nem ír ta elő, de nem is til -

tot ta a ta ní tók, ta ná rok po li ti kai el kö te le zett sé -

gét, va la me lyik párt ban va ló sze rep vál la lá sát.

Habr man ren de le tei kö zül ket tő nek volt je -

len tős sze re pe a szlo vá ki ai ma gya rok éle té ben.

Az egyik a nép könyv tá rak ra vo nat ko zó ren de -

le te, a má sik pe dig a ta ní tók szi go rú ak ti vi zá lá -

sa a köz élet ben. Az is ko la igaz ga tó ja kö te les

volt nap lót ve zet ni a tan tes tü let tag ja i nak min -

den ne mű te vé keny sé gé ről, s ez ál tal a tan fel -

ügye lő az is ko la lá to ga tá sa al kal má val tá jé ko -

zó dást nyer he tett ró la. 1933-ban a szlo vá ki ai

ma gyar ta ní tók a la kos ság kö zött hu szon négy -

fé le nép jó lé ti és nép mű ve lő te vé keny sé get fej -

tet tek ki. So kan a vö rös ke reszt ben és a tűz ol tó

szer ve zet ben te vé keny ked tek, de még en nél is

töb ben szer vez tek mű ked ve lő elő adá so kat, da -

lár dá kat és tan fo lya mo kat. Igaz, a má so dik

köz tár sa ság ban ilyen ren de le tet már új ra nem

ad tak ki, vi szont a szo kás jog alap ján a ta ní tók -

tól el vár ták, hogy ők le gye nek to vább ra is a fal -

vak és a kis vá ros ok min de ne sei.

1.6. Kis is ko la tör vény (1922)

Vavro Šrobár, aki 1921. szep tem ber 26-tól

1922. ok tó ber 27-ig volt is ko la ügyi mi nisz ter,

tiszt sé gé nek be töl té se ide jén 1922. jú li us 13-án

hoz ták meg azt a 226. szá mú tör vényt, amely

Kis is ko la tör vény né ven vált is mert té. Lé nye ge

a kö vet ke ző:

– mó do sí tot ta az ele mi nép is ko lák és a

pol gá ri is ko lák tan terv ét,

– az is ko lák és az osz tá lyok szer ve zé sét

úgy ha tá roz ta meg, hogy az osz tá lyok -

ban a ta nu lók ma xi má lis szá ma egy re

csök ken jen, 1932–33-tól kezd ve az egy -

osz tá lyos is ko lák ban öt ven, a töb bi ek -

ben hat van ta nu ló ban szab ta meg a ha -

tárt,

– a nem ze ti ki sebb sé gek is ko lá i ban kö te -

le ző vé tet te a „cseh szlo vák”, va ló já ban

a cseh, il let ve a szlo vák nyelv ta ní tá sát,

osz tá lyon ként he ti há rom órá ban,

– meg ha tá roz ta, hogy a ko e du kált is ko -

lák ban a ta ní tói kar ban a pe da gó gu sok

fe le fér fi, fe le nő le gyen. Az igaz ga tó le -

he tett akár fér fi, akár nő, vi szont nem

szá mí tó dott be a fe le-fe le meg osz tás ba.

Az ún. Kis is ko la tör vényt 1925. jú li us 18-

án, a Tt. 64/1925. sz. kor mány ren de let tel mó -

do sí tot ták. Ek kor Ivan Markovič volt a mi nisz -

ter (1924. ok tó ber 3-tól 1925. de cem ber 9-ig).

E ren de let leg fon to sabb tar tal mi ele mei kö zé

tar to zott, hogy be ve zet te a 14. élet ko rig tar tó

tan kö te le zett sé get, mi ál tal az ele mi is ko lát

nyolc osz tá lyos sá ala kí tot ták át.

Az em lí tett 64. sz. cseh szlo vák kor mány -

ren de let alap ján a pol gá ri is ko lá kat négy ről há -

rom osz tá lyos sá vál toz tat ták, de – meg fe le lő

szá mú ér dek lő dő ese tén – tan fo lyam ként hoz zá

csa tol hat tak egy ne gye dik osz tályt is. A ren de -

let 1.§-a a pol gá ri is ko lák szá má ra ket tős fe -

lada tot je lölt meg:

– gya kor la ti élet re ne vel je nek,

– ma ga sabb mű velt sé get nyújt sa nak a

nép is ko lák nál.

1.7. Pol gá ri is ko lák

Min den tár sa dal mi rend szer nek van egy ún. do -

mi náns is ko la tí pu sa. A két há bo rú kö zöt ti idő -

ben mind Ma gyar or szá gon, mind Cseh szlo vá -

ki á ban ez az is ko la tí pus a pol gá ri is ko la volt. A

nem zet ál la mok ok ta tás po li ti ká já ban rej tett sze -

re pe van a nem ze ti ki sebb sé gek as  szi mi lá lá sá ra

va ló tö rek vés nek. Az el ső Cseh szlo vák Köz tár -

sa ság ban a leg szem be tű nőb ben a fel ső fo kú

anya nyel vű ok ta tá si in téz mé nyek meg vo ná sá -

ban és a pol gá ri is ko lák te le pü lé sek, il let ve kör -

ze tek sze rin ti el he lye zé sé ben nyil vá nult meg.

Szlo vá ki á ban 19 ma gyar pol gá ri is ko lát en ge -

dé lyez tek. Eb ből 11 ál la mi, 4 köz sé gi (vá ro si)

és 4 fe le ke ze ti (ket tő ró mai ka to li kus, ket tő
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evan gé li kus) volt. Az olyan vá ro sok kö zül,

ame lyek ben túl nyo mó több ség ben ma gya rok él -

tek, nem ala pít hat tak ma gyar pol gá ri is ko lát,

pél dá ul Dunasz er da he lyen, Galán tán, Vágse lyén,

Ógyal lán, Pár kány ban, Szepsi ben és Király-

helme cen, ezért kör ze tük ben sok ma gyar fi a tal

kény te len volt szlo vák pol gá ri is ko lá ban ta nul ni.

1.8. A ta ní tók fi ze té se és az is ko la ta ná csok

lét re ho zá sa

1926-ban ho zott 104/1926. sz. tör vény Ján

Krčmár mi nisz ter sé gé nek ide jén (1926. már ci -

us 18-tól 1926. ok tó ber 12-ig) ren del ke zett a

ta ní tók fi ze té sé ről, ame lyet azon ban csak 1927.

no vem ber 4-én lép te tett ér vény be Milan Hodža

(1926. ok tó ber 12-től 1929. feb ru ár 20-áig) mi -

nisz ter.

1928-ban a 162/1928. sz. kor mány ren de let

a ta ní tók mi nő sí té sét sza bá lyoz ta. Hodža mi -

nisz ter ne vé hez fű ző dik az el ső ter ve zet az is -

ko la igaz ga tás „egye sí té sé re”, a kü lön bö ző

szin tű is ko la ta ná csok lét re ho zá sá ra. A ter ve ze -

tet Ivan Dérer (1929. de cem ber 7-től 1934-ig)

mi nisz ter dol goz ta ki ja vas lat tá. A tör vény ja -

vas lat el fo ga dá sá hoz a szlo vá ki ai ma gyar ér tel -

mi ség nagy re mé nye ket fű zött, még pe dig azért,

mert az or szá gos is ko la ta ná csok nem ze ti ala -

pon va ló szer ve zé se az el ső lé pés lett vol na a

kul tu rá lis au to nó mia meg va ló sí tá sá ra, ami ről

tud juk, hogy vé gül nem tör tént meg.

1.9. Ma gyar is ko lák a Tiso-féle Szlo vá ki á ban

A Cseh szlo vák Köz tár sa ság sor sa 1938. szep -

tem ber 29-én meg pe csé te lő dött. A cseh po li ti -

kai ve ze tés 1938. ok tó ber 8-án jó vá hagy ta,

hogy Jozef Tiso ve ze té sé vel au to nóm Szlo vák

Köz tár sa ság ala kul jon.

Az 1939. már ci us 14-én lét re jött szlo vák ál -

lam te rü le tén 67 ezer ma gyar nem ze ti sé gű la -

kos ma radt. A Nyi tra kör nyé ki ma gyar nyelv -

szi ge tet ki vé ve, több sé gük szór vány ban élt.

Gyer me ke ik szá má ra 34 ma gyar ele mi is ko lát

hagy tak meg.

Az el ső tan ügyi re for mot még az au to nóm

szlo vák kor mány ban dol goz ták ki és ve zet ték

be a szlo vák or szág rész ben, 1938. ok tó ber 6-a

és 1939. már ci us 14-e kö zött. A 30/1940. sz.

tör vényt vi szont csak 1940. no vem ber 26-án

fo gad ta el a szlo vák nem zet gyű lés. Ez a tör -

vény sza va tol ta, hogy a nem ze ti ki sebb sé gek

szá má ra 30 tan kö te les gye rek je lent ke zé se ese -

tén nyit ha tó anya nyel vű is ko la, de ki vé te le sen

már 15 ta nu ló szá má ra is meg en ged he tő.

1.10. A kas sai kor mány prog ram kö vet kez -

mé nyei

Az 1945. áp ri lis 5-én – te hát még a má so dik vi -

lág há bo rú be fe je zé se előtt – ki hir de tett kas sai

kor mány prog ram az egész né met és ma gyar ki -

sebb sé get há bo rús bű nös sé nyil vá ní tot ta, en nek

kö vet kez té ben meg fosz tot ták őket ál lam pol gár -

sá guk tól és meg szün tet ték ös  szes is ko lá ju kat. A

kas sai kor mány prog ram XV. fe je ze te ki vé tel nél -

kül el ren de li min den ma gyar is ko la be zá rá sát:

„A cseh és szlo vák vá ro sok ban be zá runk min den

né met és ma gyar is ko lát...”. (Ez több mint 800

ma gyar is ko lát és kb. 95 000 ma gyar gyer me ket

érin tett.) A tel jes jog fosz tott ság ide je 1948. feb -

ru ár 25-éig, va gyis majd nem há rom évig tar tott.

A Cseh szlo vák Köz tár sa ság Al kot má nyo zó

Nem zet gyű lé se 1948. áp ri lis 21-én fo gad ta el

az egy sé ges is ko la rend szer re vo nat ko zó alap -

tör vényt, amely ki mond ta min den is ko la tí pus

ál la mo sí tá sát, a ne ve lés cél ját pe dig úgy ha tá -

roz ta meg, hogy az „csa lád-, nem zet-, szláv ság-

és em be ri ség köz pon tú le gyen.”

E tör vény ren del ke zé se ér tel mé ben a gye re -

kek ál la mi ne ve lé se 3 éves kor tól az óvo dá ban

kez dő dött meg. A 6-11 éves ko rú gye re kek szá -

má ra lét re hoz ták az öt osz tá lyos nem ze ti is ko lát,

a 11-15 éves ko rú ak nak a négy osz tá lyos kö zép -

is ko lát (kez det ben pol gá ri is ko la né ven em le -

get ték), a 15 év nél idő seb bek szá má ra pe dig ún.

har mad fo kú is ko lá kat ala kí tot tak: a há rom éves

alap-szak kö zép is ko lát, a ket tő-há rom éves

szak kö zép is ko lá kat, a négy éves fel nőtt szak kö -

zép is ko lá kat és a négy éves gim ná zi u mot.

2. A MA GYAR IS KO LÁK ÚJ RA SZER VE -

ZÉ SE 1948 UTÁN

2.1. A ma gyar alap- és kö zép is ko lák lét re ho -

zá sa
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A nem ze ti sé gek, ese tünk ben a ma gya rok hely -

ze té nek ren de zé sé ről Cseh szlo vá kia Kom mu -

nis ta Párt ja Köz pon ti El nök sé ge ha tá ro zott

1948. jú li us 8-án. Az ak kor jó vá ha gyott ren del -

ke zé sek ér tel mé ben a ma gyar nem ze ti sé gű

cseh szlo vák ál lam pol gár ok gye re kei szá má ra

bár mi lyen szin tű is ko lá ban pár hu za mos is ko lá -

kat le he tett nyit ni. A ha tá ro zat ér tel mé ben 1948

no vem be ré ben Dél-Szlo vá kia né hány ma gya -

rok ál tal la kott te le pü lé sén a szlo vák ta ní tá si

nyel vű is ko lá ban kí sér let kép pen en ge dé lyez ték

a ma gyar osz tá lyok meg nyi tá sát. Az 1948-49-

es tan év fo lya mán több mint öt ezer gye re ket

írat tak át szü le ik e ma gyar osz tá lyok ba. Az

1949-50-es tan év ele jé re már több mint har -

minc ezer is ko la kö te les gye rek szü lei tar tot tak

igényt az anya nyel vű ok ta tás ra, ezért a Meg bí -

zot tak Tes tü le te kény te len volt en ge dé lyez ni az

önál ló ma gyar is ko lák meg nyi tá sát.

2.2. Ma gyar pe da gó gus hi ány

Fel me rült azon ban egy szin te meg old ha tat lan -

nak tű nő gond. Nem vol tak ta ní tók, akik anya -

nyelv ükön ta nít hat ták vol na a gye re ke ket. A

fér fi ak kö zül so kan oda vesz tek a há bo rú ban és

a ha di fog ság ban, má sok csa lá dos tul át te le pül -

tek Ma gyar or szág ra, a meg ma rad tak kö zül

683-an kér ték nem ze ti sé gük meg vál toz ta tá sát,

az az res zlo vak izál tak. Igaz, csak 217 sze mély -

nek fo gad ták el a ké rel mét, ám ők ez után már

nem ve het tek részt a ma gyar is ko lák meg nyi tá -

sá ban. Ké sőbb azon ban kö zü lük is töb ben is -

mét ma gyar ta ní tók, ta ná rok le het tek. A szo mo -

rú tény azon ban az, hogy 1950 szep tem be ré ben

alig több mint száz szak ké pe sí tett pe da gó gus

bá bás kod ha tott a szlo vá ki ai ma gyar ok ta tá si in -

téz mé nyek új ra szer ve zé sé nél.

A két vi lág há bo rú köz ti meg pró bál ta tá sok,

a má so dik vi lág há bo rú be fe je zé se után el szen -

ve dett ül döz te tés és ter mé sze te sen más ob jek tív

és szub jek tív okok kö vet kez té ben fo lya ma to -

san csök kent a ma gyar ság lé lek szá ma, s drá mai

csök ke nés ta pasz tal ha tó a ma gyar is ko lát lá to -

ga tó gyer me kek szá má ban.

Míg 1921-ben kb. 100 000 ma gyar tan kö te -

les gyer mek ről tu dunk, 2001-ben az a szám

már csak 42 000-re volt te he tő.

3. AZ OK TA TÁS ÜGY RE VO NAT KO ZÓ

TÖR VÉ NYEK 1989 UTÁN

Az ok ta tás ügyi in téz mé nyek hely ze te – s ezen

be lül a nem ze ti ki sebb sé gi nyel ve ken ok ta tó in -

téz mé nye ké is – hí ven tük rö zi azo kat a tár sa -

dal mi-po li ti kai vál to zá so kat, me lyek meg ha tá -

roz zák az or szág, il let ve egy- e gy ré gió lé tét.

Min den újabb par la men ti vagy re gi o ná lis vá -

lasz tás ma gá ban fog lal ja az elő re lé pés le he tő -

sé gét, de a vis  sza ren de ző dés ve szé lyét is. Saj -

nos ezt ta pasz tal hat tuk Szlo vá ki á ban is az

1989-es rend szer vál tást kö ve tő évek től mind -

ez idá ig. A tör vény ho zás ban hi ány zik a foly to -

nos ság, a vi lá gos stra té gia, az egy mást kö ve tő

kor má nyok ese ten ként olyan lé pé se ket esz kö -

zöl tek a tör vény al ko tók köz re mű kö dé sé vel,

me lyek az olyan bo nyo lult, ér zé keny ága zat -

ban, mint az ok ta tás ügy, szin te le he tet len né tet -

ték a va ló di re for mok meg va ló sí tá sát.

3.1. A rend szer vál tás éve

Az 1989/90-es tan év rend kí vül ös  sze tett volt a

pe da gó gu sok és az is ko la ve ze tők szem pont já -

ból. A tan év nyi tó után az is ko lák ban a szo ci a lis -

ta ok ta tá si rend szer meg kö vült szo ká sa sze rint

kez dő dött a mun ka, s bár a „bár so nyos for ra da -

lom nak” ne ve zett ese mé nyek meg vál toz tat ták a

po li ti kai hely ze tet, ér vény ben volt min den tör -

vény, ren de let, me lyet a kom mu nis ta rend szer

al ko tott. Min den ki a kö rül mé nyek nek és sa ját

lo gi ká já nak meg fe le lő en ér tel mez te eze ket, és

va la mi fé le ki vá rá si tak ti kát al kal ma zott.

A szlo vá ki ai ok ta tás ügyet meg ha tá ro zó tör -

vé nyek a kö vet ke ző évek ben is ér vé nye sek ma -

rad tak, csak for mai vál to zá so kat hoz tak ben nük

(pl. tö röl ték a szo ci a liz mus ra, kom mu niz mus ra

uta ló ki fe je zé se ket). Az 1990/91-es tan év ben

az is ko lá kat to vább ra is a já rá si nem ze ti bi zott -

sá gok és a ke rü le ti nem ze ti bi zott sá gok ok ta tás -

ügyi szak osz tá lyai irá nyí tot ták, de tény ke dé sü -

ket csak a leg szük sé ge sebb mi ni mum ra szo rí -

tot ták vis  sza. Jel lem ző, hogy a tan fel ügye lők

ugyan stá tusz ban ma rad tak, de nem jár hat tak ki

az is ko lák ba. Eb ben az idő szak ban el ső sor ban

azok a sze mé lyek tá voz tak ön ként vagy az

újon nan ala kult po li ti kai és tár sa dal mi szer ve -
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ze tek nyo má sá ra a tan ügyet irá nyí tó és el len őr -

ző tiszt sé gek ből (köz tük né hány is ko la igaz ga tó

is), akik a kom mu nis ta rend szer elv te len ki -

szol gá lói vol tak.

3.2. Al kot má nyos jo gok

A rend szer vál to zás ide jén még a Cseh szlo vák

Szocialista Köz tár sa ság Al kot má nya (Tt.

100/1960. sz. tör vény; 1960. jú li us 11.) volt ér -

vény ben. A nem ze ti ki sebb sé gek re a kö vet ke ző

ré szek vo nat koz tak: 

– a 20. cik kely 2. be kez dé se sze rint min den

ál lam pol gár nak nem ze ti ség re és faj ra va ló

te kin tet nél kül biz to sí tott az egyen lő sé ge,

– a 24. cik kely ál ta lá ban biz to sít ja min den ki

szá má ra a mű velt ség hez és az is ko lá hoz va -

ló jo got, de nem tér ki a nem ze ti ki sebb sé -

gek anya nyel ven tör té nő mű ve lő dés hez va ló

jo gá ra.

Ezt az al kot mányt kö vet te az 1968. ok tó ber

27-én jó vá ha gyott (Tt. 143/1968 sz.) a Cseh -

szlo vák Fö de rá ci ó ról szó ló al kot mány tör vény,

va la mint a Tt. 144/1968. szá mú, „A nem ze ti sé -

gek jog ál lá sá ról szó ló Al kot mány tör vény”,

mely nek az 1. cik ke lye le szö ge zi, hogy a Cseh -

szlo vák Szo ci a lis ta Köz tár sa ság a cseh és szlo -

vák nem zet, va la mint az or szág te rü le tén élő

nem ze ti sé gek kü lön ál la ma. A szo ci a lis ta de -

mok rá cia és az in ter na ci o na liz mus szel le mé ben

biz to sít ja a ma gyar, né met, len gyel és uk rán

(ru tén) nem ze ti sé gek sok ol da lú fej lő dé sé hez

szük sé ges fel té te le ket.

Az ok ta tás ügy szem pont já ból a leg fon to -

sabb a 34. cik kely:

„1. A ma gyar, né met, len gyel és uk rán (ru tén)

nem ze ti sé gek szá má ra sa já tos nem ze ti fej -

lő dé sük höz szük sé ges mér ték ben a tör vény

ál tal biz to sí tott:

2. a sa ját nyel vü kön tör té nő mű ve lő dés hez

va ló jog,

3. a sok ol da lú kul tu rá lis fej lő dés hez va ló jog,

4. a hi va ta los érint ke zés ben az ál ta luk la kott

te rü le te ken a nem ze ti sé gek nyel vé nek

hasz ná la tá hoz va ló jog,

5. a kul tu rá lis és tár sa dal mi szö vet sé gek ben

va ló tár su lás hoz va ló jog,

6. a sa ját nyel vü kön ki adott saj tó hoz és in for -

má ci ók hoz va ló jog.

Az 1. pont ban meg ha tá ro zott jo gok fel tét ele it

tör vény ha tá roz za meg.”

Ezt a vi szony lag de mok ra ti kus tör vényt ha -

tá lyon kí vül he lyez te az 1991. ja nu ár 9-én a

Cseh és Szlo vák Fö de ra tív Köz tár sa ság Szö vet -

sé gi Gyű lé se ál tal jó vá ha gyott „Az alap ve tő

nem ze ti jo gok ról és sza bad ság jog ok ról szó ló

Al kot mány le vél”. En nek 5. §-á nak 2. be kez dé -

se he lyez te ha tá lyon kí vül a nem ze ti sé gek jog -

ál lá sát sza bá lyo zó Tt. 144/1968. szá mú Al kot -

mány tör vényt.

A ne ve zett Al kot mány le vél 3. fe je ze te az

ere de ti tör vény hez vi szo nyít va ál ta lá ban szű kí -

tő jel le gű és az ok ta tás üg  gyel kap cso lat ban is

ke ve sebb jo got biz to sít a nem ze ti ki sebb sé gek

szá má ra.

A 24. cik kely csak le szö ge zi, hogy „sen ki

szá má ra nem je lent het hát rányt bár mely nem -

ze ti, vagy et ni kai ki sebb ség hez va ló tar to zás.”

A 25. cik kely so rol ja fel az ún. nem ze ti sé gi

jo go kat:

„1. A nem ze ti és et ni kai ki sebb sé ge ket al ko -

tó pol gá rok szá má ra biz to sí tott a sok ol da lú fej -

lő dés, jo guk van fő leg a ki sebb ség hez tar to zó

más sze mé lyek kel együtt fej lesz te ni sa ját kul tú -

rá ju kat, anya nyelv ükön in for má ci ó kat át ad ni és

be fo gad ni, va la mint szö vet sé gek ben tár sul ni.

A rész le te ket tör vény sza bá lyoz za.

2. A nem ze ti és et ni kai ki sebb sé gek hez tar -

to zó pol gá rok nak tör vé nyek ál tal meg sza bott

fel té te lek mel lett jo guk van:

a) sa ját nyel vü kön mű velt sé get sze rez ni,

b) sa ját nyel vü ket hasz nál ni a hi va ta los

érint ke zés ben,

c) részt ven ni a nem ze ti és et ni kai ki sebb -

sé ge ket érin tő ügyek in té zé sé ben.”

3.2.1. A Szlo vák Köz tár sa ság Al kot má nya

A rend szer vál tást kö ve tő en az 1990-ben meg -

tar tott el ső sza bad par la men ti vá lasz tá sok után

ha ma ro san des ta bi li zá ló dott a po li ti kai hely zet.

A cseh–szlo vák el len tét 1992-ben rend kí vül ki -

éle ző dött, lé nye gé ben ke zel he tet len né vált, s

en nek tör vény sze rű kö vet kez mé nye volt, hogy

1992. au gusz tus 26-án Václav Havel és Vla di -

24 Dolník Erzsébet



mír Mečiar meg ál la po dott a Cseh és Szlo vák

Köz tár sa ság ket té vá lasz tá sá ban. A füg get len

Szlo vák Köz tár sa ság meg ala ku lá sát (1993. ja -

nu ár 1.) meg elő ző en 1992. jú li us 17-én a Szlo -

vák Nem ze ti Ta nács el fo gad ta a Szlo vák Köz -

tár sa ság szu ve re ni tá sá ról szó ló nyi lat ko za tot,

majd szep tem ber 1-jén a Szlo vák Köz tár sa ság

Al kot má nyát.

Az alap tör vény több ki fo gá sol ha tó részt tar -

tal maz; le he tő vé te szi, hogy a vég re haj tó ha ta -

lom ke zé ben össz pon to sul jon a ha ta lom, de

szá munk ra a leg sé rel me seb bek a nem ze ti ki -

sebb sé gek jog kör ét érin tő cik ke lyek (33. és 34.

cik kely), va la mint né hány to váb bi ren del ke zés.

Az al kot mány Pre am bu luma köz vet ve a

szlo vá kok nem ze ti ál la ma ként ha tá roz za meg a

Szlo vák Köz tár sa sá got, s az ál lam ha ta lom hor -

do zó it csak for má li san érin ti. Az ed dig hasz nált

„hi va ta los nyelv” fo gal mát a szlo vák nyelv

mint ál lam nyelv he lyet te sí ti. Az or szág min den

la ko sá ra vo nat ko zó ál lam pol gá ri jo go kat rög zí -

ti az al kot mány, ugyan ak kor a ki sebb sé gi jo gok

ese té ben az ún. mi ni ma li zá lás el ve ér vé nye sül.

A ma gyar ok ta tás ügy szem pont já ból a leg -

sé rel me sebb az, hogy nem biz to sít ja té te le sen a

nem ze ti ki sebb sé gek szá má ra az anya nyel ven

ok ta tó is ko lák lét re ho zá sá nak jo gát. Az al kot -

mány e hi á nyos sá ga tet te le he tő vé az el múlt

idő szak ban azt, hogy ala cso nyabb szin tű ren de -

le tek kel aka dá lyoz zák a ma gyar tan nyel vű ok -

ta tá si in téz mé nyek lét re ho zá sát.

Az al kot mány ve szé lye i re mu ta tott rá az

Együtt élés Po li ti kai Moz ga lom 1992. szep tem -

ber 12-i saj tó köz le mé nye:

„...Alapvető ki fo gá sunk, hogy az al kot -

mány le he tő vé te szi a ha ta lom nak a vég re haj tó

ha ta lom ke zé ben va ló össz pon to su lá sát, va la -

mint a de mok ra ti ku san ho zott dön té sek túl zott

mér té kű el len őr zé sét... Az al kot mány bi zony ta -

lan sá got te remt a ma gán tu laj don te rén...

...Legsérelmesebbnek azon ban a nem ze ti ki -

sebb sé gek jog kö ré vel kap cso la tos cik ke lye ket

tart juk...”

Az al kot mány ál ta lá nos ér vén  nyel biz to sít ja

min den ki szá má ra a mű velt ség hez és a mű ve lő -

dés hez va ló jo got (42. cik kely).

A ki sebb sé gek szá má ra vi szont csak a mű -

ve lő dé si és kul tu rá lis in téz mé nyek lé te sí té sét

te szi le he tő vé. Az al kot mány ban ugyan ak kor

ben ne fog lal ta tik a mű ve lő dé si in téz mény és az

is ko la fo gal ma kö zöt ti kü lönb ség (lásd a 42.

cik kely 2. be kez dé sét és a 34. cik kely 1. be kez -

dé sét). Nem biz to sít ja té te le sen a nem ze ti ki -

sebb sé gek szá má ra az anya nyel vi is ko lák lét re -

ho zá sá nak jo gát, így az al kot mány sze rint a lé -

te zők is meg szün tet he tők...”

4. AZ IS KO LAI ÖN KOR MÁNY ZA TI SÁG

KI ALA KU LÁ SA

4.1. Az ok ta tás ügyi ál lam igaz ga tás ról szó ló

Tt. 542/1990. sz. tör vény

Mind a szlo vák tan nyel vű, mind a nem ze ti ki -

sebb sé gek nyel vén ok ta tó is ko lák szem pont já -

ból az egyik leg fon to sabb jog sza bály az 1990-

ben el fo ga dott Tt. 542/1990. szá mú tör vény, s

az ez zel össz hang ban ki adott, az is ko la ta ná -

csok meg ala kí tá sá ról és mű kö dé sé ről, va la mint

az is ko la igaz ga tók és he lyet te se ik meg vá lasz -

tá sá ra vo nat ko zó sza bály zat. Az 542/1990-es

szá mú tör vény sze rint az is ko la ta ná csok jog kö -

ré be tar to zott ja vas la tot ten ni az igaz ga tók ki -

ne ve zé sé re és vis  sza hí vá sá ra. Az igaz ga tók ki -

ne ve zé sé re vo nat ko zó vi szony lag szi go rú el ve -

ket tar tal ma zó sza bály za tot a Szlo vák Köz tár -

sa ság Ok ta tás ügyi, If jú sá gi és Sport mi nisz té ri -

u ma 1991. má jus 2-án hagy ta jó vá és má jus 7-

én lé pett ha tály ba.

A sza bály zat sok de mok ra ti kus ele met tar -

tal ma zott, pl. az igaz ga tó sze mé lyé vel kap cso -

lat ban az is ko la ta nács mel lett a he lyi ön kor -

mány zat is vé le ményt al kot ha tott. Ez le he tő sé -

get adott ar ra, hogy ne le gye nek ki ne vez he tők

olyan sze mé lyek, akik 1989 előtt ve ze tő tiszt -

sé get tölt het tek be a kom mu nis ta ál lam igaz ga -

tás ban, il let ve az ok ta tás ügy irá nyí tá sá ban. A

tör vény le he tő vé tet te, hogy a ma gyar is ko lák

vi szony lag önál ló ak le gye nek, mi vel szé les

jog kö rö ket biz to sí tot tak az is ko la ta ná csok nak.

A tör vény a kö vet ke ző kép pen ha tá roz za

meg az is ko la ta ná csok fel adat kör ét:

„Az is ko la ta nács kez de mé nye ző és ta nács -

adó ön kor mány za ti szerv, mely az ok ta tás és

szer ve zés te rén a szü lők, a pe da gó gu sok és a ta -

nu lók ér de ke it kép vi se li. Fi gye lem mel kí sé ri az
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is ko la te vé keny sé gét, az ok ta tás ügy szem pont -

já ból vé le mé nye zi az ön kor mány zat ok és a he -

lyi ál lam igaz ga tá si szer vek mű kö dé sét, és se gí -

ti meg ol da ni az is ko la prob lé má it.”

Az is ko la ta nács el len őriz te az is ko la igaz ga -

tók és az ok ta tás ügyet irá nyí tó in téz mé nyek

mun ká ját, vé le ményt nyil vá ní tott az is ko la éle té -

vel ös  sze füg gő min den je len tős kér dés ben, mint

a di á kok fel vé te le, új sza kok és spe cial izá ció be -

ve ze té se, az ok ta tá si-ne ve lé si ered mé nyek ér té -

ke lé se, a gaz dál ko dás ered mé nyes sé ge. A kö -

zép is ko lák ra vo nat ko zó fel ada tok el len őr zé se a

ke rü le ti is ko la ta nács jog kö ré be tar to zott. Az is -

ko la ta ná csok lét re ho zá sá ra vo nat ko zó rész le te -

ket az ok ta tá si mi nisz té ri um Tt. 51/2000 sz. ren -

de le te ha tá roz ta meg az 542/1990-es sz. tör vény

7.§-a 20. be kez dé se ér tel mé ben.

4.2. A Tt. 542/1990. sz. tör vény mó do sí tá sá -

nak kö vet kez mé nyei

Az is ko la ta ná csok kez de ti ered mé nyes te vé -

keny sé ge fo ko za to san lany hult, mi vel ha té -

kony sá gát előbb ren de le tek kel csök ken tet ték,

majd ki ik tat ták leg de mok ra ti ku sabb ré szét, az

is ko la igaz ga tók és a tan ügyi hi va ta lok igaz ga -

tó i nak ki ne ve zé sé re és vis  sza hí vá sá ra vo nat ko -

zó jog kör ét. Ezt a tényt pon to san meg fo gal -

maz ták a kö vet ke ző tör vény mó do sí tás in dok lá -

sá ban:

„Az elő ter jesz tett tör vény mó do sí tás sal ja -

vas la tot te szünk ar ra, hogy meg szűn jön az is -

ko lai ön kor mány za ti szer vek – az is ko la ta ná -

csok – jo ga vé le ményt mon da ni az is ko lák és

ok ta tá si in téz mé nyek, va la mint a tan ügyi hi va -

ta lok igaz ga tó i nak je lö lé sé ről, ja vas la tot ten ni

az is ko la és ok ta tá si in téz mé nyek, va la mint a

tan ügyi hi va ta lok igaz ga tó i nak ki ne ve zé sé re,

il let ve vis  sza hí vá sá ra.”

Az 542/1990-es tör vény mó do sí tá sa kö vet -

kez té ben po li ti kai tisz to ga tás ra ke rült sor az in -

téz mé nyek ve ze tői, fő leg a ma gyar is ko la ve ze -

tők közt. A tan ügyi hi va ta lok igaz ga tó it (in dok -

lás nél kül) köz vet le nül a mi nisz ter ne vez te ki,

il let ve vál tot ta le tiszt sé gé ből, a tan ügyi hi va ta -

lok igaz ga tói pe dig ugyan ilyen mó don ne vez -

het ték ki és vált hat ták le a kör ze tük be tar to zó

is ko lák igaz ga tó it.

Mi vel a ma gyar is ko la igaz ga tók kö zül sor -

ra le vál tot ták azo kat, akik szem be száll tak a po -

li ti kai ha ta lom mal (pl. nem vál lal ták a két nyel -

vű ok ta tás be ve ze té sét is ko lá juk ban), rend kí vü -

li mé re te ket öl tött a tár sa dal mi fe szült ség, egy -

mást kö vet ték a tün te té sek és a nagy gyű lé sek.

Ugyan ek kor tá vo lí tot ták el tiszt sé gé ből az

egyet len ma gyar tan ügyi hi va tal-ve ze tőt is.

4.3. A Tt. 301/1999. sz. tör vény az ok ta tás -

ügyi ál lam igaz ga tás ról és az is ko lai ön kor -

mány zat ok ról

Az is ko lák ál la mi igaz ga tá sá ról és az is ko lai ön -

kor mány zat ok ról szó ló tör vény kö vet ke ző je len -

tős mó do sí tá sá ra és ki egé szí té sé re 1999. szep -

tem ber 2-án a 301/1999. sz. tör vény el fo ga dá sá -

val ke rült sor (2000. ja nu ár 1-jén lé pett élet be).

E tör vény kö vet kez té ben mó do sult az is ko -

la ta nács jo go sít vá nyai kö zül töb bek közt az

igaz ga tó ki ne ve zé sé re és vis  sza hí vá sá ra vo nat -

ko zó ha tás kör:

– Az is ko la, il let ve ok ta tá si in téz mény igaz -

ga tó ját az is ko la ta nács ja vas la ta alap ján a

fenn tar tó ne ve zi ki és hív ja vis  sza. Az igaz -

ga tó tiszt sé gé nek be töl té sé re az is ko la ta -

nács pá lyá za tot ír ki.

– A ma gán- és egy há zi is ko la, a ma gán- és

egy há zi ok ta tá si in téz mény igaz ga tó ját az

is ko la ta nács ál lás fog la lá sa után a fenn tar tó

ne ve zi ki és hív ja vis  sza.

– Az igaz ga tó vis  sza hí vá sát a fenn tar tó az is -

ko la ta nács, il let ve a tan fel ügye lő ja vas la tá -

ra ak kor kez de mé nyez he ti, ha az el len őr zés

fo lya mán az igaz ga tó ré szé ről a tör vé nyek,

vagy más, kö te le ző ér vé nyű sza bá lyok, ren -

de le tek meg sze gé sé re de rül fény.

Az is ko lai ön kor mány zat ok ról szó ló mi -

nisz te ri ren de let (Tt. 51/2000. sz.) szin tén mó -

do sult a 2002-ben ki adott 587-es mi nisz te ri

ren de let nyo mán. En nek ki adá sá ra az

542/1990-es tör vény 7.§-a 20. be kez dé se ér tel -

mé ben ke rült sor. A ren de let ben ta lál ha tó vál to -

zá sok és új ele mek kö zül fon tos az is ko la ta -

nács-tí pu sok meg ha tá ro zá sa, mely nek ér tel mé -

ben a „já rá si is ko la ta nács” és a „ke rü le ti is ko la -

ta nács” he lyett „köz sé gi is ko la ta nács” és „te rü -

le ti is ko la ta nács” sze re pel a do ku men tum ban.
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Pon to san meg ha tá roz za ezek ös  sze té tel ét is:

A köz sé gi is ko la ta nács nak 11 tag ja van;

rend sze rint a kö vet ke ző ta gok ból áll:

a) 2 pe da gó gus és 1 nem pe da gó gi ai fel a -

da to kat el lá tó al kal ma zott,

b) 4 sze mély a szü lők kép vi se le té ben,

c) 1 sze mély, akit a köz sé gi ön kor mány zat

de le gál,

d) a já rá si hi va tal ál tal meg bí zott 1 sze -

mély,

e) 1 sze mély azon in téz mé nyek kép vi se le -

té ben, akik részt vál lal nak az ok ta tás-

ne ve lés fo lya ma tá ban,

f) az is ko lai szak szer ve zet ál tal ne ve zett 1

sze mély.

Ha son ló el vek alap ján ala kult a te rü le ti is -

ko la ta nács a me gyei ön kor mány zat ok te rü le tén

mű kö dő kö zép is ko lák ese té ben. A ta nács ösz  -

sze té tel ében a kü lönb sé get az ad ja, hogy – az

is ko la ta ná csok ja vas la ta alap ján – 1 di ák is tag -

ja a te rü le ti is ko la ta nács nak. A szü lők szá ma

en nek kö vet kez té ben 3-ra csök kent.

4.4. A Tt. 416/2001. sz. tör vé nyé nek az is ko -

lai ön kor mány zat ok ra vo nat ko zó ren del ke -

zé se

A Szlo vák Köz tár sa ság Nem ze ti Ta ná csa ál tal

2001. szep tem ber 20-án el fo ga dott 416/2001.

sz. tör vény rész le te sen tag lal ja azo kat a ha tás -

kö rö ket, me lyek az ál lam ról a köz sé gi, il let ve

me gyei (ke rü le ti) ön kor mány zat ok ra száll tak át.

Az is ko lai ön kor mány zat ok ra vo nat ko zó

ren del ke zé sek főbb pont jai:

Az is ko lai ön kor mány zat szer vei az egyes

is ko lák ban és ok ta tá si in téz mé nyek ben mű kö -

dő is ko la ta ná csok, va la mint a köz sé gi és te rü le -

ti is ko la ta ná csok. Mind há rom tes tü let a köz ér -

de ket, va la mint a szü lők és a pe da gó gu sok ér -

de ke it kép vi se li. Fel ada tuk el ső sor ban az el len -

őr zés, to váb bá ál lást fog lal nak, vé le ményt al -

kot nak az is ko lák, ok ta tá si in téz mé nyek, az ál -

la mi igaz ga tás he lyi szer vei, a köz sé gi és má -

sod fo kú (ke rü le ti) ön kor mány zat ok mű kö dé sé -

vel kap cso lat ban.

Az is ko la ta nács jo go sult pá lyá zat alap ján

ja vas la tot ten ni az igaz ga tó ki ne ve zé sé re és in -

do kolt eset ben a vis  sza hí vá sá ra; ma gán- és

egy há zi is ko lák, in téz mé nyek ese té ben ál lást

fog lal ez ügy ben.

Meg vi tat ja és vé le mé nye zi az is ko la, il let ve

az ok ta tá si in téz mény fej lesz té si ter vét, a meg -

szün te té sé re tett ja vas la tot, va la mint az igaz ga -

tó ál tal az is ko la, az in téz mény bel ső rend tar -

tás ára, gaz dál ko dá sá ra, pe da gó gi ai, ne ve lé si

prob lé mák meg ol dá sá ra, a tan terv mó do sí tá sá -

ra tett ja vas la to kat.

A köz sé gi is ko la ta nács ak kor hoz ha tó lét re,

ha a köz ség ben leg alább két ok ta tá si kör zet,

vagy két önál ló is ko la, il let ve ok ta tá si in téz -

mény ta lál ha tó. Az egész te le pü lést érin tő prob -

lé mák kal fog lal ko zik, mint pl. a köz ség ben mű -

kö dő in téz mé nyek fej lesz té si ter ve, az al kal ma -

zot tak sze mé lyi és szo ci á lis kö rül mé nyei, az

ok ta tá si-ne ve lé si fo lya mat mi nő sé gé nek ja ví tá -

sa ér de ké ben nyúj tott szol gál ta tá sok és tá mo ga -

tá sok fel tét elei és mód ja.

Azok ban a köz sé gek ben, ame lyek ben csak

egy is ko la és en nek ke re té ben mű kö dő ok ta tá si

in téz mény van, köz sé gi is ko la ta nács nem hoz -

ha tó lét re.

A me gyék te rü le tén ún. te rü le ti is ko la ta nács

mű kö dik. Meg vi tat ja és vé le mé nye zi a já rá si és

ke rü le ti hi va tal is ko la üg  gyel kap cso la tos te vé -

keny sé gét, a me gyei (ke rü le ti) ön kor mány zat

ha tás kö ré be tar to zó kö zép is ko lák és ok ta tá si

in téz mé nyek fej lesz té si ter vét, a költ ség ve tést

és az in téz mé nyek anya gi fel tét ele it, az al kal -

ma zot tak ra vo nat ko zó sze mé lyi és szo ci á lis

kér dé se ket, új is ko lák lét re ho zá sá ra, il let ve ok -

ta tá si sza kok be ve ze té sé re vo nat ko zó ja vas la -

to kat, az ok ta tá si in téz mé nyek há ló za ta fej lesz -

té si kon cep ci ó ját, az ok ta tó-ne ve lő fo lya mat

ered mé nye i ről köz zé tett je len tést stb.

De mok ra ti kus ele me a jog sza bály nak, hogy

az is ko la ta ná csi tag ság nem egyez tet he tő ös  sze

ve ze tői tiszt ség gel. Így az is ko la ta nács ba nem

vá laszt ha tó, il let ve nem de le gál ha tó az is ko la

vagy ok ta tá si in téz mény igaz ga tó ja és an nak

he lyet te se, a já rá si és ke rü le ti hi va tal kép vi se -

lő je. A köz sé gi is ko la ta nács ban nem dol goz hat

a pol gár mes ter, a te rü le ti is ko la ta nács ban pe dig

a ke rü le ti ön kor mány zat el nö ke, a ke rü le ti és

já rá si hi va tal ve ze tő be osz tá sú al kal ma zott ja.
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4.5. A Tt. 334/2002. sz. tör vény kö vet kez mé -

nyei

Az is ko la ügyi ál lam igaz ga tá sá ról és az is ko lai

ön kor mány zat ok ról szó ló tör vény kö vet ke ző

mó do sí tá sa nem vál toz tat ta meg alap ve tő en az

ér vény ben le vő jog sza bályt. Leg fon to sabb ho -

za dé ká nak azt a tényt te kint het jük, hogy egy ér -

tel mű en meg ha tá roz za a já rá si és ke rü le ti hi va -

ta lok ha tás kör ét.

Meg fo gal maz za to váb bá a köz sé gi is ko la ta -

nács lét re ho zá sá nak fel tét ele it és fel adat kör ét

ar ra az eset re, ha nem jött lét re az is ko lá ban is -

ko la ta nács.

Pon to sít ja az igaz ga tó és más ve ze tő po zí ci ót

be töl tő sze mé lyek ki ne ve zé sé re vo nat ko zó ügy -

ren det és sze mé lyi fel té te le ket, to váb bá a tan fel -

ügye lők re vo nat ko zó szak mai és er köl csi kö ve -

tel mé nye ket. Ter mé sze te sen ez zel a kér dés kör rel

önál ló mi nisz te ri ren de let is fog lal ko zik.

Prob lé ma ként je lent meg azok nak az alap-

és kö zép is ko lák nak a to váb bi sor sa, me lyek nek

a tör vény élet be lé pé sé ig egy kö zös igaz ga tó sá -

guk volt. A tör vény ér tel mé ben a két is ko la

fenn tar tó i nak meg egye zé se alap ján egy is ko la -

ként mű köd te tik to vább, s egy kö zös fenn tar tó -

ja lesz. Mind két is ko la ré sze ma radt az is ko la -

há ló zat nak, s csak bel ső szer ke ze te tük rö zi az

egye sí tést. A tör vény mó do sí tot ta a mun ka tör -

vény köny vet is, mi sze rint a nyug dí jas al kal ma -

zot tak kal is mé tel ten le het szer ző dést köt ni

meg ha tá ro zott idő re.

5. A HA TÁS KÖ RÖK ÁT RU HÁ ZÁ SA A

KÖZ SÉ GEK RE ÉS AZ ÖN KOR MÁNY ZA -

TI KE RÜ LE TEK RE

5.1. A Tt. 416/2001 sz. tör vény a ha tás kö rök

át ru há zá sá ról

A szlo vá ki ai is ko la rend szer ben alap ve tő vál to -

zást je len tett a 2001. szep tem ber 20-án el fo ga -

dott Tt. 416/2001. sz. tör vény. Cél ja az volt,

hogy meg ha tá roz za azo kat a kom pe ten ci á kat,

me lyek a mi nisz té ri u mok ból, va la mint a ke rü -

le ti és já rá si hi va ta lok ból a köz sé gi és me gyei

ön kor mány zat ok ra száll tak át. En nek ér tel mé -

ben az ál lam igaz ga tá si fel ada to kat a tör vény -

ben meg sza bott mó don és ter je de lem ben rész -

ben a köz sé gi ön kor mány zat ok, rész ben a ke rü -

le ti ön kor mány zat ok gya ko rol ják.

A tör vény I. fe je ze té nek 2. §-a fel so rol ja

azo kat a jog kö rö ket, me lyek a köz ség re száll -

nak. Az ok ta tás ügy te rén át vett ha tás kö rö ket a

2.§ g) pont ja tar tal maz za. Ezek kö zül a leg fon -

to sab bak:

– az ál lam igaz ga tás gya kor lá sa az is ko lák és

ok ta tá si in téz mé nyek te rén,

– az is ko lák és ok ta tá si in téz mé nyek igaz ga -

tó i nak ki ne ve zé se és vis  sza hí vá sa,

– az alap is ko lák, mű vé sze ti is ko lák, óvo dák,

sza bad idő köz pon tok, is ko lai klu bok, ét kez -

dék lét re ho zá sa és meg szün te té se,

– a kö te le ző is ko la lá to ga tás fel tét ele i nek biz -

to sí tá sa,

– a köz ség hez tar to zó in téz mé nyek gaz dál ko -

dá sá nak el len őr zé se,

– a köz ség ben mű kö dő egy há zi fenn tar tá sú és

ma gán is ko lák, va la mint egyéb ok ta tá si in -

téz mé nyek mű kö dé sét se gí tő anya gi tá mo -

ga tás oda íté lé se,

– az is ko la kör ze tek meg ha tá ro zá sa.

Ha son ló mó don ha tá roz za meg a 3.§ a me -

gyék re (ke rü le tek re) át ru há zott jog kö rö ket. Né -

hány fon tos kom pe ten cia:

– is ko lák és ok ta tá si in téz mé nyek lét re ho zá sa és

meg szün te té se (pl. kö zép is ko lák, szak is ko lák,

mű vé sze ti alap is ko lák, di ák ott hon ok stb.),

– az is ko lák és ok ta tá si in téz mé nyek igaz ga -

tó i nak ki ne ve zé se és vis  sza hí vá sa,

– a ha tás kö ré be tar to zó is ko lák és in téz mé -

nyek gaz dál ko dá sá nak el len őr zé se,

– a kö zép is ko lás ta nu lók ét kez te té sé nek és

kol lé gi u mi el lá tá sá nak biz to sí tá sa,

– az ál lam igaz ga tás gya kor lá sa azok ban az

in téz mé nyek ben, me lyek nek a fenn tar tó ja.

Új elem, mely a köz ok ta tá si tör vényt is mó -

do sí tot ta, a tör vény nek az is ko lák egye sí té sét

le he tő vé te vő ré sze. A nem tel jes szer ve zett sé -

gű alap is ko lák egy jo gi szub jek tu mot al kot hat -

nak az óvo dá val, amen  nyi ben kö zös a fenn tar -

tó ön kor mány zat. Ha son ló mó don egye sül het -

nek a mű vé sze ti alap is ko lák is. Az így ke let ke -

zett in téz ményt egy igaz ga tó ve ze ti, akit az

igaz ga tó vá lasz tás fel tét elei sze rint pá lyá zat út -

ján ne vez nek ki. 
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A tag lalt tör vény sze rint az ál lam igaz ga tást

a kö vet ke ző szer vek gya ko rol ják:

– az is ko la, vagy ok ta tá si in téz mény igaz ga -

tó ja,

– a köz ség,

– a me gye (ke rü let),

– a já rá si hi va tal,

– a ke rü le ti hi va tal, 

– az ál la mi tan fel ügye let,

– az SZK Ok ta tá si Mi nisz té ri u ma,

– más köz pon ti ál la mi igaz ga tá si szer vek.

Az ál lam igaz ga tás mel lett hang sú lyos sze -

re pet kap az is ko lai ön kor mány zat.

Az is ko lai ön kor mány zat szer vei:

– az is ko la ta nács (is ko la szék),

– a köz sé gi is ko la ta nács,

– a te rü le ti is ko la ta nács.

A te rü le ti ön kor mány zat meg tes te sí tő je az

ok ta tás ügy te rén a köz ség és a me gye.

A tör vény ter je del mes ré sze fog lal ko zik az

is ko la, il let ve az ok ta tá si in téz mény igaz ga tó já -

nak ki ne ve zé sé vel, vis  sza hí vá sá val, jog kö re i -

vel és kö te les sé ge i vel. Bár a tör vény ér tel mé -

ben az igaz ga tó ki ne ve zé sé re az is ko la ta nács

te he tett ja vas la tot a fenn tar tó nak, gyak ran ke -

rült sor igaz ság ta lan dön té sek re. A tör vény 3. §-

a 3. be kez dé se tar tal maz za a kö vet ke ző mon da -

tot: „Ha az is ko la ta nács az elő írt idő pon tig nem

tesz ja vas la tot (az igaz ga tó sze mé lyé re), vagy

nem mond ró la vé le ményt, a fenn tar tó dönt het

az igaz ga tó ki ne ve zé sé ről az is ko la ta nács ja -

vas la ta, il let ve vé le mé nye nél kül is.”

A fenn tar tó az is ko la ta nács ja vas la ta nél kül

ak kor is vis  sza hív hat ja az igaz ga tót:

– ha az igaz ga tó sú lyos tör vény sér tést kö vet

el,

– ha az or szá gos fő tan fel ügye lő ja va sol ja a

le vál tá sát.

A fenn tar tó mind két eset ben ki ké ri az is ko -

la ta nács vé le mé nyét, de ha ez 15 na pon be lül

nem ér ke zik meg, e nél kül is dönt het az is ko la

vagy az ok ta tá si in téz mény igaz ga tó já nak visz  -

sza hí vá sá ról.

Ez a tör vény sza bá lyoz za azo kat az ál lam -

igaz ga tás ke re té be tar to zó jog kö rö ket, me lye -

ket az alap- és kö zép is ko lák, a mű vé sze ti is ko -

lák és az ok ta tá si in téz mé nyek igaz ga tói gya ko -

rol nak.

Az is ko lát vagy ok ta tá si in téz ményt érin tő

min den fon tos kér dést vé le mé nye zés re az is ko -

la ta nács elé ter jesz ti.

A köz ség leg fon to sabb fel ada ta biz to sí ta ni

az is ko la kö te les gyer me kek szá má ra az alap is -

ko lai ok ta tás fel tét ele it. Te hát az át ru há zott ha -

tás kö rök ér tel mé ben a köz ség hoz za lét re és

szün te ti meg a kö te le ző is ko la lá to ga tást biz to -

sí tó alap is ko lá kat. Jog kö ré ből adó dó an a kö vet -

ke ző ok ta tá si in téz mé nye ket hoz hat ja lét re, il -

let ve szün tet he ti meg:

– mű vé sze ti is ko lák,

– óvo dák,

– is ko lai klu bok,

– sza bad idő köz pon tok,

– is ko lai kony hák és ét ter mek,

– az is ko la ke re té ben mű kö dő nyelv is ko lák.

A köz ség biz to sít ja az épü le te ket és ezek

be ren de zé sét, fel sze re lé sét, a tan sze re ket és az

ok ta tás tech ni kai esz kö zö ket, ezek kar ban tar tá -

sát, va la mint a be ru há zá sok ra szán t, az ál la mi

költ ség ve tés ből és a sa ját költ ség ve té sé ből

szár ma zó pénz esz kö zö ket.

E tör vény nek meg fe le lő en az is ko la kö te les

gyer mek a köz ség ál tal meg ha tá ro zott is ko la -

kör zet ben jár alap is ko lá ba. Bi zo nyos ese tek ben

több köz ség is meg ál la pod hat az is ko lai kör ze -

tek ki ala kí tá sá ban.

A 4a.§ az ön kor mány za ti ke rü let fel ada ta it

és kom pe ten ci á it tag lal ja. Az át ru há zott jog kö -

rök nek meg fe le lő en a me gye hoz za lét re és

szün te ti meg a ha tás kö ré be tar to zó kö zép is ko -

lá kat, a szak mun kás kép ző is ko lá kat és a gya -

kor la ti ok ta tást biz to sí tó köz pon to kat.

Te rü le ti ön kor mány za ti fel adat kö ré ből adó -

dó an lét re hoz hat és meg szün tet he ti a fenn tar tá -

sa alatt mű kö dő:

– mű vé sze ti alap is ko lá kat,

– ér dek kö ri te vé keny sé get biz to sí tó in téz mé -

nye ket,

– di ák ott ho no kat (kol lé gi u mo kat),

– is ko lai ét kez dé ket,

– gya kor la ti ok ta tást biz to sí tó in téz mé nye ket,

– is ko lai szol gál ta tást vég ző köz pon to kat,

– er dei is ko lá kat.

Az is ko lák és egyéb ok ta tá si-ne ve lé si in téz -

mé nyek fenn tar tó ja ként ha son ló fel ada to kat

kell el lát nia, mint a köz sé gek nek.
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A Tt. 416/2001 sz. tör vény nek mind a köz -

sé gek re, mind a me gyék re vo nat ko zó sza bá lyo -

zá sa rend kí vü li je len tő ség gel bírt a ma gyar (és

más nem ze ti sé gi) nyel ven ok ta tó is ko lák és ok -

ta tá si in téz mé nyek szá má ra.

A köz ség és a ke rü let ha tás kö rei le he tő vé tet -

ték mind az is ko lák és az ok ta tá si in téz mé nyek

fej lesz té sét, tá mo ga tá sát, újak lét re ho zá sát, mind

ezek – ese ten ként ob jek tív oko kat nél kü lö ző –

ös  sze vo ná sát, gyen gí té sét, meg szün te té sét. 

Ma is ér vé nyes, hogy a fenn tar tó te le pü lé si

ön kor mány zat ok és ke rü le ti ön kor mány zat ok

sze mé lyi ös  sze té te le, a kép vi se lők, a pol gár -

mes ter, il let ve a me gyei elöl já ró nem ze ti sé ge és

szak mai fel ké szült sé ge meg ha tá ro zó is ko lá ink,

in téz mé nye ink szem pont já ból. Mind ezek va ló -

ság tar tal mát or szág szer te több pél da bi zo nyít ja.

Ahol ma gyar több sé gű ön kor mány zat mű kö dik,

ott több haj lan dó ság mu tat ko zik a kis lét szá mú

is ko lák meg tar tá sá ra, a kö zös igaz ga tá sú (szlo -

vák–ma gyar) kö zép is ko lák szét vá lasz tá sá ra, a

pénz esz kö zök ará nyos el osz tá sá ra, a szub jek tív,

egy ol da lú dön té sek ki küsz öbö lé sé re.

En nek kö vet kez té ben a leg na gyobb ve -

szély nek azok ban a ré gi ók ban van nak ki té ve a

ma gyar is ko lák és ok ta tá si in téz mé nyek, ahol a

ma gyar la kos ság szór vány ban él.

5.2 Az ál lam igaz ga tást biz to sí tó in téz mé nyek

A köz sé gek re és me gyék re át ru há zott ha tás kö -

rö kön túl bi zo nyos fel ada to kat to vább ra is az

ál lam igaz ga tá si in téz mé nyek, hi va ta lok lát nak

el az ok ta tás ügy te rén is. Így pl. is ko la-, il let ve

in téz mény fenn tar tó sze re pük le het, ha a köz ség

nem biz to sít ja a kö te le ző is ko la lá to ga tás fel té -

tele it, is ko lai ta nács adó in téz mé nye ket mű köd -

tet nek, jo gi ta nács adást biz to sí ta nak stb. Kü -

lön le ges fel ada tot je len te nek az egyes me gyék -

ben lét re ho zott or szá gos ha tás kö rű is ko lák és

ok ta tá si in téz mé nyek, a nem zet kö zi szer ző dé -

sek kel, meg ál la po dá sok kal lét re ho zott is ko lák

és in téz mé nyek. Az ál lam igaz ga tást biz to sí tó

hi va ta lok együtt mű köd nek az is ko la ügyi ön -

kor mány za ti szer vek kel, más ál la mi szer vek -

kel, ter mé sze tes és jo gi sze mé lyek kel, ci vil,

kul tu rá lis és sport szer ve ze tek kel is.

A tör vény 13. fe je ze té nek 7.§-a az is ko lai,

köz sé gi és me gyei ön kor mány zat ok ös  sze té te -

lé vel, ha tás kö re i vel, fel ada ta i val fog lal ko zik.

Új ön kor mány za ti elem ként je le nik meg a di ák -

ta nács, mely a 7.b § sze rint a kö zép is ko lák di -

ák ja it, il let ve a di á kok ér de ke it kép vi se li.

A di ák ta nács vé le ményt al kot hat az is ko lá -

ban fel me rü lő ok ta tá si és ne ve lé si kér dé sek ről,

részt vál lal az is ko la bel ső rend tar tá sá nak meg -

fo gal ma zá sá ban, kép vi se li az is ko la di ák ja it az

is ko la igaz ga tó já val, ve ze té sé vel szem ben,

meg vá laszt ja, il let ve vis  sza hív ja azt a di á kot,

aki a di ák ta ná csot kép vi se li az is ko la ta nács ban.

6. A MA GYAR IS KO LA HÁ LÓ ZAT SZÉT  -

ROM BO LÁ SÁ RA TETT KÍ SÉR LET A

MEČIAR-KO R MÁNYZAT IDE JÉN

6.1. Az egyes tan tár gyak al ter na tív (va ló já -

ban szlo vák nyel ven tör té nő) ok ta tá sá nak

kon cep ci ó ja az ún. nem ze ti sé gi leg ve gyes te -

rü le tek is ko lá i ban

Cseh szlo vá kia meg ala ku lá sá tól kezd ve a ha ta -

lom hol nyíl tan, hol bur kol tan igye ke zett meg -

szün tet ni a ma gyar is ko lá kat.

A ha ta lom esz kö zei és mód sze rei al kal man -

ként kü lön böz tek, s a hi vat ko zá si alap is vál to -

zott, a kol lek tív bű nös ség el vé nek ér vé nye sí té -

sé től az ún. ra ci o na li zá lá son át a nyelv tör vény -

re és az al kot mány ra va ló hi vat ko zá sig. Ezt a

célt szol gál ta az is ko la rend szer több szö ri át -

szer ve zé se, az in teg rá ció, a szlo vák és a ma -

gyar is ko lák ös  sze vo ná sa kö zös igaz ga tás alá, a

pon tat lan, sok szor rossz in du la tú ele me ket tar -

tal ma zó ki mu ta tá sok, sta tisz ti kák, a ma gyar pe -

da gó gus kép zés el sor vasz tá sá ra tett kí sér le tek.

Már az ok ta tá si tár ca 1991. el ső fél évé re ki -

dol go zott fő fel ada tai meg fo gal ma zá sá nál a kor -

mány prog ram nyi lat ko za tá ból ki in dul va rend kí -

vül nagy hang súlyt fek te tett a szlo vák nyelv el sa -

já tí tá sá ra. A ma gyar tan nyel vű is ko lák szá má ra

több fé le meg ol dást ja va solt, mint pl. a szlo vák

nyelv he ti óra szá má nak nö ve lé se, nem kö te le ző

szlo vák nyelv órák be ik ta tá sa, a szak ter mi no ló gia

két nyel vű ok ta tá sa, a szlo vák sza kkon verzá ció

be so ro lá sa a nem kö te le ző tan tár gyak kö zé, a te -

ma ti kus egy sé gek szlo vák nyel vű ös  sze fog la lá sa.
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En nek kap csán tűz ték na pi rend re az egyes

tan tár gyak szlo vák nyel ven tör té nő ok ta tá sa le -

het sé ges mó do za ta i nak ki dol go zá sát. A ja vas -

lat nak 1992. de cem ber 31-re kel lett el ké szül -

nie, kí sér le ti meg va ló sí tá sát né hány is ko lá ban

az 1993/94-es is ko la év re ter vez ték.

A nap vi lág ra ke rült ter ve zet el len szü lők,

pe da gó gu sok, pszi cho ló gu sok, or vo sok, nyel -

vé szek, po li ti ku sok és a ci vil szer ve ze tek kép -

vi se lői til ta koz tak a saj tó ban, rá di ó ban, nagy -

gyű lé se ken.

6.2. Az SZMPSZ re ak ci ó ja

A Szlo vá ki ai Ma gyar Pe da gó gu sok Szö vet sé ge

Matúš Kučera ok ta tá si mi nisz ter nek kül dött

nyílt le vél ben fej tet te ki ag go dal mát és til ta ko -

zá sát:

Tisz telt Mi nisz ter úr!
Mély meg döb be nést és nyug ta lan sá got vál -

tott ki a szlo vá ki ai ma gyar ság kö ré ben az a hír,
hogy a szlo vák ok ta tás ügyi tár ca ún. al ter na tív
is ko lá kat akar lét re hoz ni azok ban a köz sé gek -
ben, ahol már van ma gyar is ko la. Til ta ko zunk a
mi nisz ter úr ál tal al ter na tív nak ne ve zett, va ló -
já ban két nyel vű is ko lák lét re ho zá sa el len,
mely ben a tár sa da lom tu do má nyi tan tár gya kat
anya nyel ven, a ter mé szet tu do má nyi tan tár gya -
kat pe dig szlo vá kul ok tat nák. 

A szlo vák nyelv el sa já tí tá sá nak, amit ez a
terv ki mon dat la nul is meg cé loz, nem le het pri o -
ri tá sa a szak mai tu dás előt t. Kü lö nö sen ért he tet -
len ez a szán dék ab ban az or szág ban, ahol mind -
un ta lan Komen ský ta ní tá sá ra hi vat koz nak.

Kér dez zük a mi nisz ter urat: Szlo vá ki á nak
az ál lam nyel vet jól be szé lő lo já lis ma gyar ál -
lam pol gár ok ra, vagy jó szak em be rek re van-e
szük sé ge önál ló sá ga el ső ne héz nap ja i ban?!

Az ENSZ-nek „A gyer me kek jo ga i ról szó ló
egyez mé nye”, amit a Szö vet sé gi Gyű lés is ra ti -
fi kált (104/1991 Tt.), s így kö te le ző ér vé nyű
Szlo vá kia szá má ra is, egy ér tel mű en sza va tol ja
a gyer me kek anya nyel vű ok ta tá sát és min den -
ne mű meg nyil vá nu lá sát, s amen  nyi ben ezt egy
ál lam mi nisz té ri u ma nem biz to sít ja, sze mé lyi -
sé gük fej lő dé se el len kö vet el bűnt és me rény le -
tet (Tt. 104/1991, 2., 28. és 30. cik kely).

Min den em ber al kot má nyos jo ga a mű velt -
ség anya nyel ven tör té nő meg szer zé se, amit
Szlo vá kia al kot má nya is sza va tol.

A je len le gi ok ta tás ügyi mi nisz té ri um kez de -
mé nye zé se szá munk ra nem új. Ha son ló alat to -
mos tö rek vést ta pasz tal tunk több al ka lom mal is
(pl. 1974-ben, 1984-ben) a volt párt ál lam ide -
jén. Meg győ ző dé sünk, hogy a két nyel vű is ko lák
„kí ná la ta” a jó szán dék me zé be öl töz tet ve is a
de mok rá cia ci ni kus meg csú fo lá sa.

Vé le mé nyünk sze rint a szlo vák ok ta tás ügy
egé sze el avult, fej lő dés kép te len. Mi előb bi át -
szer ve zé se egy aránt szol gál ná az ös  szes szlo vá -
ki ai gyer mek ér de két, te kin tet nél kül nem ze ti sé -
gi ho va tar to zás ára. Eh hez a mun ká hoz mi is
fel ajánl juk se gít sé gün ket. En nek ér tel mé ben
sür get jük egy új köz ok ta tá si tör vény ki dol go zá -
sát, amely ma gá ba fog lal ja a nem ze ti sé gi ok ta -
tás ügy ki elé gí tő ren de zé sét is.

Is ko lá ink anya gi biz ton sá gát és füg get len -
sé gét ab ban lát juk, hogy az óvo dá kat és alap is -
ko lá kat az ön kor mány zat ok ha tás kö ré be utal -
ják.

A nem ze ti sé gi ok ta tás ügy tönk re té te lé re irá -
nyu ló ed di gi kí sér le tek - köz tük a két nyel vű is -
ko lák lét re ho zá sá nak ter ve is azt bi zo nyít ják,
hogy is ko lá ink jö vő je már több év ti ze de nem
szak em be rek, ha nem el fo gult, ese ten ként in to -
le ráns po li ti ku sok ke zé ben van.

Ke se rű ta pasz ta la ta ink egy re in kább ar ról
győz nek meg mind an  nyi un kat, hogy nem ze ti sé -
gi ok ta tás ügyünk biz ton sá gát ki zá ró lag a kul tu -
rá lis és ok ta tás ügyi ön igaz ga tás te rem ti meg.

Ér sek új vár, 1993. ja nu ár 24.

A Szlo vá ki ai Ma gyar Pe da gó gu sok

Szö vet sé ge Or szá gos Kép vi se lő tes tü le te

6.3. A két nyel vű (ún. al ter na tív) ok ta tás kon -

cep ci ó ja

A kon cep ció – mely nek nem is igen tit kolt cél -

ja a ma gyar is ko lák ok ta tá si nyel vé nek meg vál -

toz ta tá sa – azért volt kü lö nö sen ve szé lyes, mi -

vel lát szó lag az ön kén tes sé gen ala pult, csúsz ta -

tá sok kal, fer dí té sek kel te li fel mé ré sek re hi vat -
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koz va igye ke zett ob jek tív nek mu tat koz ni. Ki -

dol go zói ter mé sze te sen el hall gat ták, hogy a

két nyel vű ún. al ter na tív ok ta tás be ve ze té sét a

nem ze ti sé gi leg ve gye sen la kott te rü le te ken

min den ne mű szak mai meg ala po zott ság nél kül,

a Szlo vák Nem ze ti Párt kez de mé nye zé sé vel

össz hang ban a Mečiar-ko r mány prog ram nyi lat -

ko za ta is tá mo gat ta.

A kon cep ció meg fo gal ma zói ar ra ala poz ták

ter ve ze tü ket, hogy Szlo vá ki á ban az ún. nem ze -

ti sé gi nyel ven ok ta tó is ko lák nak há rom tí pu sa

lé te zett:

1) Nem ze ti sé gi ta ní tá si nyel vű is ko lák, me -

lyek ben min den tan tár gyat a nem ze ti ki -

sebb ség nyel vén, a szlo vák nyel vet mint

kom mu ni ka tív cél nyel vet az ide gen nyel -

vek mód szer ta na alap ján ok tat ják. Eb be a

ka te gó ri á ba a ma gyar tan nyel vű is ko lák tar -

toz tak.

2) Nem ze ti sé gi ta ní tá si nyel vű is ko lák, me -

lyek ben bi zo nyos tan tár gya kat a nem ze ti

ki sebb ség nyel vén ta ní ta nak:

– az alap is ko lák al só ta go za tán a ze nei és

kép ző mű vé sze ti ne ve lést, va la mint a

kör nye zet is me re tet és hon is me re tet;

két nyel vű en (szlo vá kul és anya nyel ven

is) a ter mé szet tant és a mun ká ra va ló ne -

ve lést;

– az alap is ko lák fel ső ta go za tán anya nyel -

ven ok tat ják a ze nei és kép ző mű vé sze ti

ne ve lést, két nyel vű en a tör té nel met,

föld raj zot, az eti kai és pol gá ri ne ve lést;

a töb bi tan tár gyat (az anya nyelv és iro -

da lom tan tárgy ki vé te lé vel) szlo vák

nyel ven ok tat ják (uk rán és né met tan -

nyel vű is ko lák).

3) A nem ze ti ki sebb ség nyel vét ok ta tó is ko -

lák ban az anya nyelv és iro da lom ki vé te lé -

vel min den tan tár gyat szlo vák nyel ven ta ní -

ta nak (uk rán nyel vet és né met nyel vet ok ta -

tó is ko lák).

A szer zők a tan fel ügye let fel mé ré se i re és

el len őr zé se i re hi vat koz va meg ál la pí tot ták,

hogy a ki sebb sé gi nyel ven ok ta tó is ko lák ta nu -

lói a szlo vák is ko lák ta nu ló i val tar tal mi lag és

men  nyi sé gi leg egyen ér té kű tu dás anya got kap -

nak, mi vel azo nos tan ter ve ket, tan köny ve ket

stb. hasz nál nak.  Bi zo nyos ki vé telt ké pez nek az

ún. spe ci fi kus tan tár gyak, mint az anya nyelv és

iro da lom, kör nye zet is me ret, ze nei és kép ző mű -

vé sze ti ne ve lés, tör té ne lem, föld rajz. Ezek ke -

re té ben a gyer me kek to váb bi is me ret anya got

kap nak nem ze ti, re gi o ná lis tör té ne lem ből, kul -

tú rá ból, nép mű vé szet ből. Azt már el hall gat ták,

hogy ezek ben az is ko lák ban csak a szlo vák tan -

köny vek (ese ten ként rossz szín vo na lú) for dí tá -

sa it hasz nál hat ták. A nem ze ti tör té nel mün ket

tar tal ma zó ma gyar or szá gi tan köny vek hasz ná -

la tát az ok ta tá si tár ca el le nez te, bár a tör vény

nem til tot ta. A tan fel ügye lők szi go rú el len őr zé -

se ket tar tot tak az is ko lai könyv tá rak ban és a

Ma gyar or szág ról be ho zott tan köny vek hasz ná -

la tát még ta ná ri se géd könyv ként sem en ge dé -

lyez ték. A ti la lom fő leg a tör té ne lem- és föld -

rajz köny vek re, tér ké pek re vo nat ko zott, mi vel

az ok ta tá si tár ca sze rint ezek el fer dí tik a szlo -

vák tör té nel met.

6.4. A két nyel vű ok ta tás be ve ze té se el fo gad -

ha tat lan a szlo vá ki ai ma gyar is ko lák ban

6.4.1. El len ér vek

A kon cep ció az in dok lá sá ban több de ma góg ál -

lí tást tar tal maz. A leg is mer tebb és leg töb bet

han goz ta tott „érv” az volt, hogy azok a fi a ta -

lok, akik a nem ze ti ki sebb sé gek nyel vén ok ta tó

is ko lá ba jár tak (ma gyar is ko lá ba), nem tud nak

ér vé nye sül ni Szlo vá kia egész te rü le tén, mi vel

ala csony szin ten bír ják az ál lam nyel vet.

Ezt az ál lí tást ma ga a min den na pi gya kor lat

cá fol ta – cá fol ja:

– er ről so ha nem ké szült kor rekt, meg bíz -

ha tó fel mé rés;

– a ma gyar is ko lát vég zett fi a ta lok csak

rit kán ke res nek ál lást szü lő föld jük től tá -

vol, tel je sen szlo vák kör nye zet ben;

– a gya kor lat azt bi zo nyít ja, hogy a kez de -

ti (át me ne ti) nyel vi ne héz sé gek le küz -

dé se után ezek a fi a ta lok prob lé ma men -

te sen be il lesz ked nek kör nye ze tük be és

ér vé nye sül nek mun ka hely ükön;

– mi vel ek kor Szlo vá ki á ban a fő is ko lai,

egye te mi ok ta tás csak szlo vák nyel ven

folyt, a dip lo má val ren del ke ző fi a ta lok -

nak már nem le het tek nyel vi prob lé má ik.
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To váb bi hi vat ko zá si alap ként hasz nál ták azt

a tényt, mi sze rint ke vés ma gyar is ko lát vég zett

fi a talt vesz nek fel a kö zép- és fő is ko lák ra,

egye te mek re. Az ok ta tá si mi nisz té ri um il le té -

kes fő osz tá lya sze rint ezek a ta nu lók – fő leg ta -

nul má nya ik kez de ti sza ka szá ban – ko moly

gon dok kal küsz köd nek a szlo vák nyelv hi á nyos

is me re te mi att.

Ter mé sze te sen ez az ál lí tás is csak rész igaz -

sá got tar tal maz. A va ló ság ban an nak a tény nek,

hogy ke ve sebb ma gyar fi a tal vé gez te el a kö -

zép-, il let ve fő is ko lát, egye te met, több oka

volt:

– a ma gyar anya nyel vű is ko la kö te les

gyer me kek, il let ve a ma gyar tan nyel vű

alap is ko lák szá má hoz vi szo nyít va

arány ta la nul ke vés volt a ma gyar kö zép -

is ko la, fő leg a szak kö zép is ko la és szak -

mun kás kép ző is ko la;

– a ma gyar is ko lát vég zett di á kok nagy

há nya da azért kény sze rült szlo vák tan -

nyel vű kö zép is ko lá ba, mi vel bi zo nyos

sza ko kat csak szlo vák nyel ven ok tat tak;

– a ma gyar anya nyel vű di á kok már a fel -

vé te li vizs ga so rán hát rány ba ke rül tek

szlo vák di ák tár sa ik kal szem ben, mi vel

nem azon a nyel ven tet ték le a fel vé te li

vizs gát, ame lyen a tan tár gya kat ta nul -

ták;

– ha son ló hely zet be ke rül tek a ma gyar kö -

zép is ko lai érett sé gi vel ren del ke ző di á -

kok a szlo vák fő is ko lai (egye te mi) fel -

vé te li vizs gá kon;

– a fen ti oko kat egé szí ti ki az a tény is,

hogy a ma gyar la kos ság több sé ge kis te -

le pü lé se ken, fal vak ban él, ahol ál ta lá -

ban más volt az igény a to vább ta nu lást

il le tő en, mint a nagy vá ros ok ban.

Em lí tés re mél tó még né hány to váb bi ál lí tás

is, mint pl.:

– bár el is me rik, hogy a ma gyar és a szlo -

vák nyelv nyelv ta na, szó- és mon dat -

szer ke ze te el té rő, ugyan ak kor el vár nák,

hogy a ma gyar is ko lák ban a szlo vák

nyel vet mint egy má so dik anya nyelv -

ként ok tas sák;

– ne hez mé nye zik, hogy a tag lalt te rü le te -

ken a gyer me kek több sé ge (mint egy

59%) csak a szlo vák nyelv és iro da lom

órá kon be szél szlo vá kul;

– a ma gyar pe da gó gu sok élet ko ra vi -

szony lag ma gas, ezért nem tud nak új,

mo dern nyelv ok ta tá si mód sze re ket el sa -

já tí ta ni stb.

Mind ezek az „ér vek” ar ra szol gál tak, hogy

bi zo nyít sák, az ál ta luk ja va solt kon cep ció le het

az és  sze rű meg ol dás a ma gyar is ko lák ban a

szlo vák nyelv el sa já tí tá sá ra. Fi gyel men kí vül

hagy ták a ha zai jog sza bá lyo kat és nem zet kö zi

szer ző dé se ket, me lyek vé dik a gyer me kek és

szü lők jo ga it.

A szü lők már dön töt tek az ok ta tás nyel vé -

ről, ami kor ma gyar vagy szlo vák is ko lá ba írat -

ták gyer me kü ket. A két nyel vű ok ta tás fel kí ná -

lá sa, s fő leg erő sza kolt be ve ze té se ezek szel le -

mé vel el len té tes, mi vel be fo lyá sol ja (igyek szik

meg vál toz tat ni) a szü lő dön té sét, amit a nem -

zet kö zi ér vé nyű do ku men tu mok és a Szlo vák

Köz tár sa ság Al kot má nya is tilt, mi vel ez elő -

idéz he ti a nem ze ti ki sebb sé gek as  szi mi lá ci ó ját

(12. cikk. 3. pont: „Min den ki nek jo gá ban áll

sza ba don ha tá roz ni sa ját nem ze ti sé gé ről. Ti los

en nek a dön tés nek bár mi fé le be fo lyá so lá sa és

az elnemzetlenítésre irá nyu ló nyo más min den

mó do za ta.”) (Dolník Er zsé bet 1993).

6.4.2. Két nyel vű ne ve lés az óvo dá ban

A ter ve zet el ső fo ka az óvo dá ban va ló sult vol -

na meg. A ja vas lat el len té tes min den lé lek ta ni,

pe da gó gi ai és er köl csi alap elv vel, va la mint a

gyer me kek jo ga it biz to sí tó nem zet kö zi do ku -

men tu mok kal.

A ma gyar óvo dák ban olyan osz tá lyo kat kí -

ván tak lét re hoz ni, me lyek ben két – az óvo da

törzs ál lo má nyá ba tar to zó – a gyer me kek anya -

nyelv ét be szé lő óvó nő és egy szlo vák óvó nő

dol goz na.

A szlo vák ne ve lést az óvó nők az egyes fog -

lal ko zá so kon, az al ko tó já ték so rán, a tor na, a

tisz tál ko dás, ét ke zés, sza bad ban va ló já ték stb.

ke re té ben va ló sí ta nák meg, ami ből kö vet ke zik,

hogy a gyer me kek csak na gyon kor lá to zott

mér ték ben hasz nál nák anya nyel vü ket. Ez ter -

mé sze te sen sú lyos ká ro kat okoz na a gyer mek

szel le mi fej lő dé sé ben, nem biz to sí ta ná az anya -

33A magyar iskolahálózat szétrombolására tett kísérlet a Mečiar-kormányzat idején



nyelv fej lesz té sét és az anya nyel vű is ko lá ra va -

ló fel ké szü lést. A szlo vák óvó nő je len lé te kí -

ván ta biz to sí ta ni, hogy a szlo vák nyelv min den

te vé keny ség ben meg je len jen, de el ső sor ban az

óvó nő és a gyer mek kom mu ni ká ci ó já ban.

Em ber te len, eti kát lan mó don a szer zők szá -

mol tak az zal, hogy konf lik tus hely zet jö het lét -

re a szlo vák nyelv hi á nyos is me re té nek kö vet -

kez té ben, va la mint a gyer me kek ér zé keny sé gé -

ből, az anya nyelv ükön kom mu ni ká ló óvó nő höz

va ló ra gasz ko dás ból adó dó an. A gyer me kek

vár ha tó túl ter he lé sét az zal akar ták „or vo sol ni”,

hogy ja va sol ták, az óvo dák mű köd je nek együtt

pszi cho ló gus sal, lo go pé dus sal, pe da gó gi ai ta -

nács adó val, s kí vá na tos nak tar tot ták a ma gyar

óvó nő fo lya ma tos je len lét ét.

Jo gos fel há bo ro dást vál tott ki ez a ja vas lat

mind a szü lők és pe da gó gu sok, mind a szak em -

be rek kö ré ben, mi vel már ko ráb ban kli ni kai bi -

zo nyí tást nyert az ilyen hely te len két nyel vű ne -

ve lés ká ros ha tá sa a gyer me kek re.

6.4.3. Két nyel vű ok ta tás az alap- és kö zép is -

ko lák ban

A két nyel vű óvo dák tö me ges lét re ho zá sá nak

köz vet len ha tá sa lett vol na a ma gyar is ko lák ra

is. A két nyel vű óvo dá ba já ró gyer me kek elő re -

lát ha tó an két nyel vű vagy szlo vák ok ta tá si nyel -

vű is ko lá ban foly tat ták vol na ta nul má nya i kat,

ami ter mé szet sze rű en a ma gyar is ko la há ló zat

le épü lé sét von ta vol na ma ga után. Az anya -

nyel vű is ko lák meg szű né se pe dig a nem ze ti ki -

sebb ség – ese tünk ben a ma gyar ság – erő sza kos

as  szi mi lá ci ó ját szol gál ná.

Ter je del mi okok ból nem fog la koz ha tunk

rész le te sen az alap- és kö zép is ko lák ban ja va -

solt két nyel vű ok ta tás be ve ze té sé re ki dol go zott

ja vas la tok kal. Az alap is ko lák ban 2 va ri ánst kí -

nál tak, me lyek sze rint bi zo nyos tan tár gya kat

szlo vák nyel ven ok tat tak vol na, s a ta nu lók nak

szlo vák is ko lák szá má ra ké szült tan köny ve ket

kel lett vol na hasz nál ni.

A kö zép is ko lák ese té ben az egyes tan tár -

gya kon kí vül fi gye lem be kí ván ták vol na ven ni

az is ko lák szak mai pro fil ját is. En nek meg fe le -

lő en bi zo nyos el mé le ti tan tár gyak szlo vák

nyel vű ok ta tá sán túl szak tan tár gya kat, sőt a

szak mai gya kor la tot is szlo vák nyel ven akar ták

ta ní ta ni.

Csak rejt ve je len tek meg a két nyel vű ok ta -

tás be ve ze té sé nek kon cep ci ó já ban a pe da gó gu -

sok ra ki ter je dő kö ve tel mé nyek. Ter mé sze te sen

a sze rin tük „al kal mas” pe da gó gu sok fel vé te lé -

ről az il le té kes tan ügyi igaz ga tó ság hi va tott

dön te ni, te hát vár ha tó volt a ma gyar pe da gó gu -

sok el bo csá tá sa és a szlo vák ok ta tók tö me ges

be áram lá sa a ma gyar is ko lák ba.

A ter ve zet köz zé té te le azon nal til ta ko zás -

hul lá mot vál tott ki or szág szer te. Po li ti ku sok,

pe da gó gu sok, szü lők, di á kok az ok ta tás ügyi

szak ér tők kel kar ölt ve har col tak a ma gyar is ko -

lák lé tét fe nye ge tő kon cep ció el len. Til ta ko zá -

suk nak han got adott mind a ha zai, mind a kül -

föl di saj tó, s tu do mást sze rez tek ró la a kü lön -

bö ző nem zet kö zi jo gi és po li ti kai in téz mé nyek.

A kon cep ció el len na gyon sok érv szólt,

ezek kö zül csak né há nyat em lí tünk:

– a két nyel vű ok ta tás kon cep ci ó ja (az ál -

lam nyelv vé del mé ről szó ló tör vény, a

szlo vák al kot mány, a kor mány prog ram

és más do ku men tu mok is me re té ben)

nem azt a célt szol gál ja, hogy a ma gyar

aj kú gyer me kek el sa já tít sák az ál lam -

nyel vet, ha nem azt, hogy fe lejt sék el

anya nyel vü ket; a vég ső cél a ma gyar is -

ko la há ló zat el sor vasz tá sa;

– kül föl di, tu do má nyo san meg ala po zott

és jól mű kö dő két nyel vű prog ra mok

sze rint csak az alap is ko la utol só év fo -

lya ma i ban le het (csak ön kén tes ség alap -

ján) má sod nyel ven ta ní ta ni olyan igé -

nyes tan tár gya kat, mint a ma te ma ti ka,

fi zi ka, ké mia stb.;

– a két nyel vű ség ku ta tói (pl. Lanstyák Ist -

ván) sze rint biz tos, hogy az ilyen kon cep -

ció csak ak kor le het ered mé nyes, ha stá -

tu szát te kint ve a ki sebb sé gi nyelv egyen -

ran gú a több ség nyel vé vel; a szlo vá ki ai

ma gyar ság nyel vé re ez nem ér vé nyes;

– a szlo vák kor mány ré szé ről hi ány zott a

haj lan dó ság a kol lek tív em be ri jo gok ér -

vé nye sü lé sé nek el is me ré sé re, már pe dig

ezen jo gok fi gye lem be vé te le nél kül az

ilyen kon cep ció egy ér tel mű en ki sebb -

ség el le nes;
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– mi vel a ma gyar aj kú gyer me kek több -

nyi re szlo vák, il let ve ve gyes nyel vi kör -

nye zet ben él nek, az is ko lá nak kel le ne

el ső sor ban az anya nyelv fej lesz té sét

szol gál nia; ez a ter ve zet ez zel el len tét -

ben (szin te ki zá ró lag) a fe ti si zált ál lam -

nyelv el sa já tí tá sát tű zi ki cé lul;

– a be vált két nyel vű prog ra mok sze rint a

pe da gó gus nak is két nyel vű nek kell len -

nie, ez a ter ve zet szlo vák anya nyel vű

(nem ze ti sé gű) pe da gó gu sok kal szá molt;

– a két nyel vű is ko la hely re hoz ha tat lan ká -

ro kat okoz na a ma gyar gyer me kek ön tu -

da tá ban, lel ki vi lá gá ban, sze mé lyi sé gé -

ben;

– min de nütt, ahol be ve zet ték az ilyen faj ta

két nyel vű ok ta tást, ez a ki sebb ség is ko lá -

i nak meg szű né sét, a nem ze ti ön tu dat

meg gyen gü lé sét, vég ered mény ben a ki -

sebb ség as  szi mi lá ci ó ját ered mé nyez te

(lás d: szlo vá ki ai ru té nek és uk rá nok, a

Szov jet unió szá mos nem ze ti ki sebb sé ge);

– a ter ve zet egy ér tel mű en csor bít ja a

gyer me kek és a szü lők nem zet kö zi do -

ku men tu mok ban rög zí tett jo ga it.

7. JOG SÉR TŐ IN TÉZ KE DÉ SEK A HAR-

MADIK ME ČIAR-KO R MÁNY IDE JÉN

7.1. Az ok ta tá si mi nisz té ri um ma gyar el le nes

lé pé sei

Az 1994-ben ha ta lom ra ju tott har ma dik

Mečiar-ko r mány ban az en nek lét re jöt tét biz to -

sí tó po li ti kai al ku ered mé nye képp a Szlo vák

Nem ze ti Párt ke zé be ke rült a kul tu rá lis és ok ta -

tá si tár ca, mely te vé keny sé gé nek alap ve tő cél ja

a ma gyar kul tu rá lis in téz mé nyek el le he tet le ní -

té se és a ma gyar tan nyel vű is ko la há ló zat szét -

rom bo lá sa volt.

Az Eva Slavkovská (SNS) ve zet te ok ta tá si

tár ca ál tal ki dol go zott tör vé nyek és ren de le tek

kö zül szá munk ra leg sé rel me seb bek vol tak:

– A Tt. 542/1990. szá mú, az ok ta tás ügyi

ál lam igaz ga tá sá ról szó ló tör vény mó do -

sí tá sa;

– A tár ca ál tal ki dol go zott pe da gó gi ai-

szer ve zé si ren del ke zé sek, mely ben a

nyelv tör vény re hi vat koz va el ren de li,

hogy az ún. pe da gó gi ai do ku men tá ci ót

ki zá ró lag ál lam nyel ven sza bad ve zet ni,

il let ve meg tilt ja a két nyel ven ki töl tött

bi zo nyít vá nyok ki adá sát;

– Az alap- és kö zép is ko lák ról szó ló ún. is -

ko lai (köz ok ta tá si) tör vény mó do sí tá sa,

mely ugyan az 57a) cik kely ér tel mé ben

le he tő vé te szi a ma gán- és egy há zi is ko -

lák lét re ho zá sát, de ugyan ak kor az ok ta -

tá si mi nisz té ri um min den esz köz zel gá -

tol ta a ma gyar nem ál la mi is ko lák meg -

ala pí tá sát;

– Az SZK Ok ta tá si Mi nisz té ri u má nak a

pe da gó gu sok szak mai és pe da gó gi ai al -

kal mas sá gá ról szó ló 222/1993-as szá mú

ren de le té nek mó do sí tá sa ered mé nye -

képp a ma gyar is ko lák ban mind több

szlo vák anya nyel vű, ma gya rul ros  szul

be szé lő pe da gó gus ke rült, t.i. nem volt

kö te le ző a ma gyar is ko lák ok ta tá si nyel -

vé ből vizs gát ten ni;

– Az SZK Ok ta tá si Mi nisz té ri u ma 1996.

áp ri lis 10-i ren de le te a kö zép is ko lai fel -

vé te li vizs gák ról, mely hát rá nyos hely -

zet be hoz ta a ma gyar tan nyel vű alap is -

ko lák di ák ja it; a ren de let ér tel mé ben kö -

te le ző lett fel vé te li vizs gát ten ni szlo vák

nyelv ből és iro da lom ból, va la mint más

szak tan tár gyak ból, a má sik fel vé te li tan -

tárgy ról (ma gyar nyelv vagy ma te ma ti -

ka) a pe da gó gi ai ta nác  csal tör tént meg -

vi ta tás után az igaz ga tó dön tött.

– Az át té rés a kö te le ző ki lenc éves alap is -

ko lai ok ta tás ra az 1997/98-as tan év ben

kez dő dött. Ez a szlo vá ki ai ok ta tá si ren -

de let lát szó lag egy sé ge sen érin tő in téz -

ke dés is rej tett le he tő sé get a ma gyar is -

ko lák le épí té sé re. Az át té rés fo ko za to -

san va ló sult meg (az el ső év ben a di á -

kok 33,3%-a, a kö vet ke ző ben 66,6%-a,

a transz for má ció utol só évé ben, a

2000/2001-es tan év ben már min den ta -

nu ló csak a ki len ce dik év fo lyam be fe je -

zé se után lép he tett kö zép is ko lá ba), így a

ki sebb ta nu ló lét szá mú ma gyar kö zép is -

ko lák ban fo ko zot tab ban je lent ke zett az

osz tá lyok hi á nya.
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– Er re az idő szak ra te he tő a ma gyar pe da -

gó gus kép zés le épí té sét cél zó in téz ke dé -

sek so ra is. (Dolník Er zsé bet 1997)

8. A KÖZ OK TA TÁ SI TÖR VÉNY

Amint az or szág alap tör vé nye az al kot mány,

úgy az ok ta tás ügy alap tör vény ének te kint he tő a

köz ok ta tá si tör vény. A rend szer vál tást kö ve tő

idő szak egyik leg na gyobb hi á nyos sá ga, hogy a

je len leg is ha tá lyos Tt. 29/1984. sz. köz ok ta tá -

si tör vény 1984-ben ké szült el, az 1989-től el -

telt 16 év alatt 17 al ka lom mal mó do sult, de új,

kor sze rű köz ok ta tá si tör vényt má ig nem fo ga -

dott el a SZK Nem ze ti Ta ná csa.

Azon felül, hogy a mó do sí tá sok el le né re

már elé vült tör vény ről van szó, a szlo vá ki ai

ma gyar is ko lák szem pont já ból egy to váb bi

prob lé ma is fenn áll.

Az SZK Al kot má nya a 34. cik kely 2. be -

kez dé se 2. mon da tá ban rög zí ti a ki sebb sé gek -

hez tar to zó sze mé lyek szá má ra az anya nyel -

vükön fo lyó mű ve lő dé sé hez va ló jo gát, úgy -

mond „a tör vény ál tal meg sza bott fel té te lek

alap ján”. Ha son ló képp a ha tá lyos köz ok ta tá si

tör vény (Tt. 29/1984.) 3.§ 1. be kez dé sé nek má -

so dik mon da ta így ha tá roz za meg ezen al kot -

má nyos jog hoz zá fér he tő sé gé nek fel tét ele it:

„A cseh, ma gyar, né met, len gyel és uk rán

(ru szin) nem ze ti sé gű pol gá rok nak nem ze ti fej -

lő dé sük ér de ke i nek meg fe le lő  mér ték ben biz -

to sí tott az anya nyelv ükön va ló ok ta tás jo ga.”

Ez a meg fo gal ma zás túl pon tat lan, sem mit -

mon dó, mi vel:

– a szlo vá ki ai jog rend nem ha tá roz za meg,

mit je lent a nem ze ti fej lő dés és mik en -

nek kri té ri u mai,
– nincs olyan jog sza bály, mely meg ha tá -

roz ná, ki fo gal maz hat ja meg, il let ve ki

kép vi sel he ti egy bi zo nyos nem ze ti ki -

sebb ség le gi tim ér de ke it,

– a jog rend ar ról sem ren del ke zik, ki dön -

ti el, mit je lent a meg fe le lő mér ték,
amely ben az anya nyel vű ok ta tás a nem -

ze ti fej lő dés ér de ke it szol gál ja.

A köz ok ta tá si tör vény – bár fo lya ma to san

mó do sult az idő köz ben el fo ga dott tör vé nyek

ha tá sá ra, va la mint a Szlo vá kia ál tal el fo ga dott

és ra ti fi kált nem zet kö zi do ku men tu mok, szer -

ző dé sek, egyez mé nyek szel le mé ben – je len leg

már nem fe lel meg a kor kö ve tel mé nye i nek.

Tar tal mát te kint ve a kö vet ke ző főbb kér dé se ket

sza bá lyoz za:

– az is ko lák és ok ta tá si-ne ve lé si in téz mé -

nyek há ló za ta,

– az ok ta tás nyel ve,

– az alap is ko lák, kö zép is ko lák, szak is ko -

lák és szak mun kás kép ző in té ze tek,

– gya kor la ti ok ta tást biz to sí tó köz pon tok

és mun ka he lyek,

– kon zer va tó ri u mok,

– az ok ta tás for mái,

– kö zép is ko lai fel vé te li vizs gák és zá ró -

vizs gák,

– kü lön le ges (spe ci á lis) is ko la tí pu sok,

– szak kö ri te vé keny sé get biz to sí tó is ko lák

(mű vé sze ti alap is ko lák),

– ide ge nek gyer me ke i nek ok ta tá sa,

– az is ko la év szer ve zé se,

– tan rend és tan me net,

– te het ség gon do zás,

– ne ve lé si ta nács adó in téz mé nyek,

– pe da gó gi ai al kal ma zot tak és ezek mun -

ka jo gi kö rül mé nyei,

– egyéb – az ok ta tás ügy ben dol go zó – al -

kal ma zot tak,

– egy há zi és ma gán fenn tar tá sú is ko lák,

– át me ne ti ren del ke zé sek.

Az 1998-as vá lasz tá so kat kö ve tő en meg ala -

kult ko a lí ci ós kor mány szá má ra vi lá gos sá vált,

hogy az egyik leg sür gő sebb fel ada ta az ok ta tás -

ügy re form ja. En nek el le né re, bár el ké szült a

MILÉNIUM-tervezet, majd a Ne ve lés és ok ta tás

nem ze ti prog ram ja, az új köz ok ta tá si tör vényt

má ig nem fo gad ta el az SZK Nem ze ti Ta ná csa.

9. A MÁSODIK DZURINDA-KO R MÁNY -

ZAT FON TOS OK TA TÁS ÜGYI JOG SZA -

BÁ LYAI

9.1. Az ok ta tás ügyi ál lam igaz ga tás ról és az

is ko lai ön kor mány zat ról szó ló Tt. 596/2003.

sz. tör vény

A szlo vá ki ai ok ta tás ügy szem pont já ból a 2003.

év ki emel ke dő je len tő sé gű, mi vel no vem ber 5-
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én, il let ve 6-án a SZK Nem ze ti Ta ná csa el fo -

gad ta az ok ta tás ügyi ál lam igaz ga tá sá ról és az

is ko lai ön kor mány zat ról szó ló Tt. 596/2003 sz.

tör vényt, majd Az alap- és kö zép is ko lák és az

ok ta tá si in téz mé nyek fi nan szí ro zá sá ról szó ló

Tt. 597/2003 sz. tör vényt. Mind két jog sza bály

2004. ja nu ár 1-jén vált ha tá lyos sá.

Az is ko lák ál lam igaz ga tá sá ról és az is ko lai

ön kor mány zat ról szó ló tör vény 10 fe je zet ből

áll.

Az 1. fe je zet ha tá roz za meg az ál lam igaz ga -

tás szer ve it:

– igaz ga tó,

– köz ség,

– me gye (ke rü let),

– ke rü le ti tan ügyi hi va tal,

– ál la mi tan fel ügye let,

– az SZK Ok ta tá si Mi nisz té ri u ma,

– más köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek,

va la mint az is ko lai ön kor mány za tot

kép vi se lő szer vek:

– is ko la ta nács,

– köz sé gi is ko la ta nács,

– te rü le ti is ko la ta nács,

– is ko lai di ák ta nács.

A 2. fe je zet az is ko la igaz ga tó és az ok ta tá si

in téz mény igaz ga tó já ra vo nat ko zó ren del ke zé -

se ket tar tal maz za.

Az igaz ga tó ki ne ve zé sé vel és vis  sza hí vá sá -

val kap cso lat ban a tör vény igyek szik ki küsz ö -

böl ni a szub jek tív dön té sek le he tő sé gét, így pl.

az is ko la ta nács ja vas la ta az igaz ga tó sze mé lyé -

re a fenn tar tó szá má ra kö te le ző ér vé nyű, pon to -

san meg ha tá roz za a sze mé lyi és kva li fi ká ci ós

fel té te le ket, me lyek nek meg kell fe lel nie. Ha -

son ló képp ha tá roz za meg azo kat az in do ko kat,

me lyek alap ján az igaz ga tó vis  sza hív ha tó.

A köz sé gek, il let ve a me gyék ál tal fenn tar -

tott is ko lák és in téz mé nyek igaz ga tó i nak ki ne -

ve zé se 5 év re szól. Ez a fe je zet tar tal maz za a

pá lyá zat le bo nyo lí tá sá ra vo nat ko zó pon tos uta -

lá so kat, va la mint az igaz ga tó jog kör ét és fel -

ada ta it. Mind az igaz ga tó, mind a töb bi ve ze tő

tiszt sé get be töl tő sze mély kö te les el vé gez ni az

elő írt ve ze tő kép ző tan fo lya mot.

A köz ség és az ön kor mány za ti ke rü let ha -

tás kö re i vel fog lal ko zó 3. fe je zet fel so rol ja a

köz ség nek és a me gyék nek az is ko lák és ok ta -

tá si in téz mé nyek lét re ho zá sá val, fenn tar tá sá -

val, mű köd te té sé vel és meg szün te té sé vel kap -

cso la tos jo ga it és kö te les sé ge it. Fon tos ele me a

tör vény nek, hogy meg szab ja, mi kor lép fel a

köz ség, mint az ál lam igaz ga tást gya kor ló tan -

ügyi hi va tal. Amen  nyi ben a köz ség tan ügyi hi -

va tal (en nek fel té te le, hogy az ál ta la fenn tar tott

is ko lák ban leg alább 1000 ta nu ló le gyen), az

ügyek szak mai in té zé sé re fel vett al kal ma zott ra

szi go rú fel té te lek ér vé nye sek (pe da gó gi ai és

szak mai al kal mas ság, min. 5 év pe da gó gi ai

gya kor lat). Ez a fe je zet sza bá lyoz za az is ko lai

kör ze tek, il let ve a kö zös is ko lai kör ze tek ki ala -

kí tá sá ra vo nat ko zó fel té te le ket és le he tő sé ge -

ket.

A köz ség nek és a me gyé nek az ál lam igaz -

ga tás gya kor lá sá val kap cso la tos ter hei fi nan -

szí ro zá sá ra az ál lam a ke rü le ti tan ügyi hi va ta -

lok köz ve tí té sé vel biz to sít pénz ügyi ke re tet.

Kü lön fe je zet fog lal ko zik (4. fe je zet) a ke -

rü le ti tan ügyi hi va ta lok fel ada ta i val. A tör vény

jó vá ha gyá sa so rán sok érv és el len érv hang zott

el a ke rü le ti tan ügyi hi va ta lok szük sé ges sé ge,

il let ve lét jo go sult sá ga kap csán, mi vel több

olyan jog kör rel, fel adat kör rel ren del kez nek,

me lye ket más ál lam igaz ga tá si szerv is gya ko -

rol hat na. Az el telt évek ta pasz ta la tát fi gye lem -

be vé ve a tör vény ho zók fel te he tő en új ra fog lal -

koz ni fog nak e hi va ta lok fenn tar tá sá val, eset leg

meg szün te té sé vel.

Az ál la mi tan fel ügye let (5. fe je zet) az ok ta -

tás ügy ál lam igaz ga tá sá nak fon tos szer ve. Te vé -

keny sé gé ben füg get len, ki zá ró lag a tör vé nyek -

kel és a kö te le ző ér vé nyű jog sza bály ok kal

össz hang ban vég zi mun ká ját. Az ál la mi tan fel -

ügye let élén a fő tan fel ügye lő áll, akit 5 éves

szol gá la ti idő re a mi nisz ter ne vez ki.

Az ál la mi tan fel ügye let fel ada ta el ső sor ban

an nak el len őr zé se, mi lyen az ok ta tás és ne ve lés

szín vo na la, az is ko lák és ok ta tá si in téz mé nyek

tan esz kö zök kel és ok ta tás tech ni kai esz kö zök -

kel tör tént fel sze relt sé ge. A tan fel ügye lők jo ga -

it és fel ada ta it kü lön tör vény sza bá lyoz za. A

tör vény ér tel mé ben az ál la mi tan fel ügye let bi -

zo nyos ja vas la tok kal él het, és szank ci ó kat is al -

kal maz hat, amen  nyi ben az el len őr zés kap csán

hi á nyos sá go kat ész lel. Az el len őr zé sek kel kap -
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cso la tos rész le te ket a tör vén  nyel össz hang ban

ki adott mi nisz te ri ren de let sza bá lyoz za.

Az ál la mi tan fel ügye let re há ru ló fel ada to -

kat, az is ko lák ban és ok ta tá si in téz mé nyek ben

vég zett el len őr zé sek le bo nyo lí tá sá nak rész le te -

it a 2005. már ci us 31-én ki adott Tt. 137/2005.

sz. mi nisz te ri ren de let ha tá roz za meg. 

Pon to san elő ír ja az el len őr zés mód ját, tar -

tal mát, a tan fel ügye lő jog- és fel adat kör ét, a

meg ál la pí tott hi á nyos sá gok el há rí tá sá ra tett ja -

vas la to kat és az eset le ges szank ci ó kat.

Fel so rol ja azo kat a jo go kat és kö te les sé ge -

ket is, me lyek az el len őr zött in téz mény ve ze tő -

jé re, igaz ga tó já ra há rul nak az el len őr zés kap -

csán.

Az elő ző kor mány za tok ide jén (fő leg a

Mečiar-ko r mány ban) ta pasz talt vis  sza élé se ket

kí ván ja meg előz ni a tan fel ügye let re vo nat ko zó

ren del ke zés, mi sze rint a tan fel ügye lő együtt -

mű kö dik a fenn tar tó val, az is ko lai, köz sé gi, te -

rü le ti is ko la ta nác  csal, a fő tan fel ügye lő vel, va -

la mint az ál lam igaz ga tás szer ve i vel.

Kí vá na tos len ne az ob jek tív el len őr zés és

mi nő sí tés ér de ké ben, hogy a ma gyar tan nyel vű

is ko lák és ok ta tá si in téz mé nyek szá má ra önál ló

tan fel ügye let mű köd jön.

Az is ko la ügy ál la mi igaz ga tá sá nak leg főbb

szer ve az SZK Ok ta tá si Mi nisz té ri u ma. A 6. fe -

je zet ben a tör vény fel so rol ja, mely költ ség ve té -

si, il let ve já ru lé kos in téz mé nye ket hoz lét re,

vagy szün tet meg a mi nisz té ri um. Ezek

statutáris kép vi se lő it köz vet le nül a mi nisz ter

ne ve zi ki és vált ja le.

Az ok ta tás ügyi mi nisz té ri um a ke rü le ti tan -

ügyi hi va ta lok köz re mű kö dé sé vel biz to sít ja az

is ko lák és egyéb ok ta tá si in téz mé nyek fenn tar -

tói szá má ra az ál la mi költ ség ve tés ből szár ma zó

pénz ügyi hoz zá já ru lást.

Ál ta lá nos ér vé nyű jog sza bály ok, ren de le tek

se gít sé gé vel ha tá roz za meg az is ko lák és ok ta -

tá si in téz mé nyek lét re ho zá sá val, mű köd te té sé -

vel és meg szün te té sé vel kap cso la tos ten ni va ló -

kat. Ren de le tet ad ki to váb bá a ki egé szí tő pe da -

gó gi ai ta nul má nyok meg szer ve zé sé re, a bün te -

tés-vég re haj tó in téz mé nyek ben fo lyó ok ta tás

mód já ra, a kü lön fé le je len té sek tar tal má ra, a

pe da gó gi ai do ku men tá ció tar tal má ra és ki töl té -

sé re stb. vo nat ko zó an.

A mi nisz té ri um hagy ja jó vá az is ko lák és

ok ta tá si in téz mé nyek há ló za tát, az is ko lák és

in téz mé nyek be ik ta tá sát a há ló zat ba, meg ha tá -

roz za a ve ze tő tiszt ség re ki írt pá lyá za tok kri té -

ri u ma it, ki dol goz za az ok ta tás és ne ve lés kon -

cep ci ó ját, az is ko lák és ok ta tá si in téz mé nyek

fenn tar tó i val együtt mű köd ve ki dol goz za a fi -

nan szí ro zás ra szánt nor ma tí va ös  sze gét, pénz -

ügyi el len őr zést vé gez, in té zi a pol gá rok ok ta -

tás üg  gyel kap cso la tos pe tí ci ó it és pa na sza it.

A tör vény 7. fe je ze te tar tal maz za az is ko lák

és ok ta tá si in téz mé nyek há ló za tá ra vo nat ko zó

ren del ke zé se ket. Meg ha tá roz za a há ló zat fo gal -

mát, azo kat az ada to kat, me lye ket a há ló zat nak

tar tal maz nia kell az egyes is ko lák kal és in téz -

mé nyek kel kap cso lat ban.

Itt ta lál ha tó az is ko lák nak és in téz mé nyek -

nek a há ló zat ba tör té nő be ik ta tá sa so rán igé -

nyelt adat sor, s azok a fel té te lek, me lye ket az

ala pí tó nak tel je sí te nie kell. Ha son ló képp is -

mer te ti a há ló zat ból va ló ki ik ta tás fo lya ma tát.

Kü lön fe je zet (8.) tag lal ja az is ko lák, ok ta -

tá si in téz mé nyek, gya kor la ti ok ta tást biz to sí tó

köz pon tok és mun ka he lyek lét re ho zá sá nak le -

he tő sé ge it. E fe je zet sze rint az is ko lák és in téz -

mé nyek ala pí tó ja le het:

– a köz ség,

– a me gye,

– a ke rü le ti tan ügyi hi va tal,

– az ál lam ál tal el is mert egy ház vagy val -

lá si kö zös ség,

– más jo gi vagy ter mé sze tes sze mély.

Fon tos ki té te le a fe je zet nek, hogy a fenn tar -

tó tól füg get le nül, az ál ta luk ala pí tott és fenn tar -

tott is ko lák ban szer zett mű velt ség egyen ér té kű.

A 8. fe je zet tar tal maz za az is ko lák egye sí té -

sé vel és ös  sze vo ná sá val fog lal ko zó 20. §-t, va -

la mint az is ko lák és ok ta tá si in téz mé nyek meg -

szer ve zé sé vel, a meg je lö lés nyel vé vel, a fenn -

tar tó meg je lö lé sé vel kap cso la tos 21.§-t.

A 22.§ ír ja le az egyes is ko lák és ok ta tá si

in téz mé nyek ala pí tó le ve lé re vo nat ko zó sza bá -

lyo zást.

A tör vény 9. fe je ze te fog lal ja ös  sze az is ko -

lai ön kor mány zat ok ra vo nat ko zó ren del ke zé se -

ket. A vo nat ko zó tör vé nyek ér tel mé ben is ko la -

ta ná csot hoz nak lét re az is ko lák ban és a kö vet -

ke ző ok ta tá si in téz mé nyek ben:
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– óvo dák,

– egész ség ügyi-ne ve lé si sza na tó ri u mok,

– di ag nosz ti kai köz pon tok,

– reeduká ciós gyer mek ott hon ok,

– reeduká ciós if jú sá gi ott ho nok,

– di ák ott hon ok,

– sza bad idő köz pon tok.

A to váb bi ak ban a fe je zet tar tal maz za az is -

ko la ta ná csok jog kö re it és fel ada ta it, a köz sé gi

és te rü le ti is ko la ta ná csok ha tás kö re it. A 9. fe je -

zet 25.§-a ha tá roz za meg a kü lön bö ző is ko la ta -

ná csok pon tos ös  sze té tel ét, a ta gok ra vo nat ko -

zó sze mé lyi fel té te le ket, a tag ság meg szű né sé -

re vo nat ko zó fel té te le ket stb.

A 10. fe je zet tar tal maz né hány olyan spe ci -

fi kus ren del ke zést, mely a ma gyar tan nyel vű

is ko lák szá má ra kü lö nö sen fon tos.

A 29.§ az ún. pe da gó gi ai do ku men tá ci ó ra

vo nat ko zik.

Kü lön si ker ként köny vel he tő el, hogy a nem -

ze ti ki sebb sé gek nyel vén ok ta tó is ko lák ban és

ok ta tá si in téz mé nyek ben két nyel ven ve zet he tő

az ún. pe da gó gi ai do ku men tá ció – szlo vák nyel -

ven és az is ko la (in téz mény) ok ta tá si nyel vén.

Eb ben a fe je zet ben ha tá roz za meg a tör vény

az is ko lai vég zett sé get iga zo ló ok irat ok egyen -

ér té kű sé gé nek fel tét ele it, va la mint a ho no sí tás -

ra vo nat ko zó elő írá so kat.

Fel so rol ja azo kat a fel té te le ket, me lyek ese -

té ben a szü lők től anya gi hoz zá já ru lás kér he tő,

to váb bá ki tér azok ra a szank ci ók ra is, me lye ket

az il le té kes ál la mi igaz ga tá si szerv (pl. az ál la -

mi tan fel ügye let) al kal maz hat a tör vé nyek

meg sér té se ese tén.

A tör vény kü lön pa ra gra fust (33a §) ik tat be

az ér vény ben le vő köz ok ta tá si tör vény be „Mű -

vé sze ti alap is ko la” cím mel. Le szö ge zi: a mű -

vé sze ti alap is ko la nem ad az 5.§ 1. be kez dé se

sze rint mű velt sé get és nem biz to sít ja a 34.§-

nak meg fe le lő kö te le ző is ko la lá to ga tást.

A mű vé sze ti alap is ko lák ban ze nei, kép ző -

mű vé sze ti, tánc- és iro dal mi sza kok lé te sít he -

tők. A tör vény meg ha tá roz za az ok ta tás for má -

it és a szü lők ál tal ki fi ze tett rész le ges anya gi té -

rí tés fel tét ele it és nagy sá gát. Ki tér to váb bá az

egy há zak és ma gán sze mé lyek ál tal fenn tar tott

mű vé sze ti alap is ko lák mű kö dé si fel tét ele i re.

9.2. Az alap- és kö zép is ko lák, va la mint az

ok ta tá si in téz mé nyek fi nan szí ro zá sá ról szó ló

Tt. 597/2003. sz. tör vény

Az ok ta tás ügy ál la mi igaz ga tá sá ról és az is ko lai

ön kor mány zat ról szó ló tör vény (Tt. 596/2003.

sz.) mel lett az 1989-es rend szer vál tást kö ve tő

idő szak egyik leg fon to sabb tör vé nye ez a jog -

sza bály. Meg ha tá roz za az is ko la há ló zat ba ik ta -

tott alap- és kö zép is ko lák, va la mint a mű vé sze ti

is ko lák, ok ta tá si in téz mé nyek, a köz ség ha tá lya

alá tar to zó, az egy há zi és ma gán fenn tar tá sú is -

ko lák költ ség ve té si fi nan szí ro zá sát.

Az is ko lák nak és ok ta tá si in téz mé nyek nek

a Szlo vák Köz tár sa ság Al kot má nya sze rint jo -

guk van az ál la mi költ ség ve tés nek a tör vény ál -

tal meg sza bott há nya dá ban ré sze sül ni, mi vel az

al kot mány biz to sít ja a szlo vák ál lam pol gár ok -

nak a mű velt ség in gye nes el nye ré sé hez va ló jo -

gát. En nek meg fe le lő en az ál la mi költ ség ve tés -

ből biz to sít ja az ál lam az ok ta tá si-ne ve lé si fo -

lya ma tot, az is ko lák mű kö dé sét és a sür gős – a

vész hely zet el há rí tá sá ra irá nyu ló – ja ví tá so kat;

hoz zá já rul az is ko lák fej lesz té se, mo der ni zá ci -

ó ja és tan szer el lá tá sa anya gi biz to sí tá sá hoz.

Fon tos ele me a tör vény nek, hogy azo nos

pénz ügyi ke re tet biz to sít mind az ál la mi, mind

a nem ál la mi (ma gán- és egy há zi) is ko lák szá -

má ra. Biz to sít ja to váb bá az ál la mi és ma gán -

fenn tar tá sú, va la mint egy há zi mű vé sze ti is ko -

lák egyen lő költ ség ve té si tá mo ga tá sát.

Az ál lam hoz zá já rul a köz sé gek és a me -

gyék, va la mint a ke rü le ti tan ügyi hi va ta lok ál -

tal fenn tar tott ok ta tá si in téz mé nyek, to váb bá a

ma gán- és egy há zi ok ta tá si in téz mé nyek fi nan -

szí ro zá sá hoz.

Az 597/2003. sz. tör vény le he tő vé te szi az

is ko lák nak és ok ta tá si in téz mé nyek nek több

for rás ból tör té nő fi nan szí ro zá sát. Így az ál la mi

költ ség ve té sen kí vül fel hasz nál ha tók pl. a köz -

sé gi és ke rü le ti ön kor mány zat ok költ ség ve té sé -

ből szár ma zó pénz esz kö zök, a vál lal ko zás ból

szár ma zó be vé te lek, a he lyi sé gek és esz kö zök

bér le mé nye, bi zo nyos ese tek ben a szü lők, il let -

ve di á kok ál tal be fi ze tett anya gi hoz zá já ru lás,

aján dé kok stb. Az ál la mi költ ség ve tés ből szár -

ma zó pénz esz kö zö ket az is ko lák és ok ta tá si in -

téz mé nyek ki zá ró lag a tör vény ál tal meg sza bott
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cé lok ra for dít hat ják, az egyéb pénz ügyi tá mo -

ga tás ból biz to sít hat ják az ok ta tás és ne ve lés

mi nő sé gé nek ja ví tá sá ra irá nyu ló fel ada to kat.

Az ál la mi költ ség ve tés ből szár ma zó pénz -

össze get az ok ta tá si mi nisz té ri um nak er re a cél -

ra meg ha tá ro zott ke re té ből az il le té kes ke rü le ti

tan ügyi hi va tal köz ve tí té sé vel kap ja meg a fenn -

tar tó. Az ok ta tá si-ne ve lé si fo lya mat biz to sí tá sán

túl az ok ta tá si mi nisz té ri um eb ből a ke ret ből me -

rít az egyes fej lesz té si prog ra mok, a di ák ver se -

nyek, tan könyv ki adás anya gi fe de zé sé re is.

A tör vény leg ér zé ke nyebb és leg több vi tát

ki vál tó alap el ve a di ák lét szám tól és né hány más

té nye ző től füg gő ún. nor ma tív fi nan szí ro zás.

Az is ko lá nak egy év re szó ló nor ma tív tá -

mo ga tá sát a di á kok szá ma és az egy di ák ra ér -

vé nyes nor ma tív pénz ös  szeg ha tá roz za meg,

mely két rész re ta go ló dik, a bér nor ma tí vá ra és

a mű kö dé si nor ma tí vá ra. A pénz ös  szeg nagy sá -

ga függ az is ko la tí pu sá tól, a sze mé lyi fel té te -

lek től, a ta nul má nyi szak igé nyes sé gé től, az ok -

ta tá si for má tól, a ta ní tá si nyelv től, a kli ma ti kus

vi szo nyok tól stb. Mi vel az új fi nan szí ro zá si

for ma év ről év re új prob lé má kat ho zott a fel -

szín re, így a költ ség ve tés ből szár ma zó nor ma -

tív hoz zá já ru lás mind un ta lan vál to zik.

Az ál la mi költ ség ve tés ből az ok ta tá si mi -

nisz té ri um, ese ten ként a pénz ügy mi nisz té ri um

rend kí vü li hoz zá já ru lást is meg ítél het az egyes

in téz mé nyek nek pl. bi zo nyos fej lesz té si prog -

ra mok meg va ló sí tá sá ra, épü le tek re konst ruk ci -

ó já ra, az is ko la esz köz tá rá nak kor sze rű sí té sé re.

Ha son ló el vek alap ján önál ló cik ke lyek ben

tár gyal ja a tör vény az ál la mi, egy há zi és ma -

gán fenn tar tá sú ok ta tá si in téz mé nyek, va la mint

a mű vé sze ti is ko lák nor ma tív fi nan szí ro zá sát.

A tör vény élet be lé pé se után há rom év re

szó ló át me ne ti sza bá lyo zást  tar tal maz, hogy

el ke rül je az új fi nan szí ro zá si rend szer re va ló

át me net okoz ta na gyobb prob lé má kat.

10. EGY HÁ ZI IS KO LÁK SZLO VÁ KI Á -

BAN

10.1. A Szlo vák Köz tár sa ság Ok ta tá si Mi -

nisz té ri u má nak Tt. 536/1990. sz. ren de le te

(1990. ok tó ber 30.) az egy há zi is ko lák lét re -

ho zá sá ról és mű kö dé sé ről

Az egy há zi is ko lák év szá zad okon át pó tol -

ha tat lan sze re pet töl töt tek be a Kár pát-me den ce

or szá ga i ban. Mind a ka to li kus, mind a pro tes -

táns is ko lák nagy fel ada tot vál lal tak a nép ok ta -

tás ban, va la mint a kö zép fo kú – gim ná zi u mi ok -

ta tás ban. Cseh szlo vá ki á ban ezek mű kö dé sét –

az ál la mi ma gyar is ko lák kal együtt – 1945 ta -

va szán til tot ták be.

Az 1948 után ha ta lom ra ju tott kom mu nis ta

párt nem tet te le he tő vé az egy há zi is ko lák lét -

re ho zá sát. Er re csak az 1989-es rend szer vál tás

után ke rül he tett sor.

A mó do sí tott ok ta tá si tör vény ad ta ke re tek

kö zött a fen ti ren de let sza bá lyoz za az egy há zi

is ko lák és ok ta tá si in téz mé nyek lét re ho zá sá ra

vo nat ko zó fel té te le ket.

En nek ér tel mé ben lét re hoz ha tó egy há zi

alap is ko la, kö zép is ko la, szak mun kás kép ző is -

ko la, gya kor la ti kép zést biz to sí tó in téz mény,

va la mint spe ci á lis kép zést biz to sí tó is ko la. Az

egy há zak ál tal fenn tar tott is ko lák ré szét ké pe -

zik az ok ta tá si mi nisz té ri um ál tal meg ha tá ro -

zott is ko lai há ló zat nak.

Az egy há zi is ko la lét re ho zá sá ra tett ja vas la -

tot ok tó ber 31-ig ter jesz ti az ok ta tá si vagy

egész ség ügyi mi nisz té ri um elé a fenn tar tó fel -

ada ta it el lá tó egy há zi szerv.

Az is ko la lét re ho zá sá ra tett ja vas lat tal biz to -

sí ta ni kell a mű kö dés hez szük sé ges fel té te le ket,

ezért tar tal maz nia kell a kö vet ke ző ada to kat:

– a fenn tar tó meg ne ve zé sét;

– az is ko la tí pu sát, meg ne ve zé sét;

– a tan ter mek szá mát, ok ta tás tech ni kai

fel sze relt sé gét, az ok ta tók szá mát és

szak ját, az osz tály lét szá mo kat;

– a tisz ti or vos szak vé le mény ét az épü let -

ről;

– a szak kö zép is ko lák, szak mun kás kép zők

ese té ben a ta ní tan dó szak irá nyo kat, sza -

ko kat;

– az egyes tan tár gyak tan terv ét, az óra szá -

mot stb.

Az is ko la meg szű né se ese tén a meg szün te -

tés okán kí vül is mer tet ni kell azt is, mi lyen mó -

don biz to sít ják a di á kok to váb bi ok ta tá sát az

adott sza kon be lül.

Az egy há zi is ko lák tan terv ét és tan me net ét

a fenn tar tó hagy ja jó vá az ok ta tá si vagy egész -
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ség ügyi mi nisz té ri um mal tör tént meg ál la po -

dást kö ve tő en.

Az is ko la év szer ve zé sé re, tan könyv hasz ná -

lat ra, a kép zé si szint re, a kö te le ző is ko la lá to ga -

tás ra stb. ugyan azon kö ve tel mé nyek ér vé nye -

sek, mint az ál la mi is ko lák ban. Ezen kí vül a

fenn tar tó egy ház ál tal ja va solt tan köny vek és

esz kö zök is hasz nál ha tók.

A ta nul má nyi idő hos  szá ra, a di á kok fel vé -

te lé re, az is ko la év szer ke ze té re, a ta nul má nyok

be fe je zé sé re vo nat ko zó tör vé nyek és ren de le -

tek az egy há zi is ko lák ra is ér vé nye sek.

A pe da gó gu sok szak mai kép zett sé gé re, ké -

pe sí té sé re az ál la mi is ko lák pe da gó gu sa i ra vo -

nat ko zó ren de let ér vé nyes, ki vé telt a hit ok ta tó

(val lás ok ta tó) ta ná rok ké pez nek; ezek re az il le -

tő egy ház bel ső ren de le tei, il let ve fel tét elei vo -

nat koz nak.

10.2. Az egy há zi ok ta tá si in téz mé nyek fi nan -

szí ro zá sa

Az egy há zi ok ta tá si in téz mé nyek fi nan szí ro zá -

sa 2003-ig a 279/1993. sz. tör vény és an nak

mó  do sí tá sai ér tel mé ben tör tént.

A fi nan szí ro zás fel tét ele it a ma gán- és köz -

sé gi ok ta tá si in téz mé nyek kel együtt az 1995.

de cem ber 19-én ki adott mi nisz te ri ren de let

szab ta meg.

A ren de let sze rint ál la mi költ ség ve té si jut ta -

tást azok a nem ál la mi ok ta tá si in téz mé nyek

kap hat nak, me lye ket be ik tat tak az ok ta tá si in -

téz mé nyek há ló za tá ba, tel je sí tik a vo nat ko zó

spe ci á lis fel té te le ket és a ren de let nek meg fe le -

lő kér vényt nyúj tot tak be az il le té kes ál la mi

szerv hez, mely a hoz zá tar to zó in téz mé nyek

ké rel mei ös  sze sí té se után az ok ta tá si mi nisz té -

ri um ba to váb bí tot ta.

Az ál la mi tá mo ga tás rész ben fe dez te a mű -

kö dé si költ sé ge ket, nagy sá ga füg gött az in téz -

mény be be íra tott ta nu lók szá má tól. A kér vény -

nek né hány szám sze rű ada ton túl (pl. gyer mek -

lét szám, kor ös  sze té tel stb.) tar tal maz nia kel lett

azt is, mi lyen to váb bi for rá sok ból tud ja az in -

téz mény a hi ány zó pénz ös  sze get biz to sí ta ni.

Mi vel a ren de let nem tar tal maz ta a jut ta tás

meg íté lé sé nek ob jek tív fel tét ele it, sok igaz ság -

ta lan ság ra, sé re lem re adott le he tő sé get.

Vál to zást ezen a té ren a 2003. no vem ber 6-

án el fo ga dott 597/2003. sz. tör vény ho zott.

10.3. A Szlo vák Köz tár sa ság és a szlo vá ki ai

re giszt rált egy há zak köz ti szer ző dés

A val lá sos ne ve lés sel és a hit ok ta tás sal kap cso -

lat ban az ál lam 2004. má jus 13-án szer ző dést

kö tött a Szlo vák Köz tár sa ság ban re giszt rált

egy há zak kal. A szer ző dés alap ját a sza bad val -

lás gya kor lást és az egy há zak hely ze tét biz to sí -

tó tör vé nyek (308/1991; 394/2000; 250/2002)

al kot ták. Fi gye lem be vet te to váb bá a szü lők nek

a sza bad is ko la vá lasz tás ra és gyer me kük val lá -

sos ne ve lé sé re vo nat ko zó jo go sult sá gát is. A

meg ál la po dás 11 egy ház ra vo nat ko zik; a ró mai

ka to li kus egy ház szá má ra az ún. Va ti ká ni szer -

ző dés ga ran tál ja ezen jo go kat. A szer ző dést a

kö vet ke ző egy há zak ír ták alá:

– Szlo vá ki ai Ágos tai Hit val lá sú Evan gé li -

kus Egy ház,

– Szlo vá ki ai Re for má tus Ke resz tyén Egy -

ház,

– Szlo vá ki ai Pra vosz láv Egy ház,

– Me to dis ta Evan gé li kus egy ház – Szlo vá -

ki ai Egy ház ke rü let,

– Szlo vá ki ai Bap tis ta Egy ház,

– Szlo vá ki ai Cseh Test vé rek,

– He ted Nap Ad ven tis ta Egy ház, Szlo vá -

ki ai Gyü le ke zet,

– Szlo vá ki ai Apos to li Egy ház,

– Szlo vá ki ai Zsi dó Hit köz sé gek Köz pon ti

Szö vet sé ge,

– Szlo vá ki ai Óka to likus Egy ház,

– Szlo vá ki ai Cseh szlo vák Hu szi ta Egy -

ház.

A szer ző dés meg ha tá roz za a re giszt rált egy -

há zak, egy há zi is ko lák és in téz mé nyek fo gal -

mát, fi nan szí ro zá sá nak mód ját, a hit tan ok ta tás

és az eh hez szük sé ges tan köny vek, tan esz kö zök

elő ál lí tá sá nak és jó vá ha gyá sá nak mód ját, va la -

mint a hit ok ta tók kép zé sé nek jo gi fel tét ele it.

A Szlo vák Köz tár sa ság el is me ri a re giszt -

rált egy há zak jo gát bár mi lyen tí pu sú egy há zi

is ko la és ok ta tá si in téz mény lét re ho zá sá ra és

mű köd te té sé re. Ezen in téz mé nyek fenn tar tá sá -

hoz az ál lam az egyéb is ko lák kal azo nos mér -

ték ben já rul hoz zá a köz pon ti költ ség ve tés nek
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az ok ta tás ra szánt pénz ügyi ke re té ből. Az egy -

há zi is ko la fenn tar tó ja és igaz ga tó ja kö te les be -

tar ta ni a Szlo vák Köz tár sa ság tör vé nye it. A tan -

ter vet, tan me ne tet és ok ta tá si prog ra mot az

SZK Ok ta tá si Mi nisz té ri u má val kell egyez tet -

ni. Az ál ta lá nos mű velt sé get biz to sí tó tan tár -

gyak és szak tan tár gyak tar tal ma azo nos a ha -

son ló tí pu sú ál la mi is ko lák tan tár gya i nak tan -

anya gá val, ugyan ak kor az ál lam nem kö ve te li,

hogy az egy há zi is ko la olyan ok ta tá si prog ra -

mot va ló sít son meg, mely el len té tes az adott

egy ház ne ve lé si-ok ta tá si el ve i vel.

A hit tan egyi ke az alap- és kö zép is ko lák ban

a kö te le ző en vá laszt ha tó tan tár gyak nak; tar tal -

ma azo nos az egy há zi és ál la mi is ko lák ban. A

hit tan ok ta tá sát a Szlo vák Köz tár sa ság tör vé -

nyes elő írá sa i nak meg fe le lő pe da gó gu sok vég -

zik, de szük sé ges az il le tő egy ház hi va ta los

hoz zá já ru lá sa is.

Az adott egy ház hoz zá já ru lá sa, il let ve köl -

csö nös meg egye zés szük sé ges az ál lam és az

egy há zi ha tó sá gok ré szé ről a tan fel ügye let, a

pe da gó gu sok kép zé se és to vább kép zé se, a tan -

ter vek és tan köny vek elő ál lí tá sa te rén is.

E szer ző dés ér tel mé ben a fel ső ok ta tá si in -

téz mé nyek ben ún. pasz torá ciós köz pon tok mű -

köd het nek, me lyek lét re ho zá sát az in téz mény

ve ze té sé vel kö tött meg ál la po dást kö ve tő en az

adott egy ház biz to sít ja.

Az egy há zak ja vas la tot te het nek te o ló gi ai

ka rok lét re ho zá sá ra is, ezek mű kö dé sé nek

anya gi fel tét ele i hez az ál lam is hoz zá já rul.

11. FEL SŐ OK TA TÁS

Az önál ló Szlo vá kia az ok ta tás ügy más te rü le -

te i hez ha son ló an több, a fel ső ok ta tást érin tő

jog sza bályt örö költ a Cseh szlo vák Köz tár sa ság

jog rend jé ből (pl. a Tt. 172/1990 sz. fel ső ok ta tá -

si tör vény; a 282/1990 sz. kor mány ren de let a

mű vé sze ti irány za tú fő is ko lák ról; a 422/1990

sz. kor mány ren de let az akkred itá ciós bi zott sá -

gok ról stb.) Az SZK Nem ze ti Ta ná csa és az

SZK Ok ta tá si Mi nisz té ri u ma 1998-ig lé nye gé -

ben csak ki sebb mó do sí tá so kat esz kö zölt ezek -

ben a tör vé nyek ben, kor mány- és mi nisz te ri

ren de let ál tal.

A tör vény ho zás 1998-tól több ször fog lal ko -

zott a fel ső ok ta tá si in téz mé nyek kel. Így ke rült

sor 1999-ben az el ső nem ál la mi fel ső ok ta tá si

in téz mény lét re ho zá sát biz to sí tó 286/1999 sz.

tör vény el fo ga dá sá ra (Trencséni Me ne dzser -

kép ző Fő is ko la). A kö vet ke ző év ben ala kult

meg a Rózse h e gyi Ka to li kus Egye tem (a

167/2000 sz. tör vény ér tel mé ben).

A Tt. 172/1990 sz. fő is ko lai tör vény bi zo -

nyos mó do sí tá sá ra 1999 no vem be ré ben ke rült

sor a 317/1999 sz. tör vény el fo ga dá sá val.

Meg vál to zott az egye te mi ta ná rok és a ka ri

ta ná csok jog kö re, a tör vény sza bá lyoz ta a tu do -

má nyos ta nács ös  sze té tel ét, meg ha tá roz ta a di -

ák ta nács fo gal mát és a mű kö dé sét biz to sí tó fi -

nan szí ro zást stb.

Fon tos ré sze a tör vény nek a 19. § 9. be kez -

dé se, mely ki mond ja, hogy a szlo vák ál lam pol -

gár ok szá má ra a meg ha tá ro zott ide ig tar tó fő is -

ko lai ok ta tás az ál la mi fel ső ok ta tá si in téz mé -

nyek ben in gye nes. Kül föl di di á kok szá má ra az

ál la mi egye te mek csak ak kor biz to sít ják az in -

gye nes ok ta tást, ha er re Szlo vá ki át nem zet kö zi

szer ző dés vagy tör vény kö te le zi. A hall ga tók

ta nul má nya ik egy ré szét más egye te mi ka ron

vagy kül föld ön is vé gez he tik.

Az 1998-ban meg ala kult kor mány prog ram -

já nak egyik leg fon to sabb cél ja egy eu ró pai lép -

té kű új fel ső ok ta tá si tör vény ki dol go zá sa volt.

Az új fel ső ok ta tá si tör vény alap ját az SZK Kor -

má nya ál tal 2000-ben el fo ga dott do ku men tum, a

szlo vá ki ai fel ső ok ta tás fej lesz té sé re vo nat ko zó

táv la ti kon cep ció al kot ta. A ter ve zet tár sa dal mi

vi tá ját kö ve tő en hagy ta jó vá a par la ment a

131/2002 sz. fel ső ok ta tá si tör vényt, mely több

mó do sí tás és ki egé szí tés után má ig ér vé nyes.

A tár sa dal mi vi tá ra bo csá tott fel ső ok ta tá si

tör vény ter ve ze te rend kí vül sok prob lé mát ho -

zott fel szín re, s meg osz tot ta az egye te mi kö -

zös sé ge ket. A tör vény al ko tók igye kez tek fi gye -

lem be ven ni a nem zet kö zi ta pasz ta la to kat, az

ún. Bo lo gnai Dek la rá ció alap el ve it, a kred it -

rend sz ert, a fi nan szí ro zás gaz da sá go sabb mó -

do za ta it. Kü lö nö sen fon tos sze re pet ka pott az

akkred itá ciós bi zott ság, mó do sult az egye tem

és az egye te mi ka rok jog vi szo nya.

A tör vény le he tő sé get te rem tett az egye te -

mek mel lett nem egye te mi jel le gű fel ső ok ta tá si
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in téz mé nyek (szak fő is ko lák) lét re ho zá sá ra. Az

egye te mek – meg ha tá ro zott fel té te lek tel je sí té se

után – ku ta tó egye tem ka te gó ri á ba so rol ha tók.

Ku ta tó egye tem nek mi nő sül het az az egye -

tem, mely har ma dik (PhD.) fo ko za tú kép zést

biz to sít, s ugyan ak kor ki tű nő ered mé nye ket ér

el a tu do mány és a tech ni ka te rén.

A tör vény a fel ső ok ta tá si in téz mé nyek há rom

tí pu sát kü lön böz te ti meg, az ún. nyil vá nos, ál la -

mi és ma gán fő is ko lát vagy egye te met. A tör vény

egyéb ként min den fel ső ok ta tá si in téz ményt fő is -

ko lá nak (vysoká ško la) ne vez. Min den fel ső ok ta -

tá si in téz mény jog ala nyi ság gal ren del ke zik.

A fel ső ok ta tá si in téz mé nyek te vé keny sé gük

jel le ge és a ta nul má nyi idő alap ján két tí pus ra

oszt ha tók, még pe dig az egye te mi jel le gű és

nem egye te mi jel le gű in téz mé nyek re.

Az egye te mi ta nul má nyi prog ram ke re té ben

mind há rom ta nul má nyi fo ko zat el ér he tő (Bc,

Mgr, PhD).

A nem egye te mi jel le gű fel ső ok ta tá si in téz -

mé nyek (szak fő is ko lák) fő leg az el ső ta nul má -

nyi fo ko za tú (Bc) kép zést biz to sít ják.

A fel ső ok ta tás ról szó ló tör vény má so dik ré -

sze az ún. nyil vá nos fő is ko lák, a har ma dik ré -

sze az ál la mi fő is ko lák, a ne gye dik ré sze pe dig

a ma gán fő is ko lák meg ha tá ro zá sá val, ön kor -

mány za ti ha tás kö re i vel, az in téz mény ön kor -

mány za ti és más szer ve i vel, a pénz for rás ok kal

és a költ ség ve tés sel, a fő is ko la va gyo ná val,

gaz dál ko dá sá val fog lal ko zik.

A nyil vá nos egye tem ré szei a ka rok, más

pe da gó gi ai ku ta tó, fej lesz tő, mű vé sze ti, gaz da -

sá gi és in for ma ti kai mun ka he lyek és csa tolt in -

téz mé nyek.

Az el ső fel ső ok ta tá si tör vény hez vi szo nyít -

va az új jog sza bály erő sebb po zí ci ót biz to sít

a rek tor nak, az egye te mi ta nács nak, a tu do má -

nyos ta nács nak, mint a dé kán nak, a ka ri ta nács -

nak, a kar tu do má nyos ta ná csá nak.

A tör vény le he tő vé te szi, hogy a pa pi sze -

mi ná ri u mok, fe le ke ze ti fel ső ok ta tá si in téz mé -

nyek bel ső rend tar tá sát az il le té kes egy há zak

vé le mé nyez zék, il let ve egyez tes sék bel ső jog -

rend jük kel.

Vál to zott a nyil vá nos fel ső ok ta tá si in téz mé -

nyek gaz dál ko dá sa, mi vel az ál la mi költ ség ve -

té si tá mo ga tá son kí vül más be vé te li for rá suk is

le het, mint pl. a to vább kép zés ből szár ma zó be -

vé te lek, a va gyon ból és szel le mi tu laj don ból

szár ma zó be vé te lek, aján dé ko zás ból, örök lés -

ből, vál lal ko zás ból szár ma zó be vé te lek stb. Az

in téz mé nyek fenn tar tá sá hoz hoz zá já rul hat sa ját

költ ség ve té sé ből a te le pü lé si, il let ve a me gyei

ön kor mány zat is.

Az egye tem – a tör vény ál tal meg ha tá ro zott

ke re tek kö zött – önál ló an ren del ke zik va gyo ná -

val, pl. bér be ad hat ja, el ad hat ja, el aján dé koz -

hat ja, de ugyan ak kor nem köt het ún. csen des -

tár si szer ző dést, nem zá lo go sít hat ja el, nem ter -

hel he ti le a va gyo nát stb. Na gyobb ös  sze gű

transz ak ci ó hoz min dig szük sé ges az igaz ga tó -

ta nács jó vá ha gyá sa.

Az egye te mi és ka ri ta nács ös  sze té tel ét a

tör vény úgy sza bá lyoz za, hogy mi nél na gyobb

mér ték ben ér vé nye sül jön az ará nyos kép vi se let

el ve. Így pl. amen  nyi ben a fel ső ok ta tá si in téz -

mény ka rok ra osz lik, min den kar azo nos szá mú

tag gal vesz részt a ta nács mun ká já ban, s a di á -

kok szá ma leg alább egy har ma da a ta nács össz -

lét szá má nak. Ter mé sze te sen a ta nács tag ság

össze egyez tet he tet len a rek tor, rek torhe lyettes,

dé kán, dékán helyettes, gaz da sá gi fő igaz ga tó

(kvesz tor) és a kar tit ká rá nak tiszt sé gé vel.

Az egye tem tu do má nyos ta ná csa szé les kö rű

jo go sít vá nyok kal bír az in téz mény tu do má nyos

te vé keny sé ge és a per szo ná lis kér dé sek kel kap -

cso lat ban, így pl. ér té ke li az in téz mény szín vo -

na lát a tu do mány, tech ni ka és mű vé szet te rén,

meg vi tat ja a ta nul má nyi prog ra mo kat, jó vá -

hagy ja a do cen sek és pro fes  szo rok habil itá -

ciójá nak kri té ri u ma it, jó vá hagy ja a do cen sek és

pro fes  szo rok, a ven dég ta ná rok ki ne ve zé sé re

tett ja vas la to kat, tu do má nyos cí me ket (fo ko zat)

ítél meg az ar ra ér de me sek nek (DrSc; Dr.h.c;

pro fe sor emer i tus) stb.

Az egyes ka rok tu do má nyos ta ná csá nak

jog kö re kor lá to zott, pl. ja vas la tot te het a habil -

itá ció kri té ri u mai, a pro fes  szo rok ki ne ve zé se,

ven dég ta ná rok te rén, de ezek ben a kér dé sek ben

az egye tem tu do má nyos ta ná csa dönt.

A fel ső ok ta tá si in téz mé nyek spe ci á lis ok ta -

tá si in téz mé nyek kel is ren del kez nek, mint a

kli ni kák, gyógy szer tá rak, gya kor ló is ko lák és

ok ta tá si in téz mé nyek, me ző gaz da sá gi, er dé sze -

ti és más gaz da sá gok, pa pi sze mi ná ri u mok stb.
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Az egye tem és a tár sa da lom kö zöt ti kap cso lat

biz to sí tá sá ra az ok ta tás ügyi mi nisz ter 13 ta gú

igaz ga tó ta ná csot ne vez ki (rész ben a rek tor, rész -

ben a mi nisz ter ja vas la ta alap ján). A ta gok köz -

éle ti sze mé lyi sé gek, vál lal ko zók, a köz igaz ga tás

és az ál lam igaz ga tás tag jai, szo ci á lis in téz mé nyek

kép vi se lői, a tu do má nyos élet kép vi se lői. Az

igaz ga tó ta nács fel ada ta, il let ve jog kö re el ső sor -

ban az in téz mény fenn tar tá sá nak, fi nan szí ro zá sá -

nak és gaz dál ko dá sá nak biz to sí tá sá ra irá nyul.

Az ál la mi fő is ko lák kö zé a ka to nai fő is ko -

lák (aka dé mi ák), a rendőrakadémiák és az

egész ség ügyi fő is ko lák tar toz nak.

A ka to nai fő is ko lá kon szol gá la tot tel je sí tő

ka to nák és ci vil hall ga tók is ta nul hat nak. A ka -

to nai fő is ko lák ese té ben a hon vé del mi mi nisz -

ter ha tás kö ré be tar to zik töb bek kö zött: ja vas la -

tot ten ni a rek tor ki ne ve zé sé re és vis  sza hí vá sá -

ra, az egye te mi ta ná rok ki ne ve zé sé re. A mi nisz -

ter dönt a fő is ko la lét re ho zá sá ról, szék he lyé ről

és ne vé ről, ki ne ve zi és vis  sza hív ja a rek torhe -

lyette seket, a dé ká no kat, meg ha tá roz za a rek tor

fi ze té sét. A dön té se ket az egye te mi ta nács, il -

let ve az akkred itá ciós bi zott ság elő ze tes vé le -

mé nye zé se vagy ja vas la ta alap ján hoz za.

A hon vé del mi mi nisz té ri um nyil ván tart ja a

ka to nai fő is ko lák bel ső rend sza bá lya it, jó vá -

hagy ja a ta nul má nyi prog ra mo kat, meg ha tá roz -

za a fel vé te li fel té te le ket és a hall ga tók lét szá -

mát, jó vá hagy ja az al kal ma zot tak szá mát és be -

osz tá sát, tu do má nyos, pe da gó gi ai, fej lesz té si,

gaz da sá gi és in for ma ti kai köz pon to kat hoz lét -

re, el len őr zi a pénz esz kö zök gaz da sá gos fel -

hasz ná lá sát, hall ga tói ösz tön dí ja kat ítél meg a

rá szo ru lók nak, tör vé nyes ke re tek közt ada to kat

gyűjt a hall ga tók nyil ván tar tá sá ból stb.

A ka to nai fő is ko lák rek to ra a hon vé del mi

mi nisz ter nek és az egye te mi ta nács nak tar to zik

fe le lő ség gel, és a ka ri ta nács vé le mé nye zé se, il -

let ve a dé kán ja vas la ta alap ján ne ve zi ki és hív -

ja vis  sza a dékán helyette seket.

A ka to nai fő is ko lák hall ga tó i ra, ok ta tó i ra és

al kal ma zot ta i ra kü lön le ges ren de le tek vo nat -

koz nak, ugyan ak kor nem ér vé nye sül a fel ső ok -

ta tá si tör vény né hány pa ra gra fu sa.

A rendőrakadémiák fő leg a rend őr ség szá -

má ra ké pez nek szak em be re ket, de más szak te -

rü le tek ről is fo gad nak hall ga tó kat.

A bel ügy mi nisz ter, il let ve a bel ügy mi nisz -

té ri um ha son ló jog kö rök kel ren del ke zik a rend -

őr-aka dé mi ák kal szem ben, mint a hon vé del mi

mi nisz ter és mi nisz té ri um a ka to nai fő is ko lák -

kal kap cso lat ban, s a hall ga tók ra, ok ta tók ra, al -

kal ma zot tak ra e fő is ko lá kon is kü lön le ges ren -

de le tek vo nat koz nak.

A fel ső ok ta tá si in téz mé nyek kö zött mint

szak fő is ko lák je len tek meg az egész ség ügyi fő -

is ko lák. E fel ső ok ta tá si in téz mé nyek lét re ho zá -

sá ról és lét jo go sult sá gá ról kü lön bö ző a szak -

em be rek vé le mé nye. Az egyik fő érv az egész -

ség ügyi fő is ko lá val szem ben az, hogy nem il -

lesz ke dik a szlo vá ki ai fel ső ok ta tá si rend szer be,

és ha son ló mó don jo go san kö ve tel he ti meg a

jö vő ben bár mely tár ca, hogy tör vény szü les sen

más – mi nisz té ri u mok ál tal fenn tar tott – szak -

fő is ko la lét re jöt té ről.

Az egész ség ügyi fő is ko la te vé keny sé ge el -

ső sor ban kü lön le ges egész ség ügyi szak mai is -

me re tek át adá sá ra irá nyul mind az alap fo kú

kép zés, mind az érett sé gi utá ni szak kép zés ke -

re té ben. A kép zés há rom tól öt évig tart. A fő is -

ko lá ra azok nyer het nek fel vé telt, akik meg fe le -

lő szak mai gya kor lat tal bír nak az adott szak te -

rü le ten és ered mé nyes fel vé te li vizs gát tesz nek.

A ta nul má nyi idő vé gén a hall ga tók a dé kán ál -

tal ki ne ve zett bi zott ság előtt spe cial izá ciós

szak vizs gát tesz nek.

Az egész ség ügyi szak fő is ko la a rek tor sze -

mé lye ál tal az egész ség ügyi mi nisz té ri um, il let -

ve az egész ség ügyi mi nisz ter irá nyí tá sa alá tar -

to zik mind a szak mai, mind a sze mé lyi és gaz -

da sá gi kér dé se ket il le tő en.

Az új fel ső ok ta tá si tör vény ma gán egye te -

mek lét re ho zá sát is le he tő vé te szi. Ma gán egye -

tem nek ne vez he tő az a fel ső ok ta tá si in téz mény,

mely ku ta tói vagy ok ta tá si cé lok ra jött lét re, s

mely nek er re a cél ra az ál lam ne vé ben a kor -

mány adott en ge délyt. A jo gi sze mély ál tal a

mi nisz té ri um ba be nyúj tott kér vényt a mi nisz té -

ri um ter jesz ti jó vá ha gyás cél já ból a kor mány

elé. A kér vény nek tar tal maz nia kell mind azo kat

az ada to kat, ame lyek más fel ső ok ta tá si in téz -

mény jó vá ha gyá sa kor is szük sé ge sek, de ezen -

fe lül iga zol ni kell a fő is ko la anya gi biz to sí tá sá -

nak mód ja it is.
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A kor mány az akkred itá ciós bi zott ság vé le -

mé nyét fi gye lem be vé ve hat hó na pon be lül

dönt a fő is ko la lét re ho zá sá ról.

A kor mány nem hagy ja jó vá a ma gán egye -

tem (fő is ko la) lét re ho zá sát ak kor, ha az akkre -

d itá ciós bi zott ság el uta sít ja az ok ta tá si prog ra -

mok mind egyi két, vagy ha az egye tem bel ső

rend tar tá sa el len té tes az ér vény ben lé vő tör vé -

nyek kel.

A ma gán egye te mek re vo nat ko zó to váb bi

ren del ke zé sek kö zül fon tos a bel ső rend tar tás,

az ösz tön díj rend szer, az ok ta tók ki vá lasz tá sá ra

vo nat ko zó kri té ri um rend szer meg ha tá ro zá sa.

A fel ső ok ta tá si tör vény a to váb bi ak ban sza -

bá lyoz za és meg ha tá roz za a ta nul má nyi sza ko -

kat, ok ta tá si prog ra mo kat és tan ter ve ket (ezen

be lül a bac calau reá tusi, ma gisz te ri és a dok to ri

prog ra mot), a fő is ko lai ta nul má nyok fel tét ele it,

a fel vé te li vizs gák ra, a ta nul má nyok be fe je zé -

sé re és a kü lön bö ző do ku men tu mok ra vo nat ko -

zó ren del ke zé se ket.

Fi gyel met szen tel to váb bá az egye te mi ok -

ta tók jo ga i nak és kö te les sé ge i nek, a tu do má -

nyos fo ko za tok oda íté lé sé nek, az ok ta tók ki ne -

ve zé sé nek.

A tör vény ér tel mé ben né mi leg meg vál toz tak

az akkred itá ciós bi zott ság lét re ho zá sá ra, mű kö -

dé sé re, fel adat kö ré re vo nat ko zó elő írá sok is.

Az ún. nyil vá nos fel ső ok ta tá si in téz mé nyek

fi nan szí ro zá sa több for rás ból tör té nik, de a fő

be vé te li for rás to vább ra is az ál la mi költ ség ve -

tés ből szár ma zó tá mo ga tás. Az ál la mi költ ség -

ve tés ből szár ma zó tá mo ga tás fel hasz ná lá sát

tör vény sza bá lyoz za; eb ből biz to sít ha tók a ta -

nul má nyi prog ra mok, a tu do má nyos, fej lesz té -

si és mű vé sze ti te vé keny ség, a hall ga tók szo ci -

á lis tá mo ga tá sa.

A ka to nai fő is ko lák, rend őr-aka dé mi ák és az

egész ség ügyi fő is ko lák fi nan szí ro zá sá ra a Tt.

303/1995. sz., a költ ség ve té si sza bá lyo zás ra vo -

nat ko zó tör vény ér vé nyes, a ma gán egye te mek

pe dig sa ját for rá sa ik ból biz to sít ják a fenn tar tá -

suk hoz szük sé ges pénz esz kö zö ket. A tör vény

ugyan ak kor le he tő vé te szi, hogy a kor mány jó -

vá ha gyá sa alap ján a mi nisz té ri um ál la mi tá mo -

ga tás ban ré sze sít se a ma gán egye te me ket.

Ér zé keny kér dés és en nek meg fe le lő en éles

vi tát vál tott ki mind po li ti kai, mind szak mai

kö rök ben a tan dí jak kér dé se. A fel ső ok ta tá si

tör vény ér tel mé ben a fő is ko lá kon a nap pa li ok -

ta tás tan díj men tes, bi zo nyos té rí tést csak rend -

kí vü li ese tek ben igé nyel het a fel ső ok ta tá si in -

téz mény, pl. ha a hall ga tó in do ko lat la nul meg -

hos  szab bít ja ta nul má nyi ide jét. Ezen fe lül il le -

té ket kö te le sek fi zet ni pl. a fel vé te li és a dok to -

ri vizs gák biz to sí tá sá ra, a dip lo mák és más do -

ku men tu mok ki ál lí tá sá ra.

A hall ga tók szo ci á lis tá mo ga tá sa köz vet le -

nül ösz tön dí jak for má já ban, köz ve tet ten pe dig

szol gál ta tá sok (ét ke zés és szál lás biz to sí tá sa, a

kul tu rá lis és sport te vé keny ség tá mo ga tá sa) ál -

tal tör té nik.

A fel ső ok ta tá si tör vény vé ge ze tül meg ha tá -

roz za a jó vá ha gyás idő pont já ban lé te ző egye te -

mek transz for má ci ó já nak fo lya ma tát, va la mint

a va gyon ke ze lés re vo nat ko zó új rend sza bá lyo -

kat. Ezek kö zül fi gyel met ér de mel, hogy a fel -

ső ok ta tá si in téz mény ke ze lé sé ben lé vő ál la mi

va gyon 2003. ja nu ár 1-jé től a fő is ko lák ra szál l.

Az MKP, de fő leg a szlo vá ki ai ma gyar ság

szem pont já ból stra té gi ai győ ze lem nek te kint -

he tő a Tt. 465/2003 sz. tör vény jó vá ha gyá sa az

SZK Nem ze ti Ta ná csá ban. E tör vény mond ja ki

ugyan is a ko má ro mi szék he lyű Selye Já nos

Egye tem lét re ho zá sát, amely ről kü lön fe je zet -

ben szó lunk.

A ma gyar nyel vű fel ső ok ta tá si kép zést – el -

ső sor ban a pe da gó gus kép zést – más egye te mek

ke re té ben bi zo nyos tan szé kek biz to sí tot ták

(Po zsony ban a Come nius Egye tem Ma gyar

Nyelv és Iro da lom Tan szé ke, Nyitrán a Kons -

tan tin Egye tem Kö zép-Eu ró pai Ta nul má nyok

Ka ra, Besz ter ce bá nyán a Bél Má tyás Egye tem

Hun ga ro ló gi ai Ka ra), me lyek to vább ra is fon -

tos sze re pet töl te nek be, de az önál ló ma gyar

egye tem te szi tel jes sé a szlo vá ki ai ma gyar is -

ko lai rend szert.
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Szlo vá ki á ban, vagy az ak ko ri szó hasz ná lat tal

él ve Szloven szkón, az ok ta tás ügyet kez det ben

a Po zsony ban szé ke lő Is ko la ügyi Refer á tus irá -

nyí tot ta, amely a mi nisz té ri um egyik osz tá lya -

ként mű kö dött. Ha tá ro za tai el len nem volt he -

lye a fel leb be zés nek.

1918, il let ve 1919 után a ma gyar nem ze ti

ki sebb ség anya nyel vű is ko lá i nak ala pí tá sá ról

egye dül a Cseh szlo vák Köz tár sa ság Is ko la ügyi

és Nem zet mű ve lő dé si Mi nisz té ri u ma dön tött.

Mű kö dé sük irá nyí tá sát, el len őr zé sét, szak fel -

ügye let ét, tan erők kel va ló el lá tá sát a tan ke rü le -

tek tan fel ügye lői vé gez ték. Köz vet len fö löt te -

sük Jú li us Bal lo, is ko la ügyi fő ta ná csos, or szá -

gos tan fel ügye lő volt. A tan ke rü le tek nek ma -

gyar nyel vű ta go za tai nem vol tak, olyan ma -

gyar nem ze ti sé gű sze mé lyek sem, akik va la mi -

fé le jog kör rel ren del kez ve részt vet tek vol na az

ok ta tás ügy szer ve zé sé ben, irá nyí tá sá ban, gond -

ja i nak meg ol dá sá ban. 

Hi te le sen ta nús ko dik er ről a Szloven szkói

Ál ta lá nos Ma gyar Ta ní tó egye sü let 1938. má jus

25-én Lé ván tar tott köz pon ti gyű lé sén ho zott

ha tá ro zat, amely a ma gyar ta ní tó ság kí ván sá ga -

it az aláb bi 26 pont ban fog lal ta ös  sze:

1. „Ma gyar gyer mek ma gyar is ko lá ba jár -

jon. Tör vé nyes úton biz tosít tassék, hogy min -

den gyer mek csak is a sa ját anya nyel vű is ko lá -

já ba le gyen föl ve he tő. En nek gya kor la ti ke -

resz tül vi te le ér de ké ben min den olyan he lyen,

ahol leg alább 20 tan kö te les ma gyar gyer mek

van, ma gyar is ko la fel ál lí tá sá ról gon dos ko dás

tör tén jék.

2. Ma gyar is ko lá ban csak is ma gyar tan erők

ta nít sa nak.

3. A ma gyar ta ní tó- és ne ve lő in té ze tek élé re

fel tét le nül ma gyar nem ze ti sé gű igaz ga tók ál lít -

tas sa nak.

4. Gon dos ko dás tör tén jék, hogy ma gyar

gyer mek men he lyek, ár va há zak, ja ví tó in té ze tek

és egyéb nép jó lé ti in téz mé nyek ál lít tas sa nak

fel.

5. A hit ok ta tás min den fo ko za tú is ko lá ban a

gyer mek anya nyel vén tör tén jék.

6. A szlo vá ki ai ma gyar is ko lák ad mi niszt rá -

ci ó ja tel je sen át szer ve zen dő. E cél ból lé te sít tes -

se nek or szá gos, já rá si és köz sé gi ma gyar is ko -

la ta ná csok, ma gyar tan fel ügye lő sé gek, ma gyar

mi nő sí tő- és nyug díj bi zott sá gok, ma gyar fe -

gyel mi ta ná csok. A hi va ta los lap (Vestník) je -

len jék meg ma gyar nyel ven is.

7. Ha la dék ta la nul kez dőd jék meg a

233/1935. sz. tör vény ál tal elő írt ke rü le ti pol gá -

ri is ko lák, to váb bá a me ző gaz da sá gi is ko lák nak

a ma gyar nem ze ti ség szám ará nyá nak meg fe le -

lő szám ban va ló fel ál lí tá sa. 

8. Mind azok ban a ma gyar több sé gű köz sé -

gek ben, me lyek ben 1918. ok tó ber 28-án ma -

gyar tan nyel vű óvo da mű kö dött, ha la dék ta la -

nul meg nyit tassék, il let ve ott, ahol leg alább 30

ma gyar óvo da kö te les gyer mek van, ma gyar

tan nyel vű óvo da lé te sít tes sék.

9. Ta ní tó kép zés re form ja.

10. A ma gyar ság szám ará nyá nak meg fe le lő

szá mú kö zép- és szak is ko la és önál ló ma gyar

egye tem állít tassék fel. Ezek tan sze mély ze te

ma gyar nem ze ti sé gű le gyen.

11. A ma gyar is ko lák, ta nu lók és ta ní tók se -

gé lye zé se.

12. Tan köny vek. A ma gyar is ko lák ban a

ma gyar nem ze ti ér zést nem sér tő tan köny vek

hasz nál tas sa nak.
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13. A ma gyar or szá gi pe da gó gi ai és más irá -

nyú szak mun kák be ho za ta la ne kor lá toz tassék,

hogy a ma gyar ta ní tó ság anya nyel vén va ló ön-

és to vább kép zé se le he tő vé vál jék.

14. Min den ma gyar több sé gű já rás ban, il le -

tő leg több szom szé dos já rás ös  sze fo gá sá val a

fe le lős szer vek ha la dék ta la nul al kos sák meg az

1919. évi 67. sz. tör vény ben elő írt já rá si ma -

gyar köz mű ve lő dé si tes tü le te ket.

15. A ma gyar köz könyv tá rak ré szé re ki zá -

ró lag ma gyar nyel vű, a ma gyar nem ze ti ér zést

nem sér tő, iro dal mi ér té kű mű vek biz to sí tas sa -

nak.

16. Ha la dék ta la nul szer vez tes se nek meg az

1920. évi 256. sz. tör vény ál tal elő írt ma gyar

já rá si if jú sá gi gon do zók ma gyar ve ze tés alat t.

17. Ma gyar rá dió.

18. A nem ál la mi ta ní tók és óvó nők fi ze tés -

ren de zé se.

19. A kán to ri já ran dó ság, mint a ta ní tó meg -

en ge dett mel lék fog lal ko zá sá ból ere dő jö ve del -

me, ne számít tassék be a ta ní tói il let mé nyek be.

20. A nem ál la mi ta ní tó ság min den te kin tet -

ben ugyan olyan elő nyök ben ré sze sül jön, mint

az ál la mi ta ní tó ság. (Vas úti ked vez mény).

21. A ta ní tók gyer me kei az ös  szes kö zép-,

szak- és fő is ko lá ban él vez ze nek tan díj- és vizs -

ga díj ked vez mé nye ket, a más szak ma be li ek (pl.

vas uta sok) szo ká sos el sőbb sé gi jo gán.

22. Ha di fo goly ta ní tók kár pót lá sa.

23. Ka to nai szol gá la ti idő be szá mí tá sa.

24. Fő is ko lát vég zett pol gá ri is ko lai ta ná rok

ta nul má nyi ide jé nek be szá mí tá sa.

25. Is mer tes sék el az ál lam pol gár ság mind -

azok nak a ma gyar ta ní tók nak és óvó nők nek,

akik 1918. ok tó ber 28-tól a köz tár sa ság te rü le -

tén lak nak és je len leg is mű köd nek.

26. Kül föl di uta zás.” (Bo ros 2005, 77–78)

A kár pát al jai ma gyar ta ní tók a fen ti kí ván -

sá gok hoz ha son ló an 24 pont ban fog lal ták ös  sze

kö ve te lé se i ket. Ám a cseh szlo vák ál lam po li ti -

kai ve ze tő i nek ki sebb gond juk is na gyobb volt

an nál, hogy a ma gyar ta ní tók kö ve te lé se it tel je -

sít sék. Hogy még is te gye nek va la mit, 1938 au -

gusz tu sá ban Osvald La jos vágvec sei ál la mi ta -

ní tót szloven szkói ma gyar köz mű ve lő dé si re fe -

rens sé ne vez ték ki. Is mer ve a tör té nel mi ese -

mé nyek fel gyor su lá sát, Osvald nak  ke vés le he -

tő sé ge nyílt ar ra, hogy  te gyen va la mit a szlo -

vá ki ai ma gyar ok ta tás ügy job bí tá sá nak ér de ké -

ben. Az ér dek vé del mi szer ve ze tek lét re ho zá sa

és mű kö dé se te hát in do kolt és jo gos volt.

A SZÁMTE-n kí vül az aláb bi szak mai ér -

dek vé del mi szer ve ze tek és szak szer ve ze tek

mű köd tek a ma gyar pe da gó gu sok kö ré ben:

– Ha la dó Ma gyar Ta ní tók Szö vet sé ge

– Szo ci a lis ta Ma gyar Ta ní tók Szak szer ve ze te

– Ka to li kus Ta ní tók Egye sü le te

– Pod karpát szká-ruszi Ál ta lá nos Ma gyar Ta -

ní tó egye sü let.

Az el ső Cseh szlo vák Köz tár sa ság el ső éve -

i ben az or szág egész te rü le té re vo nat ko zó há -

rom lép csős po li ti kai köz igaz ga tás tól füg get le -

nül hoz ták lét re a tan ke rü le te ket, ame lyek köz -

vet le nül az Is ko la ügyi és Nem zet mű ve lő dé si

Mi nisz té ri um fenn ha tó sá ga alá tar toz tak. A

szlo vá ki ai ma gyar is ko lá kat 22 tan ke rü let be so -

rol ták be, ame lyek élé re szlo vák vagy cseh

nem ze ti sé gű tan fel ügye lő ket ne vez tek ki. E

tan ke rü le tek a kö vet ke zők vol tak Az aláb bi táb -

lá zat a Szerényi Fer di nánd szer kesz tet te, 1934-

ben meg je lent Cseh szlo vá ki ai Ma gyar Ta ní tók
Al ma nach ja alap ján ké szült. (Csicsay 2002,

195–201):
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Kárpátalja iskolái

Kárpátalja iskoláit öt tankerületbe sorolták. A tanfelügyelők kilétéről az Almanach szerzői nem tu -

dósítanak bennünket.



Az 1938. no vem ber 2-án ho zott el ső bé csi dön -

tés kö vet kez té ben meg vál to zott az ad di gi Dél-

Szlo vá kia ok ta tás ügye, az új tan ke rü le te ket

csak 1939. szep tem ber 1-jé vel hoz ták lét re. Az

ad di gi a kat, il let ve 89 Ma gyar or szág hoz ke rült

ún. Szlo vák Li ga is ko lát és 4 szlo vák gim ná zi -

u mot is meg szün tet ték. A Ma gyar or szág hoz

csa tolt te rü le te ken le vő is ko lák irá nyí tá sát a kö -

vet ke ző tan ke rü le tek re bíz ták: Ko má rom, Bu -

da pest, Mis kolc, Kas sa és Szat már né me ti.

A má so dik vi lág há bo rú után a Cseh szlo vák

Nem zet gyű lés 1948. de cem ber 21-én ho zott

tör vényt az or szág új köz igaz ga tá si te rü le ti fel -

osz tá sá ról. Az or szá got 19 ke rü let re ta gol ták,

eb ből 6 Szlo vá ki á ra eset t. E hat ke rü le tet 98 já -

rás ra osz tot ták fel, eb ből 11-ben él tek több ség -

ben ma gya rok. A tan ke rü le te ket nem szer vez -

ték új já, ha nem az ok ta tás ügy irá nyí tá sát a köz -

igaz ga tá si hi va ta lok is ko la ügyi osz tá lya i ra bíz -

ták. A meg bí zot tak tes tü le té nek hi va ta lá ban lét -

re hoz ták az is ko la ügyi hi va talt, élén az is ko la -

ügyi meg bí zot tal. A ke rü le ti és já rá si nem ze ti

bi zott sá gok ban is ko la- és kul tu rá lis ügy osz tá -

lyo kat ala kí tot tak, ame lyek élé re osz tály ve ze -

tő ket ne vez tek ki, va la mint egy tan fel ügye lőt

és egy ún. kultúr felü gyelőt. A ma gya rok ál tal

la kott já rá sok ban elő for dult, hogy mind az osz -

tály ve ze tő, mind a tan fel ügye lő ma gyar nem ze -

ti sé gű lett. Meg ada tott hát az al ka lom, hogy az

ok ta tás ügy szer ve zé sé ben és irá nyí tá sá ban ma -

gyar nem ze ti sé gű sze mé lyek is részt ve hes se -

nek. A meg bí zot ti hi va tal ba is be ke rül tek ma -

gya rok, per sze meg bíz ha tó, ré gi kom mu nis ták. 

Mind eh hez hoz zá tar to zik, hogy a köz igaz -

ga tás, ben ne az ok ta tás ügy irá nyí tá sa is, túl bo -

nyo lult tá vált. Ugyan is a he lyi nél ma ga sabb

szin tű nem ze ti bi zott sá gok te vé keny sé gét já rá -

si, ke rü le ti el nö kök irá nyí tot ták, akik egyes

ügy osz tály ok mun ká já nak ös  sze han go lá sát al -

el nö ke ik re bíz ták. Így az tán az is ko la ügyi osz -

tály ve ze tő jé nek köz vet len fö löt te se az egyik

al el nök lett. Min den nem ze ti bi zott ság, a he lyi -

től a ke rü le ti ig, vá lasz tott kép vi se lők ből te vő -

dött ös  sze, akik ha von ta egy szer ülé sez tek. Az

is ko la ügy irá nyí tói – az igaz ga tók tól a ke rü le ti

osz tály ve ze tő kig – időn ként, az az pon tos ter -

vek sze rint, a rá juk há ru ló fel ada tok tel je sí té sé -

ről kö te le sek vol tak tá jé koz tat ni a kép vi se lő

tes tü le te ket. Ezt meg elő ző en pe dig az il le té kes

párt bi zott ság ok ide o ló gi ai osz tá lya i nak, leg -

több eset ben sze mé lye sen a tit ká rok nak tet tek

je len tést, akik szó be li uta sí tá sok kal lát ták el a

köz igaz ga tá si szak te rü le tek funk ci o ná ri u sa it.

(A párt tit kár ok írás be li uta sí tást so ha nem ad -

tak, de a párt bi zott ság ok ha tá ro za ta it ma ra dék -

ta la nul vég re haj tat ták.) A ma gya rok ál tal la kott

te rü le tek já rá si párt tit ká rai, leg in kább az ide o -

ló gi ai tit ká rok, akik hez az ok ta tás ügy és kul tu -

rá lis in téz mé nyek fel ügye le te tar to zott, ma gyar

nem ze ti sé gű ek vol tak. 

Az ok ta tás ügyi in téz mé nyek fenn tar tói is a

nem ze ti bi zott sá gok vol tak (vol ta kép pen az ál -

lam). Az óvo dák és az alap is ko lák a já rá si hi va -

ta lok hoz, a kö zép is ko lák ál ta lá ban a ke rü le ti -

hez tar toz tak, de a szak kö zép is ko lák és a szak -

mun kás kép zők hely ze te már jó val bo nyo lul -

tabb volt. Fenn tar tó ik le het tek ipa ri vál la la tok

vagy na gyobb üze mek, szak fel ügye lők, a nem -

ze ti bi zott sá gok, il let ve (1968 után) az ága za ti

mi nisz té ri u mok.
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1. A SZLO VÁ KI AI MA GYAR OK TA TÁS -

ÜGY ÁT TE KIN TÉ SE 1918-TÓL A REND -

SZER VÁL TÁ SIG

A Szlo vá ki á ban élő ma gyar ság 1989-es rend -

szer vál tás utá ni ok ta tás ügyi fo lya ma ta i nak, a

vál to zás jel lem ző i nek, a szük sé ges vál toz ta tá sok

kör vo na la i nak meg fo gal ma zá sá hoz szük sé ges

is mer ni az előz mé nye ket, a ma gyar nyel vű is ko -

lai ok ta tás ki ala ku lá sát, tör té ne tét. A ma gyar

nyel vű mű ve lő dést a ma gyar nem ze ti sé gű fi a ta -

lok is ko lai ok ta tá sá nak ke re tei kö zé he lyez ve le -

het a leg tár gyi la go sab ban át te kin te ni. 

1.1. A szlo vá ki ai ma gyar is ko la rend szer ki -

ala ku lá sa az el ső vi lág há bo rú után 

Az el ső vi lág há bo rút le zá ró bé ke szer ző dé sek

olyan ál lam ha tá ro kat szab tak meg, hogy a Kö -

zép-Ke let-Eu ró pa nyolc ál la má ban (Auszt ria,

Ma gyar or szág, Cseh szlo vá kia, Ro má nia, Len -

gyel or szág, Bul gá ria, Al bá nia, Ju go szlá via)

több mint 23 mil lió volt a nem ze ti ki sebb sé gek -

hez tar to zó sze mé lyek szá ma. A vár ha tó elé ge -

det len sé gek, nem ze ti sé gi konf lik tu sok meg elő -

zé se ér de ké ben nem zet kö zi vi szony lat ban ér -

vé nye sí te ni kezd ték az ún. Wilsoni dokt rí nát,

amely nek lé nye ge így fog lal ha tó ös  sze:

– az ál lam szu ve re ni tá sá nak kor lá to zá sa az

em be ri ség ma ga sabb ren dű jo ga ál tal

– a nem ze ti sé gi vagy ki sebb sé gi jog nem -

zet kö zi biz to sí tá sa az ál lam ré szé ről tör té nő

min den meg sér tés sel szem ben.

Ez ál tal a ki sebb sé gi prob lé mák meg íté lé se

alap ja i ban vál to zott meg, min de nek előtt azért,

mert azt ed dig az egyes ál la mok bel po li ti kai

prob lé má i nak te kin tet ték, most azon ban már

nem zet kö zi prob lé má vá vált. En nek ér vé nye sí -

té se ér de ké ben a győz tes nagy ha tal mak a ki -

sebb ség vé del met úgy igye kez tek sza va tol ni,

hogy a Nép szö vet ség égi sze alatt min den or -

szág ra ki ter je dő ki sebb ség vé del mi sza va tos sá -

gi rend szert igye kez tek mű köd tet ni és ezen túl

a Fő Szö vet sé gi és Tár sult Ha tal mak kü lön ki -

sebb ség vé del mi ki egé szí tő szer ző dé se ket kö -

töt tek az új, il let ve a meg na gyob bo dott ál la -

mok kal. 

Cseh szlo vá ki á val a ga ran cia szer ző dés,

amely nek ré sze a nem ze ti ki sebb sé gek vé del me

is, 1919. szep tem ber 10-én köt te tett meg a Pá -

rizs mel let ti Saint-Germain-en-Lay kas tély ban.

Eb ben Cseh szlo vá kia töb bek kö zött kö te lez te

ma gát, hogy a szer ző dés 2–8. ré szé ben fog lal -

tak alap tör vény ként lesz nek el fo gad va, előnyt

él vez ve a tör vé nyek kel, ren del ke zé sek kel, hi -

va ta li dön té sek kel szem ben és hogy nem szü -

let nek olyan tör vé nyek, ren del ke zé sek hi va ta li

dön té sek, ame lyek ezek kel el len tét ben len né -

nek. A ki sebb sé gek kel lé nye ge sen csak a 8. és

a 9. rész fog lal ko zik. Azon ban a 9. rész már

nem esik a fen ti kö te le zett ség alá, így ezt Cseh -

szlo vá kia ma ga szá má ra kö te le ző nek te kint het -

te is meg nem is.

A 8. rész töb bek kö zött ki mond ja, hogy az

et ni kai, val lá si, nyel vi ki sebb sé gek nek ugyan -

olyan jo guk van töb bek kö zött sa ját költ sé ge in

ala pí ta ni és fenn tar ta ni is ko lá kat, ahol sza ba -

don hasz nál hat ják nyel vü ket.

Csak a 9. rész szól a Cseh szlo vák Kor mány

kö te les sé gé ről biz to sí ta ni meg fe le lő fel té te le -

ket a nem ze ti ki sebb sé gek anya nyel vű ok ta tá sa

szá má ra. Az anya nyel vű ok ta tás jo ga az al kot -

mány ré sze ként 1920. feb ru ár 29-én ho zott

nyelv tör vény ben fo gal ma zó dik meg.

LÁSZLÓ BÉLA

AZ ISKOLAI MŰVELŐDÉS 

A STATISZTIKÁK TÜKRÉBEN 



Cseh szlo vá ki á ban az el ső olyan tör vényt,

amely alap ve tő en meg ha tá roz ta a ki sebb sé gek

anya nyel vi ok ta tá sát, a prá gai Nem zet gyű lés

1919. áp ri lis 3-án fo gad ta el.

13

E tör vény is ko -

la ala pí tá si ren del ke zé sei alap ján a ma gyar tan -

nyel vű is ko lák meg tart ha tók, il let ve ala pít ha -

tók let tek vol na akár a szlo vák több sé gű te rü le -

te ken is. A tör vény sze rint ugyan is nyil vá nos

ele mi nép is ko la min den olyan te le pü lé sen szer -

vez he tő, ame lyen azt a szü lők leg alább 40 is ko -

la kö te les gyer mek szá má ra ké rik, ahol pe dig

leg alább 400 ta nu ló lá to gat ja az ele mi is ko lát,

ott pol gá ri is ko la is szer vez he tő. A tör vény sze -

rint ezek ben az is ko lák ban az ok ta tás nyel ve a

ta nu lók anya nyel ve. Ez a tör vény azon ban a

ma gyar is ko lák lé te szem pont já ból csak jo gi le -

he tő ség ma radt, mi vel Szlo vá kia te rü le tén ez a

tör vény so sem lé pett életbe.

14

Így a ma gyar is -

ko lák meg ma ra dá sá ról ön ha tal mú an a Szlo vá -

ki ai Telj ha tal mú Mi nisz té ri um Is ko la ügyi és

Nem zet mű ve lő dé si Refer á tusa dön tött. 

Szlo vá kia ma gyar lak ta vi dé ke in az el ső vi -

lág há bo rú után az elő ző rend szer ből örö költ és

el ha nya golt köz sé gi és fe le ke ze ti ele mi is ko lák

há ló za ta nagy já ból érin tet le nül ma radt. A cseh -

szlo vák ha tó sá gok jól fel sze relt szlo vák tan -

nyel vű ál la mi is ko lá kat ala pí tot tak a ma gyar -

lak ta te rü le te ken, ez zel té ve von zó vá a ma gyar

szü lők előtt az ál la mi nyel ven ok ta tó is ko lá kat.

A ma gyar is ko lá kat nem fej lesz tet ték, és azok

rend sze rint túl zsú fol tak vol tak. 

Az is ko lai ada tok meg íté lé se szem pont já ból

a vi szony lag va lós kép ki ala kí tá sá nál jól hasz -

nál ha tók a nép szám lá lá si ada tok (1. táb lá zat).

Ezen ada tok tük ré ben szük sé ges ér tel mez -

ni és ér té kel ni az is ko lai sta tisz ti kai ada to kat is.

A cseh szlo vá ki ai ma gyar is ko lák ra vo nat -

ko zó an az 1921/1922-es tan évek ről ren del ke -

zünk meg bíz ha tó ada tok kal (2. táb lá zat).

A plusz szá mok azok nak az is ko lák nak a

szá mát je lö lik, ame lyek ta ní tá si nyel ve nem

ma gyar, de ma gyar tan nyel vű osz tá lyok kal

(ma gyar ta go za tok kal) ren del kez nek.

A 727 szlo vá ki ai ma gyar ele mi is ko la kö zül

csak 75 volt ál la mi, 32 köz sé gi, 4 pe dig ma gán -

is ko la volt. A töb bi 616 is ko la fe le ke ze ti is ko -

la ként mű kö dött. A 18 ma gyar tan nyel vű pol -

gá ri is ko lá ból 2 ál la mi, 4 köz sé gi, 12 pe dig fe -

le ke ze ti is ko la volt. A 4 ma gyar tan nyel vű gim -

ná zi um ból 2 volt fe le ke ze ti, 1 ál la mi és 1 köz -

sé gi. A to váb bi 9 ma gyar ta go za tú gim ná zi um

kö zül 7 volt ál la mi és 2 fe le ke ze ti.

A négy ma gyar gim ná zi um és re ál gim ná zi -

um a kö vet ke ző volt:

15

a Ko má ro mi Szent Be -

ne dek-ren di Ka to li kus Gim ná zi um, az Ér sek új -

vá ri Köz sé gi Ka to li kus Gim ná zi um, az Ipoly -
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2. táblázat. A ma gyar nyel vű köz ok ta tás szám ada tai

13. Popé ly Gyu la: A ma gyar is ko la ügy kál vá ri á ja (Cseh)Szlovákiában 1918–1945. In: Tóth László–Filep Ta más Gusz táv

(sz erk.): A (cse h)s zlováki ai ma gyar mű ve lő dés tör té ne te 1918–1998. II. köt. Bu da pest, Ister, 1998, 6. p.

14. Uo. Az 1919. áp ri lis 3-án el fo ga dott 189/1919. sz. tör vény nek volt azon ban egy kar di ná lis hi á nyos sá ga. A 15. §-a sze -

rint ugyan is „Ezen tör vény Cseh or szág ban, Ma gyar or szá gon és Szlo vá ki á ban ki hir de té se nap ján lép élet be. Ren de le -

ti leg fog meg ál la pí ta ni, hogy ezen tör vény Szloven szkón mi kor lép élet be.”  

15. Uo. 11. p.



sá gi Cseh szlo vák Ál la mi Ma gyar Tan nyel vű

Gim ná zi um és a Ri ma szom ba ti Egye sült Pro -

tes táns Re ál gim ná zi um.

1921-re már csak egy ma gyar nyel vű ta ní -

tó kép ző in té zet ma radt: a Po zso nyi Szent Or so -

lya-ren di Ró mai Ka to li kus Ele mi és Pol gá ri Ta -

ní tó kép ző In té zet. 

Ezen kí vül még 4 szak is ko lá ban, 2 ke res ke -

del mi ben (Po zsony, Kas sa), 1 ipar is ko lá ban

(Kas sa) és 1 me ző gaz da sá gi szak tan in té zet ben

(Ko má rom) vol tak ma gyar osz tá lyok. 

Az 1921-ig ter je dő rö vid két év alatt

a Cseh szlo vák, il let ve Szlo vák ál la mi ha tó sá -

gok meg szün tet ték vagy szlo vák tan nyel vű vé

vál toz tat ták a ma gyar kö zép és szak is ko lák

több sé gét. En nek ha tá sa érez he tő volt az ele mi

és pol gá ri is ko lák rend sze ré ben is. Így pld. az

1921/1922-es tan év ben egész Cseh szlo vá ki á -

ban a 127 084 ma gyar nem ze ti sé gű ele mi és

pol gá ri is ko lás ta nu ló kö zül már 28 822 nem

ma gyar tan nyel vű is ko lá ba járt, amely a ma -

gyar ta nu lók 22,7 %-á nak fe lelt meg. 

Szlo vá ki á ban 1926-ban a ma gyar is ko lák ra

és ma gyar nem ze ti sé gű ta nu lók ra vo nat ko zó

ada tok így ala kul tak (3. táb lá zat):

Ezek az ada tok is mu tat ják a ma gyar is ko -

lák elég te len szá mát, hi szen igen nagy a nem

ma gyar tan nyel vű is ko lák ba já ró ta nu lók szá -

ma, amely nek leg főbb oka az is ko lák hi á nya. 

A mai Szlo vá kia te rü le tén 1918-ig az ak ko -

ri ér tel me zés sze rint 6 fel ső fo kú tan in té zet ben

folyt ma gyar nyel vű oktatás:

16

a Sel mec bá nyai

Ma gyar Ki rá lyi Bá nyá sza ti és Er dé sze ti Fő is -

ko lán, az Eper je si Evan gé li kus Kol lé gi um ban

(Te o ló gi ai Kar, Jog tu do má nyi Kar), a po zso nyi

Egye te mes Evan gé li kus Te o ló gi ai Aka dé mi án,

a Po zso nyi Ma gyar Ki rá lyi Er zsé bet Tu do -

mány egye te men, a Kas sai Ál la mi Gaz da sá gi

Aka dé mi án, va la mint a Kas sai Ál la mi Jog aka -

dé mi án.

1921-re va la men  nyit vagy meg szün tet ték,

vagy szlo vák tan nyel vű vé vál toz tat ták. Cseh -

szlo vá ki á ban csak egyet len ma gyar nyel vű fel -

ső fo kú jel le gű ok ta tá si in téz mény mű kö dött,

még pe dig az 1925-ben lét re ho zott lo son ci re -

for má tus te o ló gia.

Ér de mes át te kin te ni a ma gyar nem ze ti sé gű

egye te mi hall ga tó kat szá muk és sza ko so dá suk

szem pont já ból. A ma gyar fel ső fo kú in téz mé -

nyek meg szün te té se után a ma gyar egye te mi

hall ga tók több nyi re a prá gai és brün ni né met

egye te mek re irat koz tak be. 

Ezek az ada tok kör vo na laz zák a szlo vá ki ai

ma gyar is ko lák rend sze rét, amely a gyors ha ta -
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lom vál tás után meg ma radt és ki ala kult. Ezen a

rend sze ren már lé nye ges vál to zás a má so dik vi -

lág há bo rú ig nem tör tént. E rend szer rész le tei,

azok bi zo nyos vál to zá sai azon ban né mi leg jel -

lem zik az ak ko ri ha ta lom vi szo nyu lá sát a ma -

gyar nyel vű ok ta tás hoz.

A 30-as évek re Szlo vá ki á ban a ma gyar ta ní -

tá si nyel vű ele mi nép is ko lák te kin te té ben lé -

nye ges vál to zás nem állt be. Az ál la mi is ko lák

szá ma nem vál to zott, vi szont emel ke dett a köz -

sé gi is ko lák szá ma (32–77) a fe le ke ze ti is ko lák

ro vá sá ra (616–585) az 1921-es ada tok hoz vi -

szo nyít va. A fe le ke ze ti is ko lák kö zöt ti ará nyok

lé nye gé ben meg ma rad tak (ró mai ka to li kus

354–340, re for má tus 192–189, evan gé li kus

29–28, gö rög ka to li kus 11–10, zsi dó 30–18).

Egész Cseh szlo vá ki á ban 1934-ben a 116

615 ma gyar nem ze ti sé gű ele mi is ko lai ta nu ló -

ból 12 414 járt más tan nyel vű is ko lá ba, ami

10,6 %-nak fe lel meg.

A pol gá ri is ko lák ala csony szá ma volt

a Szlo vá ki ai ma gyar ság mű ve lő dé sé nek egyik

fő aka dá lya. A hú szas évek vé gé re a kö vet ke ző

vá ro sok ban mű köd tek ma gyar tan nyel vű pol -

gá ri is ko lák, il let ve más is ko lák ban ma gyar ta -

go za tos osz tá lyok: Po zsony (5 is ko la), Somor -

ja (2), Ko má rom (2), Lé va (2), Ipoly ság (1),

Lo sonc (1), Ri ma szom bat (1), Rozs nyó (1),

Kas sa (3), Tor nal ja (1). Olyan ma gyar több sé -

gű, il let ve nagy szá mú ma gyar ság gal ren del ke -

ző he lye ken mint Dunasz er da he ly, Galán ta,

Pár kány, Ér sek új vár, Szep si stb. csak szlo vák

nyel vű pol gá ri is ko la lé te zett. A pol gá ri is ko lák

kö zül 7 volt ál la mi, 3 köz sé gi és 9 fe le ke ze ti.

Új ma gyar is ko la meg nyi tá sa ezek ben az évek -

ben szin te tel je sen le he tet len volt.

A har min cas évek ele jé re a szlo vá ki ai ma -

gyar kö zép is ko lák há ló za ta sem ala kult ked ve -

zőb ben. Ek kor ra meg szün tet ték több szlo vák

tan in té zet ma gyar ta go za ta it (Eper jes, Rozs -

nyó, Lé va, Po zsony, Kas sa) és így az

1927/1928-as tan év ben ma radt 5 ma gyar tan -

nyel vű gim ná zi um és két ma gyar ta go zat.

– gim ná zi um (Ko má rom)

– re ál gim ná zi um (Po zsony, Ipoly ság, Ri ma -

szom bat, Kas sa, Ér sek új vár-ta go zat)

– re form – re ál gim ná zi um (Lo sonc-ta go zat)

Ez az 1921-ik évi 13 gim ná zi um, il let ve re -

ál is ko lá hoz ké pest na gyon ér zé keny vis  sza lé -

pést je len tett.

Az egyet len meg ma radt ma gyar ta ní tó kép -

ző az Or so lya-ren di apá cák ál tal ve ze tett ró mai

ka to li kus női ta ní tó kép ző nem volt ké pes el lát -

ni a ma gyar is ko lá kat ta ní tók kal. Eh hez nem

volt elég az át lag ban éven te itt vég zett mint egy

40 ta ní tó. Ezért az 1924/1925-ös tan év től a Po -

zso nyi Cseh szlo vák Ál la mi Ta ní tó kép ző In té -

zet ben ma gyar nyel vű egy éves abi turien si kép -

zést hoz tak lét re érett sé gi zett fi a ta lok ré szé re.

Itt éven te to váb bi 40 ta ní tó szer zett ké pe sí tést.

Majd az 1927/1928-as tan év től ugyan ezen az

In té ze ten be lül ma gyar pár hu za mos osz tá lyo -

kat nyi tot tak, min den má so dik év ben év fo lya -

mon ként 40 ta nu ló val. Eb ben az év ben vál tak

önál ló tan in té ze tek ké a po zso nyi és kas sai re ál -

gim ná zi um ok ma gyar ta go za tai. 

Az el ső Köz tár sa ság ide jén, vé gig meg ol -

dat lan ma radt a ma gyar nyel vű szak ok ta tás.

A nagy ér dek lő dés el le né re egyet len ma gyar

kö zép fo kú szak is ko la mű kö dött a Kas sai Cseh -

szlo vák Ál la mi Ipar is ko la tel jes ma gyar ta go -

za ta. Ez négy éves érett sé gi vel vég ző dő gé pi pa -

ri irá nyult sá gú is ko la volt. 

Ugyan csak egy is ko lán a Po zso nyi Cseh -

szlo vák Ál la mi Ke res ke del mi Aka dé mia tel jes

ma gyar ta go za tán folyt ma gyar nyel ven ke res -

ke del mi szak ok ta tás. E ta go zat mel lett még

mű kö dött egy két éves ke res ke del mi szak ok ta -

tás is. A hú szas évek vé gén ezen kí vül mű kö -

dött még Po zsony ban, Érsekújvárot t, Lé ván és

Kas sán (ket tő) egy éves tan fo lyam sze rű ke res -

ke del mi szak ok ta tás.

Vé ge ze tül fon tos sze re pet töl tött be a Szlo -

vá ki ai ma gyar ság me ző gaz da sá gi szak kép zé -

sében a Ko má ro mi Ál la mi Föld mű ves Is ko la

két év fo lya mos ma gyar ta go za ta és a ké sőbb

Ri ma szom bat ban ala kult ha son ló is ko la is. 

Fi gye lem re mél tó és ered mé nyes volt az ér -

sek új vá ri Flenger-in tézet kez de mé nye zé se,

amely 1929-re női szak is ko lá vá fej lesz tet te

a ko ráb ban lét re ho zott szak tan fo lya mot.

A szak is ko lá ban a ta nul má nyi idő há rom év

volt és a gim ná zi um 4. év fo lya mát, va la mint

a pol gá ri is ko lák 3. év fo lya mát el vég zett lá -

nyok lá to gat hat ták. 
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Szlo vá ki á ban a ma gyar nyel vű fel ső fo kú

kép zést 1921-re tel je sen meg szün tet ték, így

a ma gyar fi a ta lok a ha zai cseh, il let ve szlo vák

nyel vű egye te mek he lyett a né met nyel vű cseh -

or szá gi fel ső fo kú in téz mé nye ket ré sze sí tet ték

előny ben. A hú szas évek vé gé re a né met nyel -

vű egye te mek re és fő is ko lák ra egy re ke ve sebb

ma gyar fi a tal irat ko zott be és lé nye ge sen meg -

nőtt a cseh vagy szlo vák nyel vű fel ső fo kú in -

téz mé nyek ma gyar hall ga tó i nak szá ma. Azon -

ban to vább ra is nagy volt a Ma gyar or szá gi fel -

ső fo kú to vább ta nu lás iránt az igény. En nek

von zá sát lé nye ge sen le csök ken tet te az 1928-

ban ho zott mi nisz té ri u mi ren de let, amely meg -

tilt ja a Ma gyar or szá gon szer zett ok le ve lek

noszt ri fi ká lá sát. Cseh szlo vá ki á ban 1938-ban

953 ma gyar nem ze ti sé gű fő is ko lai hall ga tó volt

ami 3,1 %-nak fe lel meg, ho lott a la kos sá gi ará -

nyok sze rint 5,5 %-nak kel le ne len ni.

A hú szas-har min cas évek ben Cseh szlo vá ki -

á ban, több is ko la tör vény kor mány és mi nisz té -

ri u mi ren de let is szü le tett, ame lyek az is ko la -

rend szer át szer ve zé sét, az ok ta tás tar tal mi ré -

szé nek meg vál toz ta tá sát kí ván ták sza bá lyoz ni.

Ezek nem fog lal koz tak kü lön a nem ze ti ki sebb -

sé gek is ko lá i nak ügyé vel. Az 1922-ben jó vá ha -

gyott ún. is ko la tör vény an  nyi ban érin tet te

a ma gyar is ko lá kat, hogy ki mond ta az ál ta lá nos

nyolc éves tan kö te le zett ség be ve ze té sét és

a ma gya rok ál tal la kott te rü le te ken még mű kö -

dő hat osz tá lyos ele mi is ko lák nak nyolc év fo -

lya mos is ko lák ká tör té nő bő ví té sét.

Az egyes is ko la tí pu sok ban az év fo lyam ok

vál to zá sai az át jár ha tó ság és a to vább ta nu lás

sza bá lyo zá sai a ma gyar is ko lák lé tét, mű kö dé -

sét kü lö nö sen nem be fo lyá sol ták. Ma gyar is ko -

lák en ge dé lye zé se és meg szün te té se to vább ra is

a tej ha tal mú Is ko la ügyi és Nem zet mű ve lő dé si

Mi nisz té ri um Po zso nyi Refer á tusa ha tás kö ré be

tar to zott. A leg több jog sza bály azt cé loz ta,

hogy a Mo nar chi á ból örö költ is ko la rend szert

össz hang ba hoz za a Cseh or szá gi ok ta tá si rend -

szer rel.

Az Is ko la ügyi Refer á tus dön té se alap ján

már 1921-től min den ma gyar is ko lá ban kö te le -

ző en tan tárgy ként ok tat ni kel lett a szlo vák

nyel vet. Er re kü lön tör vény is szü le tett 1923-

ban, amely sze rint az 1923/1924-es tan év től az

ál lam nyelv kö te le ző tan tárgy a köz tár sa ság va -

la men  nyi kö zép is ko lá já ban és ta ní tó kép ző in té -

ze té ben. A tör vény ér de kes sé ge, hogy a nem ze -

ti ki sebb sé gek nyel vé nek ok ta tá sát en ge dé lye zi

a cseh vagy szlo vák tan nyel vű kö zép is ko lák -

ban is, ami nek el ren de lé sét a mi nisz ter jog kö -

ré be he lye zi. Szlo vá ki á ban er re ed dig nem ke -

rült sor.

A tan köny vek kel va ló el lá tás ak kor is és az -

óta is a ma gyar is ko lák sú lyos gond jai kö zé tar -

to zott. 

Vé gül egy adat sor a Szlo vá ki ai ma gyar tan -

nyel vű is ko lák ál la po tá ról (5. táb lá zat):

Míg Szlo vá ki á ban 1921-től a pol gá ri is ko -

lák, osz tá lyok és ta nu ló ik szá ma két-há rom szo -

ro sá ra nőtt, ad dig a ma gyar pol gá ri is ko lák

szám ada tai alig vál toz tak. 

A ma gyar tan nyel vű pol gá ri is ko lák ta ní tói

szá má nak 6,2 %-os ará nya a 17,8 %-os la kos -

sá gi ará nyok hoz mér ten na gyon ked ve zőt len

ké pet mu tat nak. Ha son ló a hely zet a kö zép is -

ko lák és a fel ső ok ta tá si in téz mé nyek ma gyar

hall ga tói te kin te té ben is.
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1.2 Ma gyar is ko lák az el ső Szlo vák Köz tár -

sa ság ban

A bé csi dön tés után meg ala kult Szlo vák Köz -

tár sa ság te rü le tén az 1938. de cem be ri la kos ság-

ös  sze írás sze rint 57 897 ma gyar nem ze ti sé gű

la kos élt, az össz la kos ság 2,2%-a. Az 1939. jú -

li us 21-én el fo ga dott al kot mány tör vény sze rint

a nem ze ti sé gi cso por tok nak jo guk van az is ko -

lá ik ban nyel vü ket hasz nál ni, ame lyet kü lön tör -

vény sza bá lyoz. Az 1940-ben el fo ga dott nép is -

ko lai tör vény ki mond ja, hogy a nem ze ti sé gi is -

ko la lét re hoz ha tó és fenn tart ha tó azon köz sé -

gek ben, ame lyek ben ezt leg alább 30 tan kö te les

gyer mek szá má ra igény lik. 

A Szlo vák Köz tár sa ság ban 1940-ben 36

ma gyar ele mi is ko la mű kö dött 108 osz tál  lyal és

6904 ta nu ló val. Ma gyar pol gá ri is ko lák csak

Po zsony ban vol tak. Az 1939-es há rom ilyen is -

ko lá ból 1941-re már csak egy ma radt, a le ány -

pol gá ri is ko la 283 ta nu ló val. A 246 fiú ta nu ló az

1. szá mú ál la mi pol gá ri is ko la ma gyar ta go za -

tán ta nult. Az egyet len ma gyar gim ná zi um ban,

a po zso nyi ál la mi re ál gim ná zi um ban 1939-ben

9 osz tály volt 339 ta nu ló val. Ezen kí vül lét re -

hoz tak a lá nyok szá má ra ma gyar ta go za tot a

po zso nyi ál la mi szlo vák le ány gim ná zi um mel -

lett. 1941-re az egyet len ma gyar ta ní tó kép zőt, a

po zso nyi Szent Or so lya-ren di női ta ní tó kép ző

in té ze tet is meg szün tet ték. 

A Szlo vák Köz tár sa ság ban a ma gyar ság nak

volt egy négy év fo lya mos ke res ke del mi aka dé -

mi á ja Po zsony ban, amely mel lett mű kö dött

még egy két év fo lya mos ke res ke del mi szak is -

ko la is. Po zsony ban 1940-ben meg nyílt még

egy kö zép szin tű női fog lal ko zá sok szak is ko lá -

ja, amely ben a ta nul má nyi idő 3 év volt. Az

1941/42-es tan év ben a 680 ma gyar nem ze ti sé -

gű kö zép is ko lás ta nu ló ból 460 járt ma gyar tan -

nyel vű is ko lá ba, te hát a ta nu lók 32,6%-a nem

ma gyar tan nyel vű is ko lát lá to ga tott. 

Szlo vá ki á ban ek kor öt fel ső fo kú in téz mény

mű kö dött, mind Po zsony ban. Ezek re pl. 1942-

ben 202 ma gyar nem ze ti sé gű hall ga tó irat ko -

zott be. A fő is ko lá so kat tö mö rí tő Ma gyar Aka -

dé mi ku sok Ke resz tény Kö ré nek 1944-ben 188

tag ja volt. Eb ből 46 or vos tan hall ga tó, 35 jog -

hall ga tó, 32 ke res ke del mi fő is ko lai, 27 böl -

csész, 24 mű egye te mis ta, 7 gyógy sze ré sze ti

hall ga tó, 5 kon zer va tó ri um ba, 2 ter mé szet tu do -

má nyi kar ra járt. 

A tan ügyek in té zé sé be a ma gyar ság nak

gya kor la ti lag nem volt be le szó lá sa. Hi á nyoz tak

a ma gyar tan köny vek, mi vel az 1939 előtt

hasz nál ta kat be til tot ták és úja kat nem ad tak ki.

A ta ní tó hi ány is nyo masz tó volt, hi szen sok he -

lyen egy ta ní tó nak 50–60 ta nu ló val kel lett fog -

lal koz nia. Gya ko ri volt név elem zés alap ján a

ma gyar gyer me kek nek szlo vák is ko lák ba va ló

át té te le. 

En nek el le né re a ma gyar ság ön erő ből há -

rom di ák ott hont mű köd te tett, tan könyv ki adást

szer ve zett. Ön kép ző kö rök ala kul tak. Fi gye lem -

re mél tó te vé keny sé get fej tett ki a ka to li kus di -

ák sá got tö mö rí tő Pro hászka-kör és a ta nu ló if -

jú ság szo ci á lis se gé lye zé sét fel vál la ló Mensa

Aca d e m i ca Egye sü let.

1.3 A ma gyar nyel vű is ko lai ok ta tás vissza ál -

lí tá sa és fej lő dé sé nek át te kin té se a rend szer -

vál tá sig 

1.3.1 Be ve ze tés

A szlo vák nem ze ti fel ke lést kö ve tő en 1944.

szep tem ber 1-jén meg ala kult Szlo vák Nem ze ti

Ta nács már szep tem ber 6-án ren de le tet ho zott a

né met és ma gyar nem ze ti ki sebb ség va la meny  -

nyi tí pu sú és fo kú is ko lá i nak be zá rá sá ról, ki vé -

ve az 1938. ok tó ber 6-ig lét re ho zott ele mi

iskolákat.

17

Az új cseh szlo vák kor mány 1945. áp ri lis 5-

én meg hir det te prog ram ját, a Kas sai Kor mány -

prog ra mot, mely nek XV. fe je ze te ki vé tel nél kül

el ren de li min den ma gyar is ko la be zá rá sát. „A

cseh és szlo vák vá ro sok ban be zá runk min den

né met és ma gyar iskolát…” – ol vas ha tó a kor -

mánypro gram ban.

18
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17. Zbier ka n. Slovenskej národ nej rady, 2. časť 1. §: „Dňom nadobud nu tia účin nos ti tohto nar i ade nia sa rušia nemeck ej

a maďarskej národ nos t nej menšine na Sloven sku školy všetkých stupňov, okrem ľudových.”

18. Edvard Beneš el nök dek ré tu mai. Po zsony, Pan nó nia Könyv ki adó, 1996, 79. p.



Az 1937/1938-as tan év ada tai sze rint te hát

több mint 800 ma gyar is ko lát zár tak be, meg -

foszt va mint egy 95 000 ta nu lót at tól, hogy

anya nyel vén ta nul has son. 

Az anya nyel vű ok ta tás te rén lé nye ges vál -

to zás csak 1948-ban kö vet ke zett be. Az 1948.

áp ri lis 21-én el fo ga dott ok ta tá si tör vény min -

den is ko lát ál la mo sí tott, és egy sé ges is ko la -

rend szert ve ze tett be.

19

E tör vény sze rint Szlo -

vá ki á ban a ta ní tá si nyelv a szlo vák, s ez alól ki -

vé telt csak a kor mány ad hat. A tör vény te hát

nem en ge dé lyez te, de nem is til tot ta ma gyar

tan nyel vű is ko lák nyi tá sát. A vég le ges vál to -

zást a Cseh szlo vá kia Kom mu nis ta Párt ja Köz -

pon ti Bi zott sá gá nak El nök sé ge ál tal 1948. jú li -

us 8-án a ma gyar ál lam pol gár ok hely ze té nek

ren de zé sé ről jó vá ha gyott alap el vek je len tet ték.

Ezek sze rint bár mely szin tű is ko lá ban pár hu za -

mos osz tá lyo kat kell lét re hoz ni a ma gyar ál -

lam pol gár ok gyer me kei számára.

20

A ma gyar is ko lák lé te zé sét 1960-ig tör vény

nem ga ran tál ta. Az 1960-ban el fo ga dott új al -

kot mány mond ja ki elő ször a má so dik vi lág há -

bo rú óta, hogy a ma gyar, uk rán, len gyel gyer -

me kek nek jo guk van az anya nyel vi ok ta tás ra.

Az 1960-as al kot mány alap ján el fo ga dott új,

186/1960. szá mú ok ta tá si tör vény 29. §-a leg ali -

zál ja elő ször a ma gyar is ko lá kat az zal, hogy ki -

mond ja: a ma gyar, az uk rán, a len gyel nem ze ti -

sé gű gyer me kek ré szé re ala pí tott is ko lák ban az

ok ta tás nyel ve a nem ze ti sé gek nyel ve. Ez a jo gi

hely zet gya kor la ti lag a mai na pig fenn áll. 

A tel jes ség ked vé ért azon ban szól ni kell há -

rom olyan ha tal mi kez de mé nye zés ről, amely -

nek mind egyi ke a mai szó hasz ná lat tal él ve az

ún. al ter na tív ok ta tás be ve ze té sét igye ke zett el -

ér ni. Mind ezek gyö ke rei vis  sza nyúl nak 1954.

ok tó ber 29-ére, ami kor a Szlo vák Kom mu nis ta

Párt Köz pon ti Bi zott sá gá nak El nök sé ge fel ada -

tul ad ta az is ko la ügyi meg bí zott nak, hogy

azok ban a köz sé gek ben, ame lyek be a la ko sok a

szlo vák nyelv ok ta tá sá ra ho zott in téz ke dé se ket

ke ve sell ni fog ják, ve zes sék be né hány tan tárgy

szlo vák nyel vi ok ta tá sát is. Ezt a ha tá ro za tot a

meg lé vő ma gyar is ko lák ban nem ér vé nye sí tet -

ték, de az újon nan lét re ho zott kü lön bö ző szak -

is ko lák ban, min de nek előtt a szak is ko lák mel -

lett ala pí tott ma gyar tan nyel vi osz tá lyok ban

kö vet ke ze te sen meg va ló sí tot ták a szü lők meg -

kér de zé se nél kül. 

A ma gyar ta ní tá si nyelv vis  sza szo rí tá sá ra az

el ső ha tal mi pró bál ko zás 1978-ban tör tént. Ek -

kor Szlo vá ki á ban olyan tör vény ja vas lat szü le tet,

amely sze rint az 5. év fo lyam tól kezd ve a ma gyar

is ko lák ban be ve zet ték vol na az egyes tan tár gyak

szlo vák nyel vi ok ta tá sát, a ma gyar nyelv és iro -

da lom, tör té ne lem és föld rajz ki vé te lé vel. 

A má so dik pró bál ko zás 1983-ban kez dő -

dött, ami kor tör vény ja vas lat ké szült az ok ta tás

nyel vé nek meg vál toz ta tá sá ra oly mó don, hogy

a mi nisz té ri um en ge dé lyez he ti a ma gyar tan -

nyel vű is ko lák ban né mely tan tárgy szlo vák

nyel ven va ló ta ní tá sát, amen  nyi ben er re a ta nu -

lók szü le i nek ké ré sé re az il le té kes nem ze ti bi -

zott ság ja vas la tot tesz.

Az el ső tör vény ja vas lat ide jén a ma gyar is -

ko lák meg men té sé re jött lét re a Cseh szlo vá ki ai

Ma gyar Ki sebb ség Jog vé dő Bi zott sá ga, a má -

so dik eset ben e bi zott ság át ala kult a Szlo vá ki ai

Ma gyar Is ko lák Vé del mi Cso port já vá. Ezen

cso por to su lá sok ösz tön zé sé re és te vé keny sé ge

foly tán mind két eset ben olyan erős, szé les kö rű

til ta ko zás, el len ál lás bon ta ko zott ki a szlo vá ki -

ai ma gyar ság min den ré te gé ben, va la mint a

párt tag ok kö ré ben is, amely mi att vé gül is a tör -

vény ja vas lat ok nem ke rül tek el fo ga dás ra.

Eköz ben több olyan alsóbb sz in tű, nem tör -

vény ere jű ren del ke zés is szü le tett, ame lyek a

tel jes ma gyar anya nyel vű ok ta tást kí ván ta meg -

bon ta ni. Ezek gya kor la ti lag a meg lé vő pon to -

kon nem vál toz tat tak sem mit. 

A ma gyar nyel vű is ko lák há ló za ta az ál la mi

is ko la rend szer szer ves ré sze. Egy sé ges irá nyí -

tás alat t, egy sé ges óra terv és tan terv alap ján

mű kö dik, ki vé ve a szlo vák nyelv és iro da lom

ok ta tá sá nak sa já tos tar tal mi és mód szer ta ni el -

té ré se it. 

Szlo vá ki á ban 1949 után a ma gyar fi a ta lok

ré szé re az ok ta tá si nyelv te kin te té ben két tí pu -

sú, hi va ta lo san ma gyar ta ní tá si nyel vű ek nek
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ne ve zett osz tá lyok jöt tek lét re. Az el ső tí pus ba

tar toz nak azok, ame lyek ben a szlo vák nyelv és

iro da lom, a hon vé del mi ne ve lés és a test ne ve -

lés ok ta tá sán kí vül min den tan tár gyat ma gyar

nyel ven ta ní tot tak. A má so dik tí pu sú osz tá lyok

azok, ame lyek ben az ok ta tás két nyel ven fo -

lyik, a tan tár gyak egy ré szét szlo vá kul ta nít ják.

A szlo vá ki ai ma gyar ok ta tá si rend szert

vizs gál va, ér zé ke nyen kell bán ni a sta tisz ti kai

ada tok kal. Az 1950-es és 1961-es nép szám lá lá -

si ada to kat nem le het tel jes biz ton ság gal ala pul

ven ni a ma gyar nem ze ti ki sebb ség hely ze té nek

elem zé sé nél, mi vel a res zlo vak izá ció mi att

ezek még nem tük röz ték a tény le ges ál la po to -

kat. 

Ha az 1970-es nép szám lá lá si ada to kat már

va ló sak nak fo gad juk el és azo kat vis  sza ve tít jük

1950-re, il let ve 1961-re a ko ráb bi nép szám lá -

lás ok ide jé re, ak ko ra az is ko lai szin tek nek

meg fe le lő ma gyar nem ze ti sé gű ta nu lói kor cso -

port ok kö vet ke ző szá za lé kos ará nya it kap juk:

Már ezek az ada tok is so kat el árul nak a ma gyar

nem ze ti ség nép moz gá sá ról. Hi szen pl. 1991-

ben a szlo vá ki ai óvo dás gyer me kek nek már

csak 8,5 %-a ma gyar nem ze ti sé gű. Ez több mint

2 %-al ke ve sebb, mint a tel jes ma gyar nem ze ti -

sé gű po pu lá ció szá za lé kos ará nya. A sta tisz ti kai

ada tok ból az is ko lai mű ve lő dés re le von ha tó kö -

vet kez te té sek a leg hű eb ben ak kor fe lel nek meg

a va ló ság nak, ha a kor cso port ok szá za lé kos ará -

nya i hoz vi szo nyít va let tek meg fo gal maz va. 

1.3.2 Óvo dák

A má so dik vi lág há bo rú után ma gyar ne ve lé si

nyel vű óvo dák az 1950/1951-es tan év ben jöt -

tek lét re elő ször. Ak kor a 142 óvo da 151 gyer -

mek cso port já ba 4985 gyer mek járt. Ez Szlo vá -

ki á ban az óvo dák ba be íra tott gyer me kek

7,24%-át je len tet te, ami na gyon jó ered mény -

nek számí tot t.

21

Az 1953/1954-es tan év ben a

ma gyar óvo dák szá ma 262, ben ne az osz tá lyok

szá ma 280, a be íra tott gyer me kek szá ma 7626,

és ez az ös  szes szlo vá ki ai óvo dák 12,67%-át

ad ta. A ma gyar ne ve lé si nyel vű óvo dák ba já ró

gyer me kek ará nya 1957-ben kul mi nált: ak kor

az ös  szes óvo dás gyer mek 13,06%-át a ma gyar

gyer me kek ké pez ték. Et től kezd ve fo ko za tos

csök ke nés ta núi va gyunk. A ma gyar ne ve lé si

nyel vű óvo dák ba be íra tott gyer me kek szá ma

ugyan fo ko za to san nőtt, de sok kal ki sebb ütem -

ben, mint ami lyen re a szlo vá ki ai mu ta tók ból

ará nyo san kö vet kez tet het nénk. 1966-ban ez az

arány már csak 10,34%, 1976-ban 7,63%,

1983-ban 6,25% (lásd a 6. tábláza tot).

22

A ma gyar óvo dák szá mát te kint ve a sta tisz -

ti kák két lé nye ges nö ve ke dé si hul lám ról ta nús -

kod nak. Az el ső az új óvo dák ala pí tá sa ide jén,

1950 és 1953 kö zöt ti idő re te he tő, a nö ve ke dés

ak ko ri ban ad mi niszt ra tív in téz ke dés kö vet kez -

mé nye volt. A má so dik nö ve ke dé si idő szak a

hat va nas évek ele je, ami kor az in téz mé nyek

szá ma 1966-ra el ér te a 332-t és 1970-re a 354-

66 László Béla
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et. Ez a 340-350 kö rü li szám húsz éven ke resz -

tül, egé szen 1990-ig, vál to zat lan ma radt. 

A ma gyar óvo dai há ló zat te kin te té ben leg -

na gyobb re la tív vis  sza fej lő dés a het ve nes évek -

ben kö vet ke zet be. Míg 1970-ben a ma gyar

óvo dák, óvo dai osz tá lyok és az ezek be já ró

gyer me kek szá má nak szá za lé kos arány a szlo -

vá ki ai óvo dai há ló zat ada ta i hoz rend re 13,38

%, 10,78 % és 9,88 % ará nyo kat mu tat, ad dig

ezek az ada tok 1979-ben már csak 9,55 %, 7,48

% és 6,70 %-os ará nyo kat tesz nek ki. Ez a

csök ke nés a nyolc va nas évek ele jé re meg állt,

és 1989-ig lé nye ge sen te kint he tő vis  sza fej lő dés

nem ta pasz tal ha tó. 

A sta tisz ti kai ki mu ta tá sok rend sze rint nem

tar tal maz zák az óvo dás gyer me kek nem ze ti sé -

gi meg osz lá sát. Azok ból a ki mu ta tá sok ból

azon ban, ame lyek ilyen ada tot tar tal maz nak,

na gyon le han go ló kép tá rul elénk (lásd a 2. táb -

lá za tot). Míg 1970-ben az óvo dá ba já ró ma gyar

nem ze ti sé gű gyer me kek kö zül 2539 lá to ga tott

szlo vák ne ve lé si nyel vű óvo dát, ami 17,74%-ot

tett ki, ad dig 1979-ben szá muk már 6111, s ez

a ma gyar nem ze ti sé gű óvo dás gyer me kek

29,30%-á nak fe lel meg.

23

A ma gyar óvo dás gyer me kek nyelv is me ret -

ében vál to zás állt be a het ve nes évek má so dik

fe lé ben. Ugyan is 1977. szep tem ber 1-jei ha -

tállyal az Ok ta tá si Mi nisz té ri um el ren del te a

szlo vák nyelv kísér letkép peni ta ní tá sá nak be -

ve ze té sét a ma gyar ne ve lé si nyel vű óvo dák ban.

Vé gül a kí sér le tek alap ján 1983. szep tem ber 1-

jé vel be ve ze tett szlo vák nyel vi ne ve lés cél ja

már a gyer me kek ha té kony szlo vák nyel vi fel -

ké szí té se, az ak tív nyel vi kom mu ni ká ció el vé -

nek ér vé nye sí té se. 

A táb lá zat ban a ma gyar nem ze ti ség szem -

pont já ból egy po zi tív je len ség re is fel fi gyel he -

tünk. A het ve nes évek ben a kor cso port ará nya -

i hoz ké pest lé nye ge sen ma ga sabb a ma gyar

nem ze ti sé gű óvo dás gyer me kek szá ma. Ezen

évek vis  sza fej lő dé sé nek bi zo nyí té ka, hogy ez a

ked ve ző ál la pot 1980-ra csak nem tel je sen meg -

szűnt. A nyolc va nas évek ben új ból el kez dő dött

egy po zi tív fej lő dé si fo lya mat, amely nek kö -

vet kez mé nye ként 1991-re a ma gyar nem ze ti sé -

gű óvo dás gyer me kek szá má nak több le te im -

már 2120-ra nőtt.

1.3.3. Alap is ko lák

A má so dik vi lág há bo rú után elő ször 1948-ban

nyíl hat tak meg új ból a ma gyar tan nyel vű alap -

is ko lai osz tá lyok, elő ször a szlo vák is ko lák kö -

te lé ké ben. Az 1948/1949-es tan év ben 154 ma -

gyar tan nyel vű osz tály nyílt meg, és az

1949/1950-es tan év re ez 319 osz tály ra bő vült.

Az 1950/1951-es tan év ben 613 ma gyar tan -

nyel vű nem ze ti is ko la és kö zép is ko la jött lét re

1232 osz tál  lyal, amely be 45 497 ta nu ló irat ko -

zott át. Már 1950-ben az ös  szes alap is ko lás ta -

nu lók 8,18%-a ma gyar tan nyel vű is ko lá ba járt.

1958-ban a ma gyar tan nyel vű alap is ko lák ta nu -

lói az ös  szes alap is ko lás ta nu lók 10,43%-át ké -

pez ték, va gyis eb ben az idő ben járt szlo vák

tan nyel vű alap is ko lá ba a ma gyar nem ze ti sé gű

ta nu lók leg ki sebb há nya da, még pe dig 10,07%-

a (lásd a 7. táb lá za tot).

A szá mok azt mu tat ják, hogy a hat va nas,

het ve nes és nyolc va nas évek ben lé nye ges vál -

to zá sok áll tak be a ma gyar alap is ko lák hely ze -

té ben. Ezek nem min dig a ma gyar is ko lák el len

ho zott dön té sek kö vet kez mé nyei, ha nem gyak -

ran az ál ta lá nos ok ta tás po li ti kai ren del ke zé sek -

ből adó dó kö vet kez mé nyek, ame lyek az egész

szlo vá ki ai alap is ko lai rend szert súj tot ták. Ezek

kö zé le het so rol ni a ki lenc éves alap is ko lák in -

teg rá ci ó ját szor gal ma zó, az 1953-as ok ta tá si

tör vény ha tály ba lé pé se óta na pi ren den tar tott

törekvéseket.

25

1960-tól 1966-ig Szlo vá ki á ban 301

(4163–3862) alap is ko la szűnt meg, s eb ből 80

68 László Béla
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(555–475) volt ma gyar ta ní tá si nyel vű. Az

alap is ko lák meg szű né sé nek ez a hul lá ma,

amely hi va ta los prog ra mon kí vül zaj lott, már

sok kal ér zé ke nyeb ben érin tet te a ma gyar alap -

is ko lai kép zést, hi szen meg szűnt a ma gyar

alap is ko lák 14,4 %-a (az ez idő ben meg szűnt

szlo vá ki ai alap is ko lák 26,57 %-a volt ma gyar

is ko la). 

A ma gyar nem ze ti ki sebb ség ál tal la kott já -

rá sok ban az alap is ko lák in teg rá ci ó ja ter mé szet -

sze rű en nem ze ti sé gi prob lé má kat is oko zott,

hi szen sok he lyütt az anya nyel vű ok ta tás le he -

tő sé gé nek meg vo ná sá val is fe nye ge tett. Az

1966 és 1972 kö zött meg va ló sí tott is ko la-ösz  -

sze vo ná sok nak Szlo vá ki á ban mind ös  sze 297,

zö mé ben egy osz tá lyos is ko la esett ál do za tul,

eb ből 34 volt ma gyar ta ní tá si nyel vű is ko la. A

11,44 %-os arány nagy já ból meg fe lel a ma gyar

tan nyel vű alap is ko lák ak ko ri szám ará nyá nak.

A ma gyar is ko lá kat több nyi re ma gyar ta ní tá si

nyel vű is ko lák ba in teg rál ták, akadt azon ban

több olyan te le pü lés, ahol csak szlo vák nyel vű

is ko la ma radt, vagy a szlo vák in teg rált is ko lá ba

va ló já rás kü lön bö ző okok ból ked ve zőbb volt a

szü lők nek. 

A szlo vá ki ai ma gyar alap is ko lák há ló za tát

leg job ban az is ko lák 1970 és 1985 kö zöt ti meg -

szün te té se súj tot ta. Szlo vá ki á ban ez alatt az idő

alatt 1503 alap is ko la szűnt meg, s eb ből 226

volt ma gyar tan nyel vű. Szlo vá ki á ban te hát

meg szűnt az alap is ko lák 39,2%-a, köz tük a ma -

gyar is ko lák 46,12%-a.

26

A meg szün te tett alap -

is ko lák 15,03%-a ma gyar tan nyel vű volt. Ha

ös  sze vet jük az 1958-as és az 1985-ös év ada ta -

it, ak kor azt ta pasz tal juk, hogy az alap is ko lák

há ló za tá nak több hul lám ban zaj ló csök ken té se

sok kal job ban súj tot ta a ma gyar tan nyel vű is -

ko lá kat, hi szen ezen idő szak alatt 298

(562–264) ma gyar alap is ko la szűnt meg, va -

gyis az ös  szes ma gyar tan nyel vű is ko la

53,02%-a. Min den bi zon  nyal ez az egyik fő

oka an nak, hogy az em lí tett idő alatt a szlo vák

tan nyel vű is ko lá ba já ró ma gyar nem ze ti sé gű

alap is ko lás ta nu lók ará nya 10,07%-ról

26,97%-ra emel ke dett (lásd a 7. tábláza tot).

27

A nyolc va nas évek de re kán meg állt a alap -

is ko lák in teg rá ci ós fo lya ma ta, és sta bi li zá ló dott

a ma gyar tan nyel vű is ko lák há ló za ta is. Az in -

teg rá ci ós alap el vek szel le mé ben már nem volt

hol ma gyar is ko lá kat meg szün tet ni. 

1985 óta a ma gyar alap is ko lák szá ma ki -

egyen sú lyo zot tan ke vés sel 260 fö lött mo zog,

az osz tá lyok szá ma sta bi lan két ezer fö lött van.

A szlo vá ki ai alap is ko lák ada ta i hoz mért szá za -

lé kos ará nyok is vál to zat la nok. 
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26. Sprá va o inte grácii málotried nych zák lad ných škôl v SSR. MŠ SR, 1979, Somor ja, Bib lio the ca Hun gar i ca (a to váb bi -

ak ban: BH).

27. Lász ló Bé la: A (cse h)s zlováki ai ok ta tás ügy szer ke ze te, va la mint köz igaz ga tá si és jo gi ke re tei 1945 után. In: Filep Ta -

más Gusz táv–Tóth Lász ló (sz erk.): I. m. 128. p.
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1.3.4. Kö zép is ko lák

Ko má rom ban 1950. szep tem ber 1-jén meg nyílt

az el ső ma gyar tan nyel vű gim náz i um.

29

1950.

szep tem ber 1-jé vel két har mad fo kú kö zép is ko -

la nyílt, egy ál ta lá nos gim ná zi um Ko má rom ban

és egy ta ní tó kép zést szol gá ló pe da gó gi ai gim -

ná zi um Po zsony ban (Ma gyar nyel vű pe da gó gi -

ai is ko la a nem ze ti is ko lás ta ní tók kép zé se szá -

má ra [Pedagogická škola pre vzde lanie uči -

teľov národ ných škôl s vyučo vacím jazykom

maďarským]). Ezen kí vül még két ipa ri szak kö -

zép is ko la mel lett nyílt ma gyar ta go zat (ma gyar

osz tá lyok), még pe dig Po zsony ban és Kas sán.

Az in du lás évé ben a ko má ro mi gim ná zi um

négy osz tá lyá ban 142 di ák kezd te meg ta nul -

má nya it, a po zso nyi pe da gó gi ai gim ná zi um öt

osz tá lyá ba pe dig 182 ta nu ló irat ko zott be. Az

ipar is ko lák egy- e gy osz tá lyá ban ös  sze sen 70

ta nu ló volt. 1950 és 1955 kö zött a szlo vá ki ai

ma gyar ság nak esé lye volt ar ra, hogy az igé -

nyek nek meg fe le lő tel jes kö zép is ko lai há ló za -

tot épít sen ki. 

A het ve nes évek ele jé re már 13 gim ná zi um

mű kö dött, és to váb bi 9-ben nyi tot tak ma gyar

tan nyel vű osz tá lyo kat, tagoza tokat.

30

A ma gyar nem ze ti sé gű gim ná zi u mi di á kok

arány szá ma a hat va nas évek ben meg fe lelt a

nem ze ti ség kor osz tály ra ve tí tett ará nya i nak.

Így pél dá ul 1966-ban 38 494 di ák ja volt a szlo -

vá ki ai gim ná zi u mok nak, eb ből a ma gyar nem -

ze ti sé gű di á kok szá ma 4493 volt, ami 11,67 %-

os arányt je lent. Ez az arány a ma ga 11,65 %-á -

val még 1970-ben is meg fe lelt a kor osz tály

szám ará nyá nak. A het ve nes évek kö zé pé től

azon ban a ma gyar nem ze ti sé gű, gim ná zi um ba

já ró di á kok szá ma fo ko za to san csök kent. Az

1975-ös ada tok sze rint Szlo vá ki á ban 5680 ma -

gyar nem ze ti sé gű di ák járt gim ná zi um ba, ez az

ös  szes gim ná zi u mi ta nu ló nak már csak a 10,98

%-a, ami fo ko za to san csök ken 1980-ban 9,45

%-ra és 1985-ben 8,1 %-ra, ez azon ban már

egy szá za lék kal ke ve sebb, mint amen  nyi nek

len nie kel le ne. Ez 1985-ben azt je len tet te, hogy

kö zel 500 ma gyar nem ze ti sé gű ta nu ló val volt

ke ve sebb a gim ná zi u mok ban, mint amen  nyi -

nek kel lett vol na len ni. Ez kö zel 11 %-os vesz -

te ség nek fe lelt meg. 

A ma gyar tan nyel vű gim ná zi u mok ta nu ló i -

nak a szá ma fo lya ma to san nö ve ke dett az új

gim ná zi u mok nyi tá sá nak ide jén, a hat va nas

évek kö ze pé ig. A het ve nes évek ele jén Szlo vá -

ki á ban to vább foly ta tó dott a gim ná zi u mi ok ta -

tás bő ví té se, amit a ta nu lók szá má nak 1980-ig

tar tó nö ve ke dé se is mu tat (lásd a 8. táb lá za tot).

A kö vet ke ző tíz év kö ze pé re csök kent ugyan a

ta nu lók szá ma né hány ezer rel, de 1990-ben

már új ból a tíz év vel ko ráb bi szám ra nőtt. A

ma gyar nem ze ti sé gű gim ná zi u mi ta nu lók szá -

má nak ala ku lá sa nem kö vet te az ös  szes gim ná -

zi u mi ta nu lók szá má nak vál to zá sa it, s ez még

in kább ér vé nyes a ma gyar tan nyel vű gim ná zi u -

mi ta nu lók szám ada ta i ra (lásd a 8. tábláza tot).

31

A ma gyar gim ná zi u mok ta nu ló i nak a szá ma

öt év vel ko ráb ban kez dett csök ken ni. Így pél -

dá ul 1990-ben 1060 (=4842–3782) ta nu ló val

járt ke ve sebb ta nu ló a ma gyar tan nyel vű gim -

ná zi u mi osz tály ba, mint 1974-ben. Mi vel ezt a

csök ke nést nem egyen lí tet te ki a szlo vák tan -

nyel vű gim ná zi um ba já ró ma gyar ta nu lók szá -

má nak nö ve ke dé se – hi szen az em lí tett ti zen hat

év alatt ez csak 70 (= 1074–1004) ta nu lót je len -

tett – ezért e rend ha gyó csök ke nés oka it má sutt

kell ke res ni. 

A ma gyar tan nyel vű szak kö zép is ko lai ok ta -

tás las sab ban fej lő dött, mint a gim ná zi u mi.

1950-ben há rom szak kö zép is ko lá ban folyt ma -

gyar nyel vű ok ta tás, és nyolc osz tály ban 315

di ák ta nult úgy, hogy év köz ben újabb di á kok

ér kez tek a ma gyar osz tá lyok ba. Ma gyar tan -

nyel vű szak kö zép is ko la 1953-ig csak egy ala -

kult, Kas sán, és mind ad dig to váb bi 8 szak is ko -

lá ban nyíl tak ma gyar osz tá lyok. A 41 osz tály -

ban még min dig csak 1407 ma gyar di ák ta nult.
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29. Pre hľad ná infor mačná sprá va o školách s vyučo vacím jazykom maďarským na Sloven sku. Sloven ský národ ný ar chív,

Sloven ská národ ná rada – S a K, e. č. 50. kr. 25.

30. Lász ló Bé la: A (cse h)s zlováki ai ok ta tás ügy szer ke ze te, va la mint köz igaz ga tá si és jo gi ke re tei 1945 után. In: Filep Ta -

más Gusz táv–Tóth Lász ló (sz erk.): I. m. 131. p.

31. Uo. 134. p.



Ez na gyon las sú fej lő dést je len tett, rá adá sul

1954-ben ez is meg tor pant, mi vel újabb ma -

gyar tan nyel vű is ko lák vagy osz tá lyok nyi tá sát

a ha tó sá gok már csak vo na kod va en ge dé lyez -

ték. 

Az 1970/1971-es tan év re ki ala kult a ma -

gyar tan nyel vű, il let ve ma gyar tan nyel vű osz tá -

lyok kal is ren del ke ző szak kö zép is ko lai há ló zat,

amely ki sebb vál toz ta tá sok kal a ki lenc ve nes

évek re is meg ma radt. E há ló za tot 1970-ben 5

(1+4) ipar is ko la, 4 (0+4) köz gaz da sá gi szak kö -

zép is ko la, 6 (5+1) me ző gaz da sá gi szak kö zép is -

ko la, 3 (1+2) egész ség ügyi szak kö zép is ko la, 2

(0+2) pe da gó gia szak kö zép is ko la és 1 (1+0) le -

ány is ko la al kot ta (a zá ró jel ben le vő el ső szám a

ma gyar tan nyel vű is ko lák szá mát, a má so dik

szám pe dig a ma gyar tan nyel vű osz tá lyok kal is

ren del ke ző is ko lák szá mát jel zi). Ös  sze sen te -

hát 21 szak kö zép is ko lá ban (8+13, 131 osz tály,

4458 ta nu ló) folyt ma gyar nyel vű ok ta tás (lásd

a 9. tábláza tot).

32

Az 1983/1984-es tan év ben Szlo vá ki á ban 5

önál ló ma gyar tan nyel vű szak kö zép is ko la mű -

kö dött, eb ből 1 ipa ri, 3 me ző gaz da sá gi és 1

egész ség ügyi. A ma gyar tan nyel vű is ko lák 56

osz tá lyát 1733 ta nu ló lá to gat ta, míg a 18 kö zös

igaz ga tá sú is ko la 99 osz tá lyá ban 3125 di ák ta -

nult ma gyar nyel ven.

33

A szak mun kás kép zők ben ta nul a kö zép is -

ko lás kor osz tály fi a tal ja i nak leg na gyobb há -

nya da. Ezek ben az is ko lák ban a ta nul má nyi idő

egy és négy év kö zött mo zog, és az utób bi más -

fél év ti zed ben a szak mun kás kép zők ta nu ló i nak

egy ré sze érett sé gi vizs gát tesz. 

1948 óta a ma gyar szak mun kás kép zés van a

leg mos to hább hely zet ben. Az 1970/1971-es

tan év re is csak an  nyit si ke rült el ér ni, hogy a 11

579 ma gyar nem ze ti sé gű ta nu ló kö zül csak

4760 vé gez het te ta nul má nya it ma gyar vagy

rész ben ma gyar nyel ven. Ek kor még az ös  szes

ta nu ló 10,57%-a ma gyar nem ze ti sé gű volt, de

csak 4,37%-uk járt ma gyar tan nyel vű is ko lá ba

vagy osz tály ba. 

Át fo gó ké pet kap ha tunk a szlo vá ki ai ma -

gyar szak mun kás kép zés ki ala ku lá sá ról és hely -

ze té ről az 1980-as ada tok elem zé se alap ján

(lásd a 10. táb lá za tot). Ek kor Szlo vá ki á ban 273

szak mun kás kép ző mű kö dött 5003 osz tál  lyal,

ame lyek ben 13 7712 di ák ta nult. Az önál ló ma -

gyar tan nyel vű szak mun kás kép zők szá ma 6,

ezek ben 65 osz tály volt 1614 ta nu ló val. A to -

váb bi 19 kö zös igaz ga tá sú is ko la 115 osz tá lyá -

ban ugyan csak ok tat tak ma gyar nyel ven, ezek -

ben a ta nu lók szá ma 2863 volt.

34

(8–10. táb lá -

zat).
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32. Pre hľad štati stick ých infor má cií o vzde lanos t nej úrovni a národ nos t nej štruk túre   študu jú ci ch na stred ných a vysokých

školách. Sekre tar iát Rady vlády SSR pre národ nos ti, 1975, Somor ja, BH.

33. Lász ló Bé la: A (cse h)s zlováki ai ok ta tás ügy szer ke ze te, va la mint köz igaz ga tá si és jo gi ke re tei 1945 után. In: Filep Ta -

más Gusz táv–Tóth Lász ló (sz erk.): I. m. 137. p.

34. Gyö nyör Jó zsef: Ál lam al ko tó nem ze ti sé gek. Bratislava, Ma dách, 1989, 181–182. p.
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Or szá gos szin ten a szak mun kás kép zés ez -

után 1990-ig las sú gya ra po dást mu ta tott: egy -

aránt nö ve ke dett az is ko lák, az osz tá lyok és a

ta nu lók szá ma. Ugyan ez el mond ha tó a ma gyar

nem ze ti sé gű ta nu lók és a ma gyar nyel vű ok ta -

tás ban ré sze sü lő ta nu lók szá má nak ala ku lá sá -

ról, ame lyek nek nö ve ke dé si ará nya nagy já ból

meg egye zik az or szá gos nö ve ke dés sel. 

1.3.5. Fel ső ok ta tás

A szlo vá ki ai fel ső fo kú ok ta tá si in téz mé nye ket

hi va ta lo san öt ka te gó ri á ba szok ták so rol ni. Így

a múlt ban egye te mi, mű sza ki, köz gaz da sá gi,

me ző gaz da sá gi és mű vé sze ti kép zést nyúj tó in -

téz mé nye ket, il let ve szak ága za to kat kü lön böz -

tet tek meg. 

1958-ban a 15991 szlo vá ki ai egye te mis ta és

fő is ko lás di ák ból 680 volt ma gyar nem ze ti sé -

gű, ami 4,2%-os arány nak fe lel meg. Ha az

egye te mis ta és fő is ko lás kor osz tály (20–24

éve sek) nem ze ti sé gi ará nya it ves  szük ala pul,

ak kor 1957-ben 2000 ma gyar nem ze ti sé gű fi a -

tal nak kel lett vol na fel ső fo kú ta nul má nyo kat

foly tat nia. A hi ány 1320 hall ga tó nak fe lel meg

(lásd a 11. táb lá za tot). 

A ma gyar nem ze ti sé gű egye te mi és fő is ko -

lai hall ga tók szá ma min dig na gyon ala csony

volt, az or szá gos át lag nak csu pán a 3,8–5,9%-

át képezte.

38

A ma gyar nem ze ti sé gű egye te mi és fő is ko -

lai hall ga tók meg osz lá sa az em lí tett öt ka te gó -

ria – egye te mi, mű sza ki, köz gaz da sá gi, me ző -

gaz da sá gi és mű vé sze ti irány za tú kép zés – sze -

rint ál ta lá ban el tér az or szá gos meg osz lá si ará -

nyok tól, és lé nye ges in ga do zást mu tat (lásd a

12. táb lá za tot).

A ma gyar nem ze ti sé gű fő is ko lai hall ga tók

kö zött az egye te mi ka ro kon ta nu ló hall ga tók

szá ma min dig ma ga sabb volt, mint az or szá gos

szin t. Az 1970/1971-es tan év ben meg lé vő 2,9

%-os több let fo lya ma to san az 1990/1991-es

tan év re 10,3 % több let re nőtt. 

A ma gyar nem ze ti sé gű hall ga tók kö zött a

mű sza ki ka ro kon az or szá gos szint nél ke ve sebb

szá mú hall ga tó ta nult. Ez 1970–1971-ben –2%-

nak fe lelt meg és 1990–1991-re ez –9,7 %-ra

esett vis  sza. 

Eh hez ha son ló a köz gaz da sá gi sza kok ma -

gyar hall ga tó i nak lét szá ma is ked ve zőt le nül

ala kult. 1970-1971-ben 4,6 %-kal ke ve sebb

hall ga tó ta nult a köz gaz da sá gi sza ko kon, mint

or szá gos mér ték ben. Ez húsz év alatt in ga doz -

va 3,4 %-ra mó do sult. 

A ma gyar nem ze ti sé gű fi a ta lok – szin te ál -

lan dó jel leg gel – igen ke ve sen ta nul nak a fő is -

ko lá kon, ami nek az az el sőd le ges oka, hogy

már ele ve csak ke vés sel, több mint fe le an  nyi

ma gyar fi a tal je lent ke zik a fő is ko lák ra, mint

amen  nyi nek a kor osz tá lyi ará nyok sze rint kel -

le ne. 

A fő is ko lai vég zett ség te rén mu tat ko zó le -

ma ra dást mu tat ja az is, hogy az 1991-es nép -

szám lá lás alap ján 16407 ma gyar nem ze ti sé gű

sze mély nek volt Szlo vá ki á ban fő is ko lai vég -

zett sé ge. Az or szág nem ze ti sé gi ará nyai sze rint

azon ban meg kö ze lí tő leg 16615 fő is ko lai dip lo -

más sal kel le ne több nek len nie. 

A fel ső ok ta tás ba va ló be lé pés fel té te le az

érett sé gi vel vég ző dő kö zép is ko la el vég zé se.

Ilyen szem pont ból 1970 és 1990 kö zött az

érett sé gi vel vég ző dő kö zép is ko lák ban a ma -

gyar nem ze ti sé gű di á kok szá má ban mu tat ko zó

24,8%-os hi ány 11%-ra csök kent, ami meg mu -

tat ko zott a fel ső ok ta tá si in téz mé nyek ben ta nu -

ló ma gyar nem ze ti sé gű hall ga tók szá má nak, de

szá za lé kos ará nya i nak 3,8%-ról 4,9%-ra tör té -

nő nö ve ke dé sé ben is (12. táb lá zat).

Ilyen szem pont ból ér de kes nek ígér ke zik

meg vizs gál ni az érett sé gi vel vég ző dő kö zép is -

ko lai mű ve lő dés és a fel ső ok ta tás kap cso la ta it

és ezek ala ku lá sát a rend szer vál tást kö ve tő

évek ben. Ho gyan tud és tud-e egy ál ta lán él ni a

szlo vá ki ai ma gyar tár sa da lom a de mok ra ti kus

vál to zá sok ad ta mű ve lő dé si le he tő sé gek kel, ki

tud ják-e au to nóm mó don ala kí ta ni mű velt sé gi

szint jé nek eme lé sé hez szük sé ges fel té te le ket,

tár sa dal mi kör nye ze tet. 

75A szlovákiai magyar oktatásügy áttekintése 1918-tól a rendszerváltásig

38. Lász ló Bé la: A (cse h)s zlováki ai ok ta tás ügy szer ke ze te, va la mint köz igaz ga tá si és jo gi ke re tei 1945 után. In: Filep Ta -

más Gusz táv–Tóth Lász ló (sz erk.): I. m. 144. p.



1.3.6. Ös  sze fog la lás 

A szlo vá ki ai ma gyar ság 1938-ban két rész re

sza kadt. Tö rés tör tént az is ko lai mű ve lő dés és

az anya nyel vű ok ta tás te rén is. Míg a ma gyar

ki sebb ség na gyobb ré sze egy na gyon ked ve ző,

ma gyar nyel vű is ko lai mű ve lő dést biz to sí tó

egy sé ges ma gyar kultúrkörnyezet ke re té be ke -

rült, ad dig  ki seb bik ré szé nek to vább ra is a ki -

sebb sé gi sors ke se rű ke nye re ju tott. A hon ta lan -

ság évei után az ér tel mi ség nél kül ma radt ma -

gyar nem ze ti ség anya nyel vű is ko lai mű ve lő dé -

sé nek uj já szer ve zé sét a meg ka pott le he tő ség el -

le né re a ki vá rás és a bi zal mat lan ság övez te. A

kom mu nis ta párt kez de mé nye zé sé re a párt ba

fel vett ma gyar ta gok ak ti vi tá sá ra is szük ség

volt ah hoz, hogy a fé lel me ket le küzd ve, ele mi

erő ként tör jön fel vé gül is a ma gyar nem ze ti

kö zös ség anya nyel vű is ko lai ok ta tás irán ti igé -

nye. En nek kö szön he tő a  lé tét meg ala po zó ma -

gyar nyel vű is ko lai mű ve lő dés lét re ho zá sa.

Az öt ve nes évek ben a ma gyar is ko lák lé tét

ugyan tör vé nye sen még nem ga ran tál ták, de a

párt ha tá ro zat ok sú lya ezt pó tol ni tud ta. A po li -

ti kai és tár sa dal mi le he tő ség meg volt ah hoz,

hogy ki épül jön az igé nyek nek és a ma gyar ság

ará nyá nak meg fe le lő ma gyar alap- és kö zép is -

ko lai rend szer. A szlo vá ki ai ma gyar ság ezt a

nagy le he tő sé get nem hasz nál ta ki és en nek a

mu lasz tás nak kö vet kez mé nyei még hos  szú ide -

ig ne ga tí van be fo lyá sol ták a ma gyar nem ze ti -

ség mű velt sé gi és kép zett sé gi szint jét. E mu -

lasz tás nak fő oka it és kö vet kez mé nye i nek el -

ma radt fel szá mo lá sát a mai na pig az is ko lai

mű ve lő dés át fo gó kon cep ci ó já nak hi á nyá ban

kell ke res ni. Az öt ve nes évek ben a né hány ki -

emelt ma gyar párt funk ci o ná ri us a pár ton be lü li

és kí vü li ma gyar szak mai ér tel mi ség ki szol gál -

ta tott hely ze tét leg ali zál ta. A ma gyar nem ze ti -

ség nagy mu lasz tá sa az alul ról jö vő igé nyek,

kez de mé nye zé sek, va la mint a for má ló dó ér tel -

mi ség bölc s, hos  szú táv ra elő re lá tó el kép ze lé se -

i nek hi á nyá ban, ki hasz ná lat lan sá gá ban ke re -

sen dők. E pár hu za mok a mai na pig fel lel he tők. 

A ma gyar nyel vű is ko lák lé tét biz to sí tó

1960-as al kot mány tör vény el fo ga dá sa újabb le -

he tő sé get kí nált a tel jes ma gyar nyel vű kö zép -

is ko lai há ló zat ki épí té sé hez. E kí nál ko zó nagy

le he tő ség el sza lasz tá sá nak oka it a kül ső aka dá -

lyok mel lett min de nek előtt ab ban kell ke res ni,

hogy a ma gyar nem ze ti ség po li ti kai, kul tu rá lis

és szak mai ér tel mi sé ge to vább ra sem in teg rá ló -

dott, és nem fo gal maz ta meg a szlo vá ki ai ma -

gyar ság jö vő kép ét. 1968-ban és 1969-ben

ugyan már fel lel he tő az ös  sze fo gás a nem ze ti

ki sebb ség sor sát meg ha tá ro zó át fo gó fel té te -

lek nek meg fo gal ma zá sá ra, az is ko lai mű ve lő -

dés fej lesz té sé nek ter ve ze te i re is, de ezek meg -

va ló sí tá sá ra nem ma radt idő. Az ak kor ös  sze fo -

gott szak em be rek tár sa sá gán be lü li és kí vü li

szo li dá ris ma ga tar tás nem élt to vább, a kon cep -

ci ós mun kák nem foly ta tód tak, sőt az ak kor

meg al ko tott szel le mi ér té kek is tel je sen fe le -

dés be me rül tek, pe dig ezek kö zül még ma is

na gyon sok idő sze rű és meg va ló sí tás ra al kal -

mas. 

A 60-as évek ben csak a ma gyar nyel vű, il -

let ve ma gyar nem ze ti sé gű fi a ta lok gim ná zi u mi

kép zé se te kin te té ben volt a fej lő dés a kor cso -

port ok ará nya i hoz mér ten el fo gad ha tó. Kü lö -

nö sen érez te ti ne ga tív ha tá sát az érett sé gi vel

vég ző dő szak kö zép is ko lai mű ve lő dés te rén fel -

hal mo zott le ma ra dás.

A 70-es évek ben az is ko lai mű ve lő dés min -

den szint jén a ma gyar ki sebb ség szá má ra hát rá -

nyos vis  sza fej lő dés kö vet ke zett be. Ezt min de -

nek előtt a párt po li ti ka ilyen cél za tú ten den ci ái

idéz ték elő. En nek sú lyos kö vet kez mé nyek kel

já ró, az 1960-as al kot mány tör vény mi att szük -

sé ges tör vé nyek el fo ga dá sa, már a hel sinki fo -

lya mat, a Szlo vá ki ai Ma gyar ság Jog vé dő Bi -

zott sá gá nak te vé keny sé ge mi att a ma gyar nem -

ze ti ki sebb ség szer ve zett erős el len ál lás ba üt -

kö zött. A szlo vá ki ai ma gyar ság meg ma ra dá sát

leg in kább szol gá ló ma gyar nyel vű is ko lai mű -

ve lő dés meg tar tá sá ért ví vott tíz éves

(1975–1985), im már szer ve zett for má ban fo lyó

küz de lem si ke ré nek tit ka min de nek előtt ab ban

volt, ami sem az előtt sem az óta nem ta pasz tal -

ha tó, hogy egy sé ges fron tot tu dott ki ala kí ta ni a

Jog vé dő Bi zott ság a pár ton be lül és a pár ton kí -

vül lé vő ér tel mi sé gi ek kö zött, s eh hez moz gó -

sí ta ni tud ta a tö me ge ket is. A szlo vá ki ai ma -

gyar ság a mai na pig eb ből a szel le mi ség ből,

eb ből a fel fris sült köz gon dol ko dás ból és ta -

pasz ta lat ból táp lál ko zik. A ve szély el há rí tá sa
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után a szlo vá ki ai ma gyar ság el mu lasz tot ta im -

már har ma dik esé lyét, le he tő sé gét an nak, hogy

az 1968-as szel le mi ered mé nyek re ala poz va to -

vább lép jen, meg al kos sa ma gyar ság kon cep ci ó -

ját és ben ne a ma gyar nyel vű is ko lai mű ve lő dés

hos  szú tá vú ví zi ó ját. Az imént fel vá zolt in teg -

rált ér tel mi sé gi cso por tok a jó mun ka vég zés tu -

da tá ban vis  sza vo nul tak. Az ek kor szü le tett

pub li ká ci ók (Gyö nyör Jó zsef mun kái, A hű ség
nyel ve, Új min de nes Gyűjtemény stb.) is a ma -

gyar iden ti tás ápo lá sát szol gál ták, ké szen lét ben

tart va a ma gyar ki sebb sé get sa ját sor sát fe nye -

ge tő ve szé lyek ki vé dé sé re.

Az 1970-es és 1980-as évek ben a fel ső ok ta -

tás ban lé vő ma gyar nem ze ti sé gű hall ga tók szá -

má nak, il let ve az összál la mi ada tok hoz mért

kor cso por tos ará nya i nak las sú ja vu lá sa ment

vég be, amely azon ban át ü tő ered mé nye ket nem

ho zott. Így tar tó san 50% kö rül mo zog a ma gyar

nem ze ti sé gű fő is ko lai hall ga tók hi á nya. Ezen

kí vül a ma gyar nem ze ti sé gű hall ga tók  sza kok

sze rin ti el osz lá sa na gyon el tér a hall ga tók or -

szá gos szin tű el osz lá sá tól.

A 80-as évek má so dik fe lé ben a ma gyar

nyel vű és a ma gyar nem ze ti sé gű alap- és kö -

zép is ko lai mű ve lő dés min den szint jén po zi tív

fej lő dé si ten den ci á kat fe dez he tünk fel.

Hogy az 1989-es rend szer vál tást kö ve tő en a

ma gyar nem ze ti ki sebb ség to vább tud ta-e vin ni

ezt a po zi tív fej lő dést, tu dott-e él ni a de mok ra -

ti zá ló dás ál tal adott újabb im már ne gye dik le -

he tő ség gel, ho gyan ala kult a 90-es évek ben a

ma gyar nem ze ti ki sebb ség is ko lai mű ve lő dé se,

a kö vet ke ző ré szek té mái lesz nek. 
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2. A REND SZER VÁL TÁS UTÁ NI SZLO -

VÁ KI AI MA GYAR OK TA TÁS ÜGY 

Az 1989-es rend szer vál tás utá ni kö zel más fél

év ti zed a ma gyar nyel vű ok ta tás ügy moz gal -

mas idő sza ka volt Szlo vá ki á ban. Nem csak a

köz ok ta tás és a fel ső ok ta tás fo lya ma tos transz -

for má ci ó ja, a tör vé nyek, ren de le tek so ka sá ga

és gya ko ri mó do sí tá sai ál tal elő idé zett, sok szor

za va ros hely ze tek kö vet kez mé nyei mi att, ha -

nem azért is, mert a vi szony lag de mok ra ti kus -

nak te kint he tő rend szer ben új ból meg kel lett

küz de nie a ma gyar ság nak az anya nyel vű ok ta -

tás meg ma ra dá sá ért. Eb ben a rész ben elő ször

tö mö ren fel vá zol juk a vál to zá sok főbb kom po -

nen se it, a ma gyar nyel vű ok ta tás el le ni in téz ke -

dé se ket és a szlo vá ki ai ma gyar ság nak az anya -

nyel vi ok ta tás meg ma ra dá sá ért foly ta tott küz -

del mét, majd a szlo vá ki ai ma gyar nem ze ti kö -

zös ség ok ta tás ügyi prob lé mái meg ol dá sá val

kap cso la tos ja vas la ta in kat is mer tet jük.

2.1. Nem ze ti sé gi ok ta tás po li ti ka és anya nyel -

vi ok ta tás 

2.1.1. Be ve ze tő

A szlo vá ki ai rend szer vál tás sok te kin tet ben el -

tér a töb bi poszt kom mu nis ta or szág ban vég be -

ment fo lya mat tól, töb bek kö zött a nem ze ti sé gi

ok ta tás ügy te rü le tén is. A cseh szlo vák rend -

szer vál tást bo nyo lí tot ta a fö de rá ci ós ál lam rend -

szer, mely nek a fel bom lá sát sür ge tő na ci o na lis -

ta cso por tok már 1990 ta va szán meg erő söd tek.

A szlo vák ság gon dol ko dá sá ban az önál ló ál la -

mi ság esz mé je na gyon mé lyen gyö ke re zett.

Na ci o na lis ta po li ti kai kép vi se le te – ki hasz nál -

va az el ső va lós le he tő sé get a tör té ne lem fo lya -

mán – lét re hoz ta a szlo vá kok önál ló ál la mát,

amely az al kot mány ban rög zí tett nem zet ál la mi

kon cep ci ó ban öl tött tes tet. Ez alap ve tő en meg -

ha tá roz ta az el kö vet ke ző évek fo lya mán a szlo -

vák ság vi szo nyát a ki sebb sé gek hez, min de nek -

előtt a ma gyar ság hoz. 

A rend szer vál tás óta a nem ze ti sé gi kér dés

do mi náns he lyet ka pott a na ci o na lis ta és egyéb

mér sé kelt po li ti kai erők, va la mint a ma gyar ság

po li ti kai kép vi se le te köz ti küz del mek ben. El ső

je len tős, nem zet kö zi vissz han got is ki vál tó ösz  -

sze csa pás a nyelv tör vény vi tá ja és el fo ga dá sa

volt 1990-ben. A Mat i ca sloven ská ál tal be -

nyúj tott nyelv tör vény ter ve ze tet az őszi par la -

men ti vi ta so rán a mér sé kelt po li ti kai erők (a

ma gyar ter ve zet tel együt t) el ve tet ték, s a par la -

ment a kor mány ál tal be nyúj tott ter ve ze tet fo -

gad ta el. Az 1990. ok tó ber 25-én el fo ga dott

428/1990. szá mú, a Szlo vák Köz tár sa ság hi va -

ta los nyel vé ről szó ló tör vény köz vet le nül nem

csor bí tot ta a meg le vő ma gyar nyel vű ok ta tást,

azon ban hi vat ko zá si ala pul szol gált a ma gyar

nyelv hasz ná la tá nak kor lá to zá sá ra az ok ta tás

irá nyí tá sa és szer ve zé se terén.

41

El in dí tot ta pél -

dá ul azt a fo lya ma tot, amely a pe da gó gi ai do -

ku men tá ci ók, a bi zo nyít vá nyok stb. két nyel vű

hasz ná la ta el len irá nyult. 

A ki lenc ve nes évek ele jén az egyes cso por -

tok ré szé ről tu da to san szí tott ma gyar el le nes

han gu lat ar ra kénysz erítette a kor mányt, hogy

fog lal koz zon a nem ze ti sé gi kér dés sel. Így már

1990 már ci u sá ban meg szü le tett a rend szer vál -

tás utá ni el ső olyan kor mány ha tá ro zat, amely

in téz ke dé se ket fo ga na to sít a nem ze ti sé gi kér -

dés megoldására.

42

Ez zel lé nye gé ben kor mány -

za ti szint re emel te egy részt a szlo vák na ci o na -

lis ta kö ve te lé se ket, más részt az ok ta tás és kul -

tú ra te rén meg fo gal ma zott ma gyar po li ti kai

kez de mé nye zé se ket. Az em lí tett kor mány ha tá -

ro zat el in dí tot ta és legit imizál ta az ok ta tá si, if -

jú sá gi és sport mi nisz té ri um ban azo kat a fo lya -

ma to kat (ta nul má nyok, je len té sek el ké szí té sét,

ren de le tek és tör vé nyek ki dol go zá sát és jó vá -

ha gyá sát), ame lyek a ma gyar nyel vű ok ta tás

vis  sza szo rí tá sát és kor lá to zá sát vol tak hi vat va

el ér ni. Ez zel lé nye gé ben az erős til ta ko zá sok

mi att ku darc ba ful ladt 1978–1984 kö zöt ti kom -

mu nis ta el kép ze lé sek meg va ló sí tá sa ke rült fo -

ko za to san elő tér be. Ha rend szer be ál lít juk a

szlo vák ál la mi, po li ti kai és ha tal mi szer vek ma -

79A rendszerváltás utáni szlovákiai magyar oktatásügy
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gyar nem ze ti sé gi po li ti ká já nak meg nyil vá nu lá -

sa it a rend szer vál tás óta, ak kor va ló já ban há -

rom jól kö rül ha tá rol ha tó po li ti kai in dít ta tá sú

kez de mé nye zés ről be szél he tünk: 

– a nem ze ti sé gi leg ve gyes la kos sá gú te rü le -

tek is ko la ügy ének elő tér be he lye zé se,

– a szlo vák nyel ven va ló ok ta tás ra vo nat -

koz ta tott ún. al ter na tív ok ta tás be ve ze té se, 

– a két nyel vű bi zo nyít vá nyok ki adá sá nak

meg szün te té se. 

Most pe dig lás suk rész le te i ben is az egyes

kor mány za tok nem ze ti sé gi ok ta tás po li ti ká já -

nak meg nyil vá nu lá sa it! 

2.1.2. A nem ze ti sé gi leg ve gyes la kos sá gú te -

rü le tek is ko la ügye

A Szlo vák Köz tár sa ság Ok ta tá si, If jú sá gi és

Sport mi nisz té ri u ma már 1990 ta va szán a szlo -

vá ki ai ma gyar ok ta tás ügyi prob lé mák meg ol -

dá sa he lyett a nem ze ti sé gi leg ve gyes la kos sá gú

te rü le tek is ko la ügy ét ál lí tot ta a fi gye lem kö -

zép pont já ba. Ez zel egy szint re kí ván ta he lyez -

ni a ma gyar nem ze ti ki sebb ség ok ta tá si prob lé -

má it az eze ken te rü le te ken élő több sé gi nem zet

ok ta tá si prob lé má i val. Töb bek kö zött ab ból in -

dult ki, hogy a nem ze ti sé gi leg ve gyes la kos sá -

gú te rü le te ken a több sé gi nem zet tag jai, a szlo -

vá kok van nak ros  szabb hely zet ben, as  szi mi lá -

lód nak, is ko lá ik ros  szabb ál la pot ban van nak,

mint a ma gyar is ko lák, a szlo vák gyer me kek

ma gyar is ko lák ba kény sze rül nek jár ni stb. A

kér dé sek ilyen irá nyú fel ve té se és ös  sze mo sá sa

mö gött tet ten ér he tő az a szán dék, hogy a ma -

gyar is ko lák ro vá sá ra meg erő sít sék a szlo vák

is ko lá kat. 

El ső lé pés ként az ok ta tá si, if jú sá gi és sport -

mi nisz té ri um ban a nem ze ti sé gek is ko lá i nak

ügyé vel fog lal ko zó osz tályt a nem ze ti sé gi leg

ve gyes la kos sá gú te rü le tek is ko la ügyi fő osz tá -

lyá vá mi nő sí tet ték, te hát meg erő sí tet ték jog -

kör ét. A fő osz tá lyon csak egy-két, a ki sebb sé -

gek hez tar to zó al kal ma zott ma radt, így a fő osz -

tály ab szo lút szlo vák több sé gű vé vált.

43

A szlo vák kor mány már 1990 ta va szán fog -

lal ko zott a nem ze ti ki sebb sé ge ket érin tő kér dé -

sek kel. A 129/1990. szá mú ha tá ro za tá val töb -

bek kö zött el ren de li, hogy a nem ze ti sé gi leg ve -

gye sen la kott te rü le te ken va la men  nyi nem ze ti

és et ni kai cso port tal szem ben igaz sá gos és el fo -

gu lat lan ok ta tás po li ti kát va ló sít sa nak meg.

44

Ar ra hi vat koz va, hogy az ad di gi gya kor lat sze -

rint a nem ze ti ki sebb sé gek is ko lá i nak prob le -

ma ti ká já val fog lal koz tak, és fi gyel men kí vül

hagy ták a nem ze ti sé gi leg ve gyes la kos sá gú te -

rü le te ken mű kö dő szlo vák tan nyel vű is ko lák

spe ci fi kus hely ze tét, az 1990. au gusz tus 30-án

ho zott 393/1990. szá mú ha tá ro za tá val ar ra kö -

te lez te a mi nisz tert, hogy ké szít sen je len tést a

„A nem ze ti sé gi leg ve gyes la kos sá gú te rü le tek
is ko la ügy ének hely ze té ről és fej lesz té sé ről és a
pedagó gusképzés ről”.45

A je len tés 1990. de cem ber 13-ra ké szült el.

Az 1990 őszén fo lyó nyelv tör vény vi ta ki élez te

a hely ze tet a nem ze ti ki sebb sé gek is ko lá it érin -

tő kér dé sek meg íté lé sé ben is. Ha 1990 no vem -

be ré ben a Mat i ca sloven ská nyelv tör vény ter ve -

ze tét fo gad ta vol na el a tör vény ho zás, ak kor

mind em bi zon  nyal a je len tés aján lá sai is má sok

let tek vol na.

46

A je len tés sta tisz ti kai ada tai azon ban vi lá -

go san tük röz ték a va lós ál la po to kat. A je len tés

szlo vák–ma gyar nem ze ti sé gi leg ve gyes la kos -

sá gú te rü let nek nyil vá ní tot ta az ak ko ri köz igaz -

ga tá si rend szer 13 já rá sát (a 38-ból), ahol 1 601

641 szlo vák és 571 426 ma gyar nem ze ti sé gű

la kos élt. E 13 já rás te rü le tén a szlo vák, il let ve

ma gyar tan nyel vű is ko lák kö zött a pe da gó gu -

sok ké pe sí té sét, az is ko lák gaz da sá gi hely ze tét

stb. il le tő en sta tisz ti ka i lag ér tel mez he tő kü -

lönb sé gek nem vol tak. A je len tés ből mi most a

leg lé nye ge sebb részt emel jük ki, amely azok -

nak a gyer me kek nek a szá mát ad ja meg, akik

nem ze ti sé gük től el té rő tan nyel vű is ko lák ba jár -
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nak (eset leg kény sze rül nek jár ni az anya nyel vű

is ko la hi á nya mi att). 

A 10 já rás ból be ér ke zett ada tok sze rint 434

szlo vák nem ze ti sé gű gyer mek járt ma gyar óvo -

dá ba, de 3469 ma gyar nem ze ti sé gű járt szlo vák

óvo dá ba. A 11 já rás ból szár ma zó ada tok az

alap is ko lás ta nu lók ese té ben 227, il let ve 16 373

szám ban je lö lik meg a ma gyar, il let ve szlo vák

tan nyel vű is ko lá ba já ró, a má sik nem ze ti ség hez

tar to zó ta nu lók szá mát. A kö zép is ko lás di á kok

kö zül 151 szlo vák nem ze ti sé gű jár ma gyar tan -

nyel vű is ko lá ba és 10 851 (44,35%) ma gyar

nem ze ti sé gű szlo vák tan nyel vű is ko lá ba. 

A je len tés ből töb bek kö zött az a meg ál la pí -

tás is kö vet ke zik, hogy a szlo vák tan nyel vű is -

ko lá ba já ró ma gyar nem ze ti sé gű ta nu lók ma gas

szá má nak egyik oka a ma gyar tan nyel vű is ko -

lák, osz tá lyok hi á nya. 

A je len tés a pe da gó gu sok kor ös  sze té te lé vel

kap cso lat ban meg ál la pít ja, hogy a ma gyar pe -

da gó gu sok át lag élet ko ra 45 év, a szlo vák pe da -

gó gu so ké pe dig 43 év, te hát a ma gyar pe da gó -

gu sok kor ös  sze té te le ros  szabb a szlo vák pe da -

gó gu so ké nál.

A je len tés nagy fon tos sá got tu laj do nít a

szlo vák nyelv ok ta tá sá nak mind a szlo vák,

mind a ma gyar tan nyel vű is ko lák ban. A szlo -

vák is ko lák ba já ró más anya nyel vű gyer me kek

szlo vák nyelv tu dá sá nak ja ví tá sa ér de ké ben ki

kell dol goz ni a szlo vák nyelv ok ta tá sá nak kom -

mu ni ka tív mód sze rét. A je len tés szük sé ges nek

tart ja a pe da gó gu sok al kal mas sá gi vizs gá já nak

be ve ze té sét an nak ér de ké ben, hogy meg ál la pít -

sák, a pe da gó gus al kal mas-e az is ko la ta ní tá si

nyel vén va ló ok ta tás ra. 

A je len tés ké szí tői vi szony lag kor rekt mó -

don ér tel mez ték a sta tisz ti kai ada to kat, de már

nem ju tot tak el ar ra a fel is me rés re, hogy igaz -

sá gos, egyen lő esé lyen ala pu ló aján lá so kat fo -

gal maz za nak meg a ma gyar, il let ve a szlo vák

anya nyel vű is ko lai kép zés szá má ra. 

A je len tés be ve ze tő jé ben a Come niustól

szár ma zó idé zet – mely sze rint az anya nyel ven

va ló ok ta tás a leg ter mé sze te sebb és leg ha té ko -

nyabb for má ja az ok ta tás nak, – vé gül is nem je -

le ní tő dik meg a zá ró aján lá sok ban, és ar ra sem

tör té nik ja vas lat, mi ként le het ne biz to sí ta ni az

anya nyel vű ok ta tást azon több ezer szlo vák is -

ko lá ba já ró ma gyar ta nu ló és di ák szá má ra,

akik ezt igény lik. 

A je len tés alap ján fo ga na to sí tott in téz ke dé -

sek lé nye gé ben négy te rü let re irányul tak:

47

1. Az anya nyel ven va ló ok ta tás le he tő sé ge -

i nek és fel tét ele i nek meg te rem té se ér de ké ben

szük sé ges ki dol goz ni a nem ze ti sé gi leg ve gyes

la kos sá gú te rü le te ken az is ko lák ala pí tá sá nak

és mű köd te té sé nek alap el ve it (ki zár va ab ból a

szub jek tív ele me ket). 

2. A ma gyar tan nyel vű is ko lák szá má ra ki

kell dol goz ni és be kell ve zet ni a szlo vák nyelv

ok ta tá sá nak új kon cep ci ó ját, be le ért ve az al só

ta go za tos (1–5.) osz tá lyo kat is. 

3. A szlo vák is ko lák ban, ahol nem szlo vák

anya nyel vű ta nu lók is ta nul nak, pe da gó gi a i lag

át gon dolt mó don szük sé ges biz to sí ta ni a szlo -

vák mo no lit nyel vi kör nye ze tet. 

4. A pe da gó gus kép zés ben a sza kok nyi tá sa -

kor és a je lent ke zők fel vé te le kor ru gal ma san fi -

gye lem be kell ven ni az egyes is ko la tí pu sok

igé nye it. 

Az in téz ke dé sek kö zül a har ma dik nak van

ész lel he tő en ne ga tív ha tá sa a ma gyar nem ze ti

ki sebb ség re, hi szen a szlo vák is ko lák ba já ró

ma gyar ta nu lók az is ko lák te rü le tén már alig be -

szél het nek ma gya rul, és en nek ha tá sa az is ko lán

kí vü li kör nye zet re is ki ter jed. Ez zel va ló já ban a

ma gyar anya nyel vű ta nu lók ma gyar nyel vi

kész sé gét gyön gí tik, rom bol ják ma gyar iden ti -

tá su kat, és gyor sít ják az as  szi mi lá ló dá su kat. 

A kor mány el nö ké nek írá sos uta sí tá sá ra

már 1990. de cem ber 27-re el ké szül az ok ta tá si,

if jú sá gi és sport mi nisz té ri um ja vas la ta a nem -

ze ti sé gi leg ve gye sen la kott te rü le te ken ta lál ha -

tó is ko lák ala pí tá sá nak és mű köd te té sé nek el -

ve i ről (ezt 1991 ja nu ár já ban hagy ták jó vá a

min isztéri um ban).

48

Az ezen ja vas lat alap ján

ké szült do ku men tum mód szer ta ni se géd anyag

for má já ban igyek szik egy sé ge sí te ni és se gí te ni
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az is ko la ügyi ha tó sá gok mun ká ját a meg le vő

tör vé nyes ke re tek kö zött. Ezek a mód szer ta ni

el vek na gyon rész le te sen ki tér nek az is ko lák

ala pí tá sá ra és mű köd te té sé re a ve gyes la kos sá -

gú te rü le te ken. A szlo vák ér tel me zés sze rint e

do ku men tum a szü lők hely ze tét kön  nyí ti meg

az zal, hogy há rom is ko la tí pus kö zül vá laszt hat

gyer me ke be íra tá sa kor. Így pél dá ul töb bek kö -

zött a nem ze ti sé gi leg ve gyes la kos sá gú te rü le -

te ken a ta nu lók szá má tól és a szer ve zé si fel té -

te lek től füg gő en lét re le het hoz ni 

– önál ló anya nyel vű is ko lá kat vagy olyan

is ko lá kat, ame lyek ben a nem ze ti ség anya -

nyelv ét ok tat ják,

– olyan anya nyel vű is ko lá kat, ame lyek ben

más is ko la más tan nyel vű osz tá lyai van nak el -

he lyez ve vagy olyan osz tá lyok, ame lyek ben a

nem ze ti ség nyel vét ok tat ják,

– kö zös igaz ga tá sú is ko lá kat, ame lyek nek

kü lön bö ző anya nyel ven ok ta tó osz tá lyai van -

nak vagy olyan osz tá lyok, ame lyek ben a nem -

ze ti ség nyel vét ok tat ják. 

Az itt ki emelt köz pon ti in téz ke dé sek mel -

lett még to váb bi, a nem ze ti ki sebb sé gek anya -

nyel vű ok ta tá sát érin tő is ko la ügyi ha tó sá gok

ál tal ki adott in téz ke dé sek is szü let tek, de ezek

nem idéz tek elő lé nye ges vál to zást a ki sebb sé -

gek ok ta tá si rend sze ré ben. Az 1990–1992 kö -

zöt ti évek a nem ze ti sé gi leg ve gyes la kos sá gú

te rü le tek is ko la ügyi prob lé má i nak je gyé ben

tel tek. E te rü le te ken a szlo vák is ko lák és ta nu -

lók hát rá nyos hely ze te nem iga zo ló dott be. Az

egyen lő esé lyek han goz ta tá sa mel lett sem ju -

tot tak el az is ko la ügy irá nyí tói a nem ze ti ki -

sebb sé gek anya nyel vű ok ta tá sát szol gá ló

egyen lő fel té te lek ki ala kí tá sá nak szük sé ges sé -

gé hez an nak el le né re, hogy nyil ván va ló vá vált

a nem ze ti ki sebb sé gek anya nyel vű is ko lai há ló -

za tá nak fog hí jas sá ga, a nem ze ti sé gek ki zá rá sa

az őket érin tő ok ta tá si ügyek in té zé sé ből és a

ki sebb sé gek anya nyel vű ok ta tá sá nak hát tér be

szo rí tá sa. 

A nem ze ti sé gi leg ve gye sen la kott te rü le tek

ok ta tá si ügye i vel kap cso la tos dön té sek gya kor -

la ti lag nem vál toz tat ták meg az is ko lák rend -

sze rét – más tan nyel vű ki he lye zett osz tá lyok

nem jöt tek lét re em lí tés re mél tó szám ban, új

ve gyes igaz ga tá sú is ko lák sem ala kul tak (né -

hány szak is ko lá tól el te kint ve), a meg le vők sem

ala kul tak át ve gyes igaz ga tá sú ak ká, de olyan

osz tá lyok sem jöt tek lét re, ame lyek ben csak a

ki sebb sé gek nyel vét ok tat ták vol na. A kon cep -

ció lé nye ges ha tás nél kül már ko ráb ban tel je sen

ki ful ladt. A mi nisz té ri um ban lét re ho zott fő osz -

tály 1992-től töb bek kö zött a nem ze ti ki sebb sé -

gek anya nyel vű ok ta tá sát és nyelv hasz ná la tá -

nak kor lá to zá sát cél zó in téz ke dé sek ki dol go zá -

sá val fog lal ko zott. A nem ze ti ki sebb sé gek anya -

nyel vi ok ta tá si prob lé má i nak ügye i vel ha tó sá gi -

lag ér dem ben nem fog lal koz tak. En nek kö vet -

kez té ben a nem ze ti sé gek anya nyel vi ok ta tá sá -

nak fej lesz té se előtt be szű kül tek a le he tő sé gek,

s en nek kö vet kez mé nyei má ig is ér zé kel he tő ek,

amint azt a ké sőb bi ek ben lát ni fog juk. 

2.1.3. Al ter na tív ok ta tás és két nyel vű bi zo -

nyít vá nyok

Az 1991 ja nu ár já ban jó vá ha gyott és az elő ző

rész ben rész le te zett do ku men tum („Is ko lák
ala pí tá sá nak és mű kö dé sé nek el vei a nem ze ti -
sé gi leg ve gyes la kos sá gú területeken”
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) még

lé nye gé ben a szü lők vá lasz tá sá ra bíz za, hogy

mi lyen tí pu sú is ko lá ba, osz tály ba írat ják be

gyer me kü ket. A szlo vá ki ai ma gyar tár sa da lom

egy ér tel mű en el uta sí tot ta en nek a do ku men -

tum nak a cél ki tű zé se it. Bi zo nyos te rü le te ken

azon ban – pél dá ul ott, ahol nem volt ma gyar is -

ko la, vagy a tisz ta ma gyar ho mo gén kör nye zet -

ben, vagy a szlo vák tan nyel vű is ko lá ba já ró

gyer me kek ese té ben – a szü lők egy ré sze haj -

lott a ma gyar nyel vet ok ta tó, il let ve szlo vák

nyelv jobb el sa já tí tá sát cél zó is ko la-, vagy osz -

tály tí pu sok meg vá lasz tá sá ra. Eze ket azon ban a

ma gyar po li ti ka, a szak ma, a pe da gó gus tár sa -

da lom és a szü lők több sé ge ha tá ro zot tan el uta -

sí tot ta. 

A ma gyar nyel vű ok ta tás el len fel lé pő, a

szlo vák na ci o na lis ta po li ti ká tól meg fer tő zött és

irá nyí tott ál lam ha tal mi szer vek szá má ra már

82 László Béla

49. Uo.



csak egy le he tő ség ma radt, az 1980-as évek

ele jén ki mun kált, im már ún. al ter na tív ok ta tás -

nak ne ve zett el kép ze lé sek meg va ló sí tá sa. En -

nek lé nye ge, hogy a nem ze ti sé gek csak olyan

is ko lá kat, osz tá lyo kat tud ja nak mű köd tet ni,

ame lyek ben az ok ta tás két nyel vű, va gyis a tan -

tár gyak egy ré szét szlo vák nyel ven, a má sik ré -

szét a nem ze ti ség nyel vén oktat nák.

50

Az al ter na tív ok ta tás be ve ze té sé nek jo gos -

sá gát volt hi vat va alá tá masz ta ni az e cél ra lét -

re ho zott or szá gos bi zott ság ál tal vég zett fel mé -

rés is, amely a szlo vák nyel vi kul tú ra szint jé -

nek elem zé sé vel fog lal ko zott a nem ze ti sé gi leg

ve gyes la kos sá gú te rü le tek is ko lá i ban. A bi zott -

ság je len té sé ben fel lel he tők mind az ob jek tív,

szak ma i lag helyt ál ló kö vet kez te té sek, mind a

meg bí zók cél ja it nem el ve tő szán dé kok is. 

Ezek és a hoz zá ha son ló kez de mé nye zé sek

tá ma sza szin te mind vé gig az 1990-es nyelv tör -

vény 4. pa ra gra fu sa volt, amely az ál lam fel -

ada tá nak te kin ti az ok ta tá si rend szer ke re tei kö -

zött meg te rem te ni azo kat a fel té te le ket, ame -

lyek a szlo vák nyelv el sa já tí tá sát ered mé nye zik

a Szlo vák Köz tár sa ság pol gá rai szá má ra a hi va -

ta los és kö zös sé gi kap cso la tok ál tal igé nyelt

szin ten.
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Az or szá gos bi zott ság egyik alap ve tő kö -

vet kez te té se az volt, hogy az ala csony szlo vák

nyel vi szint oka a szlo vák nyelv ok ta tá sá nak

nem meg fe le lő kon cep ci ó já ban van. A kor -

mány a fel mé rést 1991. ja nu ár 26-án tár gyal ta

meg, és zöld utat en ge dett az ok ta tá si, if jú sá gi

és sport mi nisz té ri um ez zel kap cso la tos to váb bi

kez de mé nye zé sé nek, el kép ze lé sei meg va ló sí tá -

sá nak. Ha ez köz vet le nül nem is je le nik meg az

ak ko ri do ku men tu mok ban, a kor mány zat a

rend szer vál tás óta ez zel nyi tott elő ször te ret az

al ter na tív ok ta tás be ve ze té sé nek. A kor mány

tu do má sul vet te az or szá gos fel mé rés ered mé -

nye it, és ezek alap ján ké szült el „A nem ze ti sé -
gi leg ve gyes la kos sá gú te rü le tek ta nu lói nyel vi
fel ké szült sé gé nek ja ví tá sá ról” cí met vi se lő in -

téz ke dé si terv, ame lyet 1991 no vem be ré ben fo -

gad tak el az ok ta tá si, if jú sá gi és sport mi nisz té -

ri um ope ra tív ülésén.

52

Az in téz ke dé si terv a kom mu ni ka tív nyelv -

is me ret te rén a vizs gá lat tal fel tárt hi á nyos sá gok

ki küsz öbö lé sé re a ma gyar tan nyel vű is ko lák

szá má ra új ok ta tá si kon cep ció ki dol go zá sát, új

ok ta tá si mód sze rek be ve ze té sét, a tan anyag tar -

tal má nak, az ok ta tás szer ve ze ti for má i nak mó -

do sí tá sát moz dí tot ta elő. Meg ál la pít ja, hogy a

kom mu ni ka tív kész sé gek fej lesz té sé hez szük -

sé ges az idő több let és a cso por tos ok ta tás.

Ezért elő ír ja, hogy az alap is ko lák el ső és má so -

dik osz tá lyá ban eg  gyel nö vel ni kell a szlo vák

nyelv ok ta tá sá ra for dí tott óra szá mot, s en ge dé -

lye zi a szlo vák órán a cso port bon tást. Ezek

meg va ló sí tá sá hoz új tan ter ve ket és mód szer ta -

ni uta sí tá so kat kell ki dol goz ni. Az is ko la ügyi

ál la mi szer vek az in téz ke dé si terv ezen ré sze i -

nek meg va ló sí tá sa te rén azon ban kel lő ha tá ro -

zott ság és meg fe le lő szak mai erő for rás ok moz -

gó sí tá sa hí ján or szá gos ki ter je dé sű szem lé let -

vál tást nem tud tak fel mu tat ni. 

A szlo vák nyelv kom mu ni ka tív ok ta tá sa te -

rén na gyon ered mé nyes nek te kint he tő a Fó rum

In té zet ál tal fel ka rolt ún. Skabela–Bóna mód -

szer ki dol go zá sá ra és el ter jesz té sé re tett kez de -

mé nye zés. Eh hez ha son ló komp lex szlo vák -

nyelv-ok ta tá si mód szert a mi nisz té ri um és in té -

ze tei nem dol goz tak ki. 

A je len tés és az in téz ke dé si terv má sik sar -

ka la tos pont ja az volt, hogy a szlo vák nyel vi is -

me re tek ma gas szin tű el sa já tí tá sá hoz és a tár sa -

dal mi-gaz da sá gi élet te rü le te in va ló ér vé nye sü -

lés hez nem elég sé ges a szlo vák nyelv nek és

iro da lom nak mint tan tárgy nak az ok ta tá sa.

Ezért emel lett bi zo nyos ter mé szet tu do má nyi

vagy tár sa da lom tu do má nyi tan tár gyak ke re tén

be lül a szak ter mi no ló gia két nyel vű el sa já tí tá sa,

a tan anyag szlo vák nyel vű el mon dá sa emel he ti

a nyel vi szin tet. A bi zott sá gi je len tés szak mai

kor rekt ség ről ta nús ko dik, ami kor en nek és az

al ter na tív ok ta tás nak, va gyis az egyes tan tár -

gyak szlo vák nyel vű ok ta tá sá nak be ve ze té sét
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koc ká za tos nak te kin ti, mi vel ezek pe da gó gi ai,

mód szer ta ni, pszi cho ló gi ai és nyel vi prob lé mái

nin cse nek meg vizs gál va. Még az sem tisz tá zott

szak mai szem pont ból, hogy mely tan tár gyak

al kal ma sak leg in kább az al ter na tív ok ta tás ra. A

do ku men tum fi gyel mez tet azok ra a tár sa dal mi

és po li ti kai kö vet kez mé nyek re is, az 1979-es és

1984-es ta pasz ta la tok alap ján, ame lye ket az al -

ter na tív ok ta tás gyors ha tal mi esz kö zök kel va -

ló be ve ze té se idéz het elő, ha nem ve szik fi gye -

lem be a szü lők és di á kok vé le mé nyét. Az in téz -

ke dé si terv azon ban nem ve ti el az al ter na tív

ok ta tást, csu pán an nak fo ko za tos be ve ze té sét

ja va sol ja. En nek el ső lé pé se ként azt ja va sol ja,

hogy pe da gó gu sok, pszi cho ló gu sok, szo ci o ló -

gu sok és más szak em be rek dol goz zák ki az al -

ter na tív ok ta tás kí sér le ti anya gát úgy, hogy a

kí sér le te ket az 1993/1994-es tan év ben el le hes -

sen kez deni.
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Nin cse nek is me re te ink olyan agyag el ké -

szü lé sé ről, amely le he tő sé get adott vol na az al -

ter na tív ok ta tás akár kí sér le ti be ve ze té sé re. A

ki lenc ve nes évek el ső fe lé ben ki ala kult szlo -

vák–ma gyar po li ti kai, et ni kai szem ben ál lás

konf lik tu sos vol ta le he tet len né tet te, hogy ma -

gyar szak em be rek részt ve gye nek ilyen kí sér le -

ti anyag el ké szí té sé ben, és ma gyar tan nyel vű

is ko lák vál lal ják a kí sér le tek le bo nyo lí tá sát.

Ezek nél kül pe dig az al ter na tív ok ta tást nem le -

het szak ma i lag el fo gad ha tó szin ten el ké szí te ni,

ki kí sér le tez ni. Az adott po li ti kai és tár sa dal mi

hely zet ben kez det től fog va sem mi esé lye sem

volt az al ter na tív ok ta tás szak ma i lag el fo gad ha -

tó szin ten, transz pa rens mó don tör té nő be ve ze -

té sé nek. 

Az al ter na tív ok ta tás szak mai kö rül te kin tést

igény lő be ve ze té se a meg va ló sí tá si ter vek ben

kör vo na la zó dó fel té te lek mel lett hát tér be szo -

rult, mi vel nem volt va lós le he tő ség a szük sé -

ges szak mai anyag ki dol go zá sá ra, és an nak

meg va ló sí tá sa is hos  szú időt vett vol na igény -

be. Ezért a gyors po li ti kai meg ol dá sok ke rül tek

elő tér be. E cél ból a nem ze ti sé gi leg ve gyes la -

kos sá gú te rü le tek is ko la ügyé vel fog lal ko zó fő -

osz tály már 1992-ben el ké szí tet te az al ter na tív

ok ta tás be ve ze té sé nek újabb mó do za tát, amely

a ve gyes la kos sá gú te rü le te ken is ko lák és ok ta -

tá si in téz mé nyek lé te sí té sé hez és mű köd te té sé -

hez ki adott 1991-es el vek mó do sí tá sán ala -

pult.
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Az er re a cél ra ké szí tett do ku men tu mot a

kor mány Nem ze ti sé gi Ta ná csa 1992. no vem ber

5-én meg tár gyal ta. Ez már vi lá go san mu tat ta,

hogy ko moly kor mány za ti szán dék van az al -

ter na tív ok ta tás gyors és fron tá lis beveze té -

sére.

55

A mó do sí tás egyik szem be tű nő ele me, hogy

a ve gyes la kos sá gú te rü le te ken a kor mány zat

meg akar ja tar ta ni fel ügye let ét az is ko lák és

más ok ta tá si in téz mé nyek lé te sí té se és mű köd -

te té se, az ok ta tá si há ló zat ba tör té nő be so ro lá sa

fö lött. Ezt azért te szi, mert e te rü le te ken az is -

ko lák sa já tos hely ze te foly tán kön  nyen a he lyi

nem ze ti sé gi po li ti ka függ vé nyé vé vál hat nak,

ami an nak a ve szé lyé vel jár, hogy nem szak mai

jel le gű dön té sek re ke rül het sor az ok ta tás ügy

te rén. Ez zel lé nye gé ben a kor mány zat az or -

szág egyes te rü le te in kü lön bö ző mó don kí ván -

ja be fo lyá sát gya ko rol ni, és a ve gyes la kos sá gú

te rü le te ken az ok ta tá si ön kor mány za ti ság ki -

ala ku lá sát sze ret né meg aka dá lyoz ni, ami jo gi

szem pont ból hos  szú tá von tart ha tat lan. 

A mó do sí tás lé nye ge az volt, hogy a már

em lí tett há rom is ko la tí pus mel lett egy ne gye dik

is ko la tí pus (vagy osz tá lyok) ala pí tá sát is le he -

tő vé tet te vol na, ame lyek ben né mely tár sa da -

lom- vagy ter mé szet tu do má nyi tan tár gyat a ta -

ní tá si nyelv től el té rő nyel ven is ok tat ná nak. A

ma gyar is ko lák ese té ben ez ter mé sze te sen a

szlo vák nyelv lett vol na. Ha e ja vas la tot ös  sze -

ha son lít juk az 1979-es és 1984-es tör vény ja -

vas lat tal, ak kor azon nal szem be tű nő a kö zöt tük

le vő ha son ló ság, mert sen ki sem té te lez né fel a

mai Szlo vá ki á ban azt, hogy a szlo vák tan nyel -

vű is ko lák ban vagy osz tá lyok ban né mely tan -

tár gyat ma gya rul ok tat ná nak az ott ta nu ló

nagy szá mú ma gyar nem ze ti sé gű di ák ké ré sé re.

Te hát az 1989-es for du lat után az em lí tett mó -

do sí tó ja vas lat tal in dí tot ta el az ál lam ha ta lom
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1992 őszén az al ter na tív is ko lák ala pí tá sát, il -

let ve a ma gyar tan nyel vű is ko lák nak al ter na tív

is ko lák ká tör té nő át ala kí tá sát cél zó el kép ze lé -

sek meg va ló sí tá sát. 

A til ta ko zá sok azon nal el kez dőd tek: már

1993. ja nu ár 22-én a Cseh szlo vá ki ai Ma gya rok

Anya nyel vi Tár sa sá ga el uta sí tó an fog lal ál lást

az ügy ben,

56

a Szlo vá ki ai Ma gyar Írók Tár sa sá -

ga éles han gú til ta ko zást tesz köz re 1993. feb -

ru ár 11-én stb. A til ta ko zá sok, a til ta ko zó meg -

moz du lá sok egyik leg főbb szer ve ző je a Szlo vá -

ki ai Ma gyar Pe da gó gu sok Szö vet sé ge volt.

1992-től a ma gyar tan nyel vű is ko lák kö rü li

prob lé mák két fő té ma kö ré cso por to sul tak. Az

egyik az al ter na tív ok ta tás, az az a ma gyar tan -

nyel vű is ko lák ban bi zo nyos tan tár gyak szlo vák

nyel vű ok ta tá sá nak a be ve ze té se, a má sik a

szlo vák nyelv el sa já tí tá sá nak ja ví tá sa a ma gyar

tan nyel vű is ko lák ban. Az utób bi ra ké szí tett

kon cep ci ók, ja vas la tok ál ta lá ban há rom kér dés

kö rül fo rog tak: a szlo vák nyelv ok ta tá sá nak

mód sze rei, tar tal ma; a szak ter mi no ló gia két -

nyel vű ok ta tá sa, a sza kkon verzá ció és a te ma ti -

kai re ka pi tu lá ció, va la mint an nak el dön té se,

hogy mely tan tár gyak szlo vák nyel vű ok ta tá sa

a leg meg fe le lőbb a szlo vák nyelv el sa já tí tá sá -

nak ja ví tá sa cél já ból. Az ilyen kér dé sek kel fog -

lal ko zó kon cep ció 1993-ban is ké szült, s az

1991-es in téz ke dé si terv hez ana lóg meg ol dá so -

kat ja va solt. A szlo vák nyelv el sa já tí tá sá nak ja -

ví tá sá ra ér de ké ben új ra az al ter na tív ok ta tás be -

ve ze té sé nek aján lá sa ve tő dik fel. Az 1993-as

kon cep ció azon ban elő áll né hány új ja vas lat tal

is. Így pél dá ul azt ja va sol ja, hogy a szlo vák

nyelv és iro da lom ok ta tá sá ra for dí tott óra szá -

mot nö vel ni kell va la men  nyi ma gyar tan nyel vű

is ko lá ban. Azt is ja va sol ja to váb bá, hogy ke rül -

ni kell a tel jes nyelv vál tást az ok ta tás ban, a

szlo vá kul ok ta tott tan tár gyak ará nya leg fel jebb

20% le hes sen, s meg kell te rem te ni az anya gi

fel té te le ket a szlo vák nyelv kis cso por tok ban

va ló ok ta tá sá ra. Az aján lá so kat a szü lők ön kén -

tes sé ge alap ján ja va sol ja meg valósí tani.
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Mint is me re tes, 1994-ben Szlo vá ki á ban há -

rom ne gyed éven át, az elő re ho zott vá lasz tá sok

ide jé ig, új, ide ig le nes kor mány volt ha tal mon,

ame lyet az el len zék ben le vő két ma gyar párt is

tá mo ga tott. En nek fe jé ben a kor mány a nyolc

pont ból ál ló ma gyar fel té te lek tel je sí té sét vál -

lal ta. A Ma gyar Ko a lí ció bi zal mát a Moravčík-

ko r mány kel lő en nem vi szo nyoz ta. A nem ze ti -

sé gi po li ti ka azon ban e rö vid idő szak ban to le -

rán sabb volt, az el len té tek szí tá sa alább ha gyott,

és a nem ze ti sé gek jo gi hely ze tét és a köz han gu -

la tot ja ví tó né hány fon tos tör vény el fo ga dá sá ra

is sor ke rült. Az ok ta tás te rén azon ban en nek a

nem ze ti sé gi eny hü lés nek a szel le mét már ke -

vés bé le he tett ész lel ni. Ez tű nik ki ab ból az

anyag ból is, ame lyet az ok ta tá si mi nisz té ri um

1994. má jus 16-án a kor mány Nem ze ti sé gi Ta -

ná csa elé ter jesz tett „Az ok ta tá si tár cán be lül a
kor mány prog ram nyi lat ko za tá ból adó dó fel -
ada tok konk re ti zá lá sa a jo gok biz to sí tá sá ra és
a fel té te lek meg te rem té sé re a mű ve lő dés te rén
a nem ze ti sé gi ki sebb sé gek szá má ra” cím mel.
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Eb ben a do ku men tum ban töb bek kö zött az ide -

ig le nes kor mány is ma gá é nak vall ja az elő ző

kor mány zat ál tal 1991 ja nu ár já ban az is ko lák

ala pí tá sá hoz és fenn tar tá sá hoz ki adott mód -

szer ta ni el ve ket a nem ze ti sé gi leg ve gyes la kos -

sá gú te rü le te ken, s tá mo gat ja az is mert há rom -

fé le tí pu sú is ko lák mű köd te té sét a szü lők ál tal

vá lasz tott nyel ven. E do ku men tum azt is ki -

mond ta, hogy az 1991-es ún. mód szer ta ni el ve -

ket az 1992 vé gén ki mun kált for má ban mó do -

sí ta ni kell. Idő köz ben el ké szült az al ter na tív

ok ta tás be ve ze té sé nek kon cep ci ó ja is. A Ma -

gyar Ko a lí ció tá mo ga tá sá ra szo rult kor mány zat

azon ban fi gye lem be vet te an nak kö ve te lé sét is,

és 1994-ben el állt az al ter na tív ok ta tás

bevezetésétől.

59

Az 1994-es vá lasz tá sok után az

év de cem be ré ben hi va tal ba lé pett az ún. har ma -
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dik Mečiar-ko r mány, amely ben az ok ta tás ügyi

tár cát a ma gyar el le nes sé gé ről hí res Szlo vák

Nem ze ti Párt kap ta. A ma gyar is ko lá kat is érin -

tő tör vény ke zés nem vá ra tott so kat ma gá ra.

Már 1995 áp ri li sá ban mó do sí tot ták az ok ta tás -

ügy ál la mi igaz ga tá sá ról és az is ko lai ön kor -

mány zat ok ról szó ló 542/1993. szá mú tör vényt

oly mó don, hogy meg von ták a be le szó lá si jo -

got az ok ta tá si in téz mé nyek ve ze tő i nek ki ne ve -

zé se kor a pe da gó gu sok tól, a szü lők től és a he -

lyi ön kor mány zat ok ból, s e jog kör ki zá ró lag az

ok ta tá si mi nisz té ri u mot il let te meg.
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Ez a tör -

vény mó do sí tás min de nek előtt, de nem csak az

al ter na tív ok ta tás be ve ze té sé nek el len ál ló ma -

gyar is ko lák kal és ve ze tő ik kel szem be ni ha tal -

mi meg tor lá sok cél já ból szü le tett. 

A kor mány zat már 1995-ben el szán ta ma gát

az al ter na tív ok ta tás be ve ze té sé re. Az ok ta tás -

ügyi tár ca és a kor mány zat el szánt sá gát fel is -

mer ve a Szlo vá ki ai Ma gyar Pe da gó gu sok Szö -

vet sé ge és a Cse ma dok Or szá gos Vá laszt má -

nya til ta ko zó nagy gyű lést hí vott ös  sze 1995.

áp ri lis 22-ére a ko má ro mi vá ro si sportc sarnok -

ba.
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Kü lö nö sen nagy fel há bo ro dást vál tott ki

négy ma gyar tan nyel vű gim ná zi um igaz ga tó já -

nak, Ko vács Lász ló somor jai, Pék Lász ló

galán tai, Szi ge ti Lász ló pár ká nyi és Tenczel Ist -

ván ipolysá gi gim ná zi u mi igaz ga tó nak a le vál -

tá sa. Ez újabb til ta ko zá si hul lá mot in dí tott el,

és tíz vá ros ban 1995. jú ni us 30-án, a tan év utol -

só nap ján tar tot tak til ta ko zó nagy gyű lést. A

bel föl di el uta sí tás és kül föl di po li ti kai nyo más

vé gül a kor mány za tot meg hát rá lás ra kénysz e -

rítet te, és az al ter na tív is ko lák ala pí tá sát a szü -

lők vá lasz tá sá ra bíz ta. 

Az al ter na tív ok ta tás újabb fron tá lis, ha tal -

mi esz kö zök kel tör té nő be ve ze té sét a szlo vá ki -

ai ma gyar ság he ves el len ál lá sa és a kül föl di po -

li ti kai rá ha tás se gít sé gé vel si ke rült meg aka dá -

lyoz ni. Úgy tűnt, hogy az 1998-as vá lasz tá so -

kig ez a kor mány zat már az al ter na tív ok ta tás

be ve ze té sét nem tű zi na pi rend re. 

A ma gyar nyel vű ok ta tás kor lá to zá sá ra, a

ma gyar is ko lák kal szem be ni in téz ke dé sek fo -

ga na to sí tá sá ra a kor mány zat nak új ból a szlo vák

nyelv el sa já tí tá sa kö rü li prob lé mák fel élesz té se

ma radt. Már 1995 szep tem be ré ben a mi nisz té -

ri um újabb ter ve ze tet ter jesz tett a kor mány elé

„A szlo vák nyelv el sa já tí tá sa, szín vo na lá nak
eme lé se a nem ze ti sé gi leg ve gyes la kos sá gú te -
rü le tek is ko lá i ban” cím mel.
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Ez szá mos olyan,

a ha ta lom gya kor lás kü lön bö ző szint jén meg va -

ló sí tan dó in téz ke dést tar tal maz, amely még há -

rom éven át meg ke se rí tet te a ma gyar is ko lák

éle tét. A nem szak mai cé lú el len őr zé sek, a ma -

gyar nyel vű köny vek hasz ná la ta mi at ti zak la tá -

sok és fe gyel me zé sek, az osz tá lyok szá má nak

csök ken té sei stb., mind- mind meg ne he zí tet ték

a ma gyar tan nyel vű is ko lák mű kö dé sét. 

Köz ben a Szlo vák Köz tár sa ság Nem ze ti Ta -

ná csa 1995. no vem ber 15-én új tör vényt al ko -

tott az ál lam nyelv ről (1995. évi 270. szá mú tör -

vény). A ko ráb bi, 1990-ben a hi va ta los nyelv ről

al ko tott tör vény től el té rő en ez kü lön pa ra gra -

fus ban tár gyal ja az ál lam nyelv hasz ná la tát az

ok ta tás ügy ben. A 4. § (1) be kez dé se sze rint

„Az ál lam nyelv ok ta tá sa alap- és kö zép fo kon

va la men  nyi is ko lá ban kö te le ző. Az ál lam nyelv -

től el té rő más nyelv ok ta tá si és vizs gáz ta tá si

nyelv ként kü lön tör vé nyek meg szab ta mér ték -

ben használ ható”.
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Az (5) be kez dés sze rint

ezek a ren del ke zé sek „nem vo nat koz nak az ál -

lam nyelv hasz ná la tá ra a fel ső ok ta tás ban, az ál -

lam nyelv től el té rő más nyel vek nek tan tárgy -

ként va ló ok ta tá sá ra vagy az ál lam nyelv től el -

té rő nyelv nek ne ve lé si és ok ta tá si nyelv ként

va ló hasz ná la tá ra, sem pe dig a fel ső ok ta tás ban

hasz nált tan köny vek re és ok ta tá si se géd anya -

gok ra”. Te hát ez a tör vény sem ha tott kor lá to -

zó an a ma gyar nyelv ok ta tá sá ra, ugyan is sem a

nyelv tör vé nyek, sem az ok ta tá si tör vé nyek,

sem pe dig az ala cso nyabb szin tű ha tá ro za tok,

ren de le tek nem kor lá toz hat ták az al kot mány -

ban rög zí tett jo go kat (a nem ze ti ki sebb sé gek
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vagy et ni kai cso por tok nyel vü kön tör té nő mű -

velt ség hez va ló jo gát) a tör vény ál tal sza bá lyo -

zott fel té te lek mel let t.
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A vá lasz tá si idő szak vé gén, 1998 ta va szán

már va ló já ban az ese dé kes par la men ti vá lasz tá -

sok kam pá nyá nak elő sze le fúj do gált. A kor -

mány ko a lí ció tag ja it egy re ke vés bé tar tot ta

össze a ko a lí ci ós meg ál la po dás. Kor mány ko a -

lí ci ós össz hang hí ján a Szlo vák Nem ze ti Párt

még egy pró bál ko zást tett az al ter na tív ok ta tás

be ve ze té sé re, me lyet az ok ta tá si tör vény mó do -

sí tá sá val sze re tett vol na el ér ni. Va ló szí nű leg

az zal szá molt, hogy a vá lasz tá sok kö ze led té vel

a szlo vák pár tok a na ci o na lis ta sza va za tok

meg szer zé se ér de ké ben en ge dé ke nyebb nek

mu tat koz nak eb ben a kér dés ben.

Sze ret ték vol na mó do sí ta ni az alap- és kö -

zép is ko lák rend sze ré ről szó ló 1984. évi 29.

szá mú ha tá lyos tör vényt, amely a 3. § (1) be -

kez dé sé ben ki mond ja: „A ne ve lés és ok ta tás

szlo vák nyel ven tör té nik. A cseh, ma gyar, né -

met, len gyel, uk rán (ru szin) nem ze ti sé gű pol -

gá rok nak nem ze ti fej lő dé sük ér de ké ben jo guk

van a sa ját nyel vü kön va ló művelődésre.”

65

A be ter jesz tett tör vény mó do sí tás az em lí tett

pa ra gra fus szö ve ge he lyett ezt ja va sol ja:

(1) E tör vény sze rin ti is ko lák ban a ta ní tá si

nyelv a Szlo vák Köz tár sa ság ál lam nyel ve.

(2) A nem ze ti ki sebb sé gek hez és et ni kai cso -

por tok hoz tar to zó pol gá rok nak biz to sít va

van az ál lam nyelv el sa já tí tá sá nak jo ga mel -

lett a sa ját nyel vü kön va ló mű ve lő dés jo ga

igé nye ik sze rint is ko lák vagy osz tá lyok ala -

pí tá sá val

a) sa ját ta ní tá si nyel vü kön, mi köz ben kö te -

le ző en ál lam nyel ven van ok tat va a szlo -

vák nyelv és iro da lom, a tör té ne lem, a

föld rajz vagy geo grá fia tan tárgy, 

b) ame lyek ben az óra terv ál tal meg sza bott

ter je de lem ben és a tan terv ál tal ki je lölt

tar ta lom sze rint né mely tan tár gyat sa ját

nyel vü kön és né mely tan tár gyat ál lam -

nyel ven ok tat nak, mi köz ben a (2) sza -

kasz a) be tű alatt fel so rolt tan tár gya kat,

ha ben ne van nak az óra terv ben, ál lam -

nyel ven ok tat ják, 

c) ame lyek ben sa ját nyel vü ket ok tat ják.

Ez a tör vény ja vas lat még az 1993-as ja vas -

lat nál is ros  szabb, mi vel nem en ge dé lye zi a tel -

je sen anya nyel vű is ko lá kat a nem ze ti ki sebb sé -

gek szá má ra, ami el len té tes az al kot mány 34.

cikk (2) a) be kez dé sé vel, amely ki mond ja a

nem ze ti ki sebb sé gek hez és et ni kai cso por tok -

hoz tar to zó ál lam pol gár ok nyel vü kön tör té nő

mű velt ség hez va ló jo gát. Va ló já ban a ja va solt

is ko lák mind há rom for má ja al ter na tív, csak a

b) alatt meg ha tá ro zott is ko la al ter na tí vabb az

a)-nál, a c) pe dig a b)-nél.

Ad dig az al ter na tív is ko lák mi nisz té ri u mi

ren de let tel tör té nő be ve ze té sé nek a til ta ko zá -

sok mel lett még volt al kot má nyos és tör vé nyes

aka dá lya is. A tör vény ja vas lat el fo ga dá sá val vi -

szont meg te rem tőd tek vol na a tör vé nyes fel té -

te lek a csak al ter na tív is ko lák lét re ho zá sá ra. A

tör vény mó do sí tást vé gül is a par la ment nem fo -

gad ta el. 

A szlo vá ki ai ma gyar ság egész tör té ne te so -

rán is ko lá i ban két nyel vű bi zo nyít vá nyo kat

kap tak a ta nu lók. Az 1995-ben el fo ga dott ál -

lam nyelv ről szó ló tör vény 4. § (3) be kez dé se

sze rint „a tel jes pe da gó gi ai do ku men tá ció ve -

ze té se ál lam nyel ven történik”.
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Er re hi vat koz -

va a mi nisz té ri um 1997-ben be til tot ta a két -

nyel vű bi zo nyít vá nyo kat, amely újabb til ta ko -

zá so kat vál tott ki, hi szen ugyan ezen tör vény 1.

§ (4) be kez dé se sze rint „Je len tör vény nem sza -

bá lyoz za a nem ze ti sé gi ki sebb sé gek és az et ni -

kai cso por tok nyel vé nek hasz ná la tát. E nyel vek

hasz ná la tát kü lön tör vé nyek sza bá lyoz zák.”

Eb ben az eset ben azon ban a szlo vá ki ai ma gyar

el len ál lás már nem volt olyan egy sé ges, mint

ko ráb ban. A ma gyar tan nyel vű is ko lák több sé -

gé ben ki ad ták az egy nyel vű bi zo nyít vá nyo kat. 

Az egy nyel vű bi zo nyít vá nyok ki adá sát

meg ta ga dó igaz ga tók kö zül töb bet le vál tot tak.

A le vál tott igaz ga tók mel lett csak két he lyen,
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Búc son és Bátorkeszin jött lét re mar káns til ta ko -

zó el len ál lás. Var ga La jos és Novák Fe renc igaz -

ga tói tiszt sé gé be tör té nő vis  sza he lye zé sé ért ösz  -

sze fog tak a szü lők, a pe da gó gu sok, s ki állt mel -

let tük az ön kor mány zat is. A két nyel vű bi zo nyít -

vá nyok ügye csak a kor mány vál tás után, 1999-

ben ren de ző dött meg nyug ta tó an, de minden nek

a mai na pig van egy ren de zet len ese te, még pe dig

Agócs Bé la nád sze gi ta nár ügye, aki nem volt

haj lan dó csak ál lam nyel ven ki töl te ni a ta nu lók

bi zo nyít vá nyát, ezért konf lik tus ba ke rült az

igaz ga tó val és fe let te se i vel, ami vé gül is a pe da -

gó gus saj ná la tos el bo csá tá sá hoz ve ze tett. Mind -

ez már a két nyel vű bi zo nyít vá nyok új ra en ge dé -

lye zé se után tör tént. (Agócs Bé la 2001. má jus 9-

én ön gyil kos sá got kö ve tett el.)

A jog fosz tott ság éve i től el te kint ve a szlo vá -

ki ai ma gyar ság nak az utol só tíz év ben kel lett

ta lán leg töb bet küz de nie anya nyel vű is ko lá i nak

meg men té sé ért. Ez si ke rült is. E tíz év küz del -

me azon ban mély nyo mo kat ha gyott, és se be -

ket is ej tett. A ma gyar nem ze ti ki sebb ség is ko -

lai kép zé sé nek ten den ci ái az utol só tíz év ben

na gyon le han go ló ké pet tár nak elénk. 

2.1.4. Ho gyan to vább? 

Az 1998-as szlo vá ki ai par la men ti vá lasz tá sok

ered mé nye ként ok tó ber 30-án meg ala kult kor -

mány ko a lí ció tag ja lett a Ma gyar Ko a lí ció Párt -

ja is. A komp ro mis  szu mok kény sze re mi att

kény te len volt le mon da ni né hány fon tos po li ti -

kai cél já ról. Az ok ta tás ügy te rén azon ban a leg -

főbb vá lasz tá si ígé re tét si ke rült be épí te nie a kor -

mány prog ram ba. Így gyor san si ke rül meg vál -

toz tat ni, il let ve el tö röl ni a ma gyar is ko lá kat, a

ma gyar nyel vű ok ta tást súj tó ko ráb bi kor mány -

za ti, il let ve tör vé nyes ren del ke zé se ket, és már

1999-ben új ból két nyel vű a tel jes pe da gó gi ai do -

ku men tá ció, két nyel vű ek a bi zo nyít vá nyok, az

ok ta tá si mi nisz té ri um ban fő osz tályt ka pott a

nem ze ti ki sebb sé gek ok ta tás ügye. Né mi leg ren -

de ző dött a kö zép is ko lai fel vé te li vizs gák nyel ve,

és egyéb in téz ke dé sek is szü let tek, ame lyek tel -

je sen meg szün te tik a ma gyar tan nyel vű is ko lák -

kal szem ben al kal ma zott sok szor diszk ri mi na tív

ha tal mi in téz ke dé se ket. A ma gyar nyel vű ok ta -

tás tel je sen egyen ran gú, meg be csült ré szé vé vált

a szlo vá ki ai is ko la rend szer nek.

Az új kor mány po li ti ká já nak ered mé nye -

ként Szlo vá kia be hoz ta ko ráb ban fel hal mo zott

le ma ra dá sát, és 2004. má jus 1-jé vel az Eu ró pai

Unió tag já vá vált. Ez ma gá val hoz ta az ok ta tás

min den szint jé nek har mo ni zá lá sát az eu ró pai

jog rend del. Az eu ró pai ok ta tá si tér ben a szlo vá -

ki ai ma gyar ok ta tás ügy re új ki hí vá sok vár nak.

Meg kell fe lel nie a szi go rú eu ró pai kö ve tel mé -

nyek nek mind az ok ta tás szín vo na la, mind a

mű köd te tés gaz da sá gos sá ga te kin te té ben. Az új

Eu ró pá ban ugyan is ezek kö rül foly nak majd a

ki sebb sé gi-több sé gi ok ta tás po li ti kai vi ták. Az

Eu ró pai Unió fej let tebb ré gi ó i hoz tör té nő fel -

zár kó zás kulcs kér dé se a tár sa dal mi igé nyek

vár ha tó vál to zá sa az ok ta tás, a ki sebb sé gi nyel -

vű ok ta tás te rén is. Kér dés, hogy az ok ta tás ex -

pan zi ó ja és li be ra li zá ló dá sa mek ko ra tar ta lé ko -

kat ké pes moz gó sí ta ni, il let ve el szív ni a ki -

sebb sé gi ré gió mo der ni zá ci ós tar ta lé ka i ból. A

ki sebb sé gi tár sa da lom po li ti kai tö rek vé se i nek

már a kö zel jö vő ben ar ra kell irá nyul nia, hogy

ak ti vi zál ja a tar ta lé ko kat a ki sebb sé gi nyel vű

ok ta tás szá má ra. Va jon a szlo vá ki ai ma gyar ság

a több sé gi nem zet hez ké pest né mi előn  nyel

moz gó sí ta ni tud ja-e a ta nu lás, to vább ta nu lás és

az is ko la utá ni kép zé sek irán ti igényt? A jó po -

li ti kai po zí ci ó ban le vő szlo vá ki ai ma gyar ság

ese té ben ezt a mo der ni zá ci ós ki bon ta ko zást

köz pon ti ok ta tás po li ti kai esz kö zök kel si et tet ni,

tá mo gat ni kel le ne. Amint azt az el kö vet ke ző

ré szek elem zé sei is mu tat ják, a szlo vá ki ai ma -

gyar ság ese té ben az is ko lai ön kor mány za ti ság

ön ma gá ban nem fog ja tud ni gyor san moz gó sí -

ta ni a mo der ni zá ci ós tar ta lé ko kat. Eh hez köz -

pon ti, ok ta tás po li ti kai ösz tön zés re is szük ség

van. (Az itt fel ve tett, a ki sebb sé gek ok ta tá sá val

kap cso la tos prob lé mák kal a kö zös eu ró pai ok -

ta tá si és tu do má nyos tér ben rész le te sen fog lal -

ko zik töb bek kö zött Koz ma Tamás.
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2.2. A rend szer vál tás utá ni szlo vá ki ai ma -

gyar ok ta tás ügy hely ze te 

A rend szer vál tás ide jén a szlo vá ki ai ma gyar

ok ta tás ügyet vi szony lag ked ve ző fej lő dé si ten -

den ci ák jel le mez ték (lásd az 1.2. fe je ze tet). Így

pél dá ul a kö zép is ko lai ok ta tás te rén 1980–1990

kö zött az or szá gos szám adat ok hoz vi szo nyít va

a ma gyar nem ze ti sé gű ek kor cso port já nak szá -

za lé kos ará nya és a ma gyar nem ze ti sé gű di á -

kok szá za lé kos ará nya köz ti kü lönb ség ész re -

ve he tő ja vu lást mu ta tott. A kö zép is ko lás di á -

kok (15–19 év) ese té ben ez a kü lönb ség 1,3%-

os volt 1980-ban, s ez 1990-re 0,6%-ra csök -

kent, te hát a kor cso port és a ma gyar di á kok

szá za lé kos ará nyai kö ze led tek egy más hoz. Ab -

szo lút szá mok ban: a 3690 kö zép is ko lás di ák hi -

ány az em lí tett tíz év alatt 2380-ra csök kent. A

fel ső ok ta tás ban az imént em lí tett kü lönb ség

6,2%-ról 5,3%-ra ja vult. A ma gyar nem ze ti sé -

gű egye te mis ták és fő is ko lás ok hi á nya kö zel

750 hall ga tó val csök kent (3477–2735) (lásd a

11. táb lá za tot). A nyolc va nas évek ben az is ko -

lai vég zett ség te rén, amint azt az elő ző ek már

alá tá maszt ják, a szlo vá ki ai ma gyar ság szám -

ada tai, a fel ső ok ta tást ki vé ve, az or szá gos ada -

tok nak meg fe le lő vál to zást mu tat ták az is ko lai

ok ta tás te rén. Míg 1980–1991 kö zött az egye te -

met, fő is ko lát vég zet tek szá ma Szlo vá ki á ban

2,02%-kal, az az 5,82%-ra nőtt, ad dig a ma gyar

nem ze ti sé gű ek nél ezek az ará nyok 1,20%-ot,

ill. 2,89%-ot tet tek ki. Ezek az ada tok töb bek

kö zött a ma ga sabb mű velt ség el éré se irán ti

igény hi á nyá ról ta nús kod nak a ma gyar nem ze -

ti sé gű ek kö ré ben. 

A rend szer vál tás sal a szlo vá ki ai ma gyar ok -

ta tás ügy is fo ko za to san ki ke rül a köz pon ti párt -

ha tal mi ura lom szo rí tá sá ból, és meg te rem tőd -

nek a po li ti kai-tár sa dal mi fel té te lek az is ko lai

ok ta tás te rén is a mo der ni zá ci ós tar ta lé kok

moz gó sí tá sá ra. 

A rend szer vál tás utá ni idő szak ban a szlo vá -

ki ai ma gyar ok ta tás ügy ten den ci á i nak, vál to zá -

sa i nak elem zé sé vel vá laszt ke re sünk ar ra, ho -

gyan tu dott, egy ál ta lán tu dott-e a ma gyar ság él -

ni a kí nál ko zó le he tő sé gek kel, ame lye ket a tár -

sa da lom de mok ra ti zá ló dá sa nyúj tott ah hoz,

hogy az is ko lai vég zett ség te rén meg kö ze lít se

az or szá gos szin tet, és az is ko lai mű ve lő dés ben

le vő kor cso port ok ese té ben az or szá gos szint re

emel ked jen.

2.2.1. A kor cso port ok meg osz lá sa és vál to zá -

sai

A kor rekt ös  sze ha son lí tá sok, elem zé sek ér de -

ké ben (úgy, mint az elő ző ré szek ben) itt is a

kor cso port ok ará nyá hoz va ló vi szo nyí tás sze -

rint já runk el. En nek alap ját a nép szám lá lá si

ada tok szol gál tat ják. Az 1991 és 2001 kö zöt ti

idő szak ban a kor cso port ok ala ku lá sát az 1991-

es nép szám lá lá si ada tok, il let ve a Szlo vák Köz -

tár sa ság Sta tisz ti kai Hi va ta lá nak év kö zi elő re -

jel zé sei alap ján le he tett va ló szí nű sí te ni. A Sta -

tisz ti kai Hi va tal még 2000-re is 10,48%-ra be -

csül te a szlo vá ki ai ma gyar ság ará nyát, a va ló -

ság azon ban en nél sok kal ros  szabb volt, hi szen

a 2001-es nép szám lá lás sze rint a ma gya rok

szám ará nya már csak 9,68% volt. Ha son ló kü -

lönb sé gek mu tat koz nak az egyes kor cso port ok

ese té ben is. Ezért a 2001-es nép szám lá lás ada -

tai sze rint most már va lós hely zet je len tést le het

ké szí te ni a rend szer vál tás utá ni is ko lai ok ta tás -

ról. Előt te azon ban szem ügy re kell ven nünk a

kor cso port ok ala ku lá sát, amely nem mu tat ked -

ve ző ké pet. A szlo vá ki ai ma gyar ság ugyan is

1991-ben az öt éves kor cso port ok sze rin ti meg -

osz lás te kin te té ben 30 éves ko rig el ma rad a

szlo vá ki ai meg osz lás ará nyá tól, 30 év fö lött pe -

dig meg ha lad ja azt. Ezek a szlo vá ki ai ma gyar -

ság nak Szlo vá kia la kos sá gá hoz vi szo nyí tott re -

la tív fo gyá sá ra és na gyobb mér té kű el öre ge dé -

sé re is utal nak. A szlo vák nem ze ti sé gű la ko sok -

hoz vi szo nyít va ezek a szám adat ok még hát rá -

nyo sabb vál to zá so kat mu tat nak (lásd a 13. táb -

lá za tot).

89A rendszerváltás utáni szlovákiai magyar oktatásügy
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Az is ko lai ok ta tás prob lé má i nak ta nul má nyo -

zá sa kor min de nek előtt az elő ző ré szek hez ha son -

ló an a ma gyar nem ze ti ség kor cso port ja i nak a

szlo vá ki ai kor cso port ok hoz vi szo nyí tott szá za lé -

kos ará nya i ra fo gunk tá masz kod ni. Tud va le vő,

hogy az 1991-es és 2001-es nép szám lá lá si ada -

tok sze rint Szlo vá kia la ko sa i nak 10,76%-a, il let -

ve 9,68%-a volt ma gyar nem ze ti sé gű. Az öt éves

kor cso port ok ban a ma gyar nem ze ti sé gű ek szá za -

lé kos ará nyát a 14. táb lá zat rög zí ti. 

Eb ből is lát ha tó, hogy az is ko lai ok ta tás ban

részt ve vő ak tív kor cso port ok nál a ma gyar

nem ze ti sé gű ek ará nya az or szá gos nál na gyobb

mér ték ben csök ken. A szlo vá ki ai ma gyar ság

1991–2001 kö zöt ti drá mai fo gyá sa (46 768 fő)

el ső sor ban az as  szi mi lá ció kö vet kez mé nye. Ezt

iga zol ja az aláb bi két sta tisz ti kai elem zés is.

Ha meg néz zük a szlo vá ki ai ma gyar ság nak

az össz la kos ság hoz vi szo nyí tott szá za lé kos

arány szá ma it kor cso port ok sze rint és ezek nél az

utol só két nép szám lá lá si idő szak ban ki mu tat ha -

tó szá za lé kos csök ke né sét, ak kor azt kap juk,

hogy 1980–1991 kö zött pél dá ul az 5–9 éves kor -

cso port nál a ma gyar nem ze ti sé gű ek szá za lék -

ará nya 9,49%-ról 8,81%-ra, az az 0,68%-kal

csök kent, azon ban 1991 és 2001 kö zött ez

8,81%-ról 7,36%-ra, va gyis 1,45%-kal csök kent

(lásd a 14. és 15. táb lá za tot). Ez az zal ma gya ráz -

ha tó, hogy a ki lenc ve nes évek ben fel gyor sult az

as  szi mi lá ció üte me, il let ve csök kent a szü le té sek

szá ma a nyolc va nas évek hez ké pest. Az as  szi mi -

lá ció mér té két még szem lé le te seb ben iga zol ja

egy bi zo nyos kor cso port ese té ben a 10 év múl va

(nép szám lá lá si idő szak) be kö vet ke zett fo gyás.

Így pél dá ul 1991-ben Szlo vá kia 5–9 éve sek kor -

cso port ja 442 586 főt szám lált, amely 2001-re

(15–19 éves kor cso por tot al kot va) 440 003 fő re,

az az 2583- mal csök kent, ami 0,58%-os csök ke -

nést je lent. Ugyan ez a ma gyar nem ze ti sé gű ek

ese té ben 39 012-ről 36 784-re, va gyis 2228- cal

csök kent, ami 5,71%-os csök ke nést je lent (lásd

a 16. tábláza tot).
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Ezek a sta tisz ti kai adat so rok azt is iga zol -

ják, hogy az as  szi mi lá ció nem csak a gyer mek

szü le té se kor, a szü lők ál tal a nem ze ti ség vá -

lasz tá sá val megy vég be, ha nem min den kor -

cso port ese té ben fo lya ma to san as  szi mi lá ló dik a

ma gyar ki sebb ség még a fel nőtt kor ban is, bár

az as  szi mi lá ció mér té ke itt ala cso nyabb. Ér de -

kes nek ígér ke zik ös  sze ha son lí ta ni az utol só há -

rom nép szám lá lá si idő szak ban a sta tisz ti kai

ada tok alap ján ma gya ráz ha tó as  szi mi lá ci ós

ten den ci ák vál to zá sa it (lásd a 17. táb lá za tot).

Ezek az ada tok ar ról ta nús kod nak, hogy a

nyolc va nas évek ben a szlo vá ki ai ma gyar ság

szem pont já ból to váb bi ked ve ző fo lya ma tok

ját szód tak le, me lyek kö vet kez mé nye ként az

as  szi mi lá ció sta tisz ti kai ada tok kal nem bi zo -

nyít ha tó. Ezt úgy le het ér tel mez ni, hogy eb ben

az idő ben a ma gya rok as  szi mi lá ló dá sa meg állt.

A ki lenc ve nes évek ben vi szont több mint 8%-

kal csök kent a szlo vá ki ai ma gyar ság szá ma,

va gyis az azt meg elő ző év ti zed ben sok te kin tet -

ben, így az is ko lai ok ta tás te kin te té ben is ta -

pasz tal ha tó ked ve ző fej lő dé si, fel zár kó zá si fo -

lya ma tok nem foly ta tód tak, sőt sok te rü le ten

lé nye ges vis  sza fej lő dés tör tént. Ha ab ból in du -

lunk ki, hogy a tár sa dal mi de mok ra ti zá ló dás

ke re te in be lül a szlo vá ki ai ma gyar ság is a ko -

ráb bi ak hoz ké pest sok kal na gyobb mér ték ben

ala kít hat ja, for mál hat ja sa ját sor sát, ak kor az

el mon dot tak ból ar ra kö vet kez tet he tünk, hogy

nem élt ezek kel a le he tő sé gek kel, nem tud ta

moz gó sí ta ni az iden ti tás tu da tát, mű ve lő dé sét

be fo lyá so ló mo der ni zá ci ós tar ta lé ka it.

Vé ge ze tül a nép szám lá lá si ada tok alap ján

kö zöl jük a szlo vá ki ai ma gyar nem ze ti sé gű ek

szá má nak a szlo vá ki ai sta tisz ti kai ada tok hoz vi -

szo nyí tott szá za lé kos arány szá ma it – a nép -

szám lá lá si idő pont ok köz ti évek re is be tart va az

egyen le tes el osz tás el vét (lásd a 18. táb lá za tot).

E táb lá zat ban a 2002-re és 2003-ra vo nat -

ko zó szá za lé kos szám adat ok az elő ző 10 év év -

kö zi ér té ké nek egyen le tes ará nyú fo lya ma tos

to vább vi te lén ala pu ló becs lé sek, ame lyek pon -

tos sá ga csak a 2011-ben ese dé kes nép szám lá lás

szám ada tai alap ján va ló szí nű sít he tők. Ezek hez

a szá za lé kos szám adat ok hoz vi szo nyít va fog -

juk a szlo vá ki ai ma gyar ság is ko lai ok ta tá sá nak

elem zé sét el vé gez ni. 
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2.2.2. Óvo dák

A ki lenc ve nes évek ben a szlo vá ki ai ma gyar ság

ar ra kény sze rült, hogy a kor mány zat tal szem -

ben meg véd je az anya nyel vű is ko lai ok ta tá sát.

Eb ben az idő szak ban az óvo dai ne ve lés kér dé -

se mint ha az is ko lai kép zés ár nyé ká ba ke rült

vol na. Ta lán még most, a ma gyar is ko lák lé te

ve szé lyez te té sé nek el mú lá sát kö ve tő öt év után

sem ke rült az óvo dai ne ve lés a szlo vá ki ai ma -

gyar po li ti kai és szak mai tár sa da lom fi gyel mé -

be az őt meg il le tő súl  lyal, jól le het a ma gyar ne -

ve lé si nyel vű óvo dák ba já ró gyer me kek szá ma

alap ve tő en meg ha tá roz za a ma gyar tan nyel vű

is ko lák ba já ró ta nu lók szá mát. A szlo vák ne ve -

lé si nyel vű óvo dák ba já ró ma gyar nem ze ti sé gű

gyer me kek túl nyo mó több sé gét ugyan is szlo -

vák tan nyel vű is ko lák ba írat ják be a szü lők. Az

as  szi mi lá ció egyik na gyon lé nye ges kez de ti

sza ka sza te hát már az óvo dai ne ve lés idő szak -

ára te he tő.

Min den nem ze ti ki sebb ség lé té nek, iden ti -

tá sá nak, nyel vé nek, kul tú rá já nak meg tar tá sa

szem pont já ból kulcs fon tos sá gú az anya nyel vű

ne ve lés.

Az óvo dai ne ve lés je len tő sé gét az anya -

nyelv sze re pe mel lett még az is ko lai ok ta tás ra

va ló fel ké szü lés, az ún. be is ko lá zás fon tos sá ga

is nö ve li. Eb ből a szem pont ból a szlo vá ki ai ma -

gyar nem ze ti ki sebb ség hez tar to zó gyer me kek

óvo dai ne ve lés ben va ló ré sze sü lé sét a sta tisz ti -

kai ada tok alap ján ked ve ző en le het meg ítél ni,

hi szen több ma gyar nem ze ti sé gű gyer mek ré -

sze sül óvo dai ne ve lés ben, mint azt a kor cso port

ará nyai in do kol nák. Ez az 1990-ben ki mu ta tott

szám be li több let (2233) 1999-re gya kor la ti lag a

nul lá ra csök kent, de ezt kö ve tő en új ból emel ke -

dő ten den ci át mu tat (lásd a 15. táb lá za tot). A

sta tisz ti kai ada tok alap ján te hát a ma gyar nem -

ze ti sé gű gyer me kek óvo dai ne ve lé se or szá gos

vi szony lat ban még min dig jó hely zet ben van.

Az em lí tett több let csök ke né sét azon ban az

1990-es év hez ké pest 2002-re bi zo nyos vis  sza -

fej lő dés ként kell ér tel mez ni. Az em lí tett több let

(2002-ben 514) 2000 utá ni fo lya ma tos nö ve ke -

dé sé nek nyil ván több oka is van (a ma gyar nem -

ze ti ség ér de ke i vel szem ben ál ló kor mány po li ti -

ka meg szű né se, a ked vez mény tör vény, de más

tár sa dal mi, szo ci o ló gi ai okok is), de ezek fel tá -

rá sa ilyen irá nyú ku ta tá so kat igé nyel. 

A 2005/2006-os tan év re 2002-höz vi szo -

nyít va Szlo vá ki á ban a po pu lá ció csök ke né se

mi att lé nye ge sen csök kent az óvo dák, gyer -

mek cso por tok és gyer me kek szá ma. A ma gyar

ne ve lé si nyel vű óvo dák és gyer mek cso por tok

szá má ban vi szont az ilyen gyer me kek szá má -

nak csök ke né se nem mu tat ko zott meg. 

Most pe dig tér jünk rá a ma gyar nyel vű óvo -

dai ne ve lés re! Szlo vá ki á ban lé nye ge sen csök -

ken az új szü lött gyer me kek szá ma. Az óvo dás

kor cso port (0–4) ese té ben a nép szám lá lá si ada -

tok sze rint ez 30,5%-os csök ke nést ered mé nye -

zett 1991 és 2001 kö zött. Ugyan eb ben az idő -

szak ban a ma gyar nem ze ti sé gű gyer me kek ese -

té ben ez a csök ke nés 38,0%-ot tesz ki. 

A rend szer vál tást kö ve tő en fo ko za to san

csök ken az óvo dák ba já ró gyer me kek szá ma.

Ezt nem csak a po pu lá ció csök ke né sé vel, ha -

nem fő leg a mun ka nél kü li nők szá má nak nö ve -

ke dé sé vel le het ma gya ráz ni. 

Néz zük most meg rész le te i ben az óvo dák,

óvo dai gyer mek cso por tok és óvo dás gyer me -

kek szá má nak csök ke né sét 1990 és 2005 kö -

zött! Or szá gos vi szony lat ban ezt a csök ke nést

rend re a kö vet ke ző sta tisz ti kai ada tok fe je zik

ki: 1080 (26,83%), 2501 (26,90%) és 75 522

(34,45%). Ugyan ezek az ada tok a ma gyar nyel -

vű óvo dai ne ve lés te kin te té ben így ala kul tak

1990 és 2005 kö zött: 92 (20,54%), 185

(26,62%) és 6080 (40,61%). A ma gyar nem ze -

ti sé gű óvo dás gyer me kek szá ma eb ben az idő -

szak ban 9924- gyel (47,67%) csök kent. A szlo -

vá ki ai óvo dás gyer me kek szá má nak csök ke né -

sé hez 13,14%-kal já rul tak hoz zá a ma gyar

nem ze ti sé gű gyer me kek, ami több mint más fél -

sze re se an nak, ami lyen csök ke nés nek tör tén nie

kel lett vol na a kor cso port ok szá za lé kos ará nyai

sze rint a ma gyar nem ze ti sé gű gyer me kek kö ré -

ben. Ezen sta tisz ti kai szám adat ok ál tal a ma -

gyar nem ze ti sé gű gyer me kek óvo dai ne ve lé se

te rén va ló sá go san ki mu ta tott vis  sza fej lő dés

azért is sú lyos, na gyobb oda fi gye lést igény lő

tény, mert az is ko lai ok ta tás ra va ló elő ze tes fel -

ké szí tés te rén 1990-hez ké pest rom lott a hely -

zet, amely a ké sőb bi is ko lai ok ta tás szín vo nal -

ára le het ki ha tás sal. 
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A ma gyar nyel vű óvo dai ne ve lés szem pont -

já ból a fi gyelt idő szak ban sta tisz ti ka i lag jel -

lem ző vál to zás nem kö vet ke zett be, hi szen

1992-ben a ma gyar nem ze ti sé gű gyer me kek

28,94%-a járt szlo vák ne ve lé si nyel vű óvo dá -

ba, 2001-ben pe dig 28,86%-a. Ezek az ará nyok

2005-re (26,46%) csök ke nő ten den ci át mu tat -

nak. Az is ko lai be irat ko zá si tá mo ga tá so kat

vagy leg alább is an nak egy ré szét az óvo dás ko -

rú gyer me kek szü lei, il let ve a ma gyar nyel vű

óvo dai ne ve lés tá mo ga tá sá ra kel le ne for dí ta ni. 

A ma gyar nyel vű óvo dai ne ve lés azon ban

sok te kin tet ben elő nyö sebb hely zet ben van,

mint ál ta lá ban az óvo dai ne ve lés Szlo vá ki á ban.

Ha ugyan is csak a ma gyar ne ve lé si nyel vű óvo -

dá kat ves  szük, ak kor ezek a szlo vá ki ai óvo dák

8-8,5%-át te szik ki. Ez 2002 és 2005 kö zött

9,41%-ra emel ke dett. Ha ezt ös  sze vet jük a kor -

cso port ará nya i val, ak kor azt kell mon da ni,

hogy ma gyar nyel vű óvo dák kel lő szám ban áll -

nak a gyer me kek ren del ke zé sé re, s ha eh hez

hoz zá ves  szük a szlo vák–ma gyar ne ve lé si nyel -

vű óvo dák ban le vő ma gyar ne ve lé si nyel vű osz -

tá lyo kat is, ak kor még lé nye ge sen jobb hely zet -

ről be szél he tünk (lásd a 19. táb lá za tot). A ma -

gyar ne ve lé si nyel vű óvo dai osz tá lyok te kin te -

té ben ha son ló an jók a sta tisz ti kai arány szám ok. 

Bi zo nyos ér te lem ben ezek kö vet kez mé nye,

hogy az egy óvo dá ra eső osz tá lyok szá ma Szlo -

vá ki á ban 1990-ben 2,31 volt, 2005-ben is 2,31. A

ma gyar osz tá lyo kat mű köd te tő óvo dák ese té ben

az em lí tett évek ben ez 2,01, il let ve 1,43 volt.

Ugyan eb ben a két szél ső év ben az egy óvo dá ra

eső gyer me kek szá ma Szlo vá ki á ban 53,75 és

48,15 volt. A ma gyar ne ve lé si nyel vű osz tá lyo kat

mű köd te tő óvo dák ra eső ma gyar nyel vű ne ve lés -

ben ré sze sü lő gyer me kek szá ma 1990-ben 33,42,

2005-ben 24,97 volt. Ha va la men  nyi ma gyar

nyel vű óvo dai ne ve lés ben ré sze sü lő gyer mek

ma gyar nyel vű óvo dák ba jár na, ak kor is egy óvo -

dá ra 32,09 gyer mek jut na 2005-ben. Ezek az

ada tok lé nye ge sen job bak az or szá gos át lag nál. 

Szlo vá ki á ban 1990-ben át la go san 23,27,

2005-ben 20,97 gyer mek járt egy- e gy óvo dai

gyer mek cso port ba. Egy ma gyar ne ve lé si nyel vű

gyer mek cso port ba ugyan azon két év ben 21,54,

il let ve 17,43 gyer mek járt, va gyis a ma gyar

nyel vű gyer mek cso por tok ban az óvo dai fog lal -

ko zá sok ked ve zőbb gyer mek szám mel lett foly -

tak a szlo vá ki ai át lag nál. Az ala cso nyabb lét -

szám (3 gyer mek) azon ban nem je len ti au to ma -

ti ku san az óvo dai ne ve lés ma ga sabb szín vo na -

lát. En nek fon to sabb ös  sze te vő je az óvo dák fel -

sze relt sé ge, az óvó nők kép zett sé ge, az óvo dá kat

mű köd te tők tö rő dé se, szak mai igé nyes sé ge stb. 

Már több mint két éve nyil vá nos ság ra ke -

rül tek a 2001-es nép szám lá lás ada tai, mely sze -

rint a szlo vá ki ai ma gya rok lé lek szá ma 10 év

alatt drá ma i an, több mint 8%-kal csök kent. A

ma gyar nem ze ti ki sebb ség csök ke né sé nek

alap ve tő en két oka van: az or szá gos nál ala cso -

nyabb nép sza po ru lat, il let ve az as  szi mi lá ció. A

ma gyar nem ze ti ki sebb ség egyik fő fel ada ta ép -

pen az, hogy csök kent se az as  szi mi lá ció hoz zá -

já ru lá sát a szlo vá ki ai ma gyar né pes ség csök ke -

né sé hez. En nek ki in du ló pont ját épp az óvo dai

ne ve lés ben kell ke res ni. Az is ko lai be irat ko zá -

sok nál ugyan is lé nye ges kor rek ci ók már nem

kö vet kez nek be (19. táb lá zat).

2.2.3. Alap is ko lák

Gya kor la ti lag a hat va nas évek ele jé től tart az

is ko lák ún. in teg rá ci ó ja, ös  sze vo ná sa, amely

meg bon tot ta a ter mé sze tes mó don ki ala kult is -

ko lai há ló za tot. Ez gyak ran a szü lők nem tet -

szés ét, kri ti ká ját vál tot ta ki, amely sok szor na -

ci o na lis ta meg nyil vá nu lá so kat is fel szín re ho -

zott. Köz vet le nül a rend szer vál tás előtt az ok ta -

tá si tár ca eny hí te ni sze ret te vol na az en nek kö -

vet kez té ben ki ala kult fe szült sé get, és le he tő sé -

get adott ar ra, hogy az al sóbb szin tű ál la mi

szer vek át ér té kel jék az is ko lák in teg rá ci ó já nak

kérdését

75

az zal, hogy min de nek előtt a ve gyes

la kos sá gú te rü le te ken és az adott fel té te lek től

füg gő en új ból meg nyit hat ják a be zárt kis is ko lá -

kat. En nek, de a rend szer vál tás nak is kö szön he -

tő en Szlo vá ki á ban öt év alatt kö zel 180- nal nőtt

94 László Béla
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az alap is ko lák szá ma. A ma gyar tan nyel vű

alap is ko lák szá ma ezen fo lya ma tok ha tá sá ra

20–30- cal emel ke dett, amely az or szá gos nö ve -

ke dést ará nyo san meg ha lad ja. 

En nek ked ve ző ha tá sát tá maszt ják alá a Sta -

tisz ti kai Hi va tal nak a ve gyes la kos sá gú te rü le -

te ken vég zett fel mé ré sei is 1990-ből és 1993-

ból, me lyek sze rint ja vult a hely zet olyan ér te -

lem ben, hogy a gyer me kek nek na gyobb le he tő -

sé gük van lak hely ükön anya nyel vű is ko lá ba

járni.

76

A ma gyar meg kér de zet tek 77%-a ilyen

irá nyú po zi tív vá laszt adott 1990-ben, és a po -

zi tí van vá la szo lók szá ma 1993-ban már 85%-ot

tett ki. Ér de kes ség ként meg em lít jük, hogy a vá -

lasz adók sze rint a ma gyar tan nyel vű alap is ko -

lai ok ta tás le he tő sé gei még min dig ros  szab bak,

mint a szlo vák tan nyel vű ok ta tá sé, mi vel a

szlo vák vá lasz adók 90%-a, il let ve 92%-a ítél te

meg po zi tí van az anya nyel ven fo lyó ok ta tás el -

ér he tő sé gét.

Az alap is ko lai ok ta tás sta tisz ti kai ada ta i nak

az elem zé sé nél fi gye lem be kell ven ni azt, hogy

kö te le ző is ko lák ról van szó, és azt is, hogy

Szlo vá ki á ban az 1990-es évek má so dik fe lé ben

egy év fo lyam mal bő vült a kö te le ző alap is ko lai

kép zés. Az osz tá lyok és a ta nu lók szá má nak

eb ből kö vet ke ző nö ve ke dé sé től te hát el le het

te kin te ni. 

Elő ször az alap is ko lák há ló za tá nak sű rű sé -

gét, va gyis az alap is ko lák és osz tá lyok szá mát

vizs gál juk az össz la kos ság, va la mint a ta nu lók

szá má hoz vi szo nyít va a nép szám lá lá si évek -

ben. Így pél dá ul 1991-ben 2149 ma gyar nem -

ze ti sé gű la kos ra jut egy ma gyar tan nyel vű alap -

is ko la. Ha eh hez hoz zá ves  szük a szlo vák–ma -

gyar (ve gyes) tan nyel vű is ko lá kat is, ak kor

1943 ma gyar nem ze ti sé gű la kos ra jut egy olyan

alap is ko la, ahol ma gyar nyel ven is le het ta nul -

ni. Or szá gos vi szony lat ban 2184 la kos ra, a

szlo vák nem ze ti sé gű ek ese té ben 2138 la kos ra

jut egy szlo vák tan nyel vű alap is ko la, míg a ve -

gyes is ko lá kat is hoz zá vé ve ez a szám 2109-re

ala kult 1991-ben (lásd a 20. táb lá za tot). 

Amíg az egy alap is ko lá ra eső la ko sok szá -

ma 2001-re Szlo vá ki á ban, de a szlo vák nem ze -

ti sé gű la ko sok ese té ben is 50–60 fő vel nőtt (kb.

2,5%), ad dig az egy is ko lá ra eső ma gyar nem -

ze ti sé gű la ko sok szá ma 162, il let ve 190 fő vel

(7,5, il let ve 9,7%) csök kent. 

Ezek az ada tok is azt mu tat ják, hogy a la -

ko sok szá má hoz vi szo nyít va a ma gyar nem ze -

ti sé gű ek szá má ra meg fe le lő szám ban áll nak

ren del ke zés re ma gyar tan nyel vű alap is ko lák,

sőt 2001-ben már ke ve sebb ma gyar la kos ra jut

egy is ko la, mint or szá gos vi szony lat ban vagy

akár a szlo vák nem ze ti sé gű ek ese té ben. 

Ez azon ban csak az érem egyik ol da la. Az

ár nyalt ér té ke lés hez ugyan is ezt ki kel le ne egé -

szí te ni az alap is ko lák te rü le ti el he lye zé sé nek

sű rű sé gi mu ta tó i val, il let ve az zal, men  nyi re

tud ják a szór vány te rü le te ken la kó szü lők anya -

nyel vű alap is ko lá ba já rat ni gyer me kü ket. 

Az is ko lai ok ta tás min den szint jén azon ban

az el mon dot tak mel lett na gyon lé nye ges az ok -

ta tás szín vo na la, a mi nő sé gi is ko lák ki ala kí tá -

sá hoz szük sé ges fel té te lek meg te rem té se. En -

nek most a ta nu lók lét szá má tól va ló füg gő sé gé -

re sze ret nénk fel hív ni a fi gyel met. A ta nu lók

tu dás vá gya, ké pes sé gei je len tő sen be fo lyá sol -

ják az el ér he tő tu dás- és ké pes ség szin tet. Ilyen

szem pont ból egy is ko la ta nu ló i nak, il let ve az

96 László Béla
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egy év fo lyam ban ta nu ló di á kok ala csony szá -

ma bi zo nyos ér te lem ben hát rányt je lent het. 

Az elő ző elem zé se ket most ki egé szít jük az

is ko lá kon be lü li men  nyi sé gi mu ta tók kal. Az

aláb bi sta tisz ti kai ada tok is azt mu tat ják, hogy

a ma gyar tan nyel vű alap is ko lák ban az egy is -

ko lá ra eső osz tá lyok, ta nu lók, il let ve az egy

osz tály ra eső ta nu lók szá ma lé nye ge sen ala cso -

nyabb a szlo vá ki ai át la gos szám adat ok nál (lásd

a 21. táb lá za tot).

Itt lát szó lag po zi tí vum ként je le nik meg a

ma gyar tan nyel vű osz tály ra eső ta nu lók szá ma,

hi szen a ki sebb lét szá mú osz tály ban vél he tő en

ma ga sabb szin tű ok ta tás foly hat. Ezen elő nyös

hely zet tel azon ban a ma gyar is ko lák nem na -

gyon tud nak él ni. A ta nu lók szo ci á lis ös  sze té te -

le, a Dél-Szlo vá ki át súj tó ma gas mun ka nél kü li -

ség nem hat mo ti vá ló an a mű ve lő dés, a ta nu lás

ösz tön zé sé re. Ezért a ta nu lás ra mo ti vá lás szem -

pont já ból egy re na gyobb te rü let re ki ter je dő he -

te ro gén tár sa dal mi vagy osz tály ös  sze té tel mi att

is több ré gi ó ban a ma gyar is ko lák már hát rá nyos

hely zet be ke rül nek. Eh hez já rul még az egy ma -

gyar tan nyel vű alap is ko lá ba já ró ta nu lók nak az

or szá gos át lag nál lé nye ge sen ala cso nyabb szá -

ma s az eb ből fa ka dó ke ve sebb osz tály szám is, s

ez ál tal az is, hogy a ma gyar is ko lák ban ke ve -

sebb a pár hu za mos osz tá lyok szá ma. Ezek az

ada tok ar ra is utal nak, hogy egy re több lesz a

ma gyar kis is ko lák szá ma, ezek mű köd te té se vi -

szont na gyobb ve szély nek van ki té ve. 2004. ja -

nu ár l-jé vel az is ko lai ön kor mány zat ok ról és az

is ko lák ál lam igaz ga tá sá ról szó ló 596/2003. szá -

mú tör vény el fo ga dá sá val meg kez dő dött a köz -

ok ta tás re form já nak má so dik sza ka sza. Az alap -

is ko lák te kin te té ben az ál lam igaz ga tá si fel ada to -

kat a he lyi ön kor mány zat lát ja el, amely ala pít -

hat, de meg is szün tet het alap is ko lá kat. So kan

eb ben lát ják a ve gyes la ko sú te rü le te ken lé vő

kis is ko lák meg ma ra dá sá nak esé lye it. Már ta -

pasz tal ha tó, hogy a kis is ko lák mű köd te té se

nem csak he lyi ön kor mány za ti aka rat kér dé se,

ha nem egy re in kább gaz da sá gos sá gi kér dé se ket

vet fel a szín vo na las, ver seny ké pes ok ta tás függ -

vé nye ként. Eh hez még hoz zá já rul a ve gyes la -

kos sá gú te rü le tek azon sa já tos prob lé má ja, hogy

több köz ség ben ma gyar és szlo vák tan nyel vű is -

ko lát kel le ne fenn tar ta ni, ame lyek ben csu pán

egy- e gy osz tály nyi ta nu ló van. 

Az is ko lák kal, osz tá lyok kal, ta nu lók kal

kap cso la tos ada tok azt su gall ják, hogy a ma -

gyar tan nyel vű alap is ko lák mű köd te té sé nek,

fenn tar tá sá nak prob lé má it át fo gó re gi o ná lis és

or szá gos szin tű kon cep ci ók, ter ve ze tek rend -

sze ré ben kel le ne meg ol da ni. Az ál la mi és más

tá mo ga tá si for rá sok fo ko za tos be szű kü lé se

előb b-utóbb rá kény sze rí ti az is ko la fenn tar tó

ön kor mány za to kat az anya gi esz kö zök gaz da -

sá gos ki hasz ná lá sá ra. A kér dés az, hogy e köz -

sé gek ma guk ra ma rad va kény sze rül nek-e is ko -

lá ik prob lé má it meg ol da ni, vagy re gi o ná lis, or -

szá gos szin tű kon cep ci ók ke re tén be lül ala kít ja

ki a sta bil, szín vo na las is ko la há ló za tát a szlo -

vá ki ai ma gyar ság. 

Har ma dik té ma ként a rend szer vál tást kö ve -

tő idő sza kot jel lem ző alap is ko lai ok ta tás vál to -

zá sa it, azok ten den ci á it te kint jük át ver ti ká lis

és ho ri zon tá lis irány ban is (lásd a 22. táb lá za -

tot). Az elő ző sta tisz ti kai ada tok már elő re ve tí -

tet ték azo kat a kö vet kez te té se ket, ame lye ket

most rész le te i ben is fel tá runk.
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Szlo vá ki á ban az is ko lák szá mát te kint ve az

utol só 15 év ben a ta nu lók szá má nak fo lya ma -

tos, je len tős (188 216) csök ke né se el le né re az

alap is ko lák szá ma alig vál to zott. Ez az alap is -

ko lák in teg rá ci ó já nak újabb hul lá mát ve tí ti elő -

re, mert az is ko lák ra for dít ha tó anya gi esz kö -

zök nem te szik le he tő vé az is ko lák fi nan szí ro -

zá sát, az ok ta tás szín vo na lát elő se gí tő be fek te -

té se ket. A ma gyar tan nyel vű is ko lák, il let ve

ma gyar tan nyel vű osz tá lyo kat mű köd te tő is ko -

lák a szlo vá ki ai alap is ko lák 12,65%-át al kot ják

2005-ben (te hát ré sze se dé sük or szá gos vi -

szony lat ban még kis sé nőtt is). Az alap is ko lás

ta nu lók szá ma Szlo vá ki á ban 1990 és 2005 kö -

zött 26,13%-kal csök kent, az osz tá lyok szá ma

vi szont csak 11,76%-kal. Ez zel szem ben a ma -

gyar tan nyel vű is ko lák ban – töb bek kö zött a

kor cso port ok na gyobb ará nyú csök ke né se mi -

att – az em lí tett idő szak ban a ta nu lók szá má nak

csök ke né se 27,04%-os volt.

Az óvo dás gyer me kek ese té hez ha son ló an az

alap is ko lás ta nu lók nál is csök ke nő ten den ci át

mu tat a szlo vák tan nyel vű is ko lá ba já ró ma gyar

nem ze ti sé gű ta nu lók szá za lé kos ará nya és ter -

mé sze te sen szá ma is. 1996-tól ez a ten den cia a

sta tisz ti kai ada tok sze rint már nem foly ta tó dik. 

A ma gyar nyel vű alap is ko lai ok ta tás ban ré -

sze sü lő ta nu lók szá má nak re la tív nö ve ke dé sét

még az zal is alá tá maszt hat juk, hogy míg 1990

és 2005 kö zött a ma gyar nem ze ti sé gű alap is ko -

lá sok szá ma 22 408- cal, az az 34,64%-kal csök -

kent, ad dig a ma gyar nyel ven ta nu ló gyer me kek

szá ma csak 13 088- cal, va gyis 27,04%-kal lett

ke ve sebb. Ugyan eb ben az idő szak ban a ma gyar

nyel ven ta nu ló ma gyar nem ze ti sé gű alap is ko lás

gyer me kek szá ma 13 771- gyel, az az 28,94%-

kal lett ke ve sebb, azon ban a szlo vák nyel ven ta -

nu ló ma gyar nem ze ti sé gű alap is ko lá sok szá ma

lé nye ge sen na gyobb mér ték ben, 8637-tel, az az

50,48%-kal csök kent. Eb ből adó dó an a ma gyar

nem ze ti sé gű ta nu lók szám be li csök ke né sé hez a

szlo vák nyel ven ta nu ló ma gyar alap is ko lá sok

38,53%-kal já rul tak hoz zá an nak el le né re, hogy

az utób bi ak szá za lé kos ará nya ke vés sel 20% fö -

lött mo zog. Ér de mes meg fi gyel ni, hogy a szlo -

vák is ko lák ba já ró ma gyar ta nu lók szá má nak

ará nyai az utol só évek ben 1997–2005 kö zött lé -

nye ge sen nem vál toz tak an nak el le né re, hogy

Ma gyar or szág ré szé ről in ten zí veb bé vált a ha tá -

ra in tú li ma gyar ság tá mo ga tá sa.

A sta tisz ti kai ada tok elem zé se alap ján ne he -

zen ma gya ráz ha tók az is ko lai sta tisz ti kai év -

köny vek ben a ma gyar nem ze ti sé gű ta nu lók ra

vo nat ko zó szám adat ok el té ré sei a nép szám lá lás

ál tal a ma gyar nem ze ti sé gű ta nu lók alap is ko lás

(5–14) kor cso port já ról kö zölt ada tok tól. Ez ab -

ban je le nik meg, hogy több a ma gyar nem ze ti -

sé gű alap is ko lás ta nu ló, mint amen  nyi nek a

kor cso port ará nya sze rint len ni kel le ne. Ez a je -

len ség 1995-től ész lel he tő. Ez az zal ma gya ráz -

ha tó, hogy a 2001-es nép szám lá lás kor ke ve -

sebb alap is ko lás ta nu ló nak je gyez ték be ma -

gyar nem ze ti sé gét, mint amen  nyi nek az is ko lai

be irat ko zás kor. E je len ség nek to váb bi oko zó ja

az is le het, hogy a köz tes évek kor cso port ará -

nyai ará nyos becs lé sen ala pul nak és a ma gyar

nem ze ti ség nép sza po ru la tá nak csök ke né se már

le las sult, eset leg meg is állt. A ma ga sabb kor -

cso por tos ro ma szár ma zá súaknak az alap is ko -

lás ta nu lók kö zöt ti nyil ván tar tá sa is hoz zá já rul -

hat eh hez a fur csa sta tisz ti ká hoz. Ezek re a fel -

té te le zé sek re csak mé lyebb ku ta tá sok ad hat ják

meg a vá laszt. Mi vel az alap is ko lák lá to ga tá sa

kö te le ző, ezért itt sem a hi ány, sem a több let

nem ér tel mez he tő po zi tív je len ség ként.

Olyan je len sé gek is ész lel he tők, hogy azo -

kon a te le pü lé se ken, ahol a la kos ság je len tős

ré szét a ma gyar ro mák al kot ják, a szü lők a ma -

gyar is ko lák ban meg le vő ma gas ro ma je len lét

mi att in kább szlo vák is ko lá ba írat ják gyer me -

kü ket. Ilyen kö rül mé nyek kö zött a te het sé ges

ta nu lók eset le ges lát vá nyos ered mé nyei vagy a

kül ső tá mo ga tá sok sem hoz nak si ke re ket a ma -

gyar tan nyel vű is ko lák ba va ló be irat koz ta tás

te rén. Fel kell ké szül ni azon ban egy vár ha tó új

je len ség re is, amely az anya nyel vű ok ta tást és a

szü lő föld ön va ló ma ra dást ál lít hat ja egy más sal

szem be az eu ró pai in teg rá ció kap csán. A hosz  -

szan el nyú ló szlo vák–ma gyar ál lam ha tár men -

tén élő szlo vá ki ai ma gyar ság gon dol ko dá sa

ugyan is akár olyan irányt is ve het, hogy a szü -

lők a szlo vá ki ai ma gyar tan nyel vű alap is ko la

el vég zé se után ma gyar or szá gi kö zép is ko lák ba

írat ják gyer me ke i ket. E gyer me kek je len tős ré -

sze pe dig nyil ván a ma gyar ki sebb ség el ve szí -

tett ér tel mi sé gi ré te gét fog ja gya ra pí ta ni. 
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A ma gyar tan nyel vű alap is ko lai mű ve lő dés -

ben az is ko lák, osz tá lyok, ta nu lók sta tisz ti kai

szám ada ta i nak ked ve ző vál to zá sai va ló szí nű -

leg több ok ra is vis  sza ve zet he tők. Az okok kö -

zött sze re pet játsz hat az is, hogy csök kent a ma -

gyar nem ze ti ki sebb ség, de az egyes sze mé lyek

füg gő sé ge is az ál lam ha ta lom tól. A ma gyar ki -

sebb ség a jo ga i ért, az is ko lá i ért ví vott tar tós

küz del me alatt meg erő sö dött iden ti tás tu da tá -

ban, s a de mok ra ti zá ló dás fo lya ma ta és az ön -

kor mány za ti ság ki ala ku lá sa na gyobb le he tő sé -

ge ket kí nál ar ra, hogy sa já tos tár sa dal mi, mű -

ve lő dé si, po li ti kai, de gaz da sá gi éle tet is él jen.

A fog lal ko zá si és fog lal koz ta tá si, il let ve lak ha -

tá si kö rül mé nyek meg vál to zá sa kö vet kez té ben

egy re ke ve sebb fi a tal ma gyar csa lád köl tö zik

be a szlo vák több sé gű vá ro sok ba, és így va ló -

szí nű leg csök ken a ve gyes há zas sá gok szá ma.

Sze re pet játsz hat itt még az is, hogy a szlo vák

tan nyel vű is ko lák ban tan ter vi ke re tek kö zött

fo lyó ma gyar el le nes ok ta tá si és ne ve lé si prog -

ra mok ne ga tív elő í té le te ket vál ta nak ki a ma -

gyar szü lők kö ré ben. A ma gyar or szá gi köz ala -

pít vány ok ál tal nyúj tott anya gi tá mo ga tá sok, az

ún. be íra tá si prog ra mok po zi tív ha tá sá val min -

den kép pen szá mol ni kell, ugyan is en nek ered -

mé nye ként a szlo vák tan nyel vű is ko lák ba já ró

ma gyar nem ze ti sé gű ta nu lók szá má nak csök -

ke né se vár ha tó. A sta tisz ti kai ada tok ból azon -

ban az is ki tű nik, hogy a tá mo ga tá sok je len le gi

for mái nem elég gé ha té ko nyak, s azo kat sok -

szor po li ti kai és cso port ér de kek él te tik. A tá -

mo ga tók nak a meg elő zés re is na gyobb súlyt

kel le ne fek tet ni. Itt töb bek kö zött a ma gyar tár -

sa dal mi, kul tu rá lis, mű ve lő dé si és kö zös sé gi

élet erő sí té sé re gon do lunk, ki vált kép pen a csa -

lád ala pí tás előtt ál ló fi a ta lok kö ré ben. 

Vé ge ze tül tér jünk ki a szlo vák nyelv sze re -

pé re, ok ta tá sá ra a ma gyar tan nyel vű is ko lák -

ban! A szlo vák nyelv a ma gyar nem ze ti sé gű la -

ko sok szá má ra nem csak az ál lam töb bi la ko sa -

i val va ló kom mu ni ká ció esz kö ze, ha nem nél -

kü löz he tet len fel té te le a mun ka vál la lás nak, ér -

vé nye sü lés nek, de sok eset ben már a to vább ta -

nu lás nak is. Ezért az alap is ko lás ta nu lók szlo -

vák nyel vi kép zé sét mind vé gig a ma gyar is ko -

lai ok ta tás fon tos ré szé nek te kin tet ték mind az

is ko la ügyi ha tó sá gok, mind a ma gyar ok ta tás -

ban ér de kelt szü lők és szak em be rek. Nagy elő -

re lé pést je len tet tek a ki lenc ve nes évek ele jén az

ok ta tás ügyi tár ca ál tal is el fo ga dott azon el vek,

ame lyek sze rint a ma gyar is ko lák ban a szlo vák

nyelv ok ta tá sa so rán a kom mu ni ka tív mód sze -

re ket kell al kal maz ni az ide gen nyelv ok ta tá sá -

nál al kal ma zott mód szer ta ni és tar tal mi vo nat -

ko zá sok szem előtt tar tá sá val. Ez két for mai

ke ret kö zött va ló sul meg: az alap nyel vi kép zé -

si és a ki egé szí tő nyel vi kép zé si for mák ban. Az

alap kép zés ke re tén be lül már az óvo dai ne ve -

lés ben kö te le ző en be ve zet ték a szlo vák nyel vű

órá kat, és az is ko lai ok ta tás min den szint jén in -

ten zí ven, ma gas óra szám ban fo lyik a szlo vák

nyelv ok ta tá sa. Emel lett nem kö te le ző tan -

tárgy ként a szlo vák nyel vű tár sal gást (kon ver -

zá ci ót és sza kkon verzá ciót) is be ve zet ték. A ki -

egé szí tő szlo vák nyel vi kép zés for mái kö zött

sze re pel az alap is ko la ötö dik osz tá lyá tól kezd -

ve a ter mé szet tu do má nyi tan tár gyak szak ter mi -

no ló gi á já nak el sa já tí tá sa szlo vák nyel ven is,

majd a 8. és 9. osz tály ban e tan tár gyak ból te -

ma ti kus egy sé gek szlo vák nyel ven tör té nő ösz  -

sze fog la ló is mét lé se. 

Et től el te kint ve a ma gyar alap is ko lás ta nu -

lók szlo vák nyel vi szint je na gyon kü lön bö ző. A

szlo vák nyelv el sa já tí tá sá nak szint je ugyan is

nem csak az is ko lai ok ta tás tól, ha nem at tól is

függ, mi lyen nyel vi, tár sa dal mi és szo ci á lis kör -

nye zet ben ne vel ke dik a ta nu ló. A ki lenc ve nes

évek ele jén a szak tár ca fel mér te a ma gyar tan -

nyel vű is ko lák ta nu ló i nak szlo vák nyelv-tu dá -

sát, és meg ál la pí tot ta, hogy a ta nu lók egy ötö de

ese té ben nagy hi á nyos sá gok mu tat koz nak a

szó be li kész ség te rén. A ta pasz ta la tok alap ján az

sem meg le pő, hogy oda fi gye lést ér dem lő nagy

kü lönb sé gek van nak az egyes is ko lák ta nu ló i -

nak szlo vák nyelv-tu dá sa kö zött. Nyil ván ha son -

ló a hely zet más tan tár gyak ese té ben is. Itt az

egyes tan tár gyak, te hát a szlo vák nyelv ok ta tá -

sá nak fo lya ma tos fi gye lé se, fel mé ré se vol na a

jár ha tó út, hogy a pe da gó gu sok és is ko lák konf -

ron tá lód ja nak más is ko lák ered mé nyé vel az ok -

ta tás szín vo na lá nak eme lé se ér de ké ben. 

Meg kell azon ban em lí te ni azt is, hogy a ma -

gyar tan nyel vű alap is ko lák ér de kel tek ab ban,

hogy ta nu lói si ke re sen ta nul has sa nak to vább

akár szlo vák nyel vű kö zép is ko lák ban is. Ezért
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az ilyen is ko lák fel vé te li vizs gá i ra a ta nu ló kat

szin te va la men  nyi is ko lá ban kü lön ké szí tik fel.

2.2.4. Kö zép is ko lák

A ma gyar nem ze ti sé gű alap is ko lás ta nu lók gim -

ná zi u mok ban, szak kö zép is ko lák ban és szak -

mun kás kép ző is ko lák ban foly tat hat ják ta nul má -

nya i kat. Mind há rom kö zép is ko la-tí pus ban van -

nak ma gyar tan nyel vű is ko lák, il let ve ma gyar

tan nyel vű osz tá lyo kat mű köd te tő is ko lák is. Sőt

olyan szlo vák tan nyel vű ként jegy zett is ko lák is

van nak, me lyek egyes osz tá lya i ban bi zo nyos

tan tár gya kat szlo vák nyel ven, más tan tár gya kat

ma gyar nyel ven ok tat nak. Ter mé sze te sen a ma -

gyar alap is ko lás ta nu lók akár szlo vák tan nyel vű

kö zép is ko lá ban is ta nul hat nak.

A hi va ta los sta tisz ti kák ból nem de rül ki,

hogy a szlo vák tan nyel vű is ko lák ban mű kö dő

két nyel vű osz tá lyok – me lye ket ki vé tel nél kül a

ma gyar nem ze ti sé gű ta nu lók szá má ra hoz tak

lét re – szlo vák vagy ma gyar nyel vű osz tá lyok -

nak mi nő sül nek-e. A két nyel vű osz tá lyok ka te -

gó ri á já val ugyan is nem szá mol a sta tisz ti ka.

Ugyan ak kor a ma gyar tan nyel vű is ko lák ban is

van nak szlo vák nem ze ti sé gű ta nu lók ré szé re

lét re ho zott osz tá lyok, ame lyek nyil ván tel je sen

szlo vák tan nyel vű ek, de olyan osz tá lyok is,

ame lye ket a ma gyar nem ze ti sé gű ta nu lók lá to -

gat ják, de már szi go rú an két nyel vű ek. A kö zép -

is ko lák ilyen bo nyo lult sá ga mel lett a sta tisz ti kai

ada tok kö zül csak azo kat le het pon to sak nak te -

kin te ni a ma gyar nem ze ti sé gű ta nu lók is ko lai

ok ta tá sa szem pont já ból, ame lyek a ma gyar tan -

nyel vű is ko lák, osz tá lyok ada ta it rög zí tik. Az

el mon dot tak el ső sor ban kö zép is ko lák ra jel lem -

ző ek, de sok kal ki sebb mér ték ben ér vé nye sek

az óvo dai ne ve lés re és az alap is ko lai képzésre.
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2.2.4.1. Gim ná zi u mok

Hasz nos ta nul sá gok kal szol gál hat az 1990 utá -

ni hely zet ala ku lá sá nak elem zé se. Az 1990 és

1996 kö zöt ti idő ben lé nye ges vál to zá sok tör -

tén tek a gim ná zi u mi kép zés ben. En nek okai

vol ta kép pen há rom te rü let re ve tít he tők vis  sza.

Elő ször is je len tő sen fel ér té ke lő dött a tár sa da -

lom ban a gim ná zi u mi kép zés rang ja, mi vel a

kö zép is ko lák kö zül a gim ná zi um ké szí ti fel

leg job ban a ta nu ló kat az egye te mek re, fő is ko -

lák ra va ló be ju tás ra. Le he tő ség nyílt to váb bá

ma gán is ko lák és egy há zi is ko lák, köz tük gim -

ná zi u mok ala pí tá sá ra is. Har mad szor pe dig azt

em lít het jük meg, hogy tör vé nye sen is kü lön bö -

ző tí pu sú gim ná zi u mok ala kul hat tak, s tel je sen

új elem a nyolc osz tá lyos gim ná zi u mok ala pí tá -

sá nak le he tő sé ge. Ha mind ezek hez hoz zá vesz  -

szük az ok ta tás tar tal má nak sok ré tű, szí nes ta -

go ló dá sát s az ezek kö zöt ti sza bad vá lasz tás le -

he tő sé gét, ak kor még nyil ván va lóbb, hogy mi -

ért nőtt meg az ér dek lő dés a gim ná zi u mi kép -

zés irán t, és mi ért nőtt lé nye ge sen nem csak a

gim ná zi u mok, ha nem a gim ná zi u mi osz tá lyok

és ta nu lók szá ma is.
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Elő ször lás suk a gim ná zi u mok és a gim ná -

zi u mi osz tá lyok sű rű sé gé nek ada ta it a két nép -

szám lá lá si év ben! 1991-ben Szlo vá ki ban 35

880 la kos ra ju tott egy gim ná zi um és 3128 la -

kos ra egy gim ná zi u mi osz tály. Az em lí tett év -

ben 12 ma gyar tan nyel vű gim ná zi um mű kö dött

96 osz tál  lyal. A 8 kö zös igaz ga tá sú gim ná zi um -

ban 44 ma gyar tan nyel vű osz tály volt. Ezen kí -

vül még mű kö dött 2 szlo vák–uk rán tan nyel vű

gim ná zi um is. Így 36 155, il let ve 33 477 szlo -

vák nem ze ti sé gű la kos ra ju tott egy szlo vák tan -

nyel vű gim ná zi um, il let ve olyan gim ná zi um,

amely ben szlo vák nyel ven le het ta nul ni. Ezek -

től az ada tok tól lé nye ge sen el tér nek a ma gyar

nem ze ti ség re vo nat ko zó szám adat ok. Egy ma -

gyar tan nyel vű gim ná zi um ra ugyan is 1991-ben

47 275 ma gyar nem ze ti sé gű la kos ju tott, és egy

olyan gim ná zi um ra, ahol ma gyar nyel ven le het

ta nul ni, 28 365 ma gyar la kos. Ez zel együtt a

2001-es szám adat ok a 23. táb lá zat ban ta lál ha -

tók. 
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Ezek az ada tok ar ról ta nús kod nak, hogy tíz

év alatt nagy fej lő dés állt be a gim ná zi u mi ok -

ta tás ban, hi szen 1991-hez vi szo nyít va 2001-re

Szlo vá ki á ban az egy gim ná zi um ra eső la ko sok

szá ma 30,91%-kal csök kent, egy szlo vák nyel -

ven is ok ta tó gim ná zi um ra eső szlo vák nem ze -

ti sé gű la ko sok szá ma pe dig 30,73%-kal volt

ke ve sebb. A ma gyar nyel vű gim ná zi u mi ok ta -

tás tér vesz té sé nek egyik mu ta tó ja az, hogy egy

ma gyar nyel ven is (MT+V) ok ta tó gim ná zi um -

ra eső ma gyar nem ze ti sé gű la ko sok szá ma az

előb bi ada tok tól ki sebb, 26,60%-kal csök kent a

szó ban for gó idő szak ban. 

Et től el te kint ve 1991 és 2001 kö zött a ma -

gyar gim ná zi u mok sű rű sé ge, el ér he tő sé ge bi -

zo nyos re la tív csök ke nést mu tat olyan ér te lem -

ben, hogy míg Szlo vá ki á ban ez idő alatt

47,62%-kal emel ke dett a gim ná zi u mok szá ma,

ad dig a ma gyar nyel ven ok ta tó gim ná zi u mok

szá ma csak 25%-kal lett több. 

A ma gyar nem ze ti sé gű la ko sok szá má ra vi -

szont or szá gos vi szony lat ban a ma gyar nyel vű

gim ná zi u mi ok ta tás hoz va ló hoz zá fér he tő ség

még min dig jobb, mint ál ta lá ban az or szág la -

ko sai szá má ra, más szó val a ma gyar nyel ven is

ok ta tó gim ná zi u mok sű rű sé ge a ma gyar aj kú

la ko sok kö ré ben még min dig jobb, mint a gim -

ná zi u mok or szá gos sű rű sé ge. A ma gyar nem ze -

ti sé gű fi a ta lok nak jó le he tő sé gük van ma gyar

nyel vű gim ná zi u mok ban foly tat ni ta nul má nya -

i kat. A ma gyar tan nyel vű alap is ko lák ba já ró

ma gyar gyer me kek te hát na gyobb esél  lyel ta -

nul hat nak to vább ma gyar gim ná zi u mok ban,

mint a szlo vák tan nyel vű alap is ko lák ba já rók

szlo vák gim ná zi um ban. 

E ked ve ző sta tisz ti kai ada tok azon ban már

nem tud nak szá mot ad ni ar ról, hogy a gim ná zi u -

mok el he lye zé se men  nyi re op ti má lis. Így pél dá ul

az Ipolyság–Zseliz–Érsekújvár vo nal tól észak ra

eső te rü le te ken a kö zel múl tig egyet len gim ná zi -

um ban sem le he tett ma gyar nyel ven ta nul ni,

ami ó ta már több mint ne gyed szá za da Nyitrán

meg szün tet ték a ma gyar nyel vű gim ná zi u mi osz -

tá lyo kat. A 2001-ben Lé ván meg nyílt fe le ke ze ti

gim ná zi um a kö ze li két ipolysá gi és a zselizi

gim ná zi um mi att tá vo labb ról, a szór vány ma -

gyar ság vi dé ke i ről kény sze rül di á ko kat to bo roz -

ni, s ez hos  szú tá von csak ak kor le het ered mé -

nyes, ha va la mi lyen sa já tos, egye di prog ra mot

tud fel kí nál ni. Rész ben ha son ló gon dok kal küzd

a gútai ma gyar fe le ke ze ti gim ná zi um is. 

A gim ná zi u mo kon be lü li ál la po tok sta tisz ti -

kai ada tok ál tal va ló meg kö ze lí té se ér de ké ben

ve gyük szem ügy re elő ször a gim ná zi u mok nagy -

sá gát! E te kin tet ben pél dá ul egy ma gyar tan nyel -

vű gim ná zi um ban 1991-ben át lag ban 7,00 osz -

tály volt, amely 2001-re 7,72 osz tály ra bő vült. A

szlo vá ki ai át lag en nél lé nye ge sen ma ga sabb,

12,66, il let ve 13,44. Ha son ló a hely zet az egy

gim ná zi um ba já ró di á kok át la gos szá mát te kint -

ve is. Itt még na gyobb a kü lönb ség, hi szen mind

1991-ben, mind 2001-ben egy ma gyar nyel vű

ok ta tást biz to sí tó gim ná zi um ra eső di á kok szá ma

csak fe le volt az or szá gos át lag nak (lásd a 24.

táb lá za tot). A ma gyar nyel ven ok ta tó gim ná zi u -

mok a ma gyar di á kok szá mát te kint ve kis gim ná -

zi u mok nak te kint he tők, ame lyek ben a pár hu za -

mos osz tá lyok hi á nya mi att nem tud nak spe ci á lis

szak prog ra mo kat hir det ni. A ko má ro mi Selye Já -

nos Gim ná zi u mon és a dunasz er da he lyi Vám -

béry Ár min Gim ná zi u mon kí vül a töb bi gim ná zi -

um több nyi re csak ide gen nyelv vagy in for ma ti -

ka sza kos osz tá lyo kat tud nyit ni. Csak ilyen

prog ra mok kal ma már nem le het von zób bá ten ni

a ma gyar nyel vű gim ná zi u mi kép zést a szlo vák

nyel vű nél (24. táb lá zat).
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En nél ki seb bek a kü lönb sé gek az egy osz -

tály ra eső ta nu lók szá mát il le tő en. Ez vi szont

előnyt kí nál a ma gyar nyel vű gim ná zi u mi kép -

zés szá má ra, amit azon ban az egy osz tály ban

le vő kü lön bö ző ké pes sé gű és ér dek lő dé sű di á -

kok sem le ge sít het nek.

Ez ál tal vá lik érez he tő vé a ma gyar nyel vű

kö zép is ko lai, te hát a gim ná zi u mi kép zés di lem -

má ja is. Az ar ra va ló tö rek vés, hogy kö ze lebb

ke rül je nek a ma gyar di á kok hoz a ma gyar tan -

nyel vű gim ná zi u mok (eset leg ezek ös  sze kap -

cso lá sa a fe le ke ze ti ér de kek kel, mint pél dá ul

Ipoly ság, Gúta, Ri ma szom bat ese té ben), va gyis

a kis di ák lét szá mú gim ná zi u mok rend sze re ez -

ál tal szem be ke rül a több pár hu za mos osz tá -

lyok ban meg szer vez he tő spe ci á lis szak kép zést

is nyúj ta ni tu dó gim ná zi u mok rend sze ré vel.

1990 és 2005 kö zött a gim ná zi u mi ok ta tás

te rén tör tén tek a leg na gyobb vál to zá sok. Ez idő

alatt a gim ná zi u mok szá ma 112-vel, az az

88,89%-kal, az osz tá lyok szá ma 1718- cal, az az

101,90%-kal, a di á kok szá ma 45 223- mal, az az

82,92%-kal nőtt. Ez az 1989 utá ni szlo vá ki ai

is ko la rend szer ben be kö vet ke zett fej lő dés egyik

leg ér té ke sebb ele me. 

Ezt a fej lő dést azon ban nem kö vet te a ma -

gyar nem ze ti sé gű ta nu lók ará nyá nak nö ve ke -

dé se, sem pe dig a ma gyar tan nyel vű gim ná zi u -

mi há ló zat fej lő dé se. Ha bár az el telt ti zen öt év

alatt nőtt a ma gyar gim ná zi u mok és a ma gyar

tan nyel vű osz tá lyok szá ma, s az elő ző idő szak -

kal ös  sze vet ve jó val több ma gyar nem ze ti sé gű

ta nu ló jár gim ná zi um ba, il let ve ma gyar tan -

nyel vű gim ná zi um ba, ezen nö ve ke dé sek ará -

nya még is lé nye ge sen ala cso nyabb az or szá gos

átlagnál.
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A ma gyar nyel vű gim ná zi u mi kép -

zés ben az is ko lák szá ma 7-tel, az az 38,89%-

kal, az osz tá lyok szá ma 93- mal, az az 67,39%-

kal, a di á kok szá ma pe dig 1980- nal, az az

52,35%-kal nőtt. Ez az or szá gos nö ve ke dés

nagy sá gát te kint ve azon ban 25–35%-os re la tív

csök ke nést, vis  sza esést je lent. 

A tel jes ség ked vé ért ezt még ki kell egé szí -

te nünk az zal, hogy 1990 és 2005 kö zött 2039-

cel, az az 41,99%-kal nőtt a ma gyar nem ze ti sé -

gű gim ná zi u mi ta nu lók szá ma. Ugyan eb ben az

idő ben 1956- tal, az az 52,04%-kal, te hát na -

gyobb arány ban nőtt a ma gyar tan nyel vű gim -

ná zi um ban ta nu ló ma gyar nem ze ti sé gű di á kok

szá ma. Ám még ez is mé lyen az or szá gos nö ve -

ke dés alatt ma radt. 

Ha a je len sé ge ket más ol dal ról vizs gál juk,

még ros  szabb kép tá rul elénk. A gim ná zi um ba já -

ró di á kok 9,63%-á nak már 1990-ben ma gyar

nem ze ti sé gű nek kel lett vol na len ni. A va ló ság ban

azon ban csak 8,90% volt, ami 396 fős hi ányt je -

lent. A ma gyar tan nyel vű gim ná zi u mok di ák ja i -

nak szá za lé kos ará nya vi szont már csak 6,93%,

ami azt is je len ti, hogy 1990-ben 1097 ma gyar

di ák, va gyis a kor cso port 22,59%-a szlo vák tan -

nyel vű gim ná zi um ba járt. Az el múlt 15 év alatt

ezek az ará nyok még to vább rom lot tak.

A 2005-ös év ből szár ma zó ada tok sze rint a

gim ná zi u mi ta nu lók kor cso port já nak már csak

7,88%-át al kot ják a ma gyar nem ze ti sé gű di á -

kok, de a ma gyar nem ze ti sé gű gim na zis ták az

ös  szes gim ná zi u mi ta nu lók nak már csak a

6,91%-át te szik ki. A ma gyar tan nyel vű gim ná -

zi u mok ta nu lói pe dig a szlo vá ki ai gim na zis ták

5,77%-át ad ják. Ez egy ér tel mű en azt mu tat ja,

hogy csök ken a ma gyar nem ze ti ki sebb ség kö -

ré ben a gim ná zi u mot vég zet tek szá ma. 

2005-ben a kor cso port szá za lé kos ará nyai

sze rint 7861 ma gyar nem ze ti sé gű di ák nak kel le -

ne gim ná zi um ban ta nul nia, a va ló ság ban azon -

ban csak 6895 di ák ta nul, va gyis a hi ány 966.
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Ma ga a hi ány is hul lám zó an ala kult az el múlt

15 év ben. A ki lenc ve nes évek ele jén, 1993-ra a

hi ány az 1990-es 8,15%-ról a mi ni má lis 6,05%-

ra csök kent, majd gyors emel ke dést kö vet ve

1999-ben már el ér te a 21%-os ma xi mu mot. A

gim ná zi u mi ok ta tás ban a ma gyar nem ze ti sé gű

ta nu lók hi á nya fő leg az utób bi két év ben mu tat

le fe lé íve lő ten den ci át: 2002-ben a hi ány 980

volt, ami 14,91%- nak fe lel meg. Az utol só 15 év -

ben vé gül is, ha bár nagy ki len gé sek kel, az em lí -

tett hi ány 8,15%-ról 14,0%-ra nőtt (2005).

Az 1990-es év hez ké pest 2005-re ugyan ab -

szo lút szám ban né mi leg emel ke dett (1097-ről

1180-ra) a szlo vák tan nyel vű gim ná zi u mok ba

já ró ma gyar ta nu lók szá ma, de ez a ma gyar

nem ze ti sé gű ta nu lók 17,11%-át te szi ki, ami

5,48%-os csök ke nést je lent. 2000-től vi szont a

szlo vák nyel ven ta nu ló ma gyar nem ze ti sé gű

gim ná zi u mi ta nu lók kö zel 3%-os, az elő ző idő -

szak hoz ké pest na gyobb üte mű re la tív csök ke -

né se is meg fi gyel he tő. A ma gyar nem ze ti ség

szá má ra ugyan csak ked ve ző fej lő dés nek szá -

mít, hogy 2001-ben mint ha meg in dult vol na a

gim ná zi u mi ta nu lók hi á nyá nak csök ke né se is. 

A sta tisz ti kai ada tok alap ján a ma gyar nem -

ze ti ki sebb ség ré szé ről ezen két po zi tív, ked ve -

ző fej lő dé si je len ség ről le het be szá mol ni. Az

vi szont csak a kö vet ke ző évek ben dől el, hogy

a szlo vák tan nyel vű gim ná zi u mok ba já ró ma -

gyar di á kok szá má nak 2000 óta ta pasz talt na -

gyobb üte mű csök ke né se, il let ve a ma gyar

nem ze ti sé gű ta nu lók hi á nyá nak fel gyor sult

csök ke né se tar tós lesz-e.

E két fej lő dé si ten den ci át több té nye ző is

elő idéz het te, töb bek kö zött Ma gyar or szág gon -

dos ko dá sa a ha tá ra in tú li ma gyar ság ról, az Eu -

ró pai Uni ó hoz va ló együt tes csat la ko zás után

be kö vet ke ző ha tár la zí tás és a pol gá rok szá má ra

meg nyílt na gyobb moz gás le he tő ség, a ma gyar -

or szá gi fel ső ok ta tás ba va ló be lé pés sok kal na -

gyobb le he tő sé ge. Min den kép pen po zi tí van be -

fo lyá sol hat ták az em lí tett fej lő dé si ten den ci ák

ki ala ku lá sát a szlo vá ki ai bel ső tár sa dal mi és

po li ti kai vál to zá sok, ame lyek ered mé nye ként

az ál lam ki sebb ség po li ti ká ja az eu ró pai uni ós

szint re emel ke dett.

E két ki emelt, a ma gyar ki sebb ség ré szé ről

néz ve po zi tív vál to zá sok el le né re az utol só 15

év sta tisz ti kai ada ta i nak elem zé se alap ján – a

ko ráb bi év ti ze dek re is vis  sza te kint ve – meg ál -

la pít ha tó, hogy mind a ma gyar nem ze ti sé gű fi -

a ta lok gim ná zi u mi kép zé se, mind a ma gyar

tan nyel vű gim ná zi u mi kép zés te rén is az or szá -

gos szám adat ok hoz vi szo nyít va az egyik leg na -

gyobb re la tív csök ke nés és ha nyat lás ten den ci -

ái mu tat koz tak. Mik le het nek en nek az okai? 

Ta lán kezd jük az zal, hogy a gim ná zi u mi

kor cso por ton be lül fo ko za to san csök ken a ma -

gyar nem ze ti sé gű ek ará nya, me lyet fő leg a ter -

mé sze tes nép sza po ru lat csök ke né se és a nö vek -

vő as  szi mi lá ció idéz elő. Na gyon fon tos a re la -

tív csök ke nés szem pont já ból az is, hogy Szlo -

vá ki á ban 1990 és 2005 kö zött 34 új ál la mi, 54

egy há zi és 24 ma gán gim ná zi u mot ala pí tot tak,

ös  sze sen 112-t, a ma gyar nyel vű ok ta tást nyúj tó

gim ná zi u mok szá ma vi szont ez idő alatt csu pán

7-tel (1+5+1) nőtt. Ha son ló ak az ará nyok az új

osz tá lyok szá má nak te kin te té ben is. A ma gyar

nem ze ti ki sebb sé gen be lül még min dig ki sebb

az igény a mű ve lő dés irán t, a ma ga sabb kép -

zett sé gi szint el éré sé nek vá gya is ala cso nyabb,

mint az or szá gos vi szony lat ban ta pasz tal ha tó. A

meg él he té si fel té te lek a ma gya rok ál tal la kott

te rü le te ken ros  szab bak, mint az or szág más te -

rü le te in, a mun ka nél kü li ség is ma ga sabb. A

meg él he té si gon dok kal küz dő ma gyar csa lá dok

gyak ran a ke re se ti le he tő sé gek ki hasz ná lá sát ré -

sze sí tik előny ben az is ko lai kép zés sel szem ben.

A ma gyar nem ze ti ki sebb ség nem tud ja kel lő -

kép pen mo bi li zál ni bel ső po li ti kai, kul tu rá lis,

gaz da sá gi tar ta lé ka it a ma ga sabb mű ve lő dé si

szint el éré se ér de ké ben, nem ké pes a pro vin ci á -

lis ér de ke ken túl meg fo gal maz ni a ma gyar nem -

ze ti ki sebb ség szá má ra lét fon tos sá gú or szá gos

táv la to kat, és kép te len azok meg va ló sí tá sa ér de -

ké ben egy sé ge sen fel lép ni.

A ma gyar ki sebb ség re és an nak po li ti kai

kép vi se le té re az a fel adat vár, hogy idő ben fel -

tár ja a ki sebb sé gi lét szem pont já ból ked ve zőt -

len fej lő dé si ten den ci á kat, és stra té gi á kat al -

kos son azok ne ga tív ha tá sa i nak mér sék lé sé re,

kivédésére.

73

(25. táb lá zat).

104 László Béla
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A Szlo vá kia és Ma gyar or szág kö zött hosz  -

szan el nyú ló ha tár men tén a szín vo na las ma -

gyar or szá gi kö zép is ko lák kon ku ren ci át je len te -

nek a szlo vá ki ai ma gyar kö zép is ko lák nak. A

szlo vá ki ai ma gyar nem ze ti sé gű ta nu lók szá má -

ra a ha tá ron tú li kö zép fo kú ta nul má nyok foly -

ta tá sá ra 2004. má jus 1-je után még job bak lesz -

nek a fel té te lek. Ma még nem tud juk, hogy az

el kö vet ke ző évek ben hány szlo vá ki ai ma gyar

ta nu ló irat ko zik be ma gyar or szá gi kö zép is ko lá -

ba. A je len le gi hely zet fel mé ré se azon ban jel -

zés ér té kű le het. Ezért a Márai Sán dor Ala pít -

vány 2004 őszén 36 ha tár men ti ma gyar or szá gi

gim ná zi um tól kért ada to kat ar ról, hány szlo vá -

ki ai ma gyar di ák ta nult az ot ta ni ok ta tá si in téz -

mény ben az el múlt évek ben. A kör le vél re 19 is -

ko la vá la szolt. A be ér ke zett 19 is ko lá ból 16 is -

ko lá ban ta nul tak szlo vá ki ai ma gyar di á kok.

Szá muk az 1992-ben ki mu ta tott 7-ről a

2003/2004-es tan év re 160-ra nőtt. A di á kok

több sé ge (132) négy ha tár men ti vá ros gim ná zi -

u má ban ta nul (Győr, Sá tor al ja új hely, Ko má -

rom, Esz ter gom). A kö zölt ada tok alap ján fel té -

te lez he tő, hogy a ma gyar or szá gi gim ná zi u mok -

ban ta nu ló szlo vá ki ai di á kok szá ma a szlo vá ki -

ai ma gyar nem ze ti sé gű gim na zis ták je len le gi 3-

4 szá za lé ká ról fo lya ma to san nő ni fog, ezért fon -

tos len ne, ha a jö vő ben a tel jes kö zép fo kú kép -

zés szem pont já ból fi gyel nénk e jelen sé gre.

87

2.2.4.2. Szak kö zép is ko lák

A rend szer vál tá sig Szlo vá ki á ban cse kély vál to -

zá sok kal, kor rek ci ók kal az öt ve nes évek vé gén

és a hat va nas évek ele jén ki ala kult szak kö zép -

is ko lai rend szer, há ló zat mű kö dött. Ez még in -

kább ér vé nyes a ma gyar nyel vű szak kö zép is ko -

lai kép zés re. A het ve nes és nyolc va nas évek ben

a ma gyar tan nyel vű osz tá lyok és az oda já ró di -

á kok szá za lé kos ará nya a szlo vá ki ai ada tok hoz

vi szo nyít va lé nye ge sen nem vál to zott. A ma -

gyar nem ze ti sé gű ek kor cso port ará nya i nak

csök ke né se mi att ez va ló já ban re la tív gya ra po -

dást, po zi tív fej lő dést je lent. A rend szer vál tás

utá ni 13 év ben vi szont az érett sé gi vel vég ző dő

szak kö zép is ko lai ok ta tás te rén a szlo vá ki ai ma -

gyar ság te ret vesz tett. Lás suk en nek rész le te it

is!

A szak kö zép is ko lák sű rűb ben he lyez ked -

nek el Szlo vá ki á ban, mint a gim ná zi u mok, hi -

szen 1991-ben 19 249 la kos ra esett  egy szak -

kö zép is ko la, vi szont 35 880 la kos ra egy gim ná -

zi um. Ha son ló ak a sta tisz ti kai ada tok a szlo vák

nem ze ti sé gű la ko sok ese té ben is. Ha a 19 249

la kos sá gi szá mot a ma gyar nem ze ti sé gű la kos -

ság ra vo nat koz tat juk, azt kap juk, hogy a szlo -

vá ki ai szak kö zép is ko lák sű rű sé gé nek ak kor fe -

lel ne meg a ma gyar tan nyel vű, il let ve ma gyar

nyel vű osz tá lyok kal is ren del ke ző ve gyes szak -

kö zép is ko lák sű rű sé ge, ha 29 ilyen is ko la vol -

na. 1991-ben azon ban csak 25 ilyen is ko la volt.

Ha azon ban az is ko lák sű rű sé gét a kor cso port,

il let ve ma gyar nem ze ti sé gű di á kok szá za lé kos

ará nyai sze rint néz zük, ak kor 21, il let ve 26 ma -

gyar nyel vű ok ta tást nyúj tó szak kö zép is ko lá ra

vol na szük ség (26. táb lá zat).
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87. Ez úton kö szön jük az aláb bi is ko lák és ve ze tő ik se gít sé gét: Szent-Györ gyi Al bert Gim ná zi um és Szak kö zép is ko la, Ba -

las sa gyar mat (Rozsnyainé Esz mé nyi Tün de igaz ga tó he lyet tes), Szent Im re Ke resz tény Ál ta lá nos Is ko la és Gim ná zi -

um, Ba las sa gyar mat (Melo Fe renc igaz ga tó), Hu nya di Já nos Gim ná zi um és Szak kö zép is ko la, Csor na (Ko vács István -

né mb. in téz mény egy ség-ve ze tő), Bot  tyán Já nos Gim ná zi um és Mű sza ki Kö zép is ko la, Esz ter gom (Ger gely Lász ló

igaz ga tó), Do bó Ka ta lin Gim ná zi um, Esz ter gom (Smiger And rás igaz ga tó), Szent Ist ván Gim ná zi um, Esz ter gom

(Stróbl Lász ló igaz ga tó), Te mes vá ri Pel bárt Fe ren ces Gim ná zi um és Kol lé gi um, Esz ter gom (Tok ár Im re igaz ga tó), Ré -

vai Mik lós Gim ná zi um, Győr (Hor váth Pé ter igaz ga tó), Ságvári End re Gim ná zi um, Ka zinc bar ci ka (Petróczi Gá bor

igaz ga tó), Jó kai Mór Gim ná zi um és Szak kép ző Is ko la, Ko má rom (Szabóné dr. Müh lenkampf Eri ka igaz ga tó), Föl des

Fe renc Gim ná zi um, Mis kolc (Ve res Pál igaz ga tó), Lévay Jó zsef Re for má tus Gim ná zi um és Di ák ott hon, Mis kolc (Áb -

rám Ti bor igaz ga tó), Zrí nyi Ilo na Gim ná zi um, Mis kolc (Kovácsné Sze ge di Il di kó igaz ga tó), Pi a ris ta Ál ta lá nos Is ko la,

Kö zép is ko la és Kol lé gi um, Mo son ma gya ró vár (dr. The isz Józsefné igaz ga tó he lyet tes), Pá pai Re for má tus Kol lé gi um

Gim ná zi u ma, Pá pa (dr. Kál mán At ti la igaz ga tó), Pe tő fi Sán dor Gim ná zi um és Szak kép ző Is ko la, Pá pa (Hu szár End re

igaz ga tó), Türr Ist ván Gim ná zi um és Pe da gó gi ai Szak kö zép is ko la, Pá pa (Gruber Ma ri an na igaz ga tó), Kos suth La jos

Gim ná zi um és Szak kö zép is ko la, Sá tor al ja új hely (Daragó Fe renc igaz ga tó), Ber zse nyi Dá ni el Evan gé li kus Gim ná zi um

(Lí ce um) és Kol lé gi um Sop ron (Tölli Ba lázs igaz ga tó).



Ezek a sta tisz ti kai ada tok azt mu tat ják,

hogy 1991 és 2001 kö zött Szlo vá ki á ban

17,56%-kal ja vult a szak kö zép is ko lák ba va ló

be ju tás le he tő sé ge. A ma gyar tan nyel vű szak -

kö zép is ko lák ese té ben ugyan eb ben az idő szak -

ban vi szont csak 8,25%-kal ja vult a hely zet

(lásd a 26. táb lá za tot). A szak kö zép is ko lák sű -

rű sé gét, el ér he tő sé gét ta lán leg pon to sab ban

úgy le het ne meg ítél ni, ha meg ha tá roz nánk pél -

dá ul egy di ák lak hely ének át la gos tá vol sá gát az

is ko lá tól, il let ve a be uta zá si kö rül mé nyek mi att

kol lé gi u mi el he lye zés ben ré sze sü lő di á kok szá -

mát.

Ezen át fo gó sta tisz ti kai ada tok elem zé sét

azon ban né mi leg fi no mít hat juk, re á li sab bá te -

het jük, ha a ma gyar alap is ko lák, il let ve ma gyar

nyel vű kép zést igény lő ma gyar nem ze ti sé gű la -

ko sok szám ada ta i ból in du lunk ki. Ha ugyan is

az ilyen la ko sok szá mát leg fel jebb 74,67%-ban

ad juk meg 1991-ben és 78,3%-ban 2001-ben

(lásd a 22. táb lá za tot), ak kor a ma gyar nyel vű

szak kö zép is ko lák sű rű sé gét meg adó, a la kos -

ság szá má hoz vi szo nyí tott  adat lé nye ge sen kö -

ze lebb ke rül az or szá gos mu ta tók hoz (lásd

a 26. táb lá za tot).

Ha a szak kö zép is ko lák sű rű sé gét nem a la -

ko sok szá má hoz vi szo nyít va, ha nem a te rü le ti

el he lyez ke dé sé nek sű rű sé ge szem pont já ból

vizs gál juk, ak kor 10 év alat t, 1991 és 2001 kö -

zött Szlo vá ki á ban 23,72%-kal ja vult a szak kö -

zép is ko lák el ér he tő sé ge. A ma gyar nyel vű

szak kö zép is ko lai há ló zat ban vi szont ez idő

alatt sem mi lyen fej lő dés nem kö vet ke zett be

(lásd a 27. táb lá za tot). 
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26. táblázat. A szak kö zép is ko lák sű rű sé gé nek szá ma datai
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88. ŠR SR. Bratislava, Ústav infor má cií a prognóz škol st va, 1990–2002 (MŠ SR). – A. Sza bó: i. m. 
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Mind eze ket ös  sze vet ve meg ál la pít hat juk,

hogy a ma gyar nem ze ti sé gű ek, de a ma gyar

tan nyel vű is ko lák ba já ró di á kok szá má ra is

rosszabb a szak kö zép is ko lai ok ta tás el ér he tő sé -

ge a je len le gi szlo vá ki ai át lag hoz ké pest. Ez

azon ban nem oly mér té kű hát rá nyos hely zet,

hogy eb ben kel le ne a ma gyar nyel vű kö zép is -

ko lai kép zés leg ége tőbb prob lé má ját lát ni. En -

nél sok kal lé nye ge sebb a ma gyar nyel vű kö -

zép is ko lai szak spe cial izá ciók, a ta nul ha tó sza -

kok kí ná la tá nak sze gény sé ge és nagy mér té kű

vis  sza fej lő dé se az utol só 13 év ben. Ez ta lán

Dunasz er da he ly és Ko má rom, il let ve köz vet len

kör nyé ke ki vé te lé vel ér vé nyes az or szág tel jes

ma gyar szak kö zép is ko lai kép zé sé re. Ezt egy ti -

pi kus já rás, az Ér sek új vá ri já rás ada ta i val sze -

ret nénk iga zol ni. E já rás 9 szak kö zép is ko lá já -

ban 2001-ben (Ér sek új vár 4, Pár kány 2, Nagy -

surány 2, Udvard 1) 17 kü lön bö ző szak ok ta tá -

sa folyt, va la men  nyi szlo vák nyel ven, de csak 7

ma gyar nyel ven.

Az egyes szak kö zép is ko lá kon be lü li meny  -

nyi sé gi mu ta tók sze rint Szlo vá ki á ban 1991-ben

egy is ko la át la go san 11,23 osz tál  lyal ren del ke -

zett, egy ma gyar nyel vű ok ta tást nyúj tó szak -

kö zép is ko la vi szont csak 6,72 osz tál  lyal. Ha -

son ló an lé nye ge sen ala cso nyabb (188) az egy

ilyen is ko lá ba já ró ma gyar nyel ven ta nu ló di á -

kok szá ma az or szá gos át lag nál, amely 347,43.

Ezek a mu ta tók 2001-re lé nye ge sen csök ken -

tek, te hát az osz tá lyok és di á kok szá mát te kint -

ve a szak kö zép is ko lák ki seb bek let tek. A szlo -

vá ki ai és a ma gyar nyel vű szak kö zép is ko lai ok -

ta tás nál ezek a vál to zá sok nagy já ból egy for ma

nagy ság ren dű ek (lásd a 28. táblázatot). 

Az egy osz tály ba já ró di á kok át la gos szá ma

is csök kent az em lí tett tíz év alat t, és e csök ke -

nés nagy sá ga a ma gyar tan nyel vű osz tá lyok ban

lé nye ge sen nem tér el a szlo vá ki ai ada tok tól.

Az is ko lá kon és osz tá lyo kon be lül mu tat ko -

zó vál to zá sok, fej lő dé si ten den ci ák nagy já ból

egyez nek a gim ná zi u mi ok ta tás kap csán el -

mon dot tak kal.

1990 és 2005 kö zött a szak kö zép is ko lai kép -

zés te rén na gyon szer te ága zó, sok szor el len té -

tes, el lent mon dá sos vál to zá so kat fe dez he tünk

fel. Elő ször is 1996-ig min den te kin tet ben egy

na gyon in ten zív fej lő dés állt  be a szak kö zép is -

ko lá kat il le tő en. Az is ko lák szá ma 187-tel, az az

103,31%-kal nőtt. Úgy szin tén nőtt az osz tá lyok

szá ma 1162-vel, az az 41,26%-kal, a di á kok szá -

ma 34 851- gyel, az az 40,02%-kal. A ma gyar

tan nyel vű ok ta tás te rén ez a fej lő dés jó val cse -

ké lyebb volt. Az is ko lák, osz tá lyok, di á kok szá -

mát te kint ve az emel ke dés csak 4 (18,18%), 16

(9,86%) és 510 (10,77%) volt. Ez a fej lő dés ön -

ma gá ban elő re lé pést je len tett, de ha ös  sze ha -

son lít juk az or szág ban vég be ment fej lő dés mér -

té ké vel, azt mond hat juk, hogy a ma gyar nyel vű

szak kö zép is ko lai kép zés ben na gyon lé nye ges

re la tív csök ke nés, vis  sza fej lő dés kö vet ke zett be

1996-ig (lásd a 27. táb lá za tot).

1996-ig a ma gyar nem ze ti sé gű di á kok szá -

má nak a kor cso port szá za lé kos ará nyai sze rint

2527- tel az az 30,13%-kal kel lett vol na emel -

ked ni, ha az or szá gos di ák szám-nö ve ke dés ből

in du lunk ki. A ma gyar nem ze ti sé gű szak kö zép -

is ko lás di á kok szá ma azon ban csak 16,28%-kal

(1156- tal) nőtt. Ez is jól szem lél te ti a le ma ra dás

üte mé nek nö ve ke dé sét.
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A ma gyar nem ze ti kö zös ség ré szé ről ne ga tív

vál to zás nak te kint he tő, hogy az 1996-ig tar tó

len dü le tes or szá gos szin tű fej lő dés sel nem tu -

dott lé pést tar ta ni a ma gyar nyel vű ok ta tás.

A ma gyar nem ze ti sé gű di á kok kö zül 1991-től

1996-ig 677-tel, va gyis 28,48%-kal emel ke dett

a szlo vák tan nyel vű is ko lák ba já ró di á kok szá -

ma, vi szont csak 478- cal, az az 10,14%-kal

a ma gyar tan nyel vű szak kö zép is ko lát lá to ga tó

di á kok szá ma. Ez va ló szí nű leg az zal függ ösz  -

sze, amit már ko ráb ban is je lez tünk, hogy nem

ki elé gí tő és az igé nyek nek nem meg fe le lő a ma -

gyar is ko lák szak spe cial izá ciójá nak kí ná la ta.

1996-tól 2005-ig vi szont tel jes egé szé ben

igen nagy mér té kű Szlo vá ki á ban a szak kö zép -

is ko lai kép zés vis  sza fej lő dé se. Ez idő alatt

nem csak hogy az előb bi fej lő dés ered mé nyei

tel je sen ki nul lá zód tak, ha nem 1991-hez vi szo -

nyít va már a di á kok szá má nak csök ke né se is

be kö vet ke zett. 

Itt szem be tű nő az, hogy a di á kok szá má nak

csök ke né sét nem kö vet te sem az is ko lák, sem

az osz tá lyok szá má nak csök ke né se. Ez az inf lá -

ció nö ve ke dé sén túl nö ve li a szak kö zép is ko lai

kép zés anya gi ter he it, és a gaz da sá gos mű köd -

te tés kér dé sét hoz za fel szín re. A po pu lá ció -

csök ke nés már el ér te a kö zép is ko lai ok ta tást is,

de még tel je sen nem fed te le. Ezért vár ha tó,

hogy a je len le gi szak kö zép is ko lai rend szert

a jel zett fej lő dé si irány tel jes átstruk tu ral izálás -

ra kény sze rí ti. Itt is azok le het nek a nyer te sek,

akik – elő re lát va a fej lő dé si fo lya ma to kat – el -

ső ként hajt ják vég re a szer ke ze ti mo der ni zá ci -

ót, nem vár va ki a kény szer ha tá sát. Az eu ró pai

in teg rá ció kap csán a szer ke ze ti vál toz ta tás el -

vei, irány vo na lai mind in kább vi lá go san lát ha -

tók, ami meg kön  nyít he ti az in du lást. Amint azt

az elő ző ek ben már je lez tük, eb ben a ver seny -

ben, fel ké szü lés ben a ma gyar nyel vű szak kö -

zép is ko lák „el alud tak”, sőt vesz tet tek ko ráb bi

po zí ci ó ik ból.

Az 1990-től 2005-ig el telt 15 év ada tai – az

1996-ig tar tó nagy ará nyú fej lő dés től el te kint ve

– azt mu tat ják, hogy Szlo vá ki á ban 35,36%-kal

több szak kö zép is ko la mű kö dik. A ma gyar nyel -

ven is ok ta tó ilyen is ko lák szá ma vi szont csak

2-vel, va gyis 9,09%-kal nőtt. Ér de kes vál to zá si

ten den ci át mu tat az osz tá lyok szá má nak ala ku -

lá sa, amely csak 5,15%-kal nőtt Szlo vá ki á ban

2005-re, vi szont a ma gyar tan nyel vű osz tá lyok

szá ma 4,27%-kal csök kent. A ma gyar nem ze ti -

sé gű di á kok szá má nak vál to zá sa it rész le te ző

ada tok köz lé se előtt fi gye lem be kell ven ni e di -

á kok nak a kor cso port szá za lé kos ará nya i ban

be kö vet ke zett csök ke né sét, ami 1,75%-ot tesz

ki (9,63–7,88), il let ve a 15–19 éves kö zép is ko -

lai kor cso port hoz tar to zó ma gyar nem ze ti sé gű

fi a ta lok szá má nak csök ke né sét, amely 1990 és

2001 kö zött 13,12%-os volt (42 340–36 784 =

5556). Or szá gos mé ret ben ez csak 3890 fős

csök ke nést mu tat, ami 0,88%-ot tesz ki.

Ha ezen vi szo nyí tá si szám adat ok tük ré ben

azt vizs gál juk, hány ma gyar nem ze ti sé gű di ák -

nak kel le ne szak kö zép is ko lá ba jár ni, ak kor

a jel zett idő szak ban 1964 di ák kal va ló csök ke -

nést mu tat ha tunk ki, ami 23,42%-os csök ke -

nés nek fe lel meg.

Szlo vá ki á ban a szak kö zép is ko lá kat lá to ga tó

di á kok szá ma 1990 és 2005 kö zött 5584 fő vel,

az az 6,41%-kal csök kent. A ma gyar nem ze ti sé gű

di á kok szá má nak 1527 fő vel va ló csök ke né se en -

nél lé nye ge sen na gyobb ará nyú, 21,51%-os.

Az utol só 15 év ben a ma gyar nyel vű szak kö -

zép is ko lai ok ta tás te rén az előbb rész le te zett

alap sta tisz ti kai ada tok sze rint nagy ará nyú visz  -

sza fej lő dés, ta nu lói lét szám csök ke nés kö vet ke -

zett be, hi szen a ta nu lók szá ma 21,77%-kal

(1031 fő vel) csök kent. Ugyan ilyen nagy ság ren -

dű a ma gyar nyel vű ok ta tás ban ré sze sü lő ma -

gyar nem ze ti sé gű di á kok szá má nak csök ke né se

(22,30%, 1053). A szlo vák tan nyel vű is ko lák ba

já ró ma gyar nem ze ti sé gű di á kok szá ma 474-

gyel, 19,94%-kal csök kent, amely szin te tel jes

egé szé ben 2002 és 2005 kö zött kö vet ke zett be. 

Mind eze ket még az ún. hi ány elem zé se is

alá tá maszt ja. A ma gyar nem ze ti sé gű fi a ta lok

15–19 éves kor cso port ban va ló szlo vá ki ai ré -

sze se dé sé nek szá za lé kos ará nyai sze rint szá -

mít ha tók ki, hány ma gyar nem ze ti sé gű di ák nak

kel le ne szak kö zép is ko lá ba jár ni. Az itt mu tat -

ko zó hi ány meg kö ze lí tő leg a ki lenc ve nes évek

ele jén, 1993-ra 18,11%-ról fel szö kött a 37,38%-

os ma xi mum ra, amely nek to váb bi nö ve ke dé se

a ma gyar nem ze ti sé gű fi a ta lok mű velt sé gi

szint jé nek lé nye ges csök ke né sét idéz het te vol -

na elő. Ez a hi ány ugyan is nem je lent meg ész -
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re ve he tő gya ra po dás ban sem a gim ná zi u mi,

sem a szak mun kás kép zés ben. Po zi tív je len ség,

hogy a ma gyar nem ze ti sé gű szak kö zép is ko lás

di ák hi ány az 1990 évi 18,11%-ról a 2005-ös

év re – ha nagy in ga do zá so kat mu tat va is – fo -

ko za to san 15,23%-ra (849-re) csök kent. Az

em lí tett idő szak sta tisz ti kai ada tok kal ki mu tat -

ha tó po zi tív fej lő dé si ten den ci á ja ként egye dül

ezt je löl het jük meg.

Az elő ző ré szek elem zé se it ös  sze gez ve:

mind a ma gyar nyel vű szak kö zép is ko lai kép -

zés, mind a ma gyar nem ze ti sé gű fi a ta lok szak -

kö zép is ko lai kép zé se so kat ve szí tett a nyolc va -

nas évek ben el ért po zí ci ó já ból ab szo lút szá -

mok ban is és re la tív ös  sze ha son lí tás ban is.

Mik le het nek en nek az okai?

Már a het ve nes évek ele jén vi lá go san kör -

vo na la zód tak a ma gyar nem ze ti ség szak mai

kép zé sé nek nö ve lé se ér de ké ben meg ol dan dó

prob lé mák. A ma gyar szak kö zép is ko lák ka pa -

ci tá sa, a me ző gaz da sá gi is ko lák ki vé te lé vel,

ala csony. Kü lö nö sen fon tos vol na a vegy ipa ri,

élel mi szer ipa ri és tex til ipa ri szak mák kép zé sé -

nek na gyobb ará nyú fej lesz té se. Ma gyar tan -

nyel vű szak is ko lák ala pí tá sa min den olyan he -

lyen in do kolt, ahol van elég ta nu ló és ma gya rul

ok tat ni tu dó ta nár. Amint lát hat juk, eze ket az

el kép ze lé se ket, irány el ve ket az ok ta tás po li ti ka

so sem va ló sí tot ta meg, ho lott er re a ma gyar

nem ze ti ki sebb ség ré szé ről igény mu tat ko zott. 

Lé nye ges még meg em lí te ni, hogy Szlo vá -

ki á ban 1948 óta sem könyv tá ro si, sem kon zer -

va tó ri u mi ma gyar tan nyel vű is ko lák nem ala -

kul tak. 

A szlo vá ki ai ma gyar ál la mi szak kö zép is ko -

lai há ló zat ban 1996-ig már gya kor la ti lag nem

tör tént vál to zás, hi szen eb ben az év ben 5 önál -

ló ma gyar tan nyel vű ál la mi szak kö zép is ko la és

19 ve gyes igaz ga tá sú ál la mi is ko la mű kö dött.

Az ál la mi szak kö zép is ko lák, il let ve osz tá lyok

kö zül meg szűnt a vegy ipa ri Po zsony ban, a me -

ző gaz da sá gi Tor nalján és a pe da gó gi ai Lé ván.

Köz ben ala kult egy ipa ri szak kö zép is ko la

Ógyal lán. Az ál lam ré szé ről te hát a ma gyar

nyel vű szak kö zép is ko lai kép zés vis  sza fo gá sa

tapasz tal ható.
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Szlo vá ki á ban a ki lenc ve nes évek ben ma -

gán- és fe le ke ze ti szak kö zép is ko lák jöt tek lét -

re. 2005-ben 52 ilyen is ko la volt, me lyek 345

osz tá lyá ban 7373 di ák ta nul. A ma gyar nem ze -

ti ki sebb ség 15 év alatt csak 3 ma gán-szak kö -

zép is ko lát ho zott lét re (+1 ve gyes), ezek 21

osz tá lyá ban 349 ta nu ló ta nul. A ma gyar ki sebb -

ség te hát új ból nem élt az zal a le he tő ség gel,

hogy ma gán- és fe le ke ze ti szak kö zép is ko lá kat

ala pít son a ma gyar fi a ta lok szá má ra. 

Az el mon dot tak hoz tar to zik még az is, hogy

már csak 6 tisz ta ma gyar tan nyel vű szak kö zép -

is ko la mű kö dik 2005-ben. A szlo vák tan nyel vű

is ko lák ban és az ún. kö zös igaz ga tá sú is ko lák -

ban a ma gyar aj kú gyer me kek ré szé re lét re ho -

zott osz tá lyok ban gyak ran már csak a ma gyar

nyelv és iro da lom tan tár gyat ok tat ják ma gya -

rul. 1995-ben 22 ilyen is ko la volt, ez má ra 18-

ra csök kent.

Meg ál la pít ha tó te hát, hogy a ma gyar nem -

ze ti ki sebb ség ma gyar nyel vű szak kö zép is ko lai

kép zé sé nek fej lő dé se (mind az ál la mi, mind pe -

dig a ma gán- és fe le ke ze ti is ko lák te rén) tel je -

sen el tör pül a szlo vá ki ai fej lő dés mel lett.

Új ból csak az mond hat juk, hogy a ma gyar

nem ze ti ki sebb ség nem volt ké pes be lül ről

moz gó sí ta ni mo der ni zá ci ós tar ta lé ka it.

2.2.4.3. Szak mun kás kép zők

Az 1990 és 1996 kö zöt ti idő szak ban lé nye ges

vál to zá sok tör tén tek a szak mun kás kép zés szer -

ve zé sé ben, irá nyí tá sá ban, a kép zés tar tal má -

ban, il let ve for má já ban is. Sok eset ben az egyes

tár cák ha tás kö ré be tar to zó is ko lák gaz dát la -

nok ká vál tak, új szer ve ze ti és jo gi ke re tek be

kel lett he lyez ni őket. A tár sa dal mi és gaz da sá gi

vál to zá sok szer ke ze ti át ala ku lást igé nyel tek a

szak mun kás kép zés ben is. En nek or vos lá sá ra

tör vé nyek és ren de le tek szü let tek. Ugyan ak kor

lé nye ge sen meg nőtt a gaz da sá gi és tár sa dal mi

igény az érett sé gi vel vég ző dő kö zép fo kú kép -
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zés irán t, il let ve csök kent a szak mun kás kép ző

is ko lák von zá sa. (A to váb bi ak ban a szak mun -

kás kép ző meg ne ve zés alatt egy aránt ért jük a

szak mun kás kép ző ket vagy szak tan in té ze te ket

[od borné učil ište] és a szak mun kás kép ző is ko -

lá kat [stred né odborné učil ište].)

A ma gyar nem ze ti sé gű ek szak mun kás kép -

zé se az or szá gos ada tok hoz vi szo nyít va itt is

sok te kin tet ben el len té tes vál to zá si ten den ci á -

kat mu tat. Le het sé ges, hogy a szlo vá ki ai meg -

üre se dett he lye ket a ma gyar nem ze ti sé gű ta nu -

lók fog lal ják el ezen ala cso nyabb kö zép fo kú

ké pe sí tést nyúj tó is ko lák ban a nyel vi vagy tu -

dás szint mi att?

A rend szer vál tás előt ti idő szak ban a párt ha -

tal mi szer vek nagy súlyt fek tet tek a szak mun -

kás kép zés re, és a kö zép is ko lák kö zül a szak -

mun kás kép ző ket lá to gat ta a leg több di ák. Még

1990-ben is több di ák ja volt a szak mun kás kép -

zők nek, mint a gim ná zi u mok nak és a szak kö -

zép is ko lák nak együtt vé ve. 2002-re azon ban

meg for dult a koc ka, és a gim ná zi u mok ban és

szak kö zép is ko lák ban már több mint 50 ezer rel

több di ák ta nult, mint a szak mun kás kép zők ben.

Ugyan ak kor vi szont fo ko za to san nő a szak -

mun kás kép ző is ko lák ban az érett sé gi vel vég ző

di á kok szá ma.

A múlt rend szer ben ki ala kult szak mun kás -

kép zés ha gyo má nyai mi att nem meg le pő, hogy

e kö zép is ko lák há ló za ta a la kos ság szá má hoz

vi szo nyít va még ma is a leg sű rűbb, ezek ből

van a leg több (lásd a 29. táb lá za tot). 

Na gyon ke vés vi szont a ma gyar tan nyel vű

szak mun kás kép ző is ko lák szá ma, hi szen egy

ilyen is ko lá ra eső ma gyar nem ze ti sé gű la ko sok

szá ma 1991-ben 94 549 volt, ami majd nem hat -

szo ro sa és még 2001-ben is több mint négy sze -

re se a szlo vá ki ai át lag nak. A ma gyar nem ze ti -

sé gű la ko sok szá má ra a ma gyar nyel vű szak -

mun kás kép ző is ko lá ba va ló be ju tás le he tő sé ge

ki sebb az or szá gos át lag nál an nak el le né re,

hogy 2001-re már kö ze lebb ke rült a 14 384 át -

la gos la kos ság szám hoz az egy ma gyar nyel vű

vagy rész ben ma gyar nyel vű ok ta tást nyúj tó is -

ko lá ra eső 15 309 ma gyar nem ze ti sé gű la ko sok

szá ma. Ha azon ban ab ból in du lunk ki, hogy

1991-ben a ma gyar nem ze ti sé gű la ko sok leg -

fel jebb 74,67%-a és 2001-ben leg fel jebb

78,30%-a igény li a ma gyar nyel vű kö zép is ko -

lai ok ta tást, ak kor 1991-ben 15 128 és 2001-

ben 11 987 ilyen ma gyar nem ze ti sé gű la kos ra

jut egy tel je sen vagy rész ben ma gyar nyel vű

ok ta tást biz to sí tó szak mun kás kép ző is ko la. Az

em lí tett szá za lék hoz úgy ju tot tunk, hogy azo -

no sí tot tuk azon ma gyar nem ze ti sé gű alap is ko -

lás ta nu lók szá za lé kos ará nyá val, akik ma gyar

tan nyel vű is ko lá ba jár nak (lásd a 22. táb lá za -

tot). Ez vi szont úgy ér tel mez he tő, hogy a ma -

gyar nyel vű ok ta tást igény lő la ko sok nak az

anya nyel vű szak mun kás kép ző is ko lá hoz va ló

hoz zá ju tás ked ve zőbb, mint ál ta lá ban Szlo vá -

kia la ko sa i nak ese té ben. 

A szak kö zép is ko lák sű rű sé gét, el ér he tő sé -

gét ed dig a la ko sok szá má hoz vi szo nyít va kö -

ze lí tet tük meg. Ha azon ban az is ko lák szá má -

ból és azok vál to zá sa i ból in du lunk ki, ak kor

1991 és 2001 kö zött Szlo vá ki á ban 17,98%-kal

ja vult a szak mun kás kép zők el ér he tő sé ge, sű rű -
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sé ge, ugyan is ilyen arány ban nőtt az is ko lák

szá ma. A ma gyar nyel vű ok ta tást is nyúj tó is -

ko lák ese té ben ez a nö ve ke dés 21,43%-os volt.

Ez is azt mu tat ja, hogy a kö zép is ko lai kép zés

sú lyá nak a szak mun kás kép ző ből a na gyobb to -

vább ta nu lá si le he tő sé get biz to sí tó gim ná zi u mi

és szak kö zép is ko lai kép zés be tör té nő át to ló dá -

sa las súbb a ma gyar ki sebb ség kö ré ben, mint

or szá gos vi szony lat ban. 

Mind ezek azt je len tik, hogy a ma gyar nyel -

vű ok ta tást is biz to sí tó is ko lák sű rű sé ge ál ta lá -

nos ság ban ki elé gí tő. Azon ban ezek alap ján

még nem tud juk rész le te i ben meg ítél ni pél dá ul

azt, mi lyen az is ko lák szó ró dá sa a ve gyes la -

kos sá gú te rü le te ken, a köz le ke dés szem pont já -

ból mi lyen az is ko lák el ér he tő sé ge. Eb ben az

eset ben is hasz nos in for má ció le het ne pél dá ul

az, hogy a szak mun kás kép ző is ko lák di ák ja i -

nak hány szá za lé ka la kik (kény sze rül lak ni)

kol lé gi um ban. Mind ezek to váb bi szo ci o ló gi ai

ku ta tá sok té mái le het né nek.

A szak mun kás kép zők bel ső szer ke ze té re

uta ló sta tisz ti kai ada tok kö zül most az osz tá -

lyok és di á kok szá mát te kint jük át egy is ko lán,

osz tá lyon be lül. 1991-ben Szlo vá ki á ban át la go -

san 18,46 osz tály volt egy szak mun kás kép ző -

ben, amely 2001-re je len tő sen, 11,97-re csök -

kent. A ma gyar nyel ven is ok ta tó osz tály szám

ese té ben ez a csök ke nés lé nye ge sen ki sebb

(lásd a 30. táb lá za tot). Ugyan ak kor a má sik két

kö zép is ko la-tí pus hoz ha son ló a hely zet itt is a

te kin tet ben, hogy egy is ko lá ban jó val ke ve sebb

ma gyar osz tályt mű köd tet nek, mint a szlo vá ki -

ai át lag. Or szá gos szin ten egy is ko lá ban a szó -

ban for gó tíz év alatt a di á kok szá ma je len tő -

sen, több mint 36%-kal csök kent, a ma gyar

nyel vű ok ta tás ban ez a csök ke nés va la me lyest

mér sé kel tebb volt. 

Ezek bi zony hát rá nyo san be fo lyá sol ják a

szlo vá ki ai szak mun kás kép zés szak kí ná la tát,

szín vo na lát és nem utol só sor ban a gaz da sá gos

mű köd te té sét is. Ilyen szem pont ból a ma gyar

nyel vű kép zés or szá gos vi szony lat ban en nél

még in kább hát rá nyo sabb hely zet ben van,

mely nek okai ha son ló ak, mint a gim ná zi u mi

kép zés ese té ben. Itt is meg mu tat ko zik a ma -

gyar osz tá lyok azon lát szó la gos elő nye, hogy

át lag ban egy osz tály ban ke ve sebb di ák ta nul,

mint a szlo vá ki ai át lag. A 2001-re 3-4-re nőtt

osz tály lét szám-kü lönb ség nem je lent olyan

előnyt, amely a kép zés ered mé nyes sé gé ben ki -

mu tat ha tó len ne (30. táb lá zat). 

Szlo vá ki á ban 1990 és 2005 kö zött az is ko -

lák, osz tá lyok di á kok szá mát te kint ve el lent -

mon dá sos vál to zá sok tör tén tek. Mi vel az ún.

ös  sze vont is ko lák ka te gó ri á ja a sta tisz ti kai ki -

mu ta tá sok ban csak 2002-ben je lent meg, ezért

eze ket nem vizs gál juk kü lön, ha nem be von juk

je len vizs gá ló dá sa ink kö zé. 

Az em lí tett 15 év ben a szak mun kás kép zők

szá ma 25-tel, az az 8,04%-kal nőtt. El lent mon -

dá sos ság ra utal, hogy ugyan eb ben az idő ben az

osz tá lyok szá ma 518- cal csök kent, ami 8,69%-

os csök ke nést je lent. Ugyan így a di á kok szá ma

13 427- tel volt ke ve sebb 2005-ben, mint 1990-

ben és ez is 8,95%-os csök ke nés nek fe lel meg.

Ezek az ada tok ar ra a tény re vi lá gí ta nak rá,

hogy a nor ma tív tá mo ga tás mel lett a költ sé ge -

sebb is ko la fenn tar tás, mű sza ki mű köd te tés el -

von ja a pénz esz kö zö ket az ok ta tás mi nő sé gét

biz to sí tó be ru há zá sok tól. 
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Ér de kes meg fi gyel ni, hogy a di á kok szá ma

1999-re kö zel har ma dá val csök kent (102 522-

re) és ezt kö ve tő en új ból len dü le te sen emel ke -

dett 2005-re, el ér ve a 136 544 di ák szá mot.

Ezek a vál to zá sok min de nek előtt a mun ka erő

pi a cán va ló si ke re sebb meg je le nés esé lyé vel

ma gya ráz ha tó ak. 

Ezek a meg ál la pí tá sok vo nat koz nak a ma -

gyar nyel vű szak mun kás kép zés re is, amely

még en nél is el lent mon dá so sabb vál to zá so kat

pro du kált az utol só 15 év ben. Már az is ko lák

szá má nak emel ke dé se is 14,29%-os, ami ma ga -

sabb az or szá gos át lag nál. Az osz tá lyok szá ma

89-cel, az az 48,10%-kal nőtt, ami kor or szá gos

vi szony lat ban is lé nye ges csök ke nés volt ta -

pasz tal ha tó. Ugyan ez a hely zet a ta nu lók szá ma

te kin te té ben is, hi szen or szá gos szin ten lé nye -

ge sen csök kent a szak mun kás kép zők be já ró di -

á kok szá ma, ugyan ak kor a ma gyar vagy rész -

ben ma gyar nyel ven ta nu ló di á kok szá ma

1108- cal, te hát 22,17%-kal nőtt. Na gyon lé nye -

ges vi szont az a meg ál la pí tás, hogy a ma gyar

nyel ven ta nu ló di á kok szá má nak tel jes emel ke -

dé se 2001 és 2005 kö zött, te hát az utol só négy

év ben kö vet ke zett be. 

Most pe dig ves sük ös  sze eze ket a sta tisz ti -

kai szám ada to kat a ma gyar nem ze ti sé gű ek kép -

zé sé vel, mi vel a szak mun kás kép zők ma gyar

nem ze ti sé gű di ák ja i nak szá ma 1990 és 2005

kö zött 2999 fő vel csök kent, ami 21,97%-os

csök ke nés nek fe lel meg!

A szlo vák tan nyel vű szak mun kás kép ző be

já ró ma gyar nem ze ti sé gű di á kok szá má nak

4105 fő vel, va gyis 47,37%-kal va ló csök ke né -

se, amely a há rom kö zép is ko la tí pus kö zül itt

pro du kál ja a leg na gyobb csök ke nést, a ma gyar

nem ze ti ség ré szé ről po zi tív fej lő dé si ten den ci -

a ként je le nik meg. Ugyan ak kor azon ban ezek a

vál to zá sok ar ra is rá mu tat nak, hogy a szlo vák

nyel vű ok ta tás ban ré sze sü lő ma gyar nem ze ti -

sé gű di á kok kö ré ben erő tel je sebb az érett sé gi -

vel vég ző dő kö zép is ko lák von zá sa. A ma gyar

nem ze ti sé gű fi a ta lok nak a kor cso port sze rin ti

szá za lé kos ará nyai sze rint 1991-ben 14 443

ma gyar nem ze ti sé gű di ák nak kel lett vol na

szak mun kás kép ző ben ta nul nia, ami a va lós

hely zet tel ös  sze ha son lít va 795 di ák hi ányt je -

len tett. 2005-ben ez a hi ány 111-re mó do sult

(lásd a 31. táb lá za tot).

114 László Béla
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A ma gyar nem ze ti ség szem pont já ból a szak -

mun kás kép zés nek még min dig a leg fá jóbb

pont ja a szlo vák nyel ven ta nu ló di á kok igen

ma gas szá ma an nak el le né re, hogy 1990-hez

ké pest 2005-re az ilyen di á kok szá za lé kos ará -

nya 63,54%-ról 42,89%-ra csök kent. E csök ke -

nés vi szony lag egyen le tes vol ta to váb bi csök ke -

nés re utal. Ez is fel ve ti a ma gyar nyel vű ok ta tás

bő ví té sé nek le he tő sé gét. Az anya nyel vű ok ta tás

igé nye a ma gyar nyel vű szak mun kás kép zés

rend sze ré nek ki ala kí tá sa ide jén az öt ve nes–hat -

va nas évek ben nem je lent meg olyan ha tá ro zot -

tan, mint a gim ná zi u mi, il let ve szak kö zép is ko -

lai kép zés ben. En nek kö vet kez mé nyei a mai na -

pig meg mu tat koz nak. Az anya nyel vű ok ta tás

prob lé mái kö zé tar to zik még az is, hogy át te -

kint he tőb bé kel le ne ten ni az ún. ma gyar  tan -

nyel vű osz tá lyok ban az egyes tan tár gyak ok ta -

tá si nyel vét. A szlo vá ki ai ma gyar nem ze ti kö -

zös ség kép vi se le te i nek fi gye lem mel kel le ne kö -

vet ni a szak mun kás kép zés ben fo lyó szer ke zet -

vál to zást, mo der ni zá ci ót, hogy köz ben a szlo -

vák tan nyel vű is ko lák ban ki sebb ség ben mű kö -

dő ún. ma gyar osz tá lyok el ne sor vad ja nak.

Az ál ta lá nos sta tisz ti kai ada tok tük ré ben a

ma gyar nem ze ti sé gű ek szak mun kás kép zé se

nem mu tat fel nagy le ma ra dást az or szá gos

ada tok hoz ké pest. Az ilyen is ko lá ba va ló be ju -

tás, az is ko lák el ér he tő sé ge, a la kos ság szá má -

hoz vi szo nyí tott sű rű sé ge az or szá gos ös  sze ha -

son lí tás ban (az ál ta lá nos sta tisz ti kák alap ján)

ki elé gí tő nek mond ha tó. Ak kor még is mi az oka

an nak, hogy a ma gyar nem ze ti sé gű szak mun -

kás ta nu lók kö zel 43%-a még 2005-ben is szlo -

vák tan nyel vű is ko lát vá lasz tott? Egyik va ló -

szí nű sít he tő ok a sza kok vá lasz tá sá nak le he tő -

sé ge. Dunasz er da he lyen, Ko má ro mon és kör -

nyé kén kí vül szin te a tel jes ma gya rok ál tal la -

kott te rü le ten na gyon szűk a ma gya rul ok ta tott

sza kok kí ná la ta, ezért a tá vo lab bi is ko lák he -

lyett in kább szlo vák tan nyel vű is ko lát vá lasz ta -

nak a ma gyar szü lők. Pél da ként te kint sük át az

Ér sek új vá ri já rás ál la mi szak mun kás kép ző it! E

já rás ban 8 szak mun kás kép ző mű kö dött: 4

Érsekújvárot t, 2 Nagy surány ban, 1 Udvar don

és 1 Pár kány ban. A 8 is ko lá ban 2001-ben ösz  -

sze sen 97 sza kon folyt szak mun kás kép zés,

azon ban csak 3 is ko lá ban (Ér sek új vár, Udvard,

Pár kány) volt ma gyar nyel vű ok ta tás ös  sze sen

18 sza kon. Udvar don az 5 kü lön bö ző szak kö -

zül 4 sza kon ma gyar nyel ven, 3 sza kon szlo vák

nyel ven fo lyik az ok ta tás. Az ér sek új vá ri épí té -

sze ti szak kö zép is ko lá ban 17 kü lön bö ző sza kon

le het ta nul ni, eb ből 15 sza kon szlo vák nyel ven

és csak 8 sza kon ma gyar nyel ven. Vé gül Pár -

kány ban 14 kü lön bö ző sza kon fo lyik a kép zés,

eb ből 11 sza kon szlo vák nyel vű és csak 6 sza -

kon ma gyar nyel vű az ok ta tás. Ha son ló a hely -

zet a töb bi ma gya rok ál tal la kott já rás ban is.

Lát szó lag ked ve ző fo lya ma tok is vég be -

men tek a szlo vá ki ai ma gyar szak mun kás kép -

zés ben. 2002-ben már 6 ma gyar tan nyel vű ma -

gán-szak mun kás kép ző is ko la mű kö dött és csak

5 ál la mi. A 22 ma gyar nyel ven is ok ta tó (ve -

gyes) is ko la kö zül 21 ál la mi is ko la.

A di á kok szá mát il le tő en 1990 és 1995 kö -

zött a ma gyar nyel vű szak mun kás kép zés ben is

(a szak kö zép is ko lák hoz ha son ló an) az or szá -

gos ten den ci ák kal el len tét ben szem be tű nő gya -

ra po dás ról szá mol nak be a sta tisz ti kák. Ezt kö -

ve tő en 2002-ig vi szont az ál la mi csök ke né si

üte met lé nye ge sen meg ha la dó di ák szám-csök -

ke nés, te hát in ten zív vis  sza fej lő dés ment vég be

a ma gyar nyel vű szak mun kás kép zés ben.

Ezt kö ve tő en 2005-ig vi szont az ál la mi fej -

lő dé si üte met meg ha la dó di ák szám-nö ve ke dés

ta pasz tal ha tó. Biz ta tó je len ség to váb bá az ösz  -

sze vont is ko lák di ák szá má nak emel ke dé se. 

Az el kö vet ke ző évek ben a hely zet elem zé -

sek mind ezek te kin te té ben na gyon iz gal mas

vá ra ko zá so kat je lez nek. Tar to gat-e még szá -

munk ra el lent mon dá sos, az or szá gos sal el len té -

tes vál to zá si ten den ci á kat a ma gyar nyel vű, il -

let ve a ma gyar nem ze ti sé gű ek kö zép is ko lai

mű ve lő dé se, vagy ta lán vég re sta bi li zá ló dik, és

az or szá gos sta tisz ti kai mu ta tók hoz ha son ló

vál to zá so kat, fej lő dést fog ja kö vet ni? 

3. A SZLO VÁ KI AI MA GYAR FEL SŐ OK -

TA TÁS

3.1.  Be ve ze tés

A cseh szlo vák, il let ve a szlo vák fel ső ok ta tá si

rend szer a kez det től fog va nem so rol ha tó be

sem a du á lis, sem a li ne á ris mo del lek kö zé. Egy
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sa já tos fel ső ok ta tás ala kult ki, amely re ta lán a

leg jel lem zőbb fo ga lom az „egy szin tű fel ső ok -

ta tás”. A Ma gyar or szá gon ki ala kult töb bé-ke -

vés bé du á lis rend szer, a fő is ko lai és egye te mi

szek tor pár hu za mos je len lé te és ta pasz ta la ta

szem szö gé ből a szlo vá ki ai rend szer ne he zen

ér tel mez he tő és ter mi no ló gi ai za va ro kat okoz -

hat. A szlo vá ki ai fel ső ok ta tá si in téz mé nyek ne -

vé ben a kö zel múl tig a fő is ko la (vysoká ško la)

vagy egye tem (uni verz i ta) meg ne ve zés sze re -

pelt füg get le nül at tól, hogy az in téz mény a Ma -

gyar or szá gon meg szo kott kü lön bö ző szin tű fő -

is ko lai vagy egye te mi kép zés nek meg fe le lő

dip lo ma ki adá sá ra jo go sult. 

Azok a szlo vá ki ai fel ső ok ta tá si in téz mé -

nyek, ame lyek ko ráb ban a fő is ko la ne vet vi sel -

ték, a ki lenc ve nes évek ben egye tem re vál toz -

tat ták ne vü ket, füg get le nül a nem zet kö zi mi nő -

sí té si kri té ri u mok tól. 

A cseh szlo vá ki ai ma gyar nem ze ti ki sebb -

ség nek 1918-tól nem volt sa ját anya nyel vű fel -

ső ok ta tá si in téz mé nye. Ma gyar nyel vű fel ső fo -

kú kép zés csak a pe da gó gus kép zés ben volt. 

A szlo vá ki ai fel ső ok ta tá si in téz mé nye ket

hi va ta lo san öt ka te gó ri á ba szok ták so rol ni. Így

a múlt ban és most is egye te mi, mű sza ki, köz -

gaz da sá gi, me ző gaz da sá gi és mű vé sze ti kép -

zést nyúj tó fel ső ok ta tá si in téz mé nye ket kü lön -

böz tet nek meg. A fel ső ok ta tá si in téz mé nyek ről

1990-ben el fo ga dott tör vény a ka rok ala pí tá sá -

nak jo gát a fel ső ok ta tá si in téz mé nyi ta ná csok

ha tás kö ré be he lye zi, így a leg kü lön bö zőbb ka -

rok jöt tek lét re, ezért a fel ső ok ta tá si in téz mé -

nye ket már nem le het egy ér tel mű en osz tá lyoz -

ni az elő ző rend szer sze rint. A fen ti kat e go rizá -

ció most már in kább csak a ka rok ra vo nat koz -

tat ha tó, de a hi va ta los ügy in té zés ben és a sta -

tisz ti kai ada tok ban az öt szak mai irány zat meg -

kü lön böz te té se to vább ra is használatos.
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A fel ső ok ta tást meg ha tá ro zó leg fon to sabb

jog kö rök (in téz mény lét re ho zá sa stb.) a prá gai

köz pon ti fö de rá ci ós tör vény ho zás ha tás kö ré be

tar toz tak egé szen 1990-ig. Az ek kor ki ala ku ló

új fö de rá ci ós ál lam ha tal mi át ren de ző dés már a

fel ső ok ta tás tel jes de cent ra li zá ci ó ját je len ti az

ún. szö vet sé gi ál la mok ra. Gya kor la ti lag et től

kezd ve be szél he tünk önál ló szlo vá ki ai fel ső ok -

ta tás ról a vég re haj tás és 1993-tól (Szlo vá kia

meg ala ku lá sá tól) a tör vény ke zés szint jén is. 

3.2. Az egye te mi au to nó mia ki ala ku lá sa

Az 1989-es rend szer vál tás előt ti kom mu nis ta

párt ál la mi irá nyí tá si for mák köz is mer tek.

Egye te mi au to nó mia, akár akkred itá ció ezen

idő szak ban gya kor la ti lag nem lé te zett. A fel ső -

ok ta tás is ki volt szol gál tat va a párt ál lam ha tal -

mi szer ve i nek. Cseh szlo vá ki á ban na gyon gyor -

san si ke rült tör vé nyi leg meg ala poz ni a fel ső ok -

ta tá si in téz mé nyek au to nó mi á ját, hi szen már

1990. jú li us 1-jé vel ha tály ba lé pett a 172/1990.

szá mú fel ső ok ta tá si tör vény (Zákon o vyso -

kých školách), amely egy ér tel mű en ki mond ja a

fel ső ok ta tá si in téz mé nyek ön kor mány za ti sá gát,

mely nek szer ke ze té ről és te vé keny sé gé ről a

tör vén  nyel össz hang ban és an nak ke re tei kö zött

az in téz mé nyi ön kor mány zat szer vei dön te nek

(1§, [2]).

An nak el le né re, hogy az em lí tett tör vény

nem tér ki az egye te mi ön kor mány za ti ság, au -

to nó mia gya kor lá sá nak – de más te rü le tek –

rész le te i re sem, tel je sen új hely zet be hoz ta a

fel ső fo kú in téz mé nye ket. E tör vény töb bek kö -

zött már ren del ke zett az akkred itá ciós bi zott ság

lét re ho zá sá ról és jog kö re i ről (17., 15. §), és te -

ret biz to sí tott a kü lön bö ző szin tű fel ső fo kú

kép zés nek (21. §). Az el ső, leg al só szint a bac -

calau re a tusi (Bc.), míg a köz is mer tebb mas ter

he lyett a ta nul má nyi szak tól füg gő en ma gisz ter

(Mgr.), mér nö ki (Ing.), or vo si, ál lat or vo si kép -

zés ben (MUDr., MVDr.) fo ko za tok meg szer zé -

sét ír ja elő a tör vény. 

Az 1990-ben el fo ga dott tör vény ren del ke -

zé sei már le he tő sé get kí nál tak az ad di gi egy -

szin tű kép zés he lyett mind a du á lis, mind a li -

ne á ris mo dell ki ala ku lá sá hoz. En nek el le né re a

szlo vá ki ai fel ső ok ta tást a ki lenc ve nes évek ben

csak az in téz mé nye ken be lü li du á lis kép zé si
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for mák ki ala ku lá sá nak las sú fo lya ma ta jel le -

mez te. Az ed dig is me ret len el ső szin tű, bac -

calau re a tusi kép zé si prog ra mo kat túl nyo mó

több ség ben le ve le ző (ex tern) kép zé si for má ban

hir det ték meg az in téz mé nyek, mi vel ez tan díj

be sze dé sét tet te le he tő vé szá muk ra.

A ki lenc ve nes évek ele jén az egy szin tű fel -

ső fo kú kép zés ből ere dő en azok az in téz mé -

nyek, ame lyek ne vé ben nem sze re pelt az egye -

tem (uni verz i ta) szó, igye kez tek név vál tás sal is

dek la rál ni egyen ran gú sá gu kat. Így 2005-ben a

29 fel ső ok ta tá si in téz mény kö zül Szlo vá ki á ban

17 ne vez te ma gát egye tem nek. Ezen kí vül még

há rom mű vé sze ti irány za tú in téz mény mű kö -

dik, me lyek kö zül ket tő meg ne ve zé sé ben a fő -

is ko la (vysoká ško la), egy ne vé ben az aka dé -

mia meg ne ve zés sze re pel (Kép ző mű vé sze ti

Fő is ko la, Szín mű vé sze ti Fő is ko la, il let ve Mű -

vé sze ti Aka dé mia). Ezek al kot ják Szlo vá ki á ban

a nyil vá nos fel ső ok ta tás in téz mé nyes rend sze -

rét. A to váb bi há rom ál la mi in téz mény kö zül

ket tő ka to nai aka dé mia, egy pe dig rendőraka -

démi a. Ezen kí vül Szlo vá ki á ban ál la mi mű kö -

dé si en ge délyt ka pott hat ma gán fő is ko la (Po -

zsony 3, Trenc sén 1, Eper jes 1, Dió szeg 1).  

A ma gyar or szá gi, de más ál la mok fel ső ok -

ta tá si in téz mé nye i hez vi szo nyít va ezek a meg -

ne ve zé sek bi zony gyak ran ér tel me zé si za va ro -

kat okoz nak. 

3.3. Fel ső ok ta tás az eu ró pai in teg rá ció kü -

szö bén

A ki lenc ve nes évek ben a fel ső fo kú in téz mé nyek

csak nem fi gyel men kí vül hagy ták a már ér le lő -

dő fo lya ma to kat, és nem tet tek elő re lé pést a há -

rom szin tű li ne á ris kép zé si mo dell fe lé. A Sor -

bonne -i Nyi lat ko zat tal fel gyor sult az eu ró pai

fel ső ok ta tá si rend sze rek har mo nizá ció ja.
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Eu -

ró pa ok ta tá si mi nisz te re i nek Bo lo gnai Nyi lat -

ko za ta és Prá gai Nyi lat ko za ta vi szont Szlo vá kia

tör vény ke zé sé ben ter mé keny ta laj ra ta lált, és

2002. áp ri lis 1-jé vel már élet be lé pett a tel je sen

új szem lé le tet tük rö ző 131/2002. szá mú fel ső -

ok ta tá si tör vény. E tör vény biz to sít ja a jo gi ke -

re tet ah hoz, hogy a fel ső ok ta tá si in téz mé nyek

gyor san, si ke re sen al kal maz kod has sa nak az új

eu ró pai tö rek vé sek hez, és egyen ran gú, ver seny -

ké pes tag ja i vá vál has sa nak az Eu ró pai Fel ső ok -

ta tá si Tér ség nek. E tör vény ide vo nat ko zó ren -

del ke zé sei kö zül emel jünk ki né há nyat!

– A tör vény ren del ke zé se alap ján az ed dig

ál la mi irá nyí tá sú, a fen tebb em lí tett el ső 19 fel -

ső ok ta tá si in téz mény ún. nyil vá nos egye tem mé

vált. Ez töb bek kö zött azt je len ti, hogy rész ben

az ál lam ed di gi sze re pét egy új szerv, a Fel -

ügye lő Ta nács ve szi át, amely min de nek előtt a

most már nem ál la mi va gyon ke ze lé sé ért fe lel,

de be töl ti a tár sa dal mi igé nyek ér vé nye sí té sét is

az egye te mek ha gyo má nyos dön tés ho zó és

vég re haj tó szer ve i nek irá nyá ban.

– A tör vény a nyil vá nos fel ső ok ta tá si in téz -

mé nyek költ ség ve tés ének for rá sá ul az ál la mi

tá mo ga tá son túl tíz to váb bi for rást je löl meg.

Az ál la mi költ ség ve tés ből az egye te mek a fej -

kvó tás nor ma tív fi nan szí ro zá si rend szer sze rint

ré sze sül nek.

– A szlo vá ki ai fel ső ok ta tás szá má ra a tör vény

egy sé ge sen a ta nul má nyi szak, ta nul má nyi prog -

ram és ta nul má nyi terv ka te gó ri át ve ze ti be. Ezek

kö zül a ta nul má nyi sza kok rend sze rét és azok

tar tal mát (je len leg 353 sza kot) az ok ta tá si mi -

nisz té ri um fel ügye li és re giszt rál ja az zal együt t,

hogy meg je lö li, mi lyen fo ko za ton le het az il le tő

sza kot ta nul ni. A ta nul má nyi sza kok alap ján az

egye te mek dol goz zák ki a ta nul má nyi prog ra mot

a li ne á ris mo dell mind há rom szint jé re, és eze ket

kell az egye te mek nek akk re di tál tat ni uk.

– A tör vény elő ír ja a há rom fo ko za tú, há -

rom szin tű li ne á ris, egy más ra épü lő kép zést és

az éves 60 kred it pon tos egy sé ges kred itrend  -

szert, mint ami lyen az ECTS (European Cre dit

Trans fer Sys tem).

Az em lí tett tör vény sze rint 2004-re a fel ső ok -

ta tá si in téz mé nyek nek ki kell dol goz ni uk (min -

de nek előtt tar tal mi lag) az eu ró pai egye te mek

prog ram já val ös  sze ha son lít ha tó ta nul má nyi

prog ram ja i kat, és ezek sze rint kell meg in dí ta ni a

kép zést. Az eu ró pai fel ső ok ta tá si rend sze rek har -

mo ni zá lá sa te kin te té ben a szlo vá ki ai fel ső ok ta tás
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egy nem el ha nya gol ha tó előn  nyel ren del ke zik,

amely ab ból adó dik, hogy Szlo vá ki á ban tény le -

ge sen nem volt du á lis, egy más mel lett lé te ző,

egy más ra nem épü lő fő is ko lai és egye te mi kép -

zés. Ezért, s ez már most is ta pasz tal ha tó, na gyon

gyor san, ra ci o ná li san át tud szer ve ződ ni az eu ró -

pai kri té ri u mok sze rint. Az eu ró pai in teg rá ció kü -

szö bén a szlo vá ki ai fel ső ok ta tás hely ze te szer ke -

ze ti szem pont ból te hát elő nyös nek mond ha tó. Ha

ezt az előnyt a mi nő sé gi ok ta tás és ver seny ké pes -

ség te rén ka ma toz tat ni is tud ja, ak kor meg nyí lik

előt te az eu ró pai fel ső ok ta tá si tér min den le he tő -

sé gé vel és elő nye i vel együt t.

2005-től te hát – az eu ró pai nor mák nak

meg fe le lő en – csak az egy más ra épü lő há rom

fo ko zat ban el ké szí tett és akk re di tált ta nul má -

nyi prog ra mok sze rint foly hat fel ső fo kú kép zés

Szlo vá ki á ban (2 §, [5]). Az ok ta tá si mi nisz té ri -

um az Akkred itá ciós Bi zott ság vé le mé nye zé se

után csak ki vé te les eset ben en ge dé lyez he ti egy

ta nul má nyi prog ram ba ös  sze von ni az el ső két

fo ko za tot (53. §, [3]).

Az új tör vény sze rint a ka rok el vesz tet ték

ed di gi jog ala nyi sá gu kat és né hány nem ép pen

lé nye ges kom pe ten ci á ju kat. A ta nul má nyi

prog ra mo kat te hát az egye tem akk re di tál tat ja.

Ez a hely zet lé nye gé ben fel tö ri a ka ri be zárt sá -

got, s le he tő sé get te remt az egye te men be lü li

egész sé ges mo bi li tás hoz és a tár sa dal mi, gaz -

da sá gi, pi a ci igé nye ket fi gye lem be ve vő in teg -

rált ta nul má nyi prog ra mok ki dol go zá sá hoz.

A Cseh szlo vá ki á ban ki ala kult fel ső fo kú

vég zett sé get iga zo ló ok irat ok ha gyo má nya it a

131/2002-es sz. tör vény is meg tart ja. A má so -

dik és har ma dik szin tű vég zett ség gel já ró aka -

dé mi ai ti tu lu so kat a szak ága za tok sze rint kü -

lön böz te ti meg.
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A szlo vák tör vé nyek olyan ti -

tu lu sok meg szer ve zé sét is en ge dé lye zik, ame -

lyek a bo lo gnai fo lya mat szem pont já ból nem

te kint he tő ek stan dard nak. Ezek az egye te mi ún.

kis dok to ri tit u lu sok.
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3.4. Ma gyar nem ze ti sé gű hall ga tók a szlo vá -

ki ai fel ső ok ta tás ban

3.4.1. Ál ta lá nos jel lem zők

A rend szer vál tást kö ve tő en a szlo vá ki ai fel ső ok -

ta tás fo lya ma tos nagy ará nyú fej lő dé sen ment át,

és ez a fej lő dés még ma is tart. A ma gyar nem ze -

ti ség fel ső fo kú kép zé se szem pont já ból fon tos tu -

da to sí ta ni azt a hos  szan el nyú ló in ten zív fej lő -

dést, mely nek ke re tei kö zött meg te remt he ti azo -

kat a fel té te le ket, ame lyek el in dít hat ják a te te mes

ed di gi le ma ra dás ki küsz öbö lé sét. A fel ső ok ta tás

tö me ges sé vá lá sa mel lett a mi nő ség és gaz da sá -

gos ság kri té ri u mai sze rint mű kö dő nem ze ti fel -

ső ok ta tás le het csak si ke res az eu ró pai fel ső ok ta -

tá si és tu do má nyos tér ben. A szlo vá ki ai ma gyar

nem ze ti kö zös ség nek nem sza bad el sza lasz ta nia

ezt a kí nál ko zó le he tő sé get. A rend szer vál tás óta

el telt idő sza kot azon ban ép pen az el mu lasz tott

le he tő sé gek idő sza ká nak le het te kin te ni.

Az aláb bi ak ban ért he tő okok ból el te kin tünk

a Szlo vá ki á ban mű kö dő két ka to nai és egy

rendőrakadémia sta tisz ti kai ada ta i tól.
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ra (dok tor práv)” – rö vi dít ve „JUDr.”; a ta ní tó és test ne ve lő ta nul má nyi prog ra mok ban „pe da gó gia dok tor (dok tor pe -

da  gogiky)” – rö vi dít ve „PaedDr.”; a te o ló gi ai (ki vé ve a ka to li kus) ta nul má nyi prog ra mok ban „te o ló gia dok tor (dok tor

teológie)” – rö vi dít ve „ThDr.” (Zákon 2002, §53)



Szlo vá ki á ban 1990-ben 13 fel ső fo kú in téz -

mény mű kö dött. Ezek szá ma 2005-ben 29-re

emel ke dett. E nagy ará nyú in téz mény fej lesz tés

csak há rom olyan vá rost érin tett, ahol ed dig

nem volt fel ső ok ta tás (Trencsén, Ró zsa hegy,

Ko má rom). 

A ka rok szá mát te kint ve 1990-ben 50 kar

mű kö dött a szlo vá ki ai fel ső ok ta tá si in téz mé -

nyek ben, amely 2005-re 106 kar ra bő vült. Az

56 új kar több sé ge az in téz mé nyen be lül meg -

le vő ka rok szét vá lá sá ból jött lét re.

A Cseh or szág ban és Ma gyar or szá gon fel ső -

fo kú ta nul má nyo kat foly ta tó szlo vá ki ai ma gyar

ta nu lók szá má ról nem ren del ke zünk pon tos

ada tok kal. Azon ban nagy va ló szí nű ség gel

meg ál la pít hat juk, hogy a cseh egye te me ken ta -

nu ló szlo vá ki ai il le tő sé gű hall ga tók szá má hoz

vi szo nyít va a ma gyar or szá gi és cseh or szá gi

egye te me ken ta nu ló szlo vá ki ai ma gyar nem ze -

ti sé gű hall ga tók szá za lé kos ará nya nem ha lad ja

meg a szlo vá ki ai egye te mek hall ga tó i nak és

ezen egye te mek ma gyar nem ze ti sé gű hall ga tó -

i nak szá za lé kos ará nya it. Ezt úgy is meg fo gal -

maz hat juk, hogy a kül föld ön ta nu ló szlo vá ki ai

és szlo vá ki ai ma gyar hall ga tók szá ma a ha zai

ará nyok nak meg fe le lő en nö ve li a szlo vá ki ai

egye te me ken ta nu ló szlo vá ki ai, il let ve a szlo -

vá ki ai ma gyar nem ze ti sé gű hall ga tók szá mát.

Ezért nem tart juk lé nye ges nek eze ket be épí te ni

sta tisz ti kai elem zé se ink be.

Vizs gá la ta in kat a nap pa li hall ga tók sta tisz -

ti kai ada ta i ra tá masz kod va vé gez zük, mi vel az

extern (le ve le ző) hall ga tók nem ze ti sé gi ös  sze -

té te lé re nem tér nek ki a sta tisz ti kák. 

A hall ga tók szá ma az em lí tett 15 év alatt

(1990–2004) Szlo vá ki á ban 54 353- mal, va gyis

103,20%-kal nőtt. A ma gyar nem ze ti sé gű hall -

ga tók szá ma ez idő alatt csak 2250-nel nőtt,

ami csak 87,28%-os nö ve ke dés nek fe lel meg.

A kor cso port szá za lé kos ará nyai sze rint 2004-

ben 8583 ma gyar nem ze ti sé gű fi a tal nak kel le -

ne ta nul nia a szlo vá ki ai fel ső ok ta tá si in téz mé -

nyek ben. A ma gyar nem ze ti sé gű fi a ta lok nak a

20–24 éves kor cso por ton be lü li csök ke né se mi -

att az 1990-es év hez vi szo nyít va 6005 fős, az az

233%-os nö ve ke dést kel lett vol na fel mu tat ni. A

ma gyar nem ze ti ség vesz te sé gei a fel ső ok ta tás -

ban is min de nek előtt a kor cso por ton be lü li

csök ke nés ben mér he tők le, amely 10,16%-ról

8,02%-ra csök kent (lásd a 32. táb lá za tot).
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SZ – Szlo vá kia, MN – ma gyar nem ze ti sé gű, KL – a ma gyar nem ze ti sé gű ek nek a kor osz tály sze rint len ni kel le ne, HI – hi -

ány, TO – több let, KO – kor cso port

99. ŠR SR. Bratislava, Ústav infor má cií a prognóz škol st va, 1990–2002 (MŠ SR). 



A szlo vá ki ai ma gyar ság az el múlt kö zel

más fél év ti zed ben nem moz gó sí tot ta 50% kö -

rü li tar ta lé ka it, és a fel ső fo kú kép zés te rén nem

in dí tot ta el az or szá gos szint hez va ló kö ze le dé -

sé nek fo lya ma ta it, el mu lasz tot ta ki hasz nál ni a

kí nál ko zó fel zár kó zá si le he tő sé ge ket.

Az, hogy a fel ső ok ta tá si hall ga tók nak csak

mint egy 4,5%-a ma gyar nem ze ti sé gű, a hely -

zet elem zés egyik gyak ran hasz nált esz kö ze,

amely nem tel je sen fe di a va lós ál la po to kat.

Kü lö nö sen így van ez, ha ezt a ma gyar la kos ság

szá za lé kos ará nya i val ha son lít ják ös  sze (1991-

ben 10,76%, 2001-ben 9,68%).

A ma gyar nem ze ti sé gű fel ső ok ta tá si hall ga -

tók szá má ban mu tat ko zó hi ány 1990 és 2004 kö -

zött 982-vel, az az 35,41%-kal nőtt, de az em lí -

tett kor cso port arány csök ke né se mi att vé gül is a

hi ány szá za lék ban ki fe jez ve az 1990-es 51,82%-

ról 2004-re 43,75%-ra ja vult. Ez a ja vu lás azon -

ban nem volt fo lya ma tos, ha nem va ló já ban csak

az 1998 és 2004 köz ti idő szak alatt kö vet ke zett

be. De va jon mi ért nem volt hall ga tói hi ány csök -

ke nés már a ko ráb bi nyolc év ben és mi ért ép pen

most in dult be ez a fo lya mat? Az utób bi kér dés -

re ke res ve a vá laszt: va ló szí nű leg a szlo vá ki ai

ma gyar ság rá éb redt, hogy az el sze gé nye dés ből,

a ma ga sabb mun ka nél kü li ség ből, a rossz szo ci á -

lis, gaz da sá gi hely zet ből ki ve ze tő út a ma ga sabb

mű velt sé gen ke resz tül tör tén het.

El mond hat juk te hát, hogy a szlo vá ki ai ma -

gyar nem ze ti ség fel ső fo kú kép zé sé ben egy po -

zi tív fo lya mat in dult be 1998–2004 kö zött,

amely a hi ány nem csak szá za lé kos, ha nem

szám be li csök ke né sé ben is meg nyil vá nul

(3972-ről 3755-re). En nek egy má sik sta tisz ti -

kai bi zo nyí té ka az is, hogy a kor cso port szá za -

lé kos ará nya és a ma gyar nem ze ti sé gű hall ga -

tók szá za lék ban ki fe je zett ará nya köz ti kü lönb -

ség 1990-ben 5,27%-ot tett ki (10,16–4,89),

1998-ban 4,63%-ot és 2004-ben már csak

3,51%-ot (lásd a 32. táb lá za tot).

A most ecse telt po zi tív vál to zás üte mé nek

fel gyor sí tá sa, kül ső ösz tön zé se, tá mo ga tá sa le -

het ne a ma gyar nem ze ti ség egyik leg fon to sabb

fel ada ta, hi szen e vál to zás for rá sát ma ga a la -

kos ság nyi tot ta meg.

Az em lí tett hall ga tói lét szám ban meg mu tat -

ko zott hi ány csök ke né se azért is fi gye lem re

mél tó és ösz tön ző, mert az a szlo vá ki ai, min de -

nek előtt szlo vák nyel vű fel ső ok ta tás ban kö vet -

ke zett be an nak el le né re, hogy ép pen er re az

idő szak ra esik a ma gyar or szá gi in téz mé nyek

ál tal Szlo vá kia te rü le tén mű köd te tett ma gyar

nyel vű nap pa li fel ső ok ta tás in ten zív bő ví té se.

3.4.2. A hall ga tók szak ága za tok sze rin ti

meg osz lá sa

Az aláb bi ak ban a ma gyar nem ze ti ség fel ső fo kú

mű ve lő dé sé nek né mely rész le te i re is sze ret -

nénk rá mu tat ni. El ső ként a Szlo vá ki á ban meg -

szo kott öt szak ága zat – egye te mi, mű sza ki,

köz gaz da sá gi, me ző gaz da sá gi, mű vé sze ti –

men tén le zaj ló vál to zá sok elem zé sé vel kezd -

jük. A hall ga tók szá má nak nö ve ke dé se Szlo vá -

ki á ban 1990 és 2004 kö zött a szak ága za tok sze -

rint kü lön bö ző. Leg ki sebb (33,37%-os) ará nyú

nö ve ke dés a mű sza ki mér nök kép zés ben, a leg -

na gyobb (248,89%-os) nö ve ke dés pe dig a köz -

gaz da sá gi sza kok hall ga tó i nál ta pasz tal ha tó

(lásd a 33. táb lá za tot). Meg le pő vi szont az,

hogy az ag rár jel le gű te rü le te ken na gyobb

szám ban élő ma gyar fi a ta lok kö zül 15,89%-kal

ke ve seb ben ta nul nak az ag rár sza ko kon, mint

1990-ben. Er re na gyon ne héz lo gi kus ma gya rá -

za tot ta lál ni. A ma gyar nem ze ti ség a leg na -

gyobb, 282,29%-os di ák szám-nö ve ke dést szin -

tén a köz gaz da sá gi szak irány za tok nál ér te el.

Ez a nö ve ke dés meg ha lad ja a szlo vá ki ai nö ve -

ke dést, amely a ko má ro mi köz gaz dász kép zés

be in du lá sá val ma gya ráz ha tó. A mű sza ki irány -

za tok nál a szlo vá ki ai gya ra po dás 33,37%-os, a

ma gyar nem ze ti sé gű e ké vi szont 34,45%-os

volt. Ez azért is meg le pő, mert olyan mű sza ki

sza kok ról van szó, ame lyek az ipa ri ter me lés -

hez kap cso lód nak, és köz tu dott, hogy a ma gya -

rok ál tal la kott te rü le te ken ke ve sebb az ipa ri

üze mek szá ma. Ez egye dül az zal ma gya ráz ha -

tó, hogy a fel ső ok ta tá si in téz mé nyek mű sza ki

irány za ta in a töb bi ága za tok hoz ké pest lé nye -

ge sen ki sebb a hall ga tó szám-emel ke dés, így a

mű sza ki mér nök kép zés be kön  nyebb a be ju tás.

A ma gyar érett sé gi ző fi a ta lok va ló szí nű leg ezt

a le he tő sé get hasz nál hat ták ki ta nul má nya ik

foly ta tá sá ra.
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A szlo vá ki ai fel ső ok ta tás nak a rend szer vál -

tást kö ve tő 15 év ben el ért di na mi kus fej lő dé sét

a ma gyar nem ze ti sé gű ek fel ső fo kú kép zé se

csak le ma rad va tud ta kö vet ni. 

Az aláb bi ak ban szak ága za tok ra le bont va

ele mez zük a ma gyar nem ze ti sé gű ek fel ső fo kú

mű ve lő dé sé ben meg le vő di ák szám-hi á nyo kat.

A sta tisz ti kai ada tok sze rint még min dig te te -

mes a hi ány, a le ma ra dás, hi szen 2004-ben az

öt szak ága zat hi á nya 30,86% (egye te mi sza -

kok) és 69,48% (mű vé sze tek) kö zött moz gott

(lásd a 34. táb lá za tot).

A már ko ráb ban or szá gos szin ten jel zett hi -

ány csök ke nés 1990-től 2002-ig az egyes szak -

ága za tok ese té ben szá za lék ban is ki mu tat ha tó,

ki vé telt csak a me ző gaz da sá gi és mű vé sze ti

sza kok ké pe zik, ahol a hi ány nőtt. Ez utób bi

sza ko kat csak két egye te men, a nyi trai Szlo vák

Me ző gaz da sá gi Egye te men és a zó lyo mi Mű -

sza ki Egye te men, il let ve a há rom mű vé sze ti fő -

is ko lán le het ta nul ni. 

A szlo vá ki ai ma gyar ság fel ső ok ta tá sá nak

egyik leg ége tőbb, leg fá jóbb pont ja ép pen az

ag rár szak em be rek hi á nya és 1990-től az ilyen

mér nök kép zés stag ná lá sa an nak el le né re,

hogy 2000-ig 47,67%-os nö ve ke dést mu ta tott

az ag rár sza ko kon a ma gyar hall ga tók szá ma.

Ez a nö ve ke dés ugyan is gya kor la ti lag csak

1999-ben és 2000-ben va ló sult meg. 2000

után há rom év alatt a hall ga tók szá ma új ból az

1990-es év szint jé re esett vis  sza (lásd a 35.

táb lá za tot). A ma gya rok ál tal la kott te rü le tek

adott sá gai, ki hasz nál ha tó sá ga mi att azon ban e

te rü le te ken a me ző gaz da ság ban és az azt ki -

egé szí tő fel dol go zó ága za tok ban dol go zó

szak em be rek ará nya sok kal ma ga sabb, mint

Szlo vá kia más te rü le te in. A ma gyar ság több -

sé ge a me ző gaz da ság ból él. Ezért a ma gyar ság

gaz da go dá sát, élet szín vo na lá nak, szo ci á lis

hely ze té nek ja vu lá sát lé nye ge sen elő se gít het -

né, ha sok kal ma ga sabb len ne az ag rár szak em -

be rek ará nya. 
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A sta tisz ti kai ada tok alap ján 1999-ig, 2000-

ig az em lí tett szak ága za to kon ta nu ló ma gyar

nem ze ti sé gű hall ga tók szá ma és szá za lé kos

ará nya – né mi ki len gé sek től el te kint ve – vi -

szony lag egyen le te sen kö ze le dett az or szá gos

ará nyok hoz (lásd a 36. táb lá za tot).

Ezt ki egyen sú lyo zott ten den ci a ként köny -

vel het jük el (lásd a 35. és 36. táb lá za tot). 1999

és 2004 kö zött azon ban ez a ten den cia meg -

bom la ni lát szik. A mű sza ki sza kok nál ugyan is

egy na gyon me re dek csök ke nés re fi gyel he tünk

fel: ma gyar hall ga tók szá ma 1312-ről 1124-re

esett vis  sza, az az kö zel 14,5%-kal csök kent,

ami kor or szá gos szin ten a hall ga tók szá ma

12%-kal emel ke dett. 

Ha eze ket a szám ada to kat ki egé szít jük a

köz gaz da sá gi sza kok hall ga tó i nak szám ada ta i -

val, ahol or szá gos szin ten a hall ga tók szá ma

csak 2000 és 2004 kö zött 12,43%-kal emel ke -

dett, azt lát juk, hogy a ma gyar hall ga tók szá ma

43,08%-kal nőtt ugyan ab ban az idő ben.

1999 óta kü lö nö sen na gyot fej lő dött a ma -

gyar nem ze ti ség fel ső fo kú kép zé se a töb bi, ún.

egye te mi szak ága za ton, hi szen a 60,12%-os

gya ra po dás lé nye ge sen meg ha lad ja az or szá gos

nö ve ke dés 37,55%-át. 

Vizs gál juk meg a szlo vá ki ai, il let ve ma gyar

nem ze ti sé gű fel ső ok ta tá si hall ga tók szak ága za -

tok sze rin ti bel ső el ren de zé sét, ará nya it (lásd a

36. táb lá za tot)! A sta tisz ti kai ada tok ar ról ta -

nús kod nak, hogy a ma gyar hall ga tók szak ága -

za tok sze rin ti meg osz lá sa mind vé gig el tér az

or szá gos meg osz lás tól. A ma gyar nem ze ti sé gű

hall ga tók kö ré ben az egye te mi sza kok hall ga tói

min dig na gyobb arány ban van nak, mint Szlo -

vá kia ös  szes hall ga tói kö zött. A nagy di ák szá -

mú egye te mi és mű sza ki irány za tok nál 1990 és

1999 kö zött egy más hoz kö ze le dő volt a fej lő -

dé si ten den cia.

Az egye te mi sza kok nál az 1990-es 11,36%-

os el té rés 1999-re 2%-ra csök kent, de úgy,

hogy mind vé gig a ma gyar nem ze ti sé gű hall ga -

tók nál volt ma ga sabb a ré sze se dé se. A várt tel -

jes ki egyen lí tés azon ban nem kö vet ke zett be,

mert az egye te mi sza kok ra já ró ma gyar nem ze -

ti sé gű hall ga tók szá ma et től kezd ve el len té tes

irá nyú gyors emel ke dést pro du kál va 2004-re

már az ös  szes ma gyar nem ze ti sé gű hall ga tók

56,05%-át tet te ki, 10,45%-kal meg ha lad va a

45,60%-os or szá gos ré sze se dé si arányt.

En nek a hir te len fej lő dé si irány vál tás nak az

oka it a rész le tek ben ta lál juk meg. Az egye te mi

irány za tú sza kok ma gyar hall ga tói szá má nak

hir te len nö ve ke dé sé hez min de nek előtt a nyi trai

Kons tan tin Egye te men és a ko má ro mi Selye

Já nos Egye te men a pe da gó gus kép zés ben le vő

hall ga tók szá má nak hir te len meg nö ve ke dé se

idéz te elő. Ez is bi zo nyít ja, hogy a szlo vá ki ai

ma gyar ság ré szé ről 1999 óta na gyobb az igény

a ma ga sabb is ko lá zott ság, mű velt ség el éré sé re.

Az vi szont, hogy ez az igény a hu mán tu do má -

nyok irá nyá ban mu tat ko zik meg, nem kis mér -

ték ben a ma gyar nyel vű fel ső ok ta tás na gyobb

le he tő sé gé ben, kí ná la tá ban, de az alap- és kö -

zép is ko lák ban fo lyó ok ta tás ra is ve zet he tő

vissza. Ta lán nem el ha mar ko dott ezt a re ál tan -

tár gyak ok ta tá sá nak szín vo na lá ban és for má i -

ban is ke res ni. Hasz nos vol na mé lyebb tu dás -

fel mé rés sel, szo ci o ló gi ai ku ta tás sal fel de rí te ni

a vá zolt fej lő dé si ten den ci ák iga zi oka it.

Az el mon dot tak tól el té rő fej lő dé si ten den -

ci á kat fe dez he tünk fel a mű sza ki irány za tok

hall ga tói szá má nak vál to zá sai alap ján.

A mű sza ki irány za tok hall ga tó i nak a szá ma

or szá gos szin ten – két ki sebb ki len gés től el te -

kint ve – 1990-től 2004-ig ugyan nem egyen le -

te sen, de nőtt. Ez a hall ga tói lét szám nö ve ke dés

az ös  szes hall ga tók szá má nak nagy ará nyú,

103,20%-os nö ve ke dé sé vel szem ben lé nye ge -

sen ala cso nyabb, csu pán 33,37%-os volt (lásd a

33. táb lá za tot).

Or szá gos szin ten a mű sza ki irány za tok hall -

ga tói az ös  szes hall ga tók 42,15%-át tet ték ki

1990-ben, amely nem egy for ma ütem ben, de

2001-re fo lya ma to san 28,95%-ra csök kent. A

2004-es sta tisz ti kai ada tok ar ra en ged nek kö -

vet kez tet ni, hogy ez a csök ke nés to vább foly ta -

tó dik. A sta tisz ti kai ada tok azt is mu tat ják,

hogy az egye te mi, de a köz gaz da sá gi sza kok

te rén is te lí tő dik a pi ac, és a tár sa da lom kez di

tu da to sí ta ni a vál tás szük sé ges sé gét. Az egye te -

mek az el múlt év ti zed ben in kább az ér dek lő dés

sze rint for mál ták kí ná la ta i kat, nem pe dig a tár -

sa dal mi, gaz da sá gi, pi a ci igé nyek sze rint.

A ma gyar nem ze ti sé gű hall ga tók ese té ben

en nél jó val el té rőb ben ala kul tak a bel ső ará -
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nyok. A mű sza ki irány za to kon ta nu ló ma gyar

hall ga tók az ös  szes ma gyar nem ze ti sé gű hall -

ga tók 32,43%-át al kot ták 1990-ben, s ez

9,75%-kal ala cso nyabb volt az or szá gos arány -

nál, és az or szá gos csök ke nést nem kö vet ve

1998-ig 35,19%-ra emel ke dett, va gyis 4,39%-

kal már az or szá gos arány szám fö lé emel ke -

dett. En nek oka i ra már az elő ző ek ben ki tér -

tünk. Az ezt kö ve tő öt év ben az tán új ból me re -

de ken le fe lé ívelt a ma gyar mű sza ki hall ga tók

ré sze se dé se, és 2004-ben már csak 23,28%-át

al kot ták, és új ból az or szá gos ará nyok alá ke rül

4,38%-kal. Fel té te lez he tő, hogy a mű sza ki

irány za tok tól a ko má ro mi egye tem von ja el a

leg több hall ga tót. 

Mind vé gig lát ha tó (lásd a 36. táb lá za tot),

hogy a mű sza ki, köz gaz da sá gi, me ző gaz da sá gi

sza kok ma gyar hall ga tói ki sebb arány ban já rul -

nak hoz zá az ös  szes ma gyar hall ga tók szá má -

hoz, mint az az or szá gos ada tok hoz mér ten kí -

vá na tos len ne. 

3.4.3. A hall ga tók meg osz lá sa vá ro sok, egye -

te mek, ka rok kö zött

A ma gyar nem ze ti ség fel ső fo kú mű ve lő dé sé -

nek ösz tön zé se, se gí té se, tá mo ga tá sa szem -

pont já ból azt is meg kell vizs gál ni, hogy mely

egye te me ken, mely ka ro kon ta nul a leg több

ma gyar hall ga tó, hi szen ez zel a ma gyar nyel vű

fel ső ok ta tás fej lesz té sé nek le he tő sé gei, fel tét -

elei is fel szín re ke rül het nek.

A ma gya rok ál tal la kott te rü le tek hez kö ze li

vá ro sok (Po zsony, Nyi tra, Kas sa) egye te me in

ta nult 2004-ben a ma gyar fi a ta lok kö zel 90%-a

(lásd a 37. táb lá za tot). E há rom vá ros ban gya -

kor la ti lag va la men  nyi ta nul má nyi sza kot le het

ta nul ni. Az el múlt 15 év ben azon ban vol tak

olyan vál to zá si ten den ci ák, ame lyek kel a ma -

gyar nem ze ti ség szem pont já ból ér de mes fog -

lal koz ni. 1990 óta ma ga san a leg na gyobb di ák -

szám-nö ve ke dés Nyitrán volt, ahol a hall ga tók

szá ma 662-ről 2004-ben 1518-ra, te hát 856- tal,

az az 129,31%-kal nőtt. Nyitrától lé nye ge sen le -

ma rad va kö vet ke zik Po zsony 372 hall ga tó val

(26,07%-os nö ve ke dés sel), Kas sa, ahol a hall -

ga tók szá ma 437-tel, va gyis 107,90%-al nőtt a

jel zett idő ben. E vá ro sok kö zé be lé pett egye te -

mi vá ros ként Ko má rom, ahol 386 nap pa li hall -

ga tó ta nult 2004-ben. 

Is me re tes, hogy a po zso nyi Come nius

Egye tem Böl csé szet tu do má nyi Ka rá nak ma -

gyar nyelv és iro da lom sza kos kép zé sén kí vül

Szlo vá ki á ban csak a nyi trai Kons tan tin Egye te -

men (UKF) folyt 2004-ig ma gyar nyel vű fel ső -

fo kú kép zés. Ez te szi a nyi trai fel ső ok ta tást

von zó vá a ma gyar nem ze ti sé gű fi a ta lok szá má -

ra. A ma gyar nyel vű ok ta tás kül ső ha tal mi esz -

kö zök kel va ló be fo lyá so lá sá tól, kor lá to zá sá tól

füg gő en vál to zik a nyi trai ma gyar hall ga tók

szá ma is. Ez zel ma gya ráz ha tó a hall ga tói lét -

szám nö ve ke dés a Kons tan tin Egye te men 1995-

ig. Az ezt kö ve tő há rom éves idő szak ban a Pe -

da gó gi ai és a Böl csé szet tu do má nyi Ka ron meg -

szün tet ték a ma gyar nyel vű ta nár kép zést a ma -

gyar is ko lák ré szé re, a hall ga tók szá má nak nö -

ve ke dé se meg állt, sőt csök kent is, ho lott eb ben

az idő szak ban szin te min den egye te men, egye -

te mi vá ros ban fo ko za to san nőtt a ma gyar hall -

ga tók szá ma. Az 1999-es rek tor vál tást kö ve tő

idő szak ban a lé nye ge sen meg vál to zott egye te -

mi po li ti ka új ból gyors, je len tős ma gyar hall ga -

tói szám nö ve ke dést ered mé nye zett a Kons tan -

tin Egye te men, s ez zel Nyitrán is. Ez te hát az -

zal ma gya ráz ha tó, hogy az egye te men meg -

szűn tek a ma gyar ta ní tó- és ta nár kép zést kor lá -

to zó in téz ke dé sek és kö rül mé nyek. A ma gyar

alap- és kö zép is ko lák ré szé re gya kor la ti lag va -

la men  nyi tan tárgy ok ta tá sá ra meg hir de ti az

egye tem a fel vé te lit. Ezen kí vül a Kons tan tin

Egye te men lé nye ge sen ki bő vül tek a nem ta ná -

ri sza kok vá lasz tá sá nak le he tő sé gei is. Azt,

hogy a nyi trai, il let ve nyi trai ma gyar nyel vű

fel ső ok ta tás szak mai, tu do má nyos bá zi sát a

szlo vá ki ai ma gyar ság ho gyan tud ja ki hasz nál ni

sa ját fel ső fo kú kép zé sé nek fej lesz té sé re, most

már – és 2004. má jus 1-jé től még in kább – csak

tő le függ.

A ma gyar nem ze ti sé gű hall ga tók szá mát és

ré szük re a ta nul má nyi prog ra mok vá lasz tá si le -

he tő sé gét te kin tet ve Szlo vá ki á ban a leg di na mi -

ku sab ban fej lő dő egye tem a Nyi trai Kons tan tin

Egye tem. Po zsony az egye te mi ok ta tás, a tu do -

má nyos, ku ta tói kon dí ció te kin te té ben fő vá ros

jel le gé ből adó dó an is ma ga san fe lül múl ja a

töb bi vá rost.
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A po zso nyi egye te me ken a ma gyar nem ze -

ti sé gű hall ga tók szá ma 1999-ig fo ko za to san

emel ke dett, 2000 és 2004 kö zött vi szont el kez -

dett csök ken ni, ho lott az összhall gatószám lé -

nye ges emel ke dést mu tat. Már most kezd be -

iga zo lód ni, hogy a 2000 óta in ten zív ma gyar

nyel vű fel ső ok ta tás rek lám ja és ki bő vült le he -

tő sé gei Szlo vá ki á ban és Ma gyar or szá gon egy -

aránt, el ső sor ban a po zso nyi elit egye te mek ről

von ja el a ma gyar hall ga tó kat. A ma gyar nem -

ze ti kö zös ség szá má ra lét fon tos sá gú sza ko kon

ez ál tal csök ken a ma gyar hall ga tók szá ma és

ug rás sze rű en nő a ma gyar pe da gó gus kép zők

hall ga tó i nak a szá ma, ho lott en nek pi a ca már

túl te lí tő dött. A leg több ma gyar hall ga tó (1799)

azon ban még min dig po zso nyi egye te me ken ta -

nul, ezt kö ve tik 1518 hall ga tó val a nyi trai

egye te mek, és tő lük le sza kad va Kas sa, ahol

2004-ben 842 ma gyar hall ga tó ta nult (lásd a

37. táb lá za tot).

A ka ro kon a hall ga tók szá mát azért ér de mes

fi gyel ni, mert az ok ta tás és an nak szer ve zé se

ott fo lyik. Ha va la me lyik ka ron a hall ga tók szá -

ma elég nagy, ott a nyi trai ta go za tos mo dell

min tá já ra akár a ma gyar nyel vű elő adá so kat,

ok ta tást is meg le het szer vez ni. Min ta ként a 38.

táb lá zat ban fel dol goz tuk azon ka rok hall ga tó i -

nak szám ada ta it, ame lyek nek több, mint 100

ma gyar nem ze ti sé gű hall ga tó juk van. A ki vá -

lasz tott évek ben ös  sze sen 23 ilyen egye te mi

kart ta lál tunk, és va la men  nyi év ben az el ső tíz

kö zött he lyez ke dett el a Kons tan tin Egye tem

két ka ra (Ter mé szet tu do má nyi Kar, Böl csé szet -

tu do má nyi Kar), a Szlo vák Mű sza ki Egye tem

Vil la mos mér nö ki és In for ma ti kai, va la mint a

Šafárik Egye tem Or vo si Ka ra. Nyolc ka ron va -

la men  nyi fi gyelt év ben 100 fö lött volt a ma gyar

hall ga tók szá ma. Ezek a ka rok meg éret tek ar ra,

hogy ma gyar nyel ven is szer vez ze nek hall ga tó -

ik szá má ra elő adá so kat. Ter mé sze te sen ez ma -

gyar ta ná rok és az ő kez de mé nye zé sük nél kül

nem megy. 

3.5. A ma gyar nyel vű fel ső ok ta tás és fel ső ok -

ta tá si in téz mé nye i nek ki ala ku lá sa

3.5.1. A ma gyar nyel vű fel ső ok ta tás és az eu -

ró pai tren dek

Már az 1950-es évek től tör tén tek kí sér le tek a

na gyon he te ro gén eu ró pai fel ső ok ta tás ös  sze -

han go lá sá ra, har mo ni zá lás ra. Ezek kö zül ki -

emel ke dik az Eu ró pai Kred it Át vi te li Rend szer

(ECTS) ki dol go zá sa, va la mint az eu ró pai egye -

te mek rek to rai ál tal Bo log ná ban 1989-ben alá -

írt és ki bo csá tott Mag na Char ta is, amely ben az

alá írók töb bek kö zött már a ta ná rok, di á kok

mo bi li tá sa, a vizs gák, vég zett sé gek köl csö nös

el is me ré se mel lett száll tak sík ra. Je len tős elő re -

lé pést je len tett az 1997-ben Lis  sza bon ban meg -

kö tött eu ró pai szin tű egyez mény is, amely nek

do ku men tu ma it az Eu ró pa Ta nács és az

UNESCO ké szí tet te el.

Az eu ró pai fel ső ok ta tás har mo ni zá lá sa te -

kin te té ben át tö rést je len tett a Sor bonne Nyi lat -

ko zat. Eb ben Fran cia or szág, Né met or szág,

Olasz or szág és az Egye sült Ki rály ság ok ta tá si

mi nisz te rei, a Sor bonne ala pí tá sá nak 800. év -

for du ló ja al kal má ból Pá rizs ban tar tott ta lál ko -

zó juk al kal má val fel hí vás sal for dul tak az egye -

te mi vi lág hoz a nyi tott eu ró pai fel ső ok ta tá si

tér ség lét re ho zá sá ra. Ezt kö vet te ta lán a leg je -

len tő sebb, 29 eu ró pai or szág ok ta tá si mi nisz te -

rei ál tal 1999-ben alá írt egyez mény, a Bo lo gnai

Nyi lat ko zat, amely már a Sor bonne Nyi lat ko -

zat gya kor la ti meg va ló sí tá sát tar tal maz za és

irá nyoz za elő. Prá gá ban 2001-ben már 32 or -

szág ok ta tá si mi nisz te ré nek ér te kez le tén ér té -

kel ték a Bo lo gnai Nyi lat ko zat ál tal meg je lölt

hat lé nye ges te rü le ten el ért ered mé nye ket, és

to váb bi fel ső ok ta tá si te rü let re is kitértek.

106 

Je -

len leg a Bo lo gnai Nyi lat ko za tot már 45 eu ró pai

ál lam ír ta alá.

Nem vé let len, hogy a fel ső ok ta tá si rend sze -

rek har mo ni zá lá sá nak fo lya ma ta egy be esik az

127A szlovákiai magyar felsőoktatás

106.  Hru bos: i. m. 
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Eu ró pai Unió újabb bő ví té sé nek utol só sza ka -

szá val. Va ló szí nű leg az sem vé let len, hogy ép -

pen eb ben az idő szak ban nyíl nak le he tő sé gek a

csat la koz ni kí vá nó Szlo vá ki á ban ma gyar nyel -

vű fel ső ok ta tá si in téz mé nyek lét re ho zá sá ra.

A szlo vá ki ai ma gyar nyel vű fel ső ok ta tá si

in téz mé nyek lét re ho zá sá nál, így a nyi trai Kö -

zép-eu ró pai Ta nul má nyok Ka rá nak és a ko má -

ro mi Selye Já nos Egye tem meg ala pí tá sá nál is

az eu ró pai fel ső ok ta tá si tér ség szem pont ja it,

min de nek előtt a bo lo gnai és az azt kö ve tő prá -

gai (2001), ber li ni (2003) és a bergeni (2005)

mi nisz te ri ta nács ko zá sok aján lá sa it szük sé ges

fi gye lem be ven ni. Az ál ta lá nos el vi aján lá sok

kö zül a szlo vá ki ai ma gyar fel ső ok ta tás szá má -

ra kü lö nö sen fon tos az élet hos  szig lan tar tó ta -

nu lás hang sú lyo zá sa, de nem ke vés bé a mi nő -

ség és ver seny ké pes ség biz to sí tá sa is. Az el ső

azért, mert ál ta la le het ne va la mit be hoz ni ab ból

az 50%-os szám be li le ma ra dás ból, ame lyet az

utób bi öt év ti zed ben a szlo vá ki ai ma gyar ság

fel hal mo zott a fel ső ok ta tás te rén. A mi nő ség és

ver seny ké pes ség biz to sí tá sa pe dig lét kér dé se

az ide gen, több sé gi nyel vi, va la mint a ha tá ron

át nyú ló anya nyel vi ok ta tás nö vek vő le he tő sé -

ge i nek kö ze gé ben mű köd ni kí vá nó ki sebb sé gi

nyel vű fel sőok tatás nak.

107

3.5.2. Ma gyar nyel vű fel ső ok ta tás Szlo vá ki á -

ban

A rend szer vál tá sig Szlo vá ki á ban két he lyen

volt ma gyar nyel vű fel ső ok ta tás. A po zso nyi

Come nius Egye te men a Ma gyar Nyelv és Iro -

da lom Tan szék ké pe zett ma gyar nyelv és iro da -

lom sza kos ta ná ro kat, ahol a má sik tan tárgy ok -

ta tá sa már tel je sen szlo vák nyel ven folyt. A

má sik hely a nyi trai Kons tan tin Egye tem (és

jog előd jei: a Pe da gó gi ai Kar, Pe da gó gi ai Fő is -

ko la), ahol al só ta go za tos ta ní tó kat, va la mint

fel ső ta go za tos és kö zép is ko lai ta ná ro kat ké -

pez tek a ma gyar tan nyel vű is ko lák ré szé re kü -

lön bö ző szak pá ro sí tá sok ban. 1974-ig a kép zés

az igé nye ket ki tud ta elé gí te ni, de az azt kö vet -

ke ző 15 év ben a ma gyar nyel vű kép zés már

csak kor lá to zott for má ban lé te zett.

A rend szer vál tást kö ve tő en a nyi trai ma gyar

nyel vű fel ső ok ta tás rö vid időn be lül új ból

olyan szint re ju tott, hogy tel jes egé szé ben biz -

to sí ta ni tud ta a ma gyar is ko lák ál tal igé nyelt ta -

ní tók és ta ná rok kép zé sét. A ta ná rok szá ma egy

év alatt 30-ról 60-ra, a hall ga tók szá ma öt év

alatt 120-ról 730-ra nőtt. A ma gyar nyel vű ok -

ta tás mér té ke a tan szé kek ma gyar nem ze ti sé gű

ta ná ra i nak szá má tól füg gött. Et től kezd ve

Nyitrán a ma gyar ta ní tó- és ta nár kép zés ter je -

del me csak a je lent ke zők szá mán múlt.

A rend szer vál tást kö ve tő en a szlo vá ki ai fel -

ső ok ta tá si in téz mé nyek ben az em lí tett két he -

lyen kí vül csak a besz ter ce bá nyai Bél Má tyás

Egye te men in dult kis lét szá mú hall ga tó val

1998-ban ma gyar filoló gusképzés.
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A há rom ál la mi lag fi nan szí ro zott in téz -

mény ben ös  sze sen 500–600 kö zött mo zog a

nap pa li ta go za tos hall ga tók szá ma és 200–250

kö zött a le ve le ző (ex tern) kép zés ben részt ve vő

hall ga tók szá ma. Ezek a hall ga tók vesz nek

részt a ma gyar vagy rész ben ma gyar nyel vű

fel ső ok ta tá si kép zés ben. A nyi trai Kons tan tin

Egye te men a 2002/2003-as tan év ben 419 nap -

pa li ta go za tos és 212 le ve le ző (ex tern) kép zés -

ben részt ve vő hall ga tó ja volt a ma gyar szek ci -

ó nak. (Nyitrán az 1995/1996-os tan év ben a ma -

gyar szek ció nap pa li ta go za tos hall ga tó i nak

szá ma 619 volt, a leg több a ma gyar szek ció tör -

té ne te so rán). A nyi trai ma gyar ta ní tó- és ta nár -

kép zés ben 1990 és 2003 kö zött kö zel 1400

hall ga tó szer zett egye te mi dip lo mát.

Szlo vá ki á ban az ál la mi fi nan szí ro zá sú, há -

rom he lyen fo lyó ma gyar nyel vű kép zé sen kí -

vül Ma gyar or szág és a ma gyar or szá gi fel ső ok -

ta tá si in téz mé nyek tá mo ga tá sá val fo lya ma to -

san több he lyen is el kez dő dött a ma gyar nyel vű

fel ső ok ta tá si kép zés. Eze ket négy ka te gó ri á ba

so rol hat juk a kép zés for má ja és fi nan szí ro zá sa

szem pont já ból. 
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Ezek kö zül önál ló, sa ját kép zé si rend szer -

rel, inf rast ruk tú rá val csak a ko má ro mi Kál vin

Já nos Te o ló gi ai Aka dé mia ren del ke zett. Az

1992-ben in dult ma gyar nyel vű kép zés prog -

ram ja azon ban csak re for má tus te o ló gus kép -

zés re és az egy ház igé nye i nek meg fe le lő szak -

em be rek kép zé sé re ter jed ki. Ezek dip lo má it

csak az egy ház is mer te el.

Ezen kí vül 1992-től ma gyar nyel vű le ve le -

ző ki he lye zett kép zé se ket in dí tott a sá ros pa ta ki

Come nius Ta ní tó kép ző Fő is ko la Kas sán (meg -

szű nő ben), a sop ro ni Be ne dek Elek Óvó nő kép -

ző Fő is ko la, a Bu da pes ti Ker té sze ti Egye tem

kecs ke mé ti Ker té sze ti Fő is ko lai Ka ra és a győ -

ri Apá czai Cse re Já nos Ta ní tó kép ző Fő is ko la

Ko má rom ban Ko má ro mi Vá ro si Egye tem

(Schola Comaromien sis) né ven. Az el telt tíz év

alatt be bi zo nyo so dott, hogy ezek nem al kal ma -

sak ar ra, hogy Szlo vá ki á ban akk re di tált ta nul -

má nyi prog ra mo kat in dít sa nak, és a mű kö dé -

sük höz szük sé ges szlo vá ki ai tör vé nyes ke re tek

is hiány oz nak.
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E há rom le ve le ző kép zés ben a

hall ga tók szá ma 300–400 kö zött mo zog, és ed -

dig 550–600 hall ga tó vég zett (Sop ron 150,

Győr 250, Kecs ke mét 150).
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A ma gyar nyel vű fel ső ok ta tás bő ví té sé nek

má so dik hul lá ma és az elő ző ek től el té rő for má -

ja a ki lenc ve nes évek má so dik fe lé re te he tő. A

bu da pes ti Gá bor Dé nes Fő is ko la 1999-ben

Kas sán és ké sőbb Dió sze gen in dí tott le ve le ző

kép zést, a Ta ta bá nyai Mo dern Üz le ti Tu do má -

nyok Fő is ko lá ja pe dig Dunasz er da he lyen nyi -

tott fő is ko lai (Bc.) szin tű nap pa li ta go za tos

kép zést. E kép zé sek költ ség té rí té se sek, az ok ta -

tá si köz pon tok gaz da sá gi ala pon működ nek.
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Az ezek ben meg szer zett dip lo mák Szlo vá ki á -

ban Bc. szint nek fe lel nek meg.

A ma gyar nyel vű ok ta tás ne gye dik ka te gó -

ri á já ba so rol ha tó a Bu da pes ti Köz gaz da ság-tu -

do má nyi és Ál lam igaz ga tá si Egye tem Gaz dál -

ko dás tu do má nyi Ka rá nak Kirá ly helme cen ki -

he lye zett, 1993-tól mű kö dő nap pa li ta go za ta,

amely Bc. szin tű kép zést nyújt, va la mint a

2001-ben Ko má rom ban ugyan azon egye tem

ál tal a Selye Já nos Egye te mért Ala pít vány szer -

ve zé sé ben in dí tott egye te mi szin tű köz gaz dász -

kép zés. Ko má rom ban a gaz da sá gi sza kon in -

dult nap pa li ta go za tos kép zés gaz da sá gi in for -

ma ti ka, kom mu ni ká ció, pénz ügy spe cial izá -

ciók ban fo lyik. A bu da pes ti Mű sza ki és Gaz da -

ság tu do má nyi Egye tem 2002-ben szin tén a

Selye Já nos Egye te mért Ala pít vány szer ve zé -

sé ben mű sza ki in for ma ti kus sza kon in dí tott

nap pa li ta go za tos kép zést. Ko má rom ban a kép -

zé sek inf rast ruk tú rá val, kü lön ad mi niszt rá ci ó -

val el lá tott ki he lye zett egye te mi köz pont ban

foly nak.
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Eze ket azért vá lasz tot tuk el az elő ző -

ek től, mert a kép zés nap pa li ta go za ton fo lyik,

té rí tés men tes, ösz tön dí ja zott és tel jes mér ték -

ben Ma gyar or szág fi nan szí roz za.

A ki he lye zett kép zé si köz pon tok ban 2001-

ben ös  sze sen 942 hall ga tó, 2002-ben pe dig

1211 hall ga tó ta nult. Ezek kö zül 2001-ben a

nap pa li ta go za tos kép zés ben vé gez te ta nul má -

nya it 350 hall ga tó (gaz da sá gi sza ko kon), 2002-

ben pe dig 548 hall ga tó gaz da sá gi, 48 pe dig

mű sza ki irány za ton. 

3.6. A szlo vá ki ai ma gyar ság mű velt sé gi szin t -

jéről

3.6.1. Be ve ze tő

A nem ze ti ki sebb sé gek hely ze te ál lam ha tár o -

kon be lül, de nem zet kö zi szin ten is na gyon in -

ten zí ven fog lal koz tat ja a ku ta tó kat, po li ti ku so -

kat, a köz élet szin te va la men  nyi sze rep lő jét.

Leg gyak rab ban a ki sebb sé gek nyel vé nek, kul -

tú rá já nak, iden ti tá sá nak meg őr zé sé re kor lá to -

zó dik a tu do mány és a köz sze rep lők fi gyel me.

Azo kon a te rü le te ken, azok ban a ré gi ók ban,

ahol a nem ze ti ki sebb sé gek több ség ben él nek

vagy leg alább is olyan tö meg ben, amely ben

nyel vü ket nem csak csa lá di, ha nem tár sa dal mi,

131A szlovákiai magyar felsőoktatás

109. Uo. 92. p.

110. Sidó Zol tán: Köz ügy. Komárno, Schola Comaromiensis–K-PRINT, 2002, 119. p. 

111. Hush e gy i: i. m. 93. p.

112. Hush e gy i: i. m. 97. p.



köz éle ti szin ten is hasz nál ják, meg élik sa ját

kul tú rá ju kat, iden ti tá su kat, tu da to san, szer ve -

zet ten ápol ják, a ki sebb sé gi lét nek már sú lyos

gaz da sá gi, élet szín vo nal be li, fog lal koz ta tá si

stb. ve tü le tei is van nak. Ilyen szem pont ból

a ro ma la kos ság egész Szlo vá ki át be há ló zó

szét szórt sá ga mi att csak ki sebb, he lyi jel le gű

te rü le te ken je le nik meg eset leg gaz da sá gi, fej -

lő dé si té nye ző ként.

A ma gyar nem ze ti ki sebb ség me rő ben más

jel le gű sze rep lő je az ál lam, gaz da sá gi és tár sa -

dal mi éle té nek. A 2001-es nép szám lá lá si ada -

tok sze rint Szlo vá kia 2883 te le pü lé se kö zül 551

(19,1%) te le pü lé sén élt leg alább 100 ma gyar

nem ze ti sé gű la kos. A ma gyar nem ze ti ség nép -

sű rű ség ének egyik fon tos jel lem ző je az, hogy

a szlo vák–ma gyar ál lam ha tár csak nem tel jes

hos  szú sá gá ban ös  sze füg gő ma gyar nyelv te rü -

le ten él, ahol 410 te le pü lé sen (74,4%) a la ko -

sok több sé gét, leg alább 50%-át al kot ják. Itt él

a ma gyar ki sebb ség 76,1%-a (396 214 sze -

mély). Az sem el ha nya gol ha tó tény, hogy a ma -

gyar nem ze ti sé gű la ko sok to váb bi 116 te le pü -

lé sen al kot ják a leg alább 10%-os ki sebb sé get

(ke ve sebb, mint 50%), ahol 85 417 ma gyar

nem ze ti sé gű la kos él. 

A ma gya rok ál tal la kott te rü le tek Szlo vá kia

leg ter mé ke nyebb me ző gaz da sá gi te rü le tei,

s en nél fog va ál la mi stra té gi ai ér dek szfé ra is.

Így ta lál ko zik a ma gyar nem ze ti ki sebb ség és

az ál lam leg kü lön bö zőbb ér de kei, és így vál hat

a több ség és ki sebb ség ér de ké vé e te rü le tek

gaz da sá gi, inf rast ruk tu rá lis, tár sa dal mi fej lesz -

té se. En nek vi szont a leg fon to sabb té nye zői kö -

zé tar to zik a meg fe le lő szak mai ta golt sá gú, jó

fel ké szült sé gű em be ri erő for rás ok meg lé te. Lé -

nye gé ben te hát ez ál tal a la kos ság mű velt sé gi,

kép zett sé gi szint jé nek, a ké pes sé gek és kész sé -

gek igé nyelt szak mai ta golt sá gá nak té ma te rü le -

te i re he lyez he tő prob lé mák, kér dé sek vizs gá la -

tá nak fon tos sá ga hang sú lyo zó dik. 

A szlo vá ki ai ma gyar ság mű velt sé gi, kép -

zett sé gi szint jé vel kap cso lat ban a szak ma, po li -

ti ka, köz gon dol ko dás a kö zel múl tig meg elé ge -

dett az zal a kons ta tá lás sal, hogy a dip lo más la -

ko sok és a fel ső ok ta tás ban részt ve vő hall ga tók

ará nya a ma gyar ság kö ré ben csak fe le an nak,

mint az or szág la ko sai kö ré ben. Ez az 50%-os

le ma ra dás a II. vi lág há bo rú óta tar tó san vé gig -

kí sér te a szlo vá ki ai ma gyar sá got. 

Ez hát rá nyo san be fo lyá sol ta a szlo vá ki ai

ma gyar ság és az ál ta la is la kott te rü le tek tel jes

gaz da sá gi és tár sa dal mi éle tét. E te he tet len sé gi

ál la pot ból né mi ki tö ré si esé lyt su gallt az 1998-

as új kor mány prog ram ja, amely sze rint „a kor -

mány ga ran tál ni fog ja a nem ze ti ki sebb sé gek -

hez tar to zó ál lam pol gár ok mű velt sé gi szint jé -

nek eme lé sét az or szá gos át lag szin tjére...“

Té ve sen le egy sze rű sít ve a ma gyar ki sebb -

ség mű velt sé gi szint jé nek prob lé ma kö rét, ez -

után is csak nem a fel ső fo kú kép zés prob lé má i -

ra kor lá toz ták.

A kor mány prog ram e té zi sé nek meg va ló sí -

tá sá ra nyolc éven ke resz tül tény le ge sen nem

szü le tett komp lex stra té gi ai ala pok ra he lyez he -

tő kor mány ha tá ro zat és a kor mány ko a lí ció kar,

il let ve egye tem lét re ho zá sá ra kor lá toz ta a ma -

gyar ság mű velt sé gi szint jé vel kap cso la tos po li -

ti kai fel ada tát. Va ló já ban azon ban sok kal szer -

te ága zóbb a köz ok ta tás ra, a fel nőtt ok ta tás ra,

a köz gon dol ko dás ra ki ha tó és ki ter je dő szé -

lesspek trumú össz tár sa dal mi prob lé má ról van

szó.

A szak ma sem fi gyelt fel kel lő kép pen a mű -

velt sé gi szint prob lé ma kö ré ben rej lő ku ta tá si

le he tő sé gek re és an nak tár sa dal mi szük sé ges -

sé gé re és fon tos sá gá ra.

3.6.2. Az is ko lai mű ve lő dés ál ta lá nos ten den -

ci á i ról

Ko runk is ko lai mű ve lő dé sé nek ten den ci á it is

szem előtt kell tar ta ni, ami kor a ma gyar nem ze -

ti kö zös ség mű velt sé gi szint jé vel fog lal ko zunk.

Lé nye ges an nak ös  sze ha son lí tá sa, hogy mi lyen

mér ték ben kö ve ti a ma gyar nem ze ti ség fi a tal ja -

i nak mű ve lő dé se eze ket a ten den ci á kat. Most

csu pán né hány, e cél ból fon tos, fel fed he tő fej -

lő dé si ten den ci át eme lünk ki.

– El ső nek azt a fej lő dé si irány za tot em lít jük

meg, amely ar ról szól, hogy a leg ma ga sabb el -

ért is ko lai vég zett sé gi szint a kö zép is ko lai vég -

zett ség ről át to ló dik a fel ső fo kú kép zés re. Ezért

vá lik szük sé ges sé nö vel ni a di á kok szá mát az

érett sé gi vel vég ző dő kö zép is ko lák ban, mert

csak az ilyen di á kok lép het nek be a fel ső ok ta -

132 László Béla



tás ba.  A há rom szin tű fel ső fo kú kép zés be ve ze -

té sé vel az el ső alap szin tű kép zé si kö ve tel mé -

nyek a mun ka vég zés re al kal mas szak ké pes sé -

gek, kész sé gek és kom pe ten ci ák meg szer zé sét

irá nyoz zák elő a mun ka erő pi ac ra tör té nő ki lé -

pés le he tő sé gé vel. Ez az el kö vet ke ző évek ben,

év ti ze dek ben a szak kö zép is ko lai kép zés előny -

be he lye zé sét idéz he ti elő a ha gyo má nyos gim -

ná zi u mi kép zés sel szem ben.

A há rom szin tű fel ső fo kú kép zés szá má ra

biz to sít Szlo vá ki á ban tör vé nyes ke re te ket a

2002-ben ér vény be lé pett fel ső ok ta tá si tör vény.

A fel ső ok ta tás ban a szé les kö rű tár gyi tu dás

(mond hat juk el mé le ti) he lyett egy részt a gya -

kor la ti, konk rét mun ka vég zé si kész sé gek, ké -

pes sé gek ki ala kí tá sa fe lé moz dul el az el ső,

alap szin tű kép zés. 

A má so dik cik lus ba (mas ter, ma gisz ter) va -

ló be lé pés meg kö ve te li az el ső, ala po zó (bach -

e lor), leg alább há rom évig tar tó cik lus si ke res

el vég zé sét. Egyes szak ér tők sze rint az el ső cik -

lus hall ga tó i nak 20–40%-a foly tat hat ja ta nul -

má nya it a má so dik cik lus ban, amely nek egye -

te mi vagy dok to ri fo ko zat hoz kell ve zet nie. 

Ez tel je sen új hely zet elé ál lít ja a hall ga tó -

kat és az egész tár sa dal mat, a mun ka erő pi a cot,

amely re a du á lis, egy más mel lett pár hu za mo -

san fu tó ún. fő is ko lai, egye te mi kép zést nem is -

me rő Szlo vá kia nincs fel ké szül ve. 

A glob al izált gaz da ság azon ban jár ja a ma -

ga út ját és egy re na gyobb ér dek lő dés mu tat ko -

zik a mun ka erő pi a con az olyan szak em be rek

irán t, akik egy bi zo nyos mun ka vég zé si ké pes -

ség gel ren del kez nek füg get le nül a fel ső fo kú

vég zett sé gük től. A mű ve lő dés szer ve zés pi a co -

so dá sát ki hasz nál va a gaz da sá gi pi ac ál tal igé -

nyelt szak em ber kép zés gyors biz to sí tá sá ra ki -

ala ku ló ban van olyan szak em ber kép zé si rend -

szer és en nek in téz mé nyes ke re tei, ahol gyors

mun ka le he tő sé ge ket biz to sí tó szak ké pes sé ge -

ket, kész sé ge ket le het sze rez ni. Ezek ál ta lá ban

érett sé gi utá ni, bach e lor szin tet nem tel je sí tő,

fel ső fo kú akkred itá ció val nem ren del ke ző köz -

tes kép zé sek. Az akk re di tált fel ső fo kú in téz mé -

nyek va ló szí nű leg eb ben a csa tá ban alul ma rad -

nak. Már most vi lá go san kör vo na la zód nak

azok a ten den ci ák, ame lyek meg kér dő je le zik

a leg alább mas ter szin tű egye te mi kép zés tö me -

ge sí té sé re irá nyu ló szem lé le tet. Ez ugyan is

a ma ga sabb, im már el mé le ti szin tű egye te mi

kép zés szín vo na lá nak tel je sí té sé re nem al kal -

mas tö me gek mas ter kép zés be va ló be lé pé sé vel

a kép zés szín vo na lá nak rom lá sá hoz is ve zet ne. 

A mű velt sé gi szint a mű ve lő dés szem pont -

já ból a bo lo gnai fo lya mat ál tal is meg ha tá ro zó

fej lő dé si ten den cia az éle ten át tar tó ta nu lás. Ez

alap ve tő ele me kell, hogy le gyen a jö vő Eu ró -

pá já nak, a tu dás ala pú tár sa da lom és gaz da sá gi

pros pe ri tás meg va ló sí tá sá nak.

A fej lő dés ten den ci ái azt su gall ják, hogy az

érett sé gi után tö me ges köz tes szak em ber kép zés

és a bach e lor szin tű kép zés szá má ra he lyi, re gi -

o ná lis szin ten lesz nek biz to sít va a fel té te lek.

A mas ter, dok to ri szin tű kép zé sek vi szont már

a szé le sebb kö rű hall ga tói mo bi li tá sok ke re tei

kö zött foly ná nak a hall ga tók be vo ná sá val a tu -

do má nyos ku ta tó mun ká ba. 

A fel ső ok ta tást az is jel lem zi, hogy ki bő vül

a tu do má nyok mű ve lő i nek, a ku ta tók nak kép -

zé se a tu dós kép zés, amely az ún. dok to ri kép -

zé si for mák ban va ló sul meg. Szlo vá ki á ban

igen nagy a fej lő dés a dok toran dusz-hall gatók

szá má ban és a dok to ri prog ra mok vá lasz té ká -

ban egy aránt.

A há rom szin tű fel ső fo kú kép zés ben azon -

ban nem el ha nya gol ha tó bi zo nyos ki ala kult

ará nyok fi gye lem be vé te le. Nem zet kö zi vi -

szony lat ban ugyan is az em lí tett há rom szin tű

kép zés mind egyi ké re ki ala kult kö ve tel mény -

rend szer szint jé nek be tar tá sa mel lett szük sé gel -

te tik a hall ga tók sze lek tá lá sa. Már itt be lép a

kö zép szin tű is ko lai kép zés szín vo na lá nak je -

len tő sé ge, mert nem mind egy, hogy a ma gyar

nem ze ti sé gű hall ga tók mi lyen arány ban lesz -

nek ver seny ké pe sek az egyes fel ső fo kú kép zé -

si szin te ken be lül. A nagy szá mú hall ga tók ma -

gisz te ri kép zés be va ló be kap cso lá sa min den bi -

zon  nyal, nem zet kö zi ös  sze ha son lí tás ban ala -

cso nyabb ok ta tá si és tu dás szin tet ered mé nyez.

Az ilyen hall ga tók vi szony lag ala csony szá ma

vi szont csök ken ti az esé lyt a ma gyar nem ze ti -

sé gű ek szá má ra, hogy el fog lal has sák a gaz da -

sá gi és tár sa dal mi szfé rá ban az őket meg il le tő

ará nyú po zí ci ó kat.

A tu dós, ku ta tó (PhD.) kép zés ben is a nem -

zet kö zi ös  sze ha son lí tás kell, hogy irány adó le -
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gyen. Már nem a kü lön bö ző tu do má nyos fo ko -

za tok és cí mek meg szer zé se itt a cél, ha nem

olyan tu dó sok és ku ta tók ki ne ve lé se, akik a tu -

do mány nak és a ku ta tás nak fog ják szak mai éle -

tü ket szen tel ni.

3.6.3. A mű velt sé gi szint jel lem zé se

Itt a kép zett sé gi, mű velt sé gi szint alatt az is ko -

lai vég zett sé gi szin tet ért jük. A mű velt sé gi szint

te rén meg lé vő le ma ra dás mér té két azon le het

leg job ban le mér ni, ha ös  sze ha son lít juk a ma -

gyar ki sebb ség kö ré ben a nép szám lá lá si ada tok

alap ján meg lé vő, a leg ma ga sabb mű velt sé gi

szin tet el ért la ko sok szá má nak szá za lé kos

arány szá ma it a 10,76 %-kal, il let ve 9,68 %-kal

az utol só két nép szám lá lás ada ta i val, amely a

ma gyar ság szá za lé kos ará nyát ad ja Szlo vá kia

la kos sá gá ból.

Itt fel kell fi gyel ni öt, az or szá gos ada tok -

hoz vi szo nyít va na gyon lé nye ges el té rés re,

ame lyek az is ko lai vég zett ség te rén mu tat koz -

nak és a ma gyar nem ze ti ség mű velt sé gi le ma -

ra dá sá ra utal nak. Az ös  sze ha son lí tá son ala pu ló

elem zé sek két vo na lon tör tén het nek. Egy részt

fi gyel ni le het azo kat a je len sé ge ket, ame lyek a

szlo vá ki ai ma gyar ság nak a Szlo vá kia össz la -

kos sá gá hoz vi szo nyí tott sta tisz ti kai arány szá -

ma in ala pul nak, más részt pe dig azo kat, ame -

lyek a la kos sá gon be lü li mű velt sé gi szin tek

sze rin ti el osz lá sok ból in dul nak ki.

Elő ször is szem be tű nő, hogy igen ma gas a

csak alap is ko lai vég zett ség gel ren del ke ző ma -

gyar la ko sok ará nya. 1991-ben Szlo vá kia ilyen

vég zett sé gű la ko sa i nak 14,81 %-át al kot ták a

ma gyar nem ze ti sé gű ek. Ez 4,05 %-kal ma ga -

sabb, mint a ma gya rok 10,76 %-os ará nya. A

2001-es nép szám lá lá si ada tok sze rint ez a kü -

lönb ség 4,33 %-ra emel ke dett (14,01–9,68,

lásd a 39. táb lá za tot). Ez a ked ve zőt len ál la pot

még azon is le mér he tő, hogy a ma gyar nem ze -

ti sé gű la ko sok 30,49 %-a ren del ke zik leg ma ga -

sabb alap is ko lai mű velt ség gel, ho lott ez szlo -

vá ki ai vi szony lat ban 21,06 %-ot tesz ki (lásd a

40. táb lá za tot). Az 1991-es év hez ké pest az or -

szá gos ada tok tük ré ben kis ja vu lást le het ész re -

ven ni ab ban, hogy míg Szlo vá ki á ban az alap is -

ko lai mű velt sé gű ek ará nya 28,68 %-ról 21,06

%-ra csök kent, te hát 7,62 %-kal, a ma gyar la -

ko sok ese té ben ez a csök ke nés 9,00 %-os volt.

Ez egy las sú ki egyen lí tő dés re utal. 

A sta tisz ti kai ada tok kal ki mu tat ha tó eme ja -

vu lás azon ban nem a tény le ges mű velt sé gi

szint be li ki egyen lí tő dés je le, ha nem nagy va ló -

szí nű ség gel az idő sebb kor cso port ok kö ré ben a

ma ga sabb nép fo gyat ko zás kö vet kez mé nye.

Szlo vá ki á ban ugyan is a 35 év fe let ti la ko sok

kö ré ben a ma gyar nem ze ti sé gű ek szá za lé kos

ará nya jó val meg ha lad ja az össz la kos ság ará -

nya it, ezek kö zül a leg ma ga sabb alap is ko lai

vég zett sé gű ma gyar nem ze ti sé gű la ko sok szá -

ma is ma ga san túl lé pi az össz la kos sá gi ará nyo -

kat. Er re ve zet he tő vis  sza a szlo vá ki ai és a ma -

gyar nem ze ti sé gű ek köz ti 10,81 %-os

(39,49–28,68) kü lönb ség tíz év alat ti 9,43 %-ra

va ló vál to zá sa is. Ha a szlo vá ki ai ma gyar nem -

ze ti ki sebb ség mű velt sé gi szint je ja vu lá sá nak

csak ilyen üte mét ké pes fel mu tat ni, ak kor az

or szá gos ará nyok el éré se több év ti ze dig is el -

hú zód hat (lásd a 40. táb lá za tot).

A leg ma ga sabb kö zép is ko lai mű velt sé gi

szint te kin te té ben a ma gyar nem ze ti ség még

min dig el ma rad az össz la kos sá gi ará nyok tól.

Ez 1991-ben 9,89 % volt és 2001-ben 9,44 %-

ra mó do sult. Ha eze ket a la kos ság arány szá ma -

i hoz ha son lít juk, ak kor tíz év alatt ez kö ze lebb

ke rült a 9,68%-hoz, amely a kö zép is ko lai mű -

velt sé gi szint emel ke dé sé re utal (lásd a 39. táb -

lá zat 4. so rát). A la kos sá gon be lül a kö zép is ko -

lai vég zett sé gű ek szá za lé kos ará nyát vé ve ala -

pul tíz év alatt itt is bi zo nyos po zi tív az or szá -

gos ará nyok hoz va ló kö ze le dé si fo lya mat fi -

gyel he tő meg, amely az 1991. évi szá za lé kos

ará nyok (39,41–36,22 =) 3,19%-os kü lönb sé -

gé nek 2001-re 1,21%-ra tör té nő le csök ke né sé -

vel mu tat ha tó ki (lásd a 40. táb lá za tot).

A szlo vá ki ai ma gyar ság ala csony mű velt sé -

gi szint jé re mu tat nak rá a leg ma ga sabb érett sé -

gi nél kü li kö zép is ko lai kép zett ség gel ren del ke -

ző la ko sok szá má ra vo nat ko zó sta tisz ti kai ada -

tok. Az ilyen vég zett sé gű ma gyar la ko sok szá -

za lé kos ará nyai ugyan is tar tó san meg ha lad ják

az össz la kos sá gi ará nyo kat. A ma gyar ság
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szem pont já ból hát rá nyos fej lő dé si ten den ci á ra

utal, hogy tíz év alatt ez a ne ga tív je len ség még

in kább el mé lyült, hi szen az 1991-es nép szám -

lá lá si ada tok sze rint az érett sé gi nél kü li kö zép -

is ko lai ké pe sí tés sel ren del ke zők szá za lé kos

ará nya 10,83%-ról csak 10,63%-ra mó do sult

ugyan 2001-re, de a la kos ság 10,76%-os, il let -

ve 9,68%-os arány vál to zá sa i hoz vi szo nyít va ez

köz ve tett nö ve ke dést je lent (lásd a 39. táb lá zat

2. so rát). Ez mu tat ha tó ki a la kos sá gon be lü li

ilyen kép zett sé gű ek ará nyá nak az or szá gos ará -

nyok hoz ké pest na gyobb mér té kű nö ve ke dé sé -

vel is. Az 1991-es nép szám lá lá si ada tok sze rint

Szlo vá kia la ko sai kö zül 21,14%- nak volt leg -

ma ga sabb érett sé gi nél kü li kö zép is ko lai ké pe -

sí té se, a ma gyar nem ze ti sé gű ek kö zül 21,28%-

nak, ame lyek 2001-re 23,50%-ra, il let ve

25,81%-ra emel ked tek (lásd a 40. táb lá zat 2.

so rát). Az or szá gos fej lő dé si ten den ci ák hoz ké -

pest te hát a ma gyar ság mű velt sé gi szint jé ben

hát rá nyos vál to zá sok je lei is fel fed he tők ab ban,

hogy a ma gyar ság kö ré ben na gyobb arány ban

nö ve ke dett az ala cso nyabb, érett sé gi nél kü li

kö zép is ko lai kép zett ség gel ren del ke ző la ko sok

szá ma, mint ál ta lá ban Szlo vá ki á ban, s ez lé nye -

gé ben az em lí tett tíz év alatt kö vet ke zett be.

Azon ban kü lön-kü lön a szlo vá ki ai, il let ve a

ma gyar nem ze ti sé gű la ko sok kö ré ben az imént

em lí tett szá za lé kos arány nö ve ke dést lé nye gé -

ben an  nyi ban le het po zi tív je len ség nek te kin te -

ni, hogy a leg ma ga sabb alap is ko lai kép zett sé gű

la ko sok, va gyis en nél ala cso nyabb mű velt sé gi

szin tű la ko sok ro vá sá ra jött lét re.

A leg ma ga sabb érett sé gi vel vég ző dő kö zép -

is ko lai ké pe sí tés sel ren del ke ző la ko sok kö zött

Szlo vá ki á ban az össz la kos ság ará nya i tól ala -

cso nyabb a ma gyar nem ze ti sé gű la ko sok ará -

nya, amely az 1991. évi 8,80%-ról 2001-re

8,35%-ra csök kent le (lásd a 39. táb lá za tot).

Mi vel a ma gyar össz la kos ság szá má nak csök -

ke né se et től na gyobb mér té kű, ezért itt is re la -

tív ja vu lás ról, a la kos ság 9,68%-os ará nyá hoz

va ló kö ze le dés ről be szél he tünk. Ezt a po zi tív
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vál to zá si ten den ci át azon ban be ár nyé kol ja az a

tény, hogy ezt min de nek előtt az érett sé gi vel

ren del ke ző ma gyar szak mun kás ok szá má nak

nö ve ke dé se idéz te elő. Szám sze rint ez tíz év

alatt 4880-ról 16 107-re emel ke dett, amely

230%-os nö ve ke dés nek fe lel meg (lásd a 39.

táb lá za tot). En nek el le né re azon ban még min -

dig az ilyen kép zett sé gű szlo vá ki ai la ko sok nak

a ma gyar la ko sok csak a 6,31%-át te szik ki.

Szlo vá ki á ban a mai na pig a ma gyar nyel vű kö -

zép is ko lai kép zés ben a gim ná zi u mi kép zés van

túl súly ban a leg job ban meg szer vez ve, ezért

nem meg le pő, hogy az ilyen leg ma ga sabb kö -

zép is ko lai vég zett sé gű la ko sok kö zött még

min dig lé nye ge sen na gyobb arány ban van nak a

ma gyar nem ze ti sé gű ek, mint azt az össz la kos -

sá gi ará nyok in do kol nák. Az 1991-es 13,30%-

os arány 2001-re 12,48%-ra mó do sult, de így

az utób bi in kább tá vo lo dott (2,8%-ra a 2,54%-

ról) a 9,68 %-os össz la kos sá gi arány tól, mint

kö ze le dett vol na. A szlo vá ki ai ma gyar ság ezt a

ma gas gim ná zi u mi kép zett sé gi szin tet nem tud -

ta a fel ső fo kú to vább ta nu lás ban ha tá ro zot tab -

ban ka ma toz tat ni. Ezt úgy is ér té kel het jük,

hogy ez ál tal az érett sé gi vel já ró kö zép is ko lai

szak kép zést igény lő mun ka he lyek be töl té se te -

rén a ma gyar ság hát rá nyos hely zet be ke rült.

Szlo vá ki á ban a szak kö zép is ko lai vég zett sé gű

la ko sok al kot ják a leg ma ga sabb érett sé gi vel

ren del ke ző la ko sok túl nyo mó ré szét. E ka te gó -

ri á ban a ma gya rok ará nya nem éri el az össz la -

kos sá gi ará nyo kat, de a 8,16%-ról 7,71%-ra

tör té nő vál to zá sa a 9,68%-hoz va ló kö ze le dés

ten den ci á ját mu tat ja (lásd a 39. táb lá za tot).

A la ko sok nak a ké pe sí té si szin tek sze rin ti

bel ső el osz lá sa te kin te té ben ha son ló fej lő dé si

ten den ci ák fe dez he tők fel 1991 és 2001 kö zött

a szlo vá ki ai ma gyar ság nál, mint or szá gos szin -

ten (lásd a 42. táb lá zat 3.1, 3.2, 3.3 so rát). Eb -

ből is lát ha tó, hogy a szlo vá ki ai ma gyar ság mű -

velt sé gi szint be li le ma ra dá sa kö zép szin ten az

érett sé gi vel vég ző dő szak mun kás és szak kö -

zép is ko lai ké pe sí té sek ben mu tat ko zik meg. Ér -

de mes fel fi gyel ni azon ban ar ra, hogy az előbb
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em lí tett össz la kos sá gi ará nyo kat lé nye ge sen

meg ha la dó gim ná zi u mi vég zett sé gű ma gyar la -

ko sok szá ma va ló já ban az or szá gos tól el té rő

bel ső ará nyok ban is meg mu tat ko zik. A leg ma -

ga sabb kö zép is ko lai érett sé gi vel ren del ke ző

ma gyar la ko sok 27,50%-a gim ná zi um ban érett -

sé gi zett, or szá gos szin ten ez csak 18,38%-ot

tesz ki.

Szlo vá kia fel ső fo kú vég zett ség gel ren del -

ke ző 423 324 la ko sa kö zül 2001-ben 23 652

volt a ma gyar nem ze ti sé gű, amely 5,59%- nak

fe lel meg. Ez nem csak re la tív gya ra po dást, ha -

nem ab szo lút nö ve ke dé si ten den ci át is mu tat az

1991. évi 5,35%-hoz ké pest. Et től még na -

gyobb ará nyú a va lós ja vu lás, mi vel az össz -

mag yarság szá ma ez alatt 10,76%-ról 9,68%-ra

csök kent. A 9,68%-tól az 5,59% azon ban még

min dig na gyon mes  sze van, amely ar ra utal,

hogy a ma gyar ság fel ső fo kú mű velt sé gi szint je

ma ga san el ma rad az or szá gos szint től (lásd a

39. táb lá za tot). Ez meg mu tat ko zik ab ban is,

hogy Szlo vá kia la ko sa i nak 7,87%-a fel ső fo kú

vég zett sé gű, míg a ma gyar nem ze ti sé gű la ko -

sok nak csak a 4,54%-a vég zett fel ső fo kú in téz -

mé nyek ben. A bel ső ará nyo kat te kint ve a tu do -

má nyos fo ko zat tal ren del ke ző ma gya rok ará -

nya a leg ki sebb. Az ala cso nyabb mű velt sé gi

szint mu ta tó ja még az is, hogy a bakkalau reá -

tusi fo ko zat tal ren del ke ző ma gyar nem ze ti sé -

gű ek szá ma és ará nyai a leg job bak, sőt 8,18%-

os ará nyá val na gyon kö zel ke rült a szük sé ges

9,68%-hoz (lásd a 39. és 40. táb lá za tot).

A ma gyar nem ze ti ség több tíz éven át tar tó

nagy ará nyú le ma ra dá sát a fel ső fo kú vég zett ség

te kin te té ben nem kel le ne szük ség kép pen a ki -

sebb sé gi lét ve le já ró já nak te kin te ni. Nem csak

kül föl di, ha nem szlo vá ki ai ada tok is ezt iga zol -

ják, hi szen a ro ma és a ma gyar nem ze ti sé gen

kí vül va la men  nyi szlo vá ki ai nem ze ti ség kö ré -

ben a leg ma ga sabb fel ső fo kú mű velt sé gű la ko -

sok szám ará nyai lé nye ge sen meg ha lad ják a

szlo vák nem ze ti sé gű ek 8,24%-os ará nyát (lásd

a 41. táb lá za tot).

Az 1991-es és 2001-es nép szám lá lás sta -

tisz ti kai ada tai alap ján még két ös  sze ve tést ké -

szí tet tünk el (lásd a 42. táb lá za tot). 

Az egyik a mű velt sé gi szin tek re vo nat koz -

ta tott ma gyar la kos sá gi hi ány, il let ve an nak

több let vál to zá sa it mu tat ja be a ma gyar ság

10,76%-kal, va la mint 9,68%-kal va ló ös  sze ha -

son lí tás alap ján, a má sik a tíz év alatt be állt la -

kos sá gi gya ra po dás, il let ve csök ke nés szá mát

és azok szá za lé kát fe di fel. Ezek alap ján lát ha -

tó, hogy a két leg ala cso nyabb kép zett sé gi szin -

tű ma gyar la ko sok szá má ban mu tat ko zó több let

ez alatt az idő alatt nőtt, ami ne ga tív je len ség re

utal és a töb bi há rom kép zett sé gi szint nél a hi -

ány csök kent, ami vi szont po zi tív vál to zást je -

lent. Ami az egyes leg ma ga sabb vég zett sé gi

szint tel ren del ke ző la ko sok szá má nak tíz év

alatt be kö vet ke zett gya ra po dá sát, csök ke né sét

il le ti, a szlo vá ki ai ma gyar ság min de nütt el ma -

rad az or szá gos vál to zás szá za lé kos ará nya i tól,

ki vé ve a fel ső fo kú vég zett sé gű la ko so kat, akik -

nél a ma gyar ság gya ra po dá sa 44,16%-os volt,

az or szá gos vi szont csak 37,93%. Az utol só

sor ban szá za lék ban is ki fe jez tük a ma gyar ság

ré sze se dé sét az 1991–2001 kö zöt ti or szá gos

vál to zá sok ban. 

A szlo vá ki ai ma gyar ság egyik leg sú lyo -

sabb prob lé má ja azon ban a nép sza po ru lat

csök ke né se. A 42. táb lá zat utol só osz lo pá ban

a 15 (1991), il let ve 16 (2001) év től fi a ta labb

la ko sok ada ta it rög zí tet tük. Az össz la kos ság

10,76%-hoz, il let ve 9,68%-hoz vi szo nyít va

a ma gyar nem ze ti ség ilyen ko rú fi a tal ja i nak

hi á nya 17,87%-ról 20,75%-ra nőtt 1991 és

2001 kö zött. Az ilyen ko rú ma gyar la ko sok

szá ma 33 275- tel csök kent, amely 28,66%-os

csök ke nés nek fe lel meg. Szlo vá kia em lí tett

ko rú la ko sa i nak szá ma et től lé nye ge sen ki -

sebb mér ték ben, 17,82%-kal csök kent a jel zett

idő szak ban. 
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41. táblázat. Felsőfokú műveltségűek a nemzetiségek között százalékban



3.6.4. Az ala cso nyabb mű velt sé gi szint oka i -

nak elem zé se

A szlo vá ki ai ma gyar nem ze ti kö zös ség ala cso -

nyabb mű velt sé gi szint jé nek egyik fő okát az

is ko lai mű ve lő dés ben, a ma gyar is ko lák há ló -

za tá ban, az ott fo lyó ok ta tás tar tal má ban, szín -

vo na lá ban és nem utol só sor ban a ma ga sabb

mű velt sé gi szint el éré sé nek igé nyé re va ló ne -

ve lés ben kell ke res ni. E prob lé mák oly an  nyi ra

ös  sze tet tek, hogy meg ol dá suk ra az el múlt más -

fél év ti zed ben a szlo vá ki ai ma gyar ság még pró -

bál ko zást sem tett. 

Az ala csony mű velt sé gi szint a kö zép is ko -

lai kép zés ben és a fel ső ok ta tás ban ter me lő dik.

Ar ra, hogy a tá vo lab bi múlt ból örö költ mű velt -

sé gi le ma ra dás ról van-e szó, vagy e mű velt sé gi

szint be li le ma ra dás to vább ge ne rál ja ön ma gát,

a kö zép is ko lai kép zés és a fel ső ok ta tás utol só

15 évé nek át te kin té sé vel ke res sük a vá laszt.

3.6.4.1. Kö zép is ko lai kép zés

A kö zép is ko lai kép zés te kin te té ben ezek re a

kér dé sek re az 1991, 2001 és 2005-ös sta tisz ti -

kai ada tok elem zé sé vel ke res sük a vá la szo kat.

E cél ból a hi va ta los sta tisz ti kai ada tok alap ján

olyan új sta tisz ti ká kat ké szí tet tünk, ame lyek

jel lem zik a kép zés ben lé vő di á kok, hall ga tók

szám be li le ma ra dá sát (lásd a 43. táb lá za tot).

Mi vel a ma gyar nem ze ti ség 10,76 (1991) és

9,68 (2001) szá za lé kos ará nya i tól nagy ban el -

tér nek az egyes is ko lai mű ve lő dés ben részt ve -

vő kor cso port ok szá za lé kos ará nyai, ezért a

kor rekt kö vet kez te té sek le vo ná sa ér de ké ben a

kor cso port ok ará nya it vet tük ala pul a szá mí tá -

sok nál. A hi va ta los sta tisz ti kai ada tok sze rint

Szlo vá kia 14–19 éves kö zép is ko lás kor cso port -

já nak 1991-ben 9,54%-át és 2001-ben pe dig

8,36%-át al kot ták a ma gyar nem ze ti sé gű ek.

Azon ban 2005-re ilyen hi va ta los adat hí ján

becs lés re kény sze rül tünk, amely az 1991 és

2001-es ada tok kö zöt ti dif fe ren cia ará nyos to -

vább vi te lén alap szik. Így kap tuk a 2005-ös,

szó ban for gó kor cso port ma gyar nem ze ti sé gű

7,88%-os ará nyát (lásd még a 2.2.1-es fe je ze tet

és a 13–18. táb lá za to kat). Azon ma gyar nem ze -

ti sé gű di á kok szá mát, akik nek a kö zép is ko lai

kép zés ben kel le ne len ni, a szlo vá ki ai di ák

szám adat ok imént ka pott szá za lé kos ará nyá ban

szá mí tot tuk ki. Most pe dig tér jünk ki az így el -

ké szí tett 43. táb lá zat ada ta i nak elem zé sé re.
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42. táblázat. Leg ma ga sabb el ért mű velt ség (ma gyar nem ze ti ség)



El ső ként el le het mon da ni, hogy a szlo vá ki -

ai ma gyar ság a jel zett há rom év ben, te hát va ló -

já ban az el múlt 15 év ben a kö zép is ko lai kép zés

szin te va la men  nyi tí pu sá ban (ket tő ki vé te lé vel)

to vább hal moz ta a hi ányt. Ez a 43. táb lá zat ban

le vő ada tok alap ján – amely ös  sze fog lal ja és ki -

egé szí ti a 25., 27. és 31. táb lá za tok ada ta it –

szám be li leg is meg be csül he tő, pél dá ul úgy,

hogy ves  szük az 1991-es és 2005-ös di ák szá -

mok át la ga it el oszt va 4-gyel (négy éves kö zép -

is ko lai kép zést szá mol va) és meg szo roz va 15-

tel. Eze ket a szá mí tá so kat el vé gez zük: a ma -

gyar nem ze ti sé gű ek nek kel le ne len ni, il let ve a

ma gyar nem ze ti ség űeknek a di ák szá ma alap -

ján, majd ki von juk egy más ból. Az ilyen becs lés

alap ján a ma gyar ság 15 éves vesz te sé ge a kö -

zép is ko lai kép zés ben meg kö ze lí tő leg 8700-ra

te he tő. 

Ami vi szont a to vább ta nu lás esé lye it il le ti,

még szem be tű nőbb a mű velt sé gi szint re va ló

ki ha tá sa mi att az, hogy eh hez a vesz te ség hez

meg kö ze lí tő leg 7300 fő vel az érett sé gi vel vég -

ző dő gim ná zi u mi és szak kö zép is ko lai kép zés

já rult hoz zá. 

Az utób bi 4–5 év ben a kö zép is ko lai kép zés -

ben a ma gyar ság hi á nya csök ke nő ten den ci át

mu tat ab szo lút szá mok ban is. A kor cso port ban

mu tat ko zó csök ke nés mi att a kor cso port ok ará -

nya i hoz va ló fel zár kó zás ten den ci á ja erő tel je -

seb ben ész lel he tő. 

A ma gyar nem ze ti ki sebb ség szem pont já ból

a kö zép is ko lai kép zés eme ked ve ző fej lő dé si

ten den ci á it azon ban né mi leg be ár nyé kol ja há -

rom, a kép zés bel ső struk tú rá já ban meg lé vő

ked ve zőt len ál la pot. 

El ső ként em lít sük a szak- és egye sí tett kö -

zép is ko lák kal kap cso la tos prob lé má kat. A kö -

zép is ko lai kép zés eu ró pai tren dek ál tal is su gal -

ma zott szer ke ze ti és tar tal mi vál to zá sok igé -

nye, va la mint a köz pon ti köz igaz ga tá si kom pe -

ten ci ák egyes ré sze i nek át ru há zá sa az ala cso -

nyabb köz igaz ga tá si in téz mé nyek re 2002-ben

új kö zép is ko lai tí pus lét re ho zá sá hoz ve ze tett.

Így kezd tek lét re jön ni az egye sí tett kö zép is ko -

lák (združené stred né školy), ame lyek túl nyo -

mó rész ben az ad dig ha gyo má nyos szak mun -

kás kép zők in teg rá ló dá sá hoz ve zet tek. Ki sebb

rész ben e vál to zás vesz te sei azon ban a szak kö -

zép is ko lák is. A szak mun kás kép zők ben 2001 és

2005 kö zött a di á kok szá ma 41 755-tel, a szak -

kö zép is ko lák ban csak 10 322-v el csök kent Szlo -

vá ki á ban. Az egye sí tett kö zép is ko lák ré vén

azon ban, ahol 2005-ben már 71 534 ta nu ló ta -

nult, a kö zép is ko lai szak ok ta tás ban részt ve vő
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43. táblázat. Diákok az egyes iskolatípusokban



di á kok szá ma 2001-től (szak kö zép is ko la +

szak mun kás kép ző) 2005-ig (szak kö zép is ko la +

szak mun kás kép ző + egye sí tett) 19 457- tel nőtt

(lásd a 43. táb lá za tot). Ezek az ada tok azt mu -

tat ják, hogy a Szlo vá kia kö zép is ko lá i ban fo lyó

szak kép zés az utób bi né hány év ben re ne szán -

szát éli. Ez idő alatt a gim na zis ta di á kok szá ma

is, meg tart va az 1990 óta tar tó fo lya ma tos fej -

lő dést, 13 519- cel nőtt. Ér de kes ség ként em lít -

jük a ko ráb bi tíz év vál to zá sa it, ame lyek, ha

nem is fo lya ma to san, de az 1991 és 2001-es

évek di ák szá mai sze rint a kö zép is ko lai szak ok -

ta tás ban a di á kok szá ma ez alatt 39 882-v el

csök kent.

A ma gyar nem ze ti ség kö zép is ko lai szak ok -

ta tá sát il le tő en a di á kok szá ma 2001-re 1991-

hez vi szo nyít va 4889- cel csök kent, amely

a szlo vá ki ai, imént em lí tett 39 882 diák szám   -

csökkenés igen ma gas, 12,26%-át ad ja. 2001-

től 2005-ig vi szont a szak kép zés ben le vő ma -

gyar di á kok szá ma 698- cal nö ve ke dett, amely  -

lyel a szlo vá ki ai nö ve ke dés hez csu pán 3,59%-

kal já rult hoz zá (lásd a 43. táb lá za tot).

Ami vi szont szem be tű nő, de nem meg le pő,

hogy az egye sí tett kö zép is ko lák ban a ma gyar

nem ze ti sé gű di á kok szá ma 443- mal meg ha lad -

ja a kor cso port 7,88 %-os ará nyát, hi szen

a szak mun kás kép zők ben már 2001-ben is ha -

son ló je len ség re fi gyel het tünk fel (lásd a 43.

tábáza tot).

Ezt a ked ve ző je len sé get azon ban túl nyo mó

részt a nem érett sé gi vel vég ző dő kö zép is ko lai

szak ok ta tás ban ér te el a szlo vá ki ai ma gyar ság az

érett sé gi vel vég ző dő kép zés ro vá sá ra, hi szen

a kö zép is ko lai kép zés ben ös  sze sen kö zel két ezer

di ák hi ány van 2005-ben (lásd a 43. táb lá za tot).

Vé ge ze tül te hát ez a fel ső fo kú kép zés be va ló be -

lé pés esé lye it ront ja a ma gyar ság szá má ra.

Szlo vá ki á ban te hát va ló já ban a kö zép is ko -

lák négy tí pu sát kü lön böz tet jük meg: gim ná zi -

u mok, szak kö zép is ko lák (stred né odborné

školy), szak mun kás kép zők (stred né odborné

učil iš ti a) és egye sí tett kö zép is ko lák (združené

stred né školy). A há rom utol só kö zép is ko lá ban

kü lön bö ző sza ko kon és az azok ál tal kí nált spe -

cial izá ciók ban le het ta nul má nyo kat foly tat ni.

A sza ko kon be lül a hi va ta los sta tisz ti kák nem

tar tal maz zák a di á kok nem ze ti sé gi össza tételét,

a ma gyar nyel ven fo lyó ok ta tás sal kap cso la tos

in for má ci ó kat azon ban igen. A 2005/2006-os

tan év ben Szlo vá ki á ban a négy középisko latí -

pus ban ös  sze sen 317 810 di ák ta nult, akik kö -

zül 243 736 di ák az érett sé gi vel vég ző dő tel jes

kö zép is ko lai kép zést nyúj tó (úplné stred né

štúdi um s matu ri tou) sza ko kat lá to gat ta, akik

az ös  szes di ák 76,69 %-át tet ték ki (lásd a 43.

táb lá za tot). 

A ma gyar tan nyel vű kö zép is ko lák és osz tá -

lyok 15 572 di ák ja kö zül tel jes kö zép is ko lai ta -

nul má nyo kat vé gez 11 374, va gyis az ös  szes

di á kok 73,04%-a. A 44. táb lá zat ban meg ad tuk

ezen di á kok el osz tá sát az egyes is ko la tí pu sok

sze rint. 

E táb lá zat ból az is ki tű nik, hogy a ma gyar

nyel vű érett sé gi vel vég ző dő szak ok ta tás ban

részt ve vő di á kok szá ma te hát arány ban is az

egye sí tett kö zép is ko lák ban, de leg in kább

a szak mun kás kép zők ben lé nye ge sen el ma rad

az ös  szes di á kok ará nyá tól, amely a fel ső fo kú

to vább ta nu lás esé lye it ront ja. 

A 2002-ben el in dult kö zép is ko lai szak kép -

zés szer ke zet vál tá sát a szlo vá ki ai ma gyar ság

nem tud ta a ma ga hasz ná ra for dí ta ni, mert nem

ké szült fel az ilyen vál to zás ra és nem volt és

ma sincs is ko la po li ti kai stra té gi á ja a fej lő dé si

ten den ci ák, az új ki hí vá sok ke ze lé sé re.
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44. táblázat. A diákok száma a teljes érettségivel végződő középiskolai képzésben (USV)



E rész ben ed dig a kö zép is ko lai ok ta tás nak

a mű velt sé gi szint re va ló ha tá sát az érett sé gi vel

vég ző dő és egyéb kép zést nyúj tó két szak te rü -

let re bont va ele mez tük. Te kint sünk be egy ki -

csit mé lyeb ben a sza kok ban és szak spe cial izá -

ciók ban rej lő le he tő sé gek elem zé sé be. Új ból

csak Szlo vá ki á ra és a ma gyar nyel vű ok ta tás ra

ren del ke zünk hi va ta los sta tisz ti kai ada tok kal. 

A 45. táb lá zat ból ki ol vas ha tó, hogy a ma -

gyar nyel ven kí nált sza kok szá ma és a sza ko -

kon be lül vá laszt ha tó spe cial izá ciók szá ma az

egyes kép zé si for mák ban és a kö zép is ko lák tí -

pu sa i ban egy aránt mes  sze el ma rad az or szá gos

szám adat ok tól. Pe dig ezek te het nék von zób bá

a ma gyar nyel vű kö zép is ko lai kép zést és ez ál -

tal le het ne nö vel ni a spe ci á lis ké pes sé ge ket és

kész sé ge ket igény lő mun ka erő pi a con va ló el -

he lyez ke dés esé lye it. 

A leg jobb hely zet ben le vő ma gyar gim ná zi -

u mok is csak ide gen nyelv re, in for ma ti ká ra,

ma te ma ti ká ra és fi zi ká ra, bi o ló gia és öko ló gi á -

ra szer vez nek kü lön spe ci á lis osz tály kép zést,

amely na gyon ke vés nek mu tat ko zik.

A töb bi is ko la tí pus ban is ha son ló an na gyon

ked ve zőt len a ma gyar nyel ven ta nul ha tó sza -

kok és spe cial izá ciók kí ná la ta (lásd a 45. táb lá -

za tot). Ez egy részt lé nye ge sen csök ken ti a ma -

gyar nyel vű kö zép is ko lai kép zés von zá sát, a

ma gyar nem ze ti ség kö ré ben hi ány szak má kat

idéz elő és nem utol só sor ban bi zo nyos szak -

mák ban túl kép zés hez ve zet het, amely a mun -

ka nél kü li ek szá mát nö vel he ti. 
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45. táblázat. Ta nul má nyi sza kok (spe cial izá ciók )szá ma a kö zép is ko lák ban

Jel ma gya rá zat:

ÚSV – úplné stred né vzde lanie s matu ri tou (tel jes kö zép is ko lai kép zés érett sé gi vel)

PMŠ – poma tu rit né štúdi um (érett sé gi utá ni ta nul má nyok)

NDŠ – nad stavbové štúdi um (fel épít mé nyi ta nul má nyok)

VYŠ – vyššie odborné štúdi um s abso lutóri om (fel sőbb szak ta nul mány ok)

SV – stred né odborné štúdi um bez matu ri ty (kö zép fo kú szak ta nul mány ok érett sé gi nél kül)

– a táb lá zat ban a ta nul má nyok vég zé sé re kí nált sza kok szá ma, zá ró jel ben az azo kon be lül ta nul ha tó szak spe cial izá ciók szá -

ma ta lál ha tó.



A har ma dik té ma, amely a ma gyar nem ze ti -

ség mű velt sé gi szint jé vel ös  sze füg gés be hoz -

ha tó, az a mun ka vég zés mel let ti (le ve le ző, es ti)

táv ok ta tás. Amint azt az elő ző ek ben ta pasz tal -

tunk, a ma gyar nem ze ti ség kö zép is ko lai kép zé -

sé re vo nat ko zó szám adat ok el ma rad nak az or -

szá gos ada tok tól. Stra té gi ai cél ként a ma gyar -

ság kor cso port szá za lé kos ará nya i nak meg fe le -

lő szin tű kö zép is ko lai kép zés el éré se je löl he tő

meg. Ez azon ban a szlo vá ki ai össz mag yarság

mű velt sé gi szint jé ben mu tat ko zó le ma ra dás

eny hí té sé re nem elég sé ges. Ugyan is a ma gyar -

ság kö ré ben a 2001-es nép szám lá lás ada tai sze -

rint a 9,68 %-os össz la kos sá gi arány tól 49 019-

cel töb ben van nak azok, akik a leg ma ga sabb

alap is ko lai kép zett ség gel ren del kez nek (lásd a

39. táb lá za tot). Eh hez még hoz zá ve het jük a leg -

ma ga sabb szak mun kás ké pe sí té sű 8286 ma gyar

nem ze ti sé gű la kos sá gi több le tet is.

Ezen 57 305 ma gyar nem ze ti sé gű la kos

szá má ra a kö zép szin tű táv ok ta tás nyújt hat ná

a ma ga sabb kép zett sé gi szint el éré sé nek le he tő -

sé gét és a mun ka nél kü li ség bűv kö ré ből a mun -

ka erő pi a con va ló meg je le nés esé lyét. 

Szlo vá ki á ban a kö zép is ko lai táv ok ta tás

(štúdi um popri zamest naní ŠPZ) na gyon fej let -

len. Mind a négy kö zép is ko lai tí pus ban ös  sze sen

12 060 sze mély vég zi ta nul má nya it mun ka vég -

zés mel lett vagy mun ka nél kü li ként. Ezek kö zül

csak 270-en ta nul nak ma gyar nyel ven. Min de -

nek előtt a ma gyar tan nyel vű kö zép is ko lák és

a ma gyar tan nyel vű osz tá lyok kal ren del ke ző is -

ko lák szá má ra kí nál ko zik itt fej lesz té si le he tő ség,

egy részt a ren des kö zép fo kú táv ok ta tás bő ví té sé -

vel, de a mun ka erő pi ac ál tal igé nyel konk rét

mun ka vég zé si ké pes sé gek meg szer zé sé hez hosz  -

szabb-rö vi debb ide ig tar tó kö zép is ko lai ké pe sí -

tést nem adó kép zé sek meg szer ve zé sé vel is. 

3.6.4.2. Fel ső ok ta tás

Az 1991-es nép szám lá lá si ada tok sze rint Szlo -

vá kia leg ma ga sabb fel ső fo kú vég zett sé gű la ko -

sai kö zül 10,76%- nak, az az 33 025-nek kel le ne

ma gyar nem ze ti sé gű nek len nie. A va ló ság

azon ban 16 618- cal ke ve sebb és csak 16 407

ma gyar la kos nak volt fel ső fo kú vég zett sé ge. A

2001-es nép szám lá lás ada tai sze rint a fel ső fo kú

vég zett sé gű ek hi á nya 17 326-ra emel ke dett (a

39. és 42. táb lá zat ada tai alap ján). A fel ső ok ta -

tás te hát a 90-es évek ben to vább hal moz ta a

szlo vá ki ai ma gyar ság mű velt sé gi szint ben

meg le vő le ma ra dá sát. 

Ér de kes ség ként meg em lít jük, hogy ameny  -

nyi ben a szlo vá ki ai ma gyar fi a ta lok a 20–24

éves kor cso port ban meg lé vő ará nya i nak meg -

fe le lő szám ban vet tek vol na részt a szlo vá ki ai

fel ső ok ta tás ban, ak kor a 2001-es nép szám lá lás

ál tal ki mu ta tott 23 652 dip lo más ma gyar nem -

ze ti sé gű től (lásd a 39. és 46. táb lá za tot) kö zel

7200-zal több szlo vá ki ai ma gyar nak lett vol na

fel ső fo kú kép zett sé ge. Eh hez az adat hoz úgy

ju tot tunk, hogy az 1991-es és 2001-es hi á nyok

át la gát öt tel osz tot tuk (a fel ső ok ta tás hos  szát öt

év nek vet tük) és meg szo roz tuk 11- gyel, a köz -

tes évek szá má val.

Szlo vá kia fel ső ok ta tá sá ban a hi va ta los sta -

tisz ti kák a hall ga tó kat öt szak ága zat ra oszt ják

szét: egye te mi, mű sza ki, köz gaz da sá gi, me ző -

gaz da sá gi és mű vé sze ti. Az vi szont már egy

más kér dés, hogy mely ta nul má nyi sza kok és

spe cial izá ciók hall ga tói tar toz nak az egyes

szak ága za tok ba. A nép szám lá lás ok idő pont ja i -

nak függ vé nyé ben a 46. táb lá zat ban fel dol goz -

tuk a hall ga tók meg osz lá sát az egyes szak ága -

za tok sze rint. 

A szlo vá ki ai ma gyar ság ér vé nye sü lé se, a

ma ga sabb po zí ci ók el éré se szem pont já ból az

sem mel lé kes, hogy mi lyen a ma gyar nem ze ti -

sé gű hall ga tók el osz lá sa a szak ága za tok, de a

ta nul má nyi sza kok, spe cial izá ciók ke re te in be -

lül is. A szak ága za to kon be lül min denek lelőtt a

nagy szá mú hall ga tó sá got be fo ga dó egye te mi

és mű sza ki ága za tok ban még 1991-ben meg lé -

vő nagy ará nyú el té rés (40,79-52,06, il let ve

38,97–27,39) 2001-re ki sebb el té rést mu tat va

ki egyen lí tő dött (41,95–46,96, il let ve

28,95–31,03). A ma gyar nem ze ti sé gű hall ga tók

szá ma e két szak ága za ton be lül az or szá gos

szá za lé kos ará nyok hoz kö ze le dett (lásd a 46. és

47. táb lá za tot).

Szem be tű nő azon ban, hogy a hall ga tói

szám or szá gos vál to zá sa i nak ten den ci á i tól a

ma gyar nem ze ti sé gű hall ga tók szá má nak vál to -

zá sai nagy ban el tér nek, el té rő fej lő dé si ten den -

ci á kat mu tat nak. Így pl. a mű sza ki ta nul má nyo -
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kat foly ta tó hall ga tók szá za lé kos ará nya i ban a

90-es évek ben 10%-os volt a vis  sza fej lő dés

(38,97–28,95) Szlo vá ki á ban, a ma gyar nem ze -

ti sé gű hall ga tók ese té ben ép pen el len ke ző leg:

ezen ága zat hall ga tó i nak szá za lé kos ará nya kö -

zel 4%-kal nőtt meg. Nagy va ló szí nű ség gel a

ma gyar nem ze ti sé gű hall ga tók a mű sza ki mér -

nök kép zés iránt or szá go san meg mu tat ko zó ki -

sebb ér dek lő dés mi att e sza kok ra va ló köny  -

nyebb be ju tást hasz nál ták ki. A sta tisz ti kai

összada tok sze rint azon ban a fel ső ok ta tás ban

le vő ma gyar fi a ta lok szá za lé kos ará nya tény le -

ge sen nem emel ke dett, ha nem az 1991-es

4,83%-ról 2001-es 4,51%-ra csök kent. Ez fi -

gyel mez te tő csök ke nés len ne, ha a fel ső ok ta -

tás ban részt ve vő fi a ta lok 20–24 éves kor cso -

port ja i ban a ma gyar nem ze ti sé gű 10,09 %-os

arány nem csök kent vol na ez alatt az idő alatt

8,50 %-ra. Így tény le ge sen és kor rek ten a fej lő -

dés ten den ci á ját azon le het le mér ni, ha meg -

néz zük, hogy a ma gyar nem ze ti sé gű hall ga tók

hány szá za lé kát te szik ki azon hall ga tói szám -

nak, amen  nyi nek a kor cso port ok ará nyai sze -

rint len ni kel le ne a fel ső ok ta tás ban. Ezen ada -

to kat a 46. táb lá zat utol só osz lo pa tar tal maz za. 

Ezek sze rint a szük sé ges ma gyar nem ze ti -

sé gű hall ga tók csak 47,83 %-a volt a fel ső ok ta -

tás ban 1991-ben. Ez az arány 2001-re 53,11 %-

ra és 2004-re 56,25 %-ra nőtt. E nö ve ke dést

azon ban be ár nyé kol ja a szak ága za tok hall ga tói

szá má nak az ága za tok kö zöt ti, de az ága za to -

kon be lü li nem egyen le tes, in ga do zó vál to zá sa

is (lásd a 46. táb lá za tot).

A szlo vá ki ai ma gyar ság a fel ső ok ta tás ban

va ló emel ke dő rész vé te lé vel hoz zá já rul mű velt -

sé gi szint jé nek eme lé sé hez. A 2004-es 56,25 %

azon ban még túl mes  sze van a 100%-tól. 

Mi az oka annak,h ogy a szlo vá ki ai ma gyar -

ság kép te len gyor sab ban moz gó sí ta ni a 43,75

%-os tar ta lé ka it és mi ért nem kö ve ti a fel ső fo -

kú kép zés te rén a szak ága za tok kö zöt ti és azo -

kon be lü li or szá gos fej lő dé si ten den ci á kat?

Min den va ló szí nű ség gel e kér dé sek meg vá la -

szo lá sá ban rej lik a fel ső fo kú kép zés te rén a

szlo vá ki ai ma gyar ság fel zár kó zá sá nak gyor -

sabb üte me a szlo vá ki ai or szá gos szint re. 
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46. táblázat. A hall ga tók szá ma a fel ső ok ta tás ban I.

Jel ma gya rá zat:

SZL – Szlovákia, MN – ma gyar nem ze ti sé gű, KL – magyar nem ze ti sé gű ek nek a kor cso port sze rint len ni kel le ne, Hi –

szám be li hi ány, R – a ma gyar hall ga tó (MN) ré sze se dé se a szük sé ges hall ga tói szám ból (KL).



Már je lez tük, hogy a fel zár kó zás foly ama tá -

ban a gaz da sá gi és tár sa dal mi élet szer te ága zó

sok  ré tű sé ge mi att fon tos len ne, ha a hall ga tók

szá m ada tai kö vet nék a szak ága za tok és a ta nul -

má  nyi sza kok kö zöt ti meg osz lás or szá gos ará -

nya it.

Fé lő azon ban, hogy e té ren a fel ső ok ta tás -

hoz va ló kön  nyebb hoz zá ju tás (pl. fel vé te li

vizs ga nél kül) ki sebb anya gi ter hek kel já ró le -

he tő sé gek mi att az érett sé gi zők nem ve szik fi -

gye lem be a mun ka erő pi ac el vá rá sa it és a ter -

mé sze tes szak mai igé nye ket.

Mind ezek a dip lo más szak em ber kép zés

arány ta lan sá ga i hoz ve zet het nek. A szlo vá ki ai

ma gyar ság szem szö gé ből ezek nek az eset le ges

de for má ci ók nak fi gyel met kel le ne szen tel ni

most kü lö nös kép pen, ami kor lé nye ge sen bő -

vült a ma gyar nyel vű fel ső ok ta tás Szlo vá ki á -

ban és az eu ró pai in teg rá ció fel tét elei kö zött

nőt tek az esé lyek és le he tő sé gek a to vább ta nu -

lás ra a ma gyar or szá gi fel ső ok ta tá si in téz mé -

nyek ben, de Eu ró pa más or szá ga i ban is. 

A 2001 utá ni idő szak ban a szlo vá ki ai ma -

gyar ság fel ső fo kú mű ve lő dé sé nek fo ko zot tabb

fi gye lé se azért vált idő sze rűb bé, mert lé nye ge -

sen meg erő söd tek a ma gyar nyel vű fel ső ok ta -

tás in téz mé nyes ke re tei új egye tem és egye te mi

kar lét re ho zá sá val. 

A szlo vá ki ai ma gyar ság szem pont já ból az a

leg fon to sabb, hogy mi lyen az új in téz mé nyek

szak kí ná la ta és le het-e ezen in téz mé nyek ben új

sza ko kon ta nul má nyo kat foly tat ni. A két új in téz -

mény a Selye Egye tem és a Kö zép-Eu ró pai Ta -

nul má nyok Ka ra, a Szlo vá ki á ban (Ko má rom ban

és Nyitrán) már 2003-ig meg lé vő ma gyar nyel vű

fel ső ok ta tás ra épül és foly tat ják a kép zést az ad -

dig Szlo vá ki á ban már meg lé vő ma gyar nyel vű

fel ső ok ta tá si prog ra mok ban. Az utób bi két év ben

új ta nul má nyi prog ra mot, hun ga ro ló gi át csak a

po zso nyi Ma gyar Nyelv és Iro da lom Tan szék,

va la mint két új prog ra mot, hun ga ro ló gi át, il let ve

kul tu rá lis és szo ci á lis ant ro po ló gi át a nyi trai Kö -

zép-eu ró pai Ta nul má nyok Ka ra in dí tot ta. 

Már a 2001–2004 kö zöt ti idő szak ban a

szak  ága za tok men tén be állt vál to zá sok ar ra

utal nak, hogy a ma gyar nem ze ti ség nek fel ső fo -

kú kép zés ben bi zo nyos struk tu rá lis vál to zá sok

je lei mu tat koz nak (lásd a 46. és 47. táb lá za tot).

Az el kö vet ke ző évek fej le mé nyei dön tik el,

végülis mi lyen irányt vesz a szlo vá ki ai ma gyar -

ság fel ső fo kú mű ve lő dé se. 

Né hány sta tisz ti kai adat ból már ész lel he tő -

ek bi zo nyos ne ga tív fej lő dé si ten den ci ák. Ezek

kö zül most itt csak két je len sé get eme lünk ki,

ame lyek va ló di sá ga már sta tisz ti ka i lag is alá tá -

maszt ha tó. 

Tud va le vő, hogy Szlo vá ki á ban az alsó ta -

gozatos ta ní tó kép zés 1959 óta a fel ső ok ta tás ré -

sze. Az óvó pe da gó gus kép zés meg ma radt kö -

zép is ko lai szin ten. A 2005-ben be ve ze tett há -

rom szin tű fel ső ok ta tás e két pe da gó gus-ka te -

gó ria kép zé sét úgy ol dot ta meg, hogy a bach e -

lor szin ten a hall ga tó óvó pe da gó gu si ké pe sí tést

sze rez, majd foly tat va ta nul má nya it a mes ter

szin ten alsó tagozatos ta ní tói dip lo mát sze rez.

Emel lett azon ban meg ma radt a kö zép is ko lai

óvó pe da gó gus-kép zés is. Az ilyen fel ső fo kú ta -

nul má nyi prog ram ra fel vett hall ga tók te hát

alsó tagozatos ta ní tók sze ret né nek len ni, csak -

hogy elő ször el kell vé gez ni ük a bach e lor szin -

tű óvó pe da gó gus-kép zést. Ezért jog gal ös  sze -

von hat juk a ré gi és új ta nul má nyi prog ra mok

ilyen hall ga tó it és be so rol hat juk őket egy sé ge -

sen az alsó tagozatos ta ní tó kép zés be. 
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47. táblázat. A hall ga tók szá ma a fel ső ok ta tás ban II.

Jel ma gya rá zat: SZL – Szlovákia, MN – ma gyar nem ze ti sé gű



A 2005/2006-os tan év ben Ko má rom ban és

Nyitrán alsó tagozatos ta ní tói prog ram ban 659

hall ga tó foly tat ta nul má nyo kat. Ha e szá mot ki -

egé szít jük a ma gyar or szá gi ki he lye zett ta ní tó -

kép zés 60 hall ga tó já val, ak kor a 719 hall ga tói

szá mot kap juk. Szlo vá ki á ban meg kö ze lí tő leg

1200–1300 alsó tagozatos ta ní tó szá má ra biz to -

sí ta nak he lyet a ma gyar tan nyel vű is ko lák.

Amen  nyi ben a hall ga tók je len le gi év fo lyam -

szá má ból in du lunk ki, ak kor a két in téz mény -

ben év fo lya mon ként 170 (70 nap pa li és 100 le -

ve le ző) hall ga tó ta nul na az alsó tagozatos ta ní -

tó kép ző prog ra mok ban. A ter mé sze tes után pót -

lás biz to sí tá sa ér de ké ben elég, ha éven ként

30–50 alsó tagozatos ta ní tó vé gez. 

Má sik em lí tés re mél tó kép zé si te rü let a ma -

gyar nyelv és iro da lom sza kos ta nár kép zés. Az

ok ta tá si mi nisz té ri um ál tal 1998-ban ké szí tett

fel mé rés sze rint 581 ta nár ta ní tott ma gyar nyel -

vet és iro dal mat Szlo vá ki á ban. Je len leg Po -

zsony ban 58, Ko má rom ban 289 (161 nap pa li,

128 extern), Nyitrán 193 (172 nap pa li, 21

extern), te hát ös  sze sen 540 (333 nap pa li, 149

extern) hall ga tó ké szül a ma gyar nyelv és iro -

da lom sza kos ta ná ri pá lyá ra. 

Az el ső év fo lyam ban 2005-ben Ko má rom -

ban 190 (103+87), Nyitrán 94 (80+14), ös  sze -

sen 294 ma gyar sza kos hall ga tó ta nult. Ezek

sze rint a 2008/2009-es tan év ben Szlo vá ki á ban

a ma gyar nyelv és iro da lom sza kok ta nár kép zés

hall ga tó i nak szá ma el ér he ti az ez ret. 

Az em lí tett fel mé rés sze rint a szlo vá ki ai

ma gyar tan nyel vű alap- és kö zép is ko lák ban

1998-ban 3221 pe da gó gus ta ní tott. Szlo vá ki á -

ban a 2005/2006-os tan év ben a ma gyar nyel vű

pe da gó gus kép zés hall ga tó i nak szá ma 1676

(983 nap pa li és 693 extern). E tan év ben az el ső

évfolym ban 961 (434 nap pa li és 327 extern)

hall ga tó foly tat ta nul má nyo kat pe da gó gus kép -

ző ta nul má nyi prog ra mok ban. Ezek alap ján a

2008/2009-es tan év re a szlo vá ki ai ma gyar pe -

da gó gus kép zés ben a hall ga tók szá ma el ér he ti a

há ro mez ret. A ter mé sze tes pe da gó gus-után pót -

lás biz to sí tá sá ra hos  szú tá von elég, ha éven ként

130–150 pe da gó gus vé gez. 

A 2011-re ese dé kes nép szám lá lá sig ez ál tal

ugyan gya ra pod ni fog a leg ma ga sabb fel ső fo kú

vég zett sé gű ma gyar nem ze ti sé gű ek szá ma és

ará nya, azon ban az ilyen fej lő dé si ten den cia

mel lett a pe da gó gus dip lo má val ren del ke zők

több sé ge nem tud majd el he lyez ked ni a ma gyar

tan nyel vű is ko lák ban. 

Nem csak a szlo vá ki ai ma gyar fel ső ok ta tás -

ban, ha nem a tel jes szlo vá ki ai fel ső ok ta tás ban

is azt gon dol nánk, hogy a munkaerőpiaci tör vé -

nyek ural kod nak. Saj nos, ez nem tel je sen így

van. A fel ső ok ta tá si in téz mé nyek a sok hi á -

nyos ság gal ren del ke ző nor ma tív tá mo ga tá si

rend szer ke re tei kö zött sza ba don nö ve lik a hall -

ga tók szá mát azo kon a ta nul má nyi sza ko kon,

ame lyek iránt meg nőtt az ér dek lő dés füg get le -

nül at tól, el tud nak-e he lyez ked ni majd a szak -

má juk ban. Szlo vá ki á ban na gyon ke vés a dip lo -

más mun ka nél kü li, de elég nagy ré szük nem a

szak má juk nak meg fe le lő mun kát kény sze rül

el fo gad ni. Az ilyen ma gán a ka o ti kus je gye ket

vi se lő köz- és fel ső ok ta tás ban a spe ci á lis szak -

kép zés től füg get le nül, fő leg az ide gen nyelv és

in for ma ti ka ok ta tá sá val a vég zős hall ga tók

olyan kom pe ten ci ák hoz ju tot tak, ame lyek kel

jól el le he tett he lyez ked ni, sok szor fel ső fo kú

dip lo mát nem igény lő mun ka he lye ken is. 

Azon ban ez a pi ac is te lí tő dik és egy re több

a friss dip lo má sok kö zött a mun ka nél kü li. Így a

2005-ben vég zett dip lo má sok több mint 12%-a

szep tem ber ben mun ka nél kü li volt. 2005 no -

vem be ré ben az ös  szes mun ka nél kü li ek több

mint 7%-a volt dip lo más szak em ber. 

A ma gyar nyel vű fel ső ok ta tás szer ve zé sé -

nél, struk tú rá já nak ki ala kí tá sá nál, a ta nul má nyi

prog ra mok in dí tá sá nál nem el ha nya gol ha tó

szem pont kell, hogy le gyen az, hogy ne csak a

kép zett sé gi szint eme lé sét, ha nem a dip lo más

mun ka nél kü li ek szá má nak csök ke né sét is elő -

se gít se úgy, hogy le he tő sé gük le gyen az el ső -

dip lo má sok nak szak má juk ban el he lyez ked ni.

3.6.4.3. Be fe je zés

A szlo vá ki ai ma gyar nem ze ti ki sebb ség mű -

velt sé gi, is ko lai kép zett sé gi szint jé nek eme lé se

az or szá gos szint re (lásd a 39. táb lá za tot) va ló -

szí nű leg na gyon hos  szú idő re ki fog nyúl ni. A

rend szer vál tást kö ve tő 15 év ben, amely ből 8

éven át a ma gyar ság po li ti kai kép vi se le te kor -

mány té nye ző volt, a mű velt sé gi szint te rén
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csak a ja vu lás ten den ci á it fe dez het jük fel, utal -

va az 1998-as kor mány prog ram ide vá gó ré szé -

nek prog ram sze rű nem tel je sí té sé re. Az egye -

tem és egye te mi kar lét re ho zá sa ko moly elő re -

lé pést je len tett, amely nek iga zi ki ha tá sa it a mű -

velt sé gi szint eme lé sé re és a gaz da sá gi, tár sa -

dal mi szfé ra igé nye i nek meg fe le lő szak em ber -

kép zés re, a ma gas mun ka nél kü li ség csök ken té -

sé re, a ma ga sabb gaz da sá gi, tár sa dal mi po zí ci -

ók meg szer zé sé re csak hos  szú tá von le het majd

le mér ni. 

A szlo vá ki ai ma gyar fel ső ok ta tás in téz mé -

nyes in du lá sa (az el ső két év) vi szont nem ho -

zott ma gá val lé nye ges szak kí ná lat-bő ví tést a

ko ráb bi ak hoz ké pest és a hall ga tók na gyobb ér -

dek lő dé sé re szá mí tó új ta nul má nyi prog ra mo -

kat lé nye gé ben csak Nyi tra kí nál. 

Az is szem be tű nő, hogy a szlo vá ki ai ma -

gyar fel ső ok ta tás túl zot tan pe da gó gus kép ző

irá nyult sá gú és ez több szö rö sen fe lül múl ja az

igé nye ket. A pe da gó gus kép zés ilyen tö me ge sí -

té se és ben ne az extern, le ve le ző kép zés igen

ma gas ará nya szük ség kép pen a kép zés szín vo -

na lá nak rom lá sát fog ja elő idéz ni, amely vé gül

is a ma gyar köz ok ta tás von zá sát gyen gí ti. A

Szlo vá ki á ban ko rább ról meg lé vő és a 2000-től

be in du ló ma gyar nyel vű fel ső ok ta tás együt te -

sen nem elég gé tud ta ki ak náz ni a szlo vá ki ai

ma gyar ság 30–40%-os tar ta lé ka it. En  nyi vel ke -

ve sebb ma gyar nem ze ti sé gű fi a tal ér dek lő dik

ugyan is a fel ső ok ta tás irán t, mint or szá gos

szin ten.

Az is meg ál la pít ha tó (lásd a 47. táb lá za tot),

hogy a szlo vá ki ai ma gyar fel ső ok ta tás sta tisz ti -

ka i lag ér té kel he tő mér ték ben kez di el von ni a

ma gyar nem ze ti sé gű hall ga tó kat a mű sza ki és

ag rár sza kok tól, ame lyek ben nincs ma gyar

nyel vű fel ső ok ta tás. Nyil ván e sza ko kon elő -

idé zett vesz te sé ge ket sem mi kép pen nem kár -

pó tol ja a túl zott pe da gó gus kép zés. 

Nem csak a szlo vá ki ai ma gyar ság, ha nem

össz tár sa dal mi ér dek is, hogy a ma gyar nem ze -

ti ség az is ko lai kép zés min den szint jén a kor -

cso port ok ará nya i nak meg fe le lő szám ban le -

gyen je len. Ez le het a stra té gi ai alap cél. En nek

mi ha ma rab bi el éré sé hez szük sé ges konk rét te -

en dők meg al ko tá sát csak szak mai és po li ti kai

sí kon le het el kép zel ni. 

Az éle ten át tar tó ta nu lás eu ró pai prog ram -

ja új, ed dig is me ret len le he tő sé ge ket kí nál a ha -

gyo má nyos is ko lai kép zést nem ab szol vált la -

ko sok szá má ra ma ga sabb ké pe sí té si szint el éré -

sé hez, a mun ka erő pi a con va ló si ke res el he lyez -

ke dés hez szük sé ges szak kom pe ten ci ák meg -

szer zé sé hez. E te rü le ten kí nál koz nak ta lán a

leg na gyobb fej lesz té si le he tő sé gek a ma gyar

nyel vű kö zép- és fel ső ok ta tás ré szé re is. 

3.6.5. A szlo vá ki ai ma gyar köz ok ta tás ef fek -

ti vi tá sá ról

A köz ok ta tás prob lé má it ku tat ni, szak sze rű en

vizs gál ni lé nye gé ben két úton, két mód szer rel

le het sé ges. Az egyik mód szer a sta tisz ti kai ada -

tok jel lem zé sén, ér tel me zé sén, a má sik a szo ci -

o ló gi ai ku ta tá so kon alap szik. A hi va ta los sta -

tisz ti kai ada tok ál ta lá ban nem szol gál tat nak

olyan in for má ci ó kat az adott té mák ról, még in -

kább nem a szlo vá ki ai ma gyar köz ok ta tás ról,

ame lyek alap ján a prob lé mák rész le te i ről is

meg bíz ha tó kö vet kez te té se ket le het ne le von ni.

Az ál ta lá nos, hi va ta los sta tisz ti kai ada tok alap -

ján a meg adott ku ta tá si té mák szem pont jai sze -

rint újab b, úgy mond fi no mabb sta tisz ti kai ada -

to kat kell ki dol goz ni, ame lyek pon tos, cél irá -

nyos kö vet kez te té sek le vo ná sát te szik le he tő vé. 

A szlo vá ki ai ma gyar köz ok ta tás több fon tos

te rü le té nek vizs gá la tá ra is ki tér tünk az elő ző

ré szek ben. Így be szél tünk a nép sza po ru lat ki -

ha tá sá ról az ok ta tás ügy re, a ma gyar nem ze ti -

ség, il let ve a ma gyar nyel vű köz ok ta tás vál to -

zá sa i ról, ös  sze ha son lít va ezt az or szá gos szin tű

vál to zá sok kal, szó esett a sza ko so dás ról és an -

nak ki ha tá sá ról a ma gyar nyel vű ok ta tás von zá -

sá ra, de ki tér tünk a ma gyar köz ok ta tás rend sze -

ré re, el ér he tő sé gé re is.

Itt most egy ki csit más szem szög ből, a tel -

je sít mény, a tel je sí tés ol da lá ról ves  szük szem -

ügy re a szlo vá ki ai ma gyar köz ok ta tást. A szlo -

vá ki ai ma gyar köz ok ta tás ak kor tel je sí te né a

100%-ot, ha min den ma gyar nem ze ti sé gű gyer -

mek a ma gyar nyel vű köz ok ta tást ven né igény -

be. Ter mé sze te sen ez a prob le ma ti ka is több

vál to zós, és a köz ok ta tás tel je sít mé nye nem

csak ma gá tól az is ko lá tól függ. Leg ne he zebb

azon ban ob jek tí ven meg kö ze lí te ni az ok ta tás
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szín vo na lát. A szlo vá ki ai ma gyar köz ok ta tás

szín vo nal ára va ló uta lás azon ban jog gal ve tő -

dik fel min de nek előtt ak kor, ami kor az el ér he -

tő ma gyar köz ok ta tás he lyett a ma gyar szü lők

a szlo vák nyel vű köz ok ta tást he lye zik előny be.

Te hát ak kor, ami kor azt elem ezzük, hogy a ma -

gyar nem ze ti sé gű fi a ta lok mi ért és mi lyen

arány ban lá to gat ják a szlo vák nyel vű is ko lá kat.

Nem le het fi gyel men kí vül hagy ni az ok ta tás

szín vo na lát, a szlo vák nyel vi kom pe ten ci át be -

fo lyá so ló is ko lai kör nye zet va la men  nyi kom -

po nen sét. Ép pen eze ken a te rü le te ken nem ren -

del ke zünk át fo gó ál ta lá nos ér té kű is me re tek -

kel, in for má ci ók kal. Né mely mo ni tor ing jel le -

gű tu dás fel mé rés alap ján nem le het a szlo vá ki -

ai ma gyar köz ok ta tás egé szé re vo nat ko zó kö -

vet kez te té se ket le von ni.

A szlo vá ki ai ma gyar köz ok ta tás ´89 után

ked ve ző hely zet be ke rült az ál tal, hogy a sza ba -

dab bá vált ha tá rok jó vol tá ból itt van a szom -

széd ban a ki tű nő ma gyar or szá gi köz ok ta tás és

a hoz zá tör té nő in teg rá ló dás prob le ma ti ká ja. Itt

van azon ban a szlo vá ki ai köz ok ta tás is, amely -

nek rend sze ré be ta go ló dik a szlo vá ki ai ma gyar

köz ok ta tás. Je len van a har ma dik té nye ző ként

be lé pő eu ró pai köz ok ta tá si tér ség és an nak

irány za ta i hoz va ló iga zo dás prob lé ma kö re is.

A ma gyar nyel vű köz ok ta tás ef fek ti vi tá sát

úgy mér het jük, hogy meg néz zük a ma gyar

nyel vű kép zés ben lé vő ta nu lók hány szá za lé kát

al kot ják azok nak a ma gyar nem ze ti sé gű di á -

kok nak, akik nek kép zés ben kel le ne len ni a kor -

cso port ok ará nyai sze rint, il let ve a kép zés ben

lé vő ma gyar nem ze ti sé gű di á kok nak. A gim ná -

zi u mi ok ta tás pél dá ján fog juk a mód szert is -

mer tet ni. A gim ná zi u mi di á kok kor cso port já -

nak a nép szám lá lá si ada tok nál al kal ma zott

15–19 éve sek kor cso port ját te kint jük. 2001-

ben Szlo vá ki á ban e kor cso port 8,36%-át al kot -

ták a ma gyar nem ze ti sé gű ek. Szlo vá kia ös  szes

gim ná zi u mi ta nu ló ja kö zött ilyen arány ban kel -

le ne, hogy le gye nek a ma gyar nem ze ti sé gű ek,

amely 7210 ta nu ló nak fe lel meg. A va ló ság ban

azon ban csak 6093 volt 2001-ben a ma gyar

nem ze ti sé gű gim na zis ták szá ma és 4982 a ma -

gyar nyel ven ta nu ló gim ná zi u mi di á kok szá ma

(lásd a 25. táb lá za tot).

A ma gyar nyel vű gim ná zi u mok di ák jai

(MT) 69,10%-át al kot ják azok nak a ma gyar

nem ze ti sé gű di á kok nak, akik nek gim ná zi u mi

kép zés ben kel le ne len ni (KL) és E

2

=81,77%-át

a ma gyar nem ze ti sé gű gim ná zi u mi di á kok nak

(MN). A ma gyar nem ze ti sé gű di á kok (MN) ré -

sze se dé se a gim ná zi u mi kép zés ben

E

3

=84,51%-os, ugyan is ilyen %-át al kot ják

azok nak a ma gyar di á kok nak, akik nek gim ná -

zi u mi kép zés ben kel le ne len ni (KL) (lásd a 25.

táb lá za tot).

A ma gyar nyel vű gim ná zi u mi ok ta tás ef fek -

ti vi tá sa 2001-ben a fen ti szám adat ok sze rint te -

hát E

1

=69,10%-os, E

2

=81,77%-os és E

3

=

84,51%.

Kép le tek ben ki fe jez ve E

1

=(MT.100)/KL,

E

2

=(MT.100)/MN, E

3

=(MN.100)/KL. Ezek

alap ján a szlo vá ki ai ma gyar köz ok ta tás ef fek ti -

vi tá sá ról a vál to zá sok ten den ci á i nak be mu ta tá -

sa és elem zé se cél já ból há rom év re (lásd a 19.,

22., 25., 27., 31. táb lá za to kat is) ké szí tet tük

a fen ti há rom ef fek ti vi tás-mu ta tó ada ta i nak táb -

lá za tát (lásd a 48. táb lá za tot). 

A ma gyar tan nyel vű óvo dák ef fek ti vi tá sa

1990 és 2005 kö zött fo lya ma to san, ha bár nem

egyen le te sen, de nőtt. A leg na gyobb nö ve ke -

dést, kö zel 10%-ot, a ma gyar tan nyel vű óvo -

dák ba já ró gye re kek szol gál tat ták a ma gyar

nem ze ti sé gű óvo dások hoz vi szo nyít va (E

2

)

1990 és 2005 kö zött.
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A ma gyar nyel vű alap is ko lai köz ok ta tás ef -

fek ti vi tá sa ez zel el len tét ben a ´80-as évek ben

alig vál to zott, míg a ´90-es évek ben 10%, 6%,

il let ve 5% kö rül nö ve ked ve el ér te a 84,75;

81,29, il let ve a 104,25%-ot. Az egyik fi gye lem -

re mél tó ered mény vi szont a kö zép is ko lai kép -

zés te rén a leg job ban ki épí tett gim ná zi u mi ok -

ta tás ef fek ti vi tá sá nak in ga do zó stag ná lá sa

a ´80-as és ´90-es évek ben.

Pél dá ul 1990 és 2001 kö zött 92,46%-ról

84,51%-ra csök kent a ma gyar nem ze ti sé gű di -

á kok ré sze se dé se a gim ná zi u mi kép zés ben

(E

3

). En nek kö szön he tő en re la tí van nőtt:

77,88%-ról 81,77%-ra a ma gyar nyel vű gim ná -

zi u mi kép zés ef fek ti vi tá sa a ma gyar nem ze ti sé -

gű gim na zis ták hoz vi szo nyít va (E

2

), el len ben

a ma gyar nem ze ti sé gű gim na zis ta kor cso port -

hoz vi szo nyít va 72,01%-ról 69,10%-ra esett

vis  sza (E

1

). A 2001–2005 kö zöt ti idő szak ban

azon ban mind a há rom mu ta tó ban 3-4% kö rü li

ef fek ti vi tás-ja vu lás ta pasz tal ha tó, amely a ma -

gyar gim ná zi u mi ok ta tás sta bi li zá ló dá sát jel zi.

A kö zép is ko lai kép zés te rén a ma gyar szak -

kö zép is ko lai kép zés ala csony ef fek ti vi tá sa és

an nak csök ke né se a leg szem be tű nőbb, amely

1990-től 2001-ig fo lya ma to san, a kor cso port -

hoz vi szo nyít va 56,46%-ról 48,35%-ra, a ma -

gyar nem ze ti sé gű di á kok szá má hoz vi szo nyít -

va pe dig 66,69%-ról 58,57%-ra csök kent. 

Ez a ´90-es évek ben a ma gyar nyel vű érett -

sé gi vel vég ző dő kö zép is ko lai kép zés (gim ná zi -

um, szak kö zép is ko la) ef fek ti vi tá sá nak szin te

min den mu ta tó ban va ló csök ke né se ar ra utal,

hogy a szlo vá ki ai ma gyar po li ti kai, ci vil, pe da -

gó gi ai tár sa da lom nem tu da to sí tot ta ezek fon -

tos sá gát, szük sé ges sé gét a ma gyar nem ze ti kö -

zös ség mű velt sé gi szint jé nek eme lé se és ér vé -

nye sü lé se ér de ké ben. Az utób bi öt év ben a ma -

gyar nem ze ti ség e kép zé sek ben nö vel te ef fek ti -

vi tá sát, amely töb bek kö zött há rom ok ra ve zet -

he tő vis  sza. A szlo vá ki ai ma gyar ság rá ér zett,

hogy a ma ga sabb mű velt ség ben, a to vább ta nu -

lás ban rej lik a mun ka erő pi a con va ló si ke re sebb

ér vé nye sü lés. Min den bi zon  nyal po zi tív sze re -

pet ját szott itt a ma gyar or szá gi tá mo ga tá si

rend szer, de az is, hogy a ma gyar nem ze ti ség

po li ti kai kép vi se le te a kor mány ko a lí ció ré sze

volt. 

A szak mun kás kép zés ben vi szont fo lya ma -

to san ja vult a ma gyar nyel vű kép zés ef fek ti vi -

tá sa 1980 és 2001 kö zött, a kor cso port ma gyar

nem ze ti sé gű ta nu ló i hoz mér ten 30,96%-ról

55,18%-ra (E

3

) és a ma gyar nem ze ti sé gű szak -

mun kás kép zős ta nu lók hoz vi szo nyít va pe dig

33,83%-ról 53,60%-ra (E

2

).

Az utol só öt év ben vi szont ez a fej lő dés

meg állt. Az E

1

, E

2

mu ta tók ban va ló ja vu lás

azon ban már nem a ma gyar nyel vű szak mun -

kás kép zés ef fek ti vi tá sá nak ja vu lá sát jel zi, ha -

nem a ma gyar nem ze ti sé gű di á kok szá má nak

a kor cso port sze rin ti di ák szá má hoz vi szo nyí -

tott csök ke né sé nek a köz ve tett kö vet kez mé nye. 

A kö zép is ko lai köz ok ta tás egé szét te kint ve

azon ban ezek ből az ada tok ból az is ki tű nik,

hogy az érett sé git nem, vagy csak ala csony

szin ten adó ma gyar nyel vű szak mun kás kép zés

az érett sé gi vel vég ző dő töb bi kép zés től von ta

el a di á ko kat, amely a fel ső fo kú to vább ta nu lás

szem pont já ból a ma gyar nyel vű köz ok ta tás ef -

fek ti vi tá sá nak csök ke né sét je len ti. 

Itt is tet ten ér he tő a ma gyar kö zép is ko lai

köz ok ta tás, az elő ző ek ben jel zett hi á nyos sá ga -

in túl, két na gyon lé nye ges je len ség. Az el ső az,

hogy a ma gyar nem ze ti ség ré sze se dé se a kö -

zép is ko lai ok ta tás ban lé nye ge sen el ma rad

a kor cso port ok ará nya i tól (E

3

). A má sik ab ban

mu tat ko zik meg, hogy na gyon ala csony a ma -

gyar nyel vű kö zép is ko lai kép zés ef fek ti vi tá sa,

min de nek előtt az érett sé gi vel vég ző dő ek ben. 

A ma gyar nyel vű köz ok ta tás ef fek ti vi tá sa

te hát ab ban nyil vá nul meg, hogy mi lyen a von -

zá sa a ma gyar nem ze ti ség kö ré ben és mi lyen

fel té te le ket tud biz to sí ta ni a be lő le ki lé pők szá -

má ra az el he lyez ke dés, a to vább ta nu lás, a szlo -

vák és ide gen nyel vi kom pe ten ci ák te rén.

A ma gyar nyel vű köz ok ta tás ef fek ti vi tá sá -

nak to váb bi jel lem ző jét ad ják a kö zép is ko lá ba,

il let ve a fel ső ok ta tás ba va ló be lé pés ará nyai.

Szlo vá ki á ban 1991-ben az alap is ko lás ta nu lók

41,55%-át tet ték ki a kö zép is ko lás di á kok és

ezek 17,61%-át a fel ső fo kú ok ta tás hall ga tói.

A ma gyar nem ze ti sé gű ek ese té ben ezek az ada -

tok 40,73%-ra, il let ve 9,86%-ra ala kul tak. Tíz

év után Szlo vá ki á ban ezek az ada tok 45,45, il -

let ve 32,71 szá za lék ra mó do sul tak, míg a ma -

gyar nem ze ti sé gű fi a ta lok ese té ben 42,97, il let -
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ve 19,46 szá za lé kos volt az itt mért to vább ta nu -

lás ef fek ti vi tá sa. A ma gyar nyel vű köz ok ta tás

ala csony ef fek ti vi tá sá ról ta nús ko dik az is, hogy

a ma gyar nyel ven ta nu ló alap is ko lá sok nak csak

30,11%-át al kot ták a ma gyar nyel vű kö zép is -

ko lás di á kok 1991-ben és 33,30%-át 2001-ben. 

Ezek a je len sé gek az utób bi öt év ben is ha -

son ló an ala kul tak. A ma gyar tan nyel vű kö zép -

is ko lai ok ta tás ala csony ef fek ti vi tá sa e te kin tet -

ben is tet ten ér he tő az ál tal, hogy míg a ma gyar

tan nyel vű kö zép is ko lák di ák ja i nak szá ma

a ma gyar tan nyel vű alap is ko lás ta nu lók szá má -

nak 44,10%-át al kot ták 2005-ben, ad dig a ma -

gyar nem ze ti sé gű ek ese té ben ez az arány

54,67%. A ma gyar nem ze ti sé gű ek rész vé te le

a kö zép is ko lai to vább ta nu lást biz to sí tó kép zé -

sek hez vi szo nyít va a fel ső ok ta tá si to vább ta nu -

lás ban lé nye ge sen le csök ken. Va ló já ban ez

a szlo vá ki ai ma gyar ság leg na gyobb ge ne rá ci ós

prob lé má ja. 
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LÁSZ LÓ BÉ LA

1. MA GYAR TA NÍ TÓ KÉP ZÉS AZ EL SŐ -

CSEH SZLO VÁK KÖZ TÁR SA SÁG BAN

113

Az el ső Cseh szlo vák Köz tár sa ság ide jén Szlo -

vá ki á ban a ta ní tó kép ző ket a XXXVIII/1/-as

alap tör vény és a 293/1919-es szá mú tör vény

alap ján szer vez ték. A ta ní tó kép ző négy év fo -

lya mú volt, a ta nul mány érett sé gi vizs gá val zá -

rult. A ta ní tó je lölt az ered mé nyes érett sé gi vizs -

ga után mint ide ig le nes ta ní tó al kal maz ha tó

volt a nyil vá nos nép is ko lák ban.

Az ide ig le nes ta ní tó 2 éves ta ní tói gya kor lat

után je lent kez he tett al kal mas sá gi vizs gá ra,

amely nek ered mé nyes ab szol vá lá sa után vég le -

ge sí tett ta ní tó lett.

Az el ső Cseh szlo vák Köz tár sa ság ban a ma -

gyar ta ní tó kép zés 1924-ig csak egy in té zet ben,

az Or so lya-ren di apá cák po zso nyi le ány is ko lá -

já ban folyt, ahol ké sőbb óvó nő kép ző is mű kö -

dött.

1924 és 1927 kö zött a po zso nyi szlo vák ál -

la mi ta ní tó kép ző mel lett ma gyar abi turiens tan -

fo lya mo kat szer vez tek, 1927 szep tem be ré től

pe dig pár hu za mos ma gyar osz tá lyo kat nyi tot -

tak. Így 1927-től két ma gyar ta ní tó kép ző mű -

kö dött, s azon kí vül a gim ná zi um ban érett sé gi -

zet tek szá má ra to vább ra is fenn tar tot ták az abi -

turien si kur zu so kat, s a szük ség nek meg fe le lő -

en en ge dé lyez ték az úgy ne ve zett externista ta -

ní tói vizs gá kat is.

A ta ní tó kép ző be és az abi turien si kur zu sok -

ra a fel vé tel igen kor lá to zott volt, s egy ide ig az

ál la mi ta ní tó kép ző be csak min den má so dik év -

ben vet tek fel ma gyar ta nu ló kat. Pol gá ri is ko lai

szak ta ní tók ma gyar nyel vű kép zé se meg ol dat -

lan volt. 1936-tól tan fo lyam okon ké pez tek ma -

gyar nyel vű pol gá ri is ko lai szak ta ní tó kat.

1935-ben Ko má rom ban re for má tus ta ní tó -

kép ző lé te sült, ugyan ott 1938 szep tem be ré től

en ge dé lyez ték a ka to li kus ta ní tó kép ző meg nyi -

tá sát.

Az el ső Cseh szlo vák Köz tár sa ság fenn ál lá -

sá nak két év ti ze de alatt pil la nat ra sem szü ne telt

az ok ta tás ügy meg re for má lá sá ért in dí tott harc.

Az olyan kér dé sek, mint az ál lam és az egy há -

zak vi szo nya, az is ko la ügy de mok ra ti zá lá sa, az

is ko la ügy szét for gá csolt sá gá nak meg szün te té -

se, az is ko lák ál la mo sí tá sa, va la mint a ta ní tók

fő is ko lán va ló kép zé se ál lan dó be széd té ma volt

pe da gó gus kö rök ben, ta ní tói kon fe ren ci á kon.

A ta ní tó kép zés fő is ko lai szint re va ló eme lé -

sé ből azon ban nem lett sem mi.

Cseh szlo vá ki á ban 1932-ben a ta ní tó kép zők

szá ma 60, a nö ven dé ke ké 8442. A 60 kö zül

cseh szlo vák 45 (6176 nö ven dék kel), ru szin 4

(552), né met 10(1333), ma gyar 1 (316).
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Az ál la mi sta tisz ti kai hi va tal ada tai sze rint

1931 vé gén 1872 ma gyar ele mi és 121 pol gá ri

is ko lai ta ní tó volt Szloven szkón.

Az 1934/1935-ös is ko lai év ben Szloven -

szkón 1671 ta ní tó mű kö dött a ma gyar ele mi is -

ko lák ban. Meg osz lá suk: ál la mi ban 193 (eb ből
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cseh szlo vák 44, orosz 1, né met 5, ma gyar 142),

köz sé gi ben 173 (cseh szlo vák 11, orosz 1, né -

met 2, ma gyar 158, zsi dó 1), ró mai ka to li kus -

ban 911 (cseh szlo vák 69, orosz 1, né met 15,

ma gyar 825, eráris 1), gö rög ka to li kus ban 14

(cseh szlo vák 7, orosz 4, ma gyar 3), evan gé li -

kus ban 43 (cseh szlo vák 3, né met 1, ma gyar

39), re for má tus ban 299 (cseh szlo vák 2, né met

4, ma gyar 293, zsi dó 32), ma gán is ko la 1 (ma -

gyar 1).
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Kár pát al ján a ma gyar ele mi is ko lák ban 290

ta ní tó mű kö dött. Az ál la mi ban 175 (cseh szlo -

vák 4, orosz 42, ma gyar 122, zsi dó 7), köz sé gi -

ben 8 (orosz 1, ma gyar 7), ró mai ka to li kus ban

29 (orosz 2, ma gyar 27), gö rög ka to li kus ban 7

(orosz 2, ma gyar 5), re for má tus ban 71 (orosz 2,

ma gyar 63, zsi dó 6).

1934-ben ta ní tó kép zők szá ma 64, amely ből

cseh szlo vák 45 (eb ből szlo vák 12), né met 10,

ma gyar 2, len gyel 1, nagy orosz 3, ru szin 3.
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1935-ben a 65 ta ní tó kép ző kö zül csak há -

rom ban ké pez nek ma gyar ta ní tó kat: az ál la mi

ko e du kált ta ní tó kép ző ma gyar pár hu za mos

osz tá lya i ban, az ezek hez csa tolt abi turiens kur -

zu son, va la mint az Or so lya-rend kép ző jé ben.

117
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LÁSZ LÓ BÉ LA

2. MA GYAR PE DA GÓ GUS KÉP ZÉS CSEH  -

SZLO VÁ KI Á BAN 1945 UTÁN 

2.1. Tör té ne ti előz mé nyek

1948. áp ri lis 21-én a Cseh szlo vák Nem zet gyű -

lés el fo gad ta az „egy sé ges is ko lák ról” szó ló

tör vényt. Ki mond ta az is ko lák ál la mo sí tá sát az

or szág egész te rü le tén, 9 év re meg hos  szab bí -

tot ta a tan kö te le zett sé get és le he tő vé tet te az in -

gye nes ok ta tást. Az em lí tett tör vény alap ján az

is ko la rend szer el ső fo ko za tát az 5 osz tá lyos

nép is ko la (nem ze ti is ko la – národ ná ško la) al -

kot ta, a má so dik fo ko za tot pe dig a 4 osz tá lyos

kö zép is ko la ké pez te, amely nek el vég zé se kö te -

le ző vé vált.

1945. jú li u sá ban a ta ní tók el ső or szá gos

nagy gyű lé sén ki nyil vá ní tot ták azt az alap ve tő

kö ve te lést, hogy a ta ní tók kép zé se fő is ko lai

szin ten tör tén jék. Az en nek kap csán ki adott

ren de let ér tel mé ben az 1946/47-es akadémiai

év ben, Prá gá ban, Brünnben Olmützben és Po -

zsony ban az egye te mek mel lett pe da gó gi ai ka -

ro kat (fa kul tá so kat) szer vez tek. A pe da gó gi ai

ka ro kon az óvó nő kép zés idő tar ta ma egy év lett,

az ele mi is ko lák ta ní tó kép zé se két év, a pol gá ri

is ko lák ta ní tó i nak a kép zé si idő tar ta ma pe dig

há rom év. A tény le ges szol gá lat ban lé vő ta ní -

tók nak is le he tő vé tet ték, hogy le ve le ző for má -

ban, táv hall ga tó ként meg szer vez zék, il let ve ki -

egé szít sék ké pe sí té sü ket.

Az 1950/51-es akadémiai év től a ta ní tó kép -

zést új ból meg for mál ták. Pó tol ni kel lett a ta ní -

tó hi ányt, mert a pe da gó gi ai ka rok kép te le nek

vol tak elég szak kép zett ta ní tót ki bo csá ta ni.

Ezért meg ala kul tak a „pe da gó gi ai gim ná zi u -

mok”, ame lyek óvó nő ket, il let ve ele mi is ko lai

ta ní tó kat ké pez tek. Min den ke rü let ben nyi tot -

tak pe da gó gi ai gim ná zi u mot, hogy a ke rü let a

sa ját igé nyei sze rint ren dez ze ta ní tó i nak a kép -

zést. Ek kor nyílt meg Po zsony ban a ma gyar ta -

ní tó kép ző pe da gó gi ai gim ná zi um.

A nem zet gyű lés 1953. már ci us 24-én hagy -

ta jó vá az is ko la rend szer ről és a ta ní tók kép zé -

sé ről szó ló új tör vényt. Az új is ko la tör vény má -

so dik ré sze a ta ní tók kép zé sé re vo nat ko zott. Ez

mond ta ki, hogy az ál ta lá nos mű velt sé get nyúj -

tó is ko lák 1–5. fel lé pő év fo lya ma i nak a ta ní tói,

va gyis az al só ta go za tos ta ní tók, négy éves pe -

da gó gi ai is ko lák ban ké szül nek hi va tá suk ra. Az

1953/54-es akadémiai év ben így in dult el a

Rozs nyói Pe da gó gi ai Is ko la, kez det kor két el ső

és egy má so dik osz tál  lyal. Az el ső sök szá ma 46

volt, a má so di ko so ké 36. Rozs nyón 1961-ig

össze sen 313 ta ní tó vég zett.

118

Ezen kí vül 1952-ben Ko má rom ban meg ala -

kul az óvó nő kép zés pe da gó gi ai gim ná zi um,

ame lyet Lé vá ra, il let ve Lo sonc ra he lyez nek át.

Je len leg már csak Lo son con fo lyik ma gyar

óvó nő kép zés.

Az 1953-as tör vény ér tel mé ben a pe da gó gi -

ai ka ro kat ki vet ték az egye te mek ha tás kö ré ből

és Pe da gó gi ai Fő is ko lák ká (Vysoká škola ped a -

gog ick á) ala kul tak át, ame lyek a II. cik lu sú kö -

zép is ko lák ré szé re ké pez ték a pe da gó gu so kat.

Ugyan ak kor lét re hoz ták a Fel sőbb Pe da gó gi ai

Is ko lá kat is (Vyššia ped a gog ická ško la), ame -

lyek ta ní tó kat ké pez tek a 6–8. év fo lyam ok, az

ak ko ri nyolc éves is ko lák ré szé re.

Az 1959/60-as tan év től a kö te le ző is ko la 8

év ről 9-re bő vül és meg ala kul tak a ki lenc éves

alap is ko lák (zák lad né deväťročné školy). Ez zel

egyidőben a ta ní tók kép zé se is át szer ve ző dött.

Az 57/1959-es sz. kor mány ren de let tel lét re -

hoz ták a pe da gó gi ai intézményeket, mint ke rü -

le ti in téz mé nye ket a ki lenc éves alap is ko lák pe -

da gó gus kép zé sé re. Köz ben a pe da gó gi ai fő is -

ko lák az egye te mek be a fel sőbb pe da gó gi ai

intézmények be in teg rál ták és a pe da gó gi ai is -

ko lá kat meg szün tet ték.

A 166/1964 sz. tör vény ere jű ren de let tel a

prá gai, brüni, olo mouci, nagy szom ba ti és eper -

je si pe da gó gi ai intézmények egye te mek be in -

teg rál va pe da gó gi ai ka rok ként mű köd nek to -

vább. To váb bi öt intézmény Cseh or szág ban és

Szlo vá ki á ban a nyi trai és besz ter ce bá nyai pe -
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da gó gi ai intézmények, fő is ko lai szin tű önál ló

pe da gó gi ai ka rok ként foly tat ták te vé keny sé gü -

ket.

119

A pe da gó gus kép zés eme rend sze re gya kor -

la ti lag 1990-ig fenn állt.

A ma gyar is ko lák 1948-ban kez dő dő meg -

nyi tá sá val egy idő ben je lent ke zett a pe da gó -

gus hi ány is. A har min cas évek vé gén mű kö dő

mint egy 2300 pe da gó gus ból ek kor alig több,

mint 100 ma radt Szlo vá kia te rü le tén, hi szen a

ma gyar ta ní tók az el sők kö zött sze re pel tek a ki -

te le pí té si és bűn vá di lis tá kon.

Az öt ve nes évek ben a ta ní tó hi ány pót lá sá ra

már a fel ső ok ta tás je gye it ma gu kon vi se lő tan -

fo lyam ok ke re tén be lül meg kez dő dött a ta ní tók

kép zé se, Po zsony ban 1950. jú li us 10-e és au -

gusz tus 19-e kö zött 9 cso port ban 307 részt ve -

vő vel, s az óvo dák szá má ra 5 osz tály ban 165

részt ve vő vel. E tan fo lyam ok ké pe sí tést nem

ad tak, a részt ve vők nek to vább kel lett ta nul ni uk

a pe da gó gi ai irány za tú dol go zók fel sőbb is ko -

lá i ban vagy más ta ní tó kép zők ben.

To váb bi négy he tes ta ní tói tan fo lyam in dult

a gim ná zi u mot vég zett ma gyar fi a ta lok szá má -

ra 1950. jú li us 20-a és au gusz tus 16-a kö zött,

ame lyen 46 érett sé gi vel ren del ke ző fi a tal vett

részt. E tan fo lyam ok szer ve zé sé vel Hart man

Jó zsef és Ozo rai Fe renc pe da gó gu so kat bíz ták

meg.

Pozony ban 1951-ben 40 óvó nő rész vé te lé -

vel újabb hat he tes tan fo lya mot szer vez tek. Az

óvó nők kép zé sé re 1952-ben to váb bi, im már

négy hó na pos tan fo lya mot in dí tot tak Fü le ken,

ame lyet 44 hall ga tó vég zett el.

E tan fo lyam ok so ro za tá ban az utol sót, s

egy ben a leg ér té ke seb bet Sza bó Im re pe da gó -

gus ve ze té sé vel az 1952/1953-as akadémiai év -

ben bo nyo lí tot ták le Ótá trafüre den és Trenc sén -

tepli cen. A tíz hó na pos tan fo lya mot 120 hall ga -

tó vé gez te el. 

E tan fo lyam okon 722 sze mély ké szült fel a

pe da gó gu si pá lyá ra. A Szlo vá ki á ban ma radt és

ta ní tói ál lást vál la ló mint egy 110 ta nu ló ra is le -

he tett szá mí ta ni a ma gyar is ko lák meg nyi tá sa -

kor. Ezen kí vül 70-re te he tő azok nak a szlo vá -

ki ai ma gyar fő is ko lai hall ga tók nak a szá ma,

akik ta ní tói ál lást vál lal tak. Így mint egy 900

ma gyar pe da gó gus sal in dult el Szlo vá ki á ban

1950-ben a ma gyar nyel vű alap- és kö zép is ko -

lai kép zés. 

Min de nek előtt a ma gyar pe da gó gus kép zést

szol gál ta a Come nius Egye te men már 1951-

ben meg ala kí tott Ma gyar Nyelv és Iro da lom

Tan szék is. 

Az egy re sú lyo sabb fel ső ta go za tos és kö -

zép is ko lai ta nár hi ányt volt hi va tott eny hí te ni az

1951/1952-es akadémiai  év ben a Come nius

Egye tem Pe da gó gi ai Ka rán 5 ta nul má nyi sza -

kon 44 hall ga tó val meg in dult ma gyar ta nár kép -

zés. En nek foly ta tá sa ként a Pe da gó gi ai Fő is ko -

lán, Po zsony ban, már csak né hány szor in dí tot -

tak egy- e gy ma gyar cso por tot, kö zép is ko lai ta -

ná ri sza kon, de 1956-ra ezt is meg szün tet ték.

Ez után 1990-ig Szlo vá ki á ban a ma gyar nyelv

és iro da lom sza kon kí vül más sza ko kon kö zép -

is ko lai ta nár kép zés ma gyar nyel ven nem folyt.

A po zso nyi Fel sőbb Pe da gó gi ai Is ko lán azon -

ban a leg szük sé ge sebb sza ko kon volt ma gyar

fel ső ta go za tos ta nár kép zés, amely már a ma -

gyar ta go zat je gye it vi sel te ma gán.

A ma gyar ta ní tá si nyel vű kö zép is ko lák ta -

nár hi á nya vé gül is úgy eny hült, hogy az egye -

te me ken egy re több ma gyar fi a tal szer zett ta ná -

ri dip lo mát, és – le ve le ző hall ga tó ként – a szlo -

vá ki ai és ma gyar or szá gi egye te me ken egy re

több fel ső ta go za tos ta nár sze rez te meg a kö -

zép is ko lai ta ná ri dip lo mát.

Az 1959-ben zaj ló újabb át szer ve zé sek foly -

tán meg szűn tek a pe da gó gi ai gim ná zi u mok és a

pe da gó gi ai fő is ko lák. A he lyük be lé pő Pe da gó -

gi ai In té ze tek – 1964-től önál ló Pe da gó gi ai Ka -

rok – át vet ték az al só ta go za tos ta ní tók és fel ső

ta go za tos ta ná rok, te hát az alap is ko lai pe da gó -

gu sok kép zé sét. A kö zép is ko lai ta nár kép zés pe -

dig vis  sza ke rült az egye te mek re. A pe da gó gi ai

gim ná zi u mok ban, a két-, il let ve négy éves pe da -

gó gi ai fő is ko lá kon kö rül be lül 400 óvó nő és al -

só ta go za tos ta ní tó, s kö rül be lül 350 fel ső ta go -

za tos és 150 kö zép is ko lai ta nár szer zett dip lo -

mát ma gyar, vagy rész ben ma gyar nyel ven.

154 László Béla

119. Jozef Pastier: Desať rokov vysokoškolského vzdelávania učiteľov základnej školy. Štúdia Pedagogickej fakulty v

Nitre. ŠPN, Bratislava. 1970.



2.2. A nyi trai ma gyar ta ní tó- és ta nár kép zés

Nyitrán az 1959-ben meg nyílt Pe da gó gi ai In té -

zet volt hi vat va el lát ni az alap is ko lai ta ní tó- és

ta nár kép zést a ma gyar is ko lák ré szé re is. Az óta

2004-ig a po zso nyi egye te mi ma gyar nyelv és

iro da lom sza kos ta nár kép zé sen kí vül Szlo vá ki -

á ban ál la mi in téz mény ben csak Nyitrán volt

ma gyar nyel vű ta ní tó- és ta nár kép zés és ez volt

az egye dü li ma gyar nyel vű fel ső ok ta tás.

A Nyi trai Pe da gó gi ai In té zet ben 1960-ban

gya kor la ti lag két egyen ran gú ta go zat, szlo vák

és ma gyar szer ve ző dött. 1960-ban a ma gyar ta -

go zat ra 212 nap pa li hall ga tót vet tek fel, és 29

fő is ko lai ok ta tó val in dult a ma gyar nyel vű ok -

ta tás. 1963-ra gya kor la ti lag mind két ta go zat ki -

épült, ki ala kult a ma gyar nyel vű kép zést biz to -

sí tó tan szé ki le bon tás ban is meg fe le lő ta ná ri

kar. Ek kor már 60–65 ta nár ok ta tott ma gyar

nyel ven. Az 1962/63-as akadémiai  év ben a

nap pa li hall ga tók szá ma el ér te a 661-et. Nyit -

rán 1963-ban az el ső vég zős év fo lyam ban 192

ta ní tó és ta nár ve het te át pe da gó gi ai dip lo má -

ját, ami a negy ven éves csú csot is je len ti. Nyit -

rán az 1964-től Pe da gó gi ai Kar rá át ne ve zett fő -

is ko lán egé szen 1974-ig fo lya ma to san, a ma -

gyar is ko lák igé nye i nek meg fe le lő szám ban és

szak pá ro sí tá sok ban ké pez tek alap is ko lai ta ní -

tó kat és ta ná ro kat. A vég zős hall ga tók szá ma

1969-ig át lag ban 140 kö rül moz gott. A het ve -

nes évek ben vi szont már a ma gyar ta go za ton

át lag ban 80, a nyolc va nas évek ben pe dig már

csak 30 kö rül volt a vég zős hall ga tók szá ma. 

A Nyitrán fo lyó ma gyar pe da gó gus kép zés

ki egyen sú lyo zott, kon szo li dált idő sza ka gya -

kor la ti lag 1974-ig tar tott. Ugyan is eb ben az év -

ben let tek meg hir det ve utol já ra a ma gyar ta go -

zat ra a még tel jes nek mond ha tó szak pá ro sí tá -

sok ban a fel vé te li vizs gák. 1978-ban a Nyi trai

Pe da gó gi ai Kar ma gyar ta go za tán a ta nár kép -

zést gya kor la ti lag meg szün tet ték, ta ná ri sza ko -

kat már csak el vét ve nyi tot tak, ame lyek ben az

ok ta tás szin te tel jes mér ték ben szlo vá kul folyt. 

1975-ben, 1976-ban, il let ve 1978-ban még

meg nyi tot tak né hány sza kot a szlo vák nyelv és

iro da lom nak, il let ve az orosz nyelv és iro da -

lom nak a pol gá ri ne ve lés sel, vagy a ma gyar

nyelv és iro da lom mal, vagy ide gen nyel vek kel

va ló pá ro sí tás ban, de e sza ko kon már min dent

szlo vák nyel ven ok tat tak (a ma gyar nyelv és

iro da lom ki vé te lé vel). Eze ken a sza ko kon 1979

és 1994 kö zött 208 di ák vég zett. A nyolc va nas

évek má so dik fe lé ben in dí tot tak né hány szor kis

lét szá mú cso por to kat a ter mé szet tu do má nyi

sza ko kon is, de az itt vég zett hall ga tók szá ma

1979-től 1994-ig nem ha lad ta meg a 30-at.

Csu pán az alsó tagozatos ta ní tói sza kon volt

fo lya ma tos a ma gyar nyel vű kép zés, de ott is

ala csony, 20–25 kö rü li hall ga tói szám mal.

1981-től 1990-ig, tíz év alatt mind ös  sze 59

hall ga tó szer zett dip lo mát az ún. ma gyar ta go -

za ti ta ná ri sza ko kon.

Szlo vá ki á ban 1977-től az öt évig tar tó, az

5–12. év fo lyam ok szá má ra egy sé ges ta nár kép -

zést ve zet ték be. Az önál ló pedagó gai ka ro kon

és az egye te me ken egy for ma, egy sé ge sí tett fel -

ső tagozatos és kö zép is ko lai ta ná ri dip lo mát le -

he tett sze rez ni. Et től kezd ve a Nyitrán vég ző

ma gyar pe da gó gu sok az alap is ko la fel ső ta go -

za tá ra és a kö zép is ko lá ra is ké pe sí tést sze rez -

tek. Et től kezd ve be szél he tünk 25 év után új ból

ma gyar nyel vű kö zép is ko lai ta nár kép zés ről is.

A nyi trai ma gyar pe da gó gus kép zés fel té -

telei ez alatt az idő alatt lé nye ge sen le rom lot tak.

A hall ga tók szá má nak nagy mér té kű csök ken té -

se mel lett 1989-re a ma gyar ok ta tók szá ma is a

fe lé re apadt. Eb ben az idő ben a tel jes le épí tés

meg aka dá lyo zá sa, a ma gyar nyel vű kép zés át -

men té se volt az el sőd le ges fel adat. A nyolc va -

nas évek ben már nyil ván va ló vá vált, hogy az

ilyen mér té kű ma gyar pe da gó gus kép zés mel -

lett ha ma ro san sú lyos ma gyar pe da gó gus hi ány

lép fel a ma gyar alap- és kö zép is ko lák ban.

A ma gyar nyel vű pe da gó gus kép zés meg men té -

se ér de ké ben ki kell emel ni a Cseh szlo vá ki ai

Ma gyar Ki sebb ség Jog vé dő Bi zott sá gá nak te -

vé keny sé gét, amely több eset ben fogalko zott

a prob lé má val, és lé nye ge sen hoz zá já rult ah -

hoz, hogy a ha ta lom vé gül is a ma gyar pe da gó -

gus kép zést mi ni má lis szin ten meg tar tot ta.

A szlo vá ki ai ma gyar ság alap- és kö zép is ko lá i -

nak lé tét fe nye ge tő pe da gó gus hi ány és a bel ső,

tart ha tat lan, ren de zet len vi szo nyok mi att a kar

ma gyar di ák jai és ta ná rai kö ve tel ték a kar ve ze -

té sé től, hogy ál lít sa vis  sza az 1978 előt ti ál la -

po to kat. A kar ve ze té sé nek el uta sí tó ma ga tar tá -
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sa mi att a ma gyar ta ná rok és di á kok 1988 ta va -

szán pe tí ci ó val for dul tak az ál lam és párt leg -

fel sőbb szer ve i hez, ame lyet két ta nár és csak -

nem va la men  nyi ma gyar hall ga tó alá írt. En nek

ha tá sá ra bi zo nyos en ged mé nye ket tett a kar ve -

ze té se, töb bek kö zött 1989-ben két sze re sé re

emel te a ma gyar ta go zat ra fel vett hall ga tók

szá mát. A nyi trai ma gyar pe da gó gus kép zés fej -

lesz té sé re azon ban csak az 1989 no vem be ri

rend szer vál to zás után nyílt iga zi le he tő ség. 

A nyi trai fő is ko lán 1962-től 1978-ig, te hát

17 év alatt 1850 di ák szer zett dip lo mát a ma -

gyar pe da gó gus kép ző sza ko kon. Eb ből 381 di -

ák alsó tagozatos ta ní tói, 1469 pe dig fel ső -

tagozatos ta ná ri ké pe sí tést szer zett. 

A meg szün te tés idő sza ká ban, te hát 1979-től

1994-ig (16 év alat t) már csu pán 664 ma gyar

pe da gó gus vég zett; kö zü lük 436 volt ta ní tó és

csak 228 ta nár. 

A nyi trai ta ní tó- és ta nár kép ző ben fenn ál lá -

sa óta, 1962-től 1996-ig, 2762 di ák szer zett

dip lo mát a ma gyar ta go za ton, akik kö zül 911

ta ní tói és 1851 ta ná ri sza kon vég zett (1981-ig

fel ső tagozatos ta ná ri sza kon 1602, és 1982-től

1996-ig ös  sze vont alap- és kö zép is ko lai ta ná ri

sza kon 249).
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LÁSZ LÓ BÉ LA

3. A REND SZER VÁL TÁS UTÁ NI NYI T -

RAI MA GYAR PE DA GÓ GUS KÉP ZÉS

3.1. A rend szer vál tás tól a kar ala pí tá sá ig

Az 1989-es rend szer vál tás után Nyitrán új le he -

tő sé gek nyíl tak a ma gyar nyel vű pe da gó gus -

kép zés előt t. A kar új ve ze té se azon nal hoz zá lá -

tott a ma gyar ta go zat tel jes ki épí té sé hez. Az

éven ként fel vett hall ga tók szá ma 180 kö rül

moz gott. A ma gyar ta go zat ve ze té sé nek si ke rült

el ér ni, hogy a hir te len nö ve ke dő szá mú ma gyar

di ák ság anya nyel vű ok ta tá sá ra a kor mány zat 35

fő is ko lai ok ta tó fel vé tel ét en ge dé lyez ze. 1990-

ben 186 hall ga tót vet tek fel a ma gyar ta go zat el -

ső év fo lya má ba és 20 ma gyar fő is ko lai ok ta tó

ke rült a ka ted rák ra. Az 1991 feb ru ár já tól a kar

élé re ke rült dé kán már a fenn ma ra dó 15 ma gyar

ok ta tói ál lást csak szlo vák nyel ven ok ta tó ta ná -

rok kal töl töt te be. En nek el le né re a lé nye ge sen

meg erő sö dött ma gyar ta ná ri kar meg te rem tet te

az egyes tan szé ke ken a ma gyar nyel vű ok ta tás

alap ve tő fel tét ele it. Csak nem min den sza kon

meg nyíl tak a ma gyar ta go za ti cso por tok és a

ma gyar ta go zat hall ga tó i nak szá ma az

1995/1996-os akadémiai évben el ér te a 753-at.

Ez a nyi trai ma gyar pe da gó gus kép zés ben 2003-

ig a leg ma ga sabb di ák szá mot je len ti. 

1993-tól azon ban már mind in kább érez he tő

a ve ze tés szán dé ka a ma gyar nyel vű kép zés

vis  sza szo rí tá sá ra. Köz ben a Nyi trai Pe da gó gi ai

Kart 1993-tól há rom kar ral ren del ke ző Pe da gó -

gi ai Fő is ko lá vá ne vez ték át, majd 1996-ban fel -

vet te a Kons tan tin Egye tem ne vet. Et től kezd ve

a Hu mán Tu do má nyok és a Pe da gó gi ai Kar új

ve ze té se meg szün tet te e ka ro kon a ma gyar ta -

go za ti ta ná ri sza ko kat, és erő sen kor lá toz ta a

ma gyar nyel vű ok ta tást és vizs gáz ta tást. Ho va -

to vább be szű kül tek e két ka ron a ma gyar ta nár -

kép zés fel tét elei, ami a ma gyar hall ga tók szá -

má nak lé nye ges csök ke né sé hez ve ze tett. 

A ma gyar pe da gó gus kép zés, a ma gyar nyel -

vű ok ta tás és vizs gáz ta tás vis  sza szo rí tá sá ra ki -

dol go zott rek to ri el vek el fo ga dá sa el len írás ban

til ta koz tak a ma gyar ta ná rok. A til ta ko zást

1997-ben 51 ma gyar ta nár ír ta alá. Ez a meg -

szün te té si hul lám min de nek előtt hát rá nyo san

érin tet te a ne ve lé si tan tár gyak, a ze ne, a rajz, a

test ne ve lés sza kos ta nár kép zést, de ugyan er re a

sors ra ju tott a tör té ne lem, a pe da gó gia, a pszi -

cho ló gia, a fi lo zó fia stb. sza kos ma gyar ta nár -

kép zés is. A Ter mé szet tu do má nyi Kar ve ze té sé -

nek böl cses sé ge men tet te meg eb ben az idő ben

a ma gyar ta nár kép zést. E ka ron gya kor la ti lag

1990 óta fo lya ma to san ugyan azon a szin ten

ma radt meg a ma gyar ta nár kép zés a föld rajz ki -

vé te lé vel, min den sza kon. Ez ad ta meg az alap -

ját a kí nál ko zó új bó li ki bon ta ko zás hoz. 

A ma gyar pe da gó gus kép zés mos ta ni, má so -

dik erő sza kos meg szün te té sé nek idő sza ká ban a

hall ga tók szá ma az 1995/96-os akadémiai év

753 fő jé ről (619 nap pa li, 134 le ve le ző) az 1999/

2000-es akadémiai év 480-ra (425 és 54) csök -

kent, ami 4 év alatt több, mint 36%-os le épí tést

je lent. A le épí tés je le it vi se li ma gán az is, hogy

mi ni má lis ra csök ken tet ték a ma gyar óra adó ta -

ná rok szá mát, és az egye tem ről el tá vo zott ma -

gyar ta ná rok he lyé re gyak ran ma gya rul nem tu -

dó ta ná ro kat vet tek fel. Ily mó don csök kent a

ma gya rul ta ní tott órák szá ma és a ma gyar ta go -

zat in téz mé nye sí té sé nek a fel tét elei is. 

Az ed di gi ek ből ki tű nik, hogy a ma gyar

nyel vű pe da gó gus kép zés leg sú lyo sabb prob lé -

mái kö zé tar to zik, hogy nem volt fo lya ma tos és

a sza kok nyi tá sa is rend szer te le nül tör tént. 

Ezért mind vé gig, de fő leg 1990 óta a kép -

zés tar tós sá gát, lé tét biz to sí tó jo gi és in téz mé -

nyes ke re tek meg te rem té sé ért fo lyik a küz de -

lem. 1991-ben az ak ko ri Pe da gó gi ai Kar sta tú -

tu má ba be ke rült a ma gyar ta go zat lé tét ga ran tá -

ló rész. A ka ri ve ze tés el len ál lá sa mi att azon ban

ezen túl nem si ke rült a ma gyar ta go zat nak a sa -

ját sta tú tu mát jó vá hagy ni. Az 1993-ban tör tént

bel ső szer ke ze ti át ala ku lá sok fo lya ma tá ban az

új ne vet fel ve vő Nyi trai Pe da gó gi ai Fő is ko lán

négy kart hoz tak lét re. Mi vel a ne gye dik kar ra,

a Nem ze ti sé gi Kul tú rák Ka rá ra a tel jes ma gyar

pe da gó gus kép zés nek át kel lett vol na ke rül nie,

1993-ban sem a fő is ko la, sem a töb bi kar sta tú -

tu mai nem ren del kez tek a ma gyar ta go zat lé té -

ről és a ma gyar nyel ven fo lyó ok ta tás ról. A fő -

is ko la ve ze té se, sze ná tu sa a sa ját ma ga ál tal jo -

gi lag meg ala pí tott Nem ze ti sé gi Kul tú rák Ka rá -

nak mű kö dé sét nem in dí tot ta be. 
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Ek kor még két kar, a Hu mán Tu do má nyok

és a Ter mé szet tu do má nyi Kar ta nul má nyi és

vizs ga rend jei tar tal maz tak uta lást a ma gyar ta -

go za ton ma gyar nyel ven fo lyó ok ta tás ra. Az

1996-tól Kons tan tin Egye tem ne vet fel ve vő

egye tem sta tú tu mát 1997. ja nu ár 27-én fo gad ta

el a Sze ná tus. Ezen al ka lom ból az egye tem

Sze ná tu sa mind a Nem ze ti sé gi Kul tú rák Ka rá -

nak mű köd te té sét, mind az egye te men a ma -

gyar ta go zat stá tu sá nak vis  sza ál lí tá sát el uta sí -

tot ta. En nél fog va az egyes ka rok sta tú tu ma i ból,

ta nul má nyi és vizs ga rend je i ből is ki ma rad tak

1997-ben a ko ráb ban ott lé vő ren del ke zé sek,

ame lyek a ma gyar ta go za ton az ok ta tás nyel ve -

ként a ma gyar nyel vet je löl ték meg. A ma gyar

pe da gó gus kép zés ta go za ti szer ve ze ti for má ja

1997-ben jo gi lag meg szűnt.

Az 1999 ta va szán ha ta lom ra ju tott új egye -

te mi ve ze tés hoz zá ál lá sa a ma gyar pe da gó gus -

kép zés hez lé nye ge sen ked ve zőbb volt, mint

a ko ráb bi ve ze té sé. A ma gyar ta go zat he lyett

hi va ta lo san a Ma gyar Szek ció meg ne ve zés lett

be ve zet ve. Nagy elő re lé pést je len tett, hogy az

egye tem sta tú tu má ba hét év után új ból be ke rült

a Ma gyar Szek ció lé tét és struk tú rá ját rög zí tő

rész és az, hogy sa ját sta tú tu ma sze rint fog mű -

köd ni. Negy ven év óta elő ször lett biz to sít va

jo gi lag, hogy a Ma gyar Szek ci ó nak van nak vá -

lasz tott szer vei, és pe dig az Egye te mi és Ka ri

Ta ná csok. 

2000 ta va szán, 40 év alatt elő ször sa ját ön -

kor mány za ti tes tü le te ket vá laszt hat tak a Ma -

gyar Szek ció ta ná rai és di ák jai. A Ma gyar

Szek ció ka ri ta ná csa it a Fi lo zó fi ai Ka ron Jalecz

Má ria, a Pe da gó gi ai Ka ron Pomšár Zol tán,

a Ter mé szet tu do má nyi Ka ron pe dig Gál Ti bor

ve zet te. A Ma gyar Szek ció Egye te mi Ta ná csá -

nak 9 tag ja volt, el nö ke Lász ló Bé la, tag jai Te -

le ki Ilo na, Jalecz Má ria, Pomšár Zol tán, Boho -

ny Pál, Gál Ti bor ta ná rok, va la mint Do há nyos

Ró bert, Mik lós Lász ló, Zupkó Ta más di á kok.

Az 1999-es egye te mi ve ze tő vál tás után új -

ból van hi va ta los kép vi se lő je a ma gyar pe da gó -

gus kép zés nek az egye tem ve ze té sé ben Kmeť

Ti bor rek torhe lyettes sze mé lyé ben. A Ter mé -

szet tu do má nyi Kar ma gyar ügyek kel is meg bí -

zott dékán helyettese Kecs kés Ár pád. Az egye -

te men 2000-ben há rom tan szé ket ma gyar ta nár

ve zet: a Hun gariszti ka Tan szé ket Te le ki Ilo na,

a Zo o ló gia és Ant ro po ló gia Tan szé ket Stol lár

Ist ván és az Al geb ra és Szám el mé let Tan szé ket

Lász ló Bé la.

A sze ná tu sok az em lí tett do ku men tu mok jó -

vá ha gyá sa kor lé nye ge sen meg nyir bál ták a ta -

ná csok jog kö re it, és csak kor lá to zott te rü le te -

ken, ja vas lat te vő jog kö rök kel ru ház ták fel őket.

An nak el le né re, hogy a ma gyar pe da gó gus kép -

zés ben ér de kelt fe le ket – min de nek előtt a ma -

gyar di á ko kat és ta ná ro kat – a jó vá ha gyott jog -

kö rök nem elé gí tet ték ki, a ta ná csok mű kö dé sét

ked ve ző nek és hasz nos nak le het ítél ni. A Ma -

gyar Szek ció Egye te mi Ta ná csa és az egye tem

ve ze té se köz ti együtt mű kö dés is prob lé ma men -

tes volt. 

Az 1999-től kon szo li dál tabb, biz ton sá go -

sabb egye te mi kö rül mé nyek kö zött a Ma gyar

Szek ció hall ga tó i nak szá ma las san ugyan emel -

ke dett, de a nyi trai ma gyar pe da gó gus kép zés

irán ti iga zi bi za lom és ér dek lő dés csak a Kö -

zép-eu ró pai Ta nul má nyok Ka rá nak lét re ho zá -

sá val állt vis  sza. 

3.2. Egye tem- és kar ala pí tá si kez de mé nye zé -

sek

Nem sok kal Cseh szlo vá kia meg ala ku lá sa után

Po zsony ban, Eper je sen és Kas sán meg szün tet -

ték a ma gyar nyel ven fo lyó fő is ko lai és egye te -

mi ok ta tást. Et től kezd ve a ma gyar nem ze ti ki -

sebb ség kö ré ben él az aka rat leg alább egy ma -

gyar fel ső ok ta tá si in téz mény lét re ho zá sá ra,

azon ban sem ka ri, sem egye te mi ter ve ze tek

nem ke rül tek az il le té ke sek asz ta lá ra. Az 1989-

es for du lat után új ból fel élén kül tek a kez de mé -

nye zé sek egy önál ló ma gyar egye tem ala pí tá sá -

ra. Már 1990 ja nu ár já ban ki dol go zás ra ke rült

a ko má ro mi Jó kai Mór Egye tem ter ve ze te tar -

tal mi, szer ke ze ti, anya gi ve tü le te i vel együt t. Az

ak ko ri tör vé nyek sze rint egye te met csak a prá -

gai Szö vet sé gi Gyű lés (az az a par la ment) hoz -

ha tott lét re. Né hány hé ten be lül azon ban nyil -

ván va ló vá vált, hogy a köz ben ös  sze té tel ében

gyor san vál to zó tör vény ho zás ilyen egye tem

lét re ho zá sá ra már nem vál lal ko zik és nem is al -

kal mas. A ké szü lő új fő is ko lai tör vény a fel ső -

ok ta tá si in téz mé nyek lét re ho zá sá nak jo gát
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Szlo vá kia te rü le tén a szlo vák tör vény ho zás ha -

tás kö ré be kí ván ta he lyez ni. En nél fog va a Jó kai

Mór Egye tem lét re ho zá sá nak esé lyei a Szö vet -

sé gi Gyű lés ben már 1990 feb ru ár já ra szer te -

fosz lot tak és szin te tel je sen ki le he tett zár ni azt,

hogy  a szlo vák tör vény ho zás önál ló ma gyar

fő is ko lát vagy egye te met hoz na lét re a kö zel jö -

vő ben. Ezért – ma gyar kö rök ben – át me ne ti

meg ol dás ként egy kar lét re ho zá sá nak ter ve ke -

rült elő tér be. A ma gyar ta ní tó- és ta nár kép zés re

épü lő kar lét re ho zá sá ra a Nyitrán fo lyó pe da gó -

gus kép zés ke re té ben meg vol tak a sze mé lyi fel -

té te lek (meg kö ze lí tő leg 700 di ák, 63 ma gyar

fő is ko lai ok ta tó). Nyitrán a ma gyar fő is ko lai

ok ta tók és di á kok ki dol goz ták a ma gyar ta ní tó-

és ta nár kép ző kar ter ve ze tét. A ter ve zet az zal is

szá mí tott, hogy ez a kar Ko má rom ban fog mű -

köd ni. Min den igye ke zet el le né re 1991 őszén

a nyi trai egye tem par la ment elé ke rült ter ve ze -

té nek ka ri rend sze ré be az em lí tett kar nem ke -

rült be.

1991-ben már nem si ke rült meg sze rez ni

sem a szlo vák po li ti kai pár tok, sem a nyi trai fő -

is ko lák ve ze tő i nek tá mo ga tá sát a ma gyar ta ní -

tó- és ta nár kép ző kar lét re ho zá sá hoz. A kor -

mány zó po li ti kai pár tok azon ban haj lan dók

vol tak tá mo gat ni egy olyan kar lét re ho zá sát,

amely ben he lyet kap nak a töb bi nem ze ti ki -

sebb sé gek is. A bol gár, hor vát, kár pá ti né met

nem ze ti ki sebb sé gek kul tu rá lis szer ve ze te i nek

ve ze tői és a Nyi trai Pe da gó gi ai Ka ron 1990-

ben meg ala kult Ro ma Kul tú ra Tan szék ve ze tői

is tá mo gat ták egy olyan kar lét re ho zá sát, ame -

lyen nem ze ti sé gi lé tük, kul tú rá juk, ha gyo má -

nya ik, nyel vük, tör té nel mük ápo lá sá ra és ku ta -

tá sá ra tan szé ki szin tű kö zös tu do má nyos in té -

ze tet kap ná nak. 

A tel jes ta ní tó- és ta nár kép zést ma guk ban

fog la ló ma gyar ka ri kez de mé nye zé sek így ki -

bő vít ve új le he tő sé get kí nál tak a ma gyar fel ső -

ok ta tás in téz mé nyes ke re te i nek meg ala po zá sá -

hoz a Nem ze ti sé gi és Et ni kai Kul tú rák Ka rá nak

ke re tén be lül.

A Szlo vá ki á ban ek kor ér vény ben lé vő

172/1990. szá mú, a fő is ko lák ról szó ló tör vény

3. §-a sze rint fő is ko lá kat (egye te me ket) a Szlo -

vák Köz tár sa ság Nem ze ti Ta ná csa (SZKNT)

tör vén  nyel ala pít hat. Az em lí tett tör vény 4. (2)

be kez dé se ér tel mé ben kar ala pí tá sa a fő is ko la

Sze ná tu sá nak (Ta ná csá nak) ha tás kö ré be tar to -

zik.

A SZKNT a Nyitrán mű kö dött két fel ső ok -

ta tá si in téz mény, az önál ló Pe da gó gi ai Kar és

a Me ző gaz da sá gi Fő is ko la ös  sze vo ná sá ról

1992. feb ru ár 27-én fo gad ta el az 1940/1992.

szá mú tör vé nyét, amel  lyel 1992. jú li us 1-jei ha -

tál  lyal lét re hoz ta a Nyi trai Egye te met. E tör -

vény hez az SZKNT el fo gad ta to váb bá a 263.

szá mú ha tá ro za tát, amely ben ja va sol ja a Nyi t -

rai Egye tem Sze ná tu sá nak, hogy hoz za lét re az

egye te men a Nem ze ti sé gi és Et ni kai Kul tú rák

Ka rát, amely el lát ná a nem ze ti sé gi és et ni kai

cso por tok szá má ra a pe da gó gu sok, kultúrális

dol go zók, nép mű ve lők kép zé sét.

A mi nisz té ri um és az il le té kes fő is ko la,

a Nyi trai Pe da gó gi ai Kar ve ze té se kö zö sen,

1992 áp ri li sá ban ki dol goz tat ta a kar ter ve ze tét.

A Nyi trai Egye tem vé gül is nem kezd te el mű -

kö dé sét és a SZKNT 1992. no vem ber 18-án el -

fo ga dott 563/1992. szá mú tör vé nyé vel a Nyi t -

rai Egye te met a Pe da gó gi ai Fő is ko lá ra és a Me -

ző gaz da sá gi Fő is ko lá ra bon tot ta fel. E tör vény

te hát vis  sza ál lí tot ta az ere de ti ál la po to kat az zal

a kü lönb ség gel, hogy a volt önál ló Pe da gó gi ai

Kar a Nyi trai Pe da gó gi ai Fő is ko la (NYPF) ne -

vet vet te fel. A Nem ze ti sé gi és Et ni kai Kul tú rák

Ka rá nak lét re ho zá sa most már a Nyi trai Pe da -

gó gi ai Fő is ko la ha tás kö ré be he lye ző dött át.

1993. ja nu ár 14-én a bol gár, hor vát, kár pá ti

né met, ma gyar és ro ma et ni ku mok le gi tim kép -

vi se lő i ből meg ala kult a kar Elő ké szí tő Bi zott -

sá ga, amely szak mai, tár sa dal mi és szer ve zé si

tá mo ga tást kí vánt nyúj ta ni a Nyi trai Pe da gó gi -

ai Fő is ko lá nak a kar meg ala pí tá sá hoz. 

Az Elő ké szí tő Bi zott ság a ko ráb ban ki dol -

go zott ka ri ter ve ze tet a fő is ko la Sze ná tu sa elé

ter jesz tet te. A Sze ná tus 1993. feb ru ár 1-jén ho -

zott 5/1. szá mú ha tá ro za tá val a fő is ko lát négy

kar ra osz tot ta fel: Pe da gó gi ai Kar (PK), Hu mán

Tu do má nyok Ka ra (HTK), Ter mé szet tu do má -

nyi Kar (TTK) – mind 1993. feb ru ár 1-jei ha -

tállyal – és a Nem ze ti sé gi Kul tú rák Ka rá ra

(NKK) – 1993. szep tem ber 1-jei ha tál  lyal.

A Nem ze ti sé gi Kul tú rák Ka rá nak lét re ho zá -

sá ra ki je lölt ké sőb bi idő pont ké te lye ket éb resz -

tett a fő is ko la ma gyar ta ná rai és di ák jai kö ré -
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ben, hogy a köz ben meg vá lasz tott új fő is ko lai

és há rom ka ri ve ze tés vé gül is haj lan dó lesz-e

hoz zá já rul ni a ne gye dik kar ké sőb bi lét re ho zá -

sá hoz.

Köz ben négy ma gyar ta nár nyil vá no san

a ma gyar ta ná rok és di á kok ál tal ko ráb ban jó -

vá ha gyott fa kul tás lét re ho zá sa el len fog lalt ál -

lást, ez zel lé nye ge sen gyön gít ve a kar meg ala -

pí tá sá nak esé lyét.

Már 1993 már ci u sá ban a rek tor ál tal elő ter -

jesz tett fő is ko lai költ ség ve tés ben nem szá mol -

nak a Nem ze ti sé gi Kul tú rák Ka rá val. Ezen kí vül

a rek to ri kez de mé nye zé sek ar ra irá nyul tak, hogy

a kar ha tás kör ét a pe da gó gus kép zés te rén csak

al só ta go za tos ta ní tók kép zé sé re kor lá toz za.

Ezt a ve szélyt lát va, 1993 már ci u sá ban a

négy szlo vá ki ai ma gyar po li ti kai moz ga lom, il -

let ve párt ki ala kí tot ta egy sé ges ál lás pont ját a

pe da gó gus kép zés sel kap cso lat ban, amely a

nyi trai fó rum té zi se i ként vált is mert té. Ezek

sze rint a po li ti kai moz gal mak és pár tok tá mo -

gat ják a Nyi trai Pe da gó gi ai Fő is ko la ke re tén

be lül a Nem ze ti sé gi és Et ni kai Kul tú rák Ka rá -

nak lét re ho zá sát, mely ma gá ban fog lal ná a tel -

jes ma gyar ta ní tó- és ta nár kép zést. E meg egye -

zést tá mo gat ta a Cse ma dok, a Szlo vá ki ai Ma -

gyar Pe da gó gu sok Szö vet sé ge (SZMPSZ) és az

Ok ta tá si Ta nács is.

Szlo vá ki á nak az Eu ró pa Ta nács ba tör té nő

1993 jú ni us vé gi fel vé te le kap csán fel ve tő dött

az is, hogy Szlo vá ki á ban nem meg ol dott a

nem ze ti sé gek is ko lái szá má ra a pe da gó gus kép -

zés. Va ló szí nű leg ezért a kor mány zat szor gal -

ma zá sá ra a fő is ko lai Sze ná tus 1993. jú ni us 21-

én a fő is ko la rek to rá nak ja vas la tá ra meg vál toz -

tat ta ko ráb bi ha tá ro za tát, és 1993. szep tem ber

1-je he lyett 1993. jú ni us 22-re hoz ta előbb re a

kar mű köd te té sé nek kez de tét.

A kar lét re ho zá sá ról szó ló sze ná tu si dön tést

kö ve tő en a fő is ko lai tör vény és a fő is ko la alap -

sza bá lya alap ján a kar sza bály sze rű mű köd te té -

sé hez szük sé ges, hogy a fő is ko la Sze ná tu sa

rek to ri ja vas lat ra el dönt se, mely ta ná rok és di -

á kok fog ják az új kart al kot ni.

A kar szer ve ző statutáris kép vi se lő jét a rek -

tor csak 1993 ok tó be ré ben ne vez te ki, egy hó -

nap pal a fő is ko lai év kez de te után. Ez zel a kar

be in dí tá sá nak idő pont ja ké sőbb re te vő dött és

meg kér dő je lez te a fő is ko la ve ze tő szer ve i nek

ko moly sá gát és szán dé kát, hogy egy ál ta lán

ezen kart meg kí ván ják-e ala pí ta ni.

Ez zel az a pa ra dox hely zet állt elő, hogy a

Nem ze ti sé gi Kul tú rák Ka ra tör vé nye sen és jo -

gi lag 1993. jú ni us 22-től lé te zett, gya kor la ti lag

vi szont nem mű kö dött.

A rek tor ál tal ki ne ve zett ka ri statutáris kép -

vi se lő csak a Sze ná tus 1994. feb ru ár 21-i ülé sé -

re ter jesz tet te be a kar tan szé ke i nek szer ke ze té -

re és sze mé lyi ös  sze té te lé re vo nat ko zó ja vas la -

tát, pa ra dox mó don ugyan ezen a sze ná tu si ülé -

sen vi szont a rek tor be ter jesz tet te ja vas la tát,

hogy a Sze ná tus tö röl je el az NKK-nak ala pí tá -

sá ról ho zott 1993. jú ni us 21-i ha tá ro za tát és

hoz zon új ha tá ro za tot a kar leg alább két év vel

ké sőb bi lét re ho zá sá ról. Egyik ja vas lat ról sem

szü le tett ér de mi dön tés a Sze ná tus ban.

En nek el len sú lyo zá sá ra 1994. má jus 9-én a

rek tor a Fő is ko lai Sze ná tus elé ter jesz tet te a fő -

is ko la alap sza bá lyá nak mó do sí tá sát, ne gye dik

ún. nem ze ti sé gi rek torhe lyette si funk ció, va la -

mint a Nem ze ti sé gi Mű ve lő dés és Kul tú rák In -

té ze té nek lét re ho zá sá ról.

Az ér vény ben le vő tör vé nyek sze rint az

alap sza bály mó do sí tá sá hoz vagy in té zet ala pí -

tá sá hoz a Fő is ko la Sze ná tu sá nak ha tá ro za ta,

majd ezen vál toz ta tá sok nak mi nisz té ri u mi re -

giszt rá lá sa szük sé ges. Ilyen ha tá ro za tok vi -

szont a Sze ná tu si ülé sek jegy ző köny ve i ben

nem ta lál ha tók. Te hát sem az új rek torhe lyette -

si funk ció, sem az em lí tett in té zet lét re ho zá sá -

ról a Ta nács nak ér vé nyes ha tá ro za ta ninc s.

A jo gi lag nem lé te ző rek torhe lyette si funk -

ci ót a rek tor 1996 má ju sá ig mű köd tet te. A Sze -

ná tus 1995. má jus 17-én jó vá hagy ta az in té zet

alap sza bá lyát. Az in té zet el he lye zé se több ször

vál to zott és fel vált va a Böl csé szet tu do má nyi a

Pe da gó gia Ka rok, il let ve az egye te mi ve ze tés

irá nyí tá sa alá tar to zott. 2004-ben az tán vég leg

az újon nan meg ala ku ló Kö zép-eu ró pai Ta nul -

má nyok Ka rá ra ke rült át.

Köz ben a Szlo vá ki ai Ma gyar Tu do má nyos

Tár sa ság kez de mé nye zé se foly tán 1993-ra egy

szak mai cso port ki dol goz ta a szlo vá ki ai ma -

gyar egye tem rész le tes ter ve ze tét, amely nek in -

du lá sa kor há rom ka ra len ne. E ter ve zet sze rint

az egye tem a nyi trai ma gyar pe da gó gus kép zés -
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re épül ve jön ne lét re és több ha zai fő is ko la,

egye tem ma gyar ok ta tó já nak al kal ma zá sá val is

szá mol.

3.3. A Kö zép-eu ró pai Ta nul má nyok Ka rá -

nak lét re ho zá sa

A ki lenc ve nes évek ele jén a szlo vá ki ai ma gyar

nyel vű fel ső ok ta tás szá má ra új le he tő sé gek

nyíl tak az in téz mé nye sü lés te rén. A ko má ro mi

Jó kai Egye tem, va la mint a nyi trai Nem ze ti sé gi

Kul tú rák Ka rá nak ter ve ze tei azon ban 1990-

ben, il let ve 1992–1994 kö zött az ak ko ri po li ti -

kai, tár sa dal mi kör nye zet ben nem ju tot tak, nem

jut hat tak el a meg va ló sí tás stá di u má ba.

A ta go za tos mo dell azon ban a Kons tan tin

Egye te men és jog előd je in min den ko ráb bi hi á -

nyos sá gá val együtt to vább mű kö dött, a ta ná rok

és hall ga tók szá mát il le tő en pe dig lé nye ge sen

bő vült. Jog ál lá sa te kin te té ben 1999-ben és

2000-ben lé nye ge sen elő re lé pett az ál tal, hogy

a Ma gyar Szek ció (a ta go zat új meg ne ve zé se)

vá lasz tott szer ve it, ezek kom pe ten ci á it te kint ve

az egye tem és ka rok szer ve ze ti és irá nyí tá si ré -

szé vé vált.

Az 1998 utá ni ked ve zőbb tár sa dal mi és po -

li ti kai lég kör ben két, a ré geb bi ek foly ta tá sa ként

is fel fog ha tó ter ve zet ké szült el a ma gyar nyel -

vű fel ső fo kú kép zés re. A nyi trai Kons tan tin

Egye tem ke re tén be lül lét re ho zan dó, az ott le vő

ma gyar ta ní tó- és ta nár kép zés re épü lő kar ter -

ve ze tét 2000-ben kö vet te a ma gyar Ok ta tá si

Mi nisz té ri um meg bí zá sá ból ké szült Selye Já -

nos Egye tem ala pí tá sát cél zó ta nul mány. 

A nyi trai Kons tan tin Egye tem élé re 1999-

ben dr. Daniel Klu vanec egye te mi ta nár ke rült.

Az ő ve ze té se alatt dol goz ták ki és fo gad ták el

az egye tem hosszútávú fej lesz té si ter ve ze tét,

amely sze rint az egye te men az ok ta tás szer ves

ré szét ké pe zi a ma gyar és más nem ze ti ki sebb -

sé gek is ko lái ré szé re fo lyó pe da gó gus kép zés.

Ezt a Szlo vá ki á ban egye dül ál ló sa já tos kép zést

az egye tem meg akar ja tar ta ni és to vább kí ván -

ja fej lesz te ni. 

Az 1998-ban ha ta lom ra ke rült kor mány ko -

a lí ció tag ja lett a Ma gyar Ko a lí ció Párt ja

(MKP) is. A kor mány prog ram sze rint „a kor -

mány meg ol dá so kat ke res a pe da gó gu sok kép -

zé sé re a ki sebb sé gi nyel vű is ko lák ré szé re, te o -

ló gu sok, kul tu rá lis nép mű ve lő szak em be rek

kép zé sé re a ki sebb sé gek nyel vén, meg fe le lő in -

téz mé nyes szin ten a lé te ző egye te mek ke re tén

belül“. E kor mány prog ram tel je sí té se ér de ké -

ben hoz ta lét re az egye tem a már em lí tett Ma -

gyar Szek ció ön kor mány za ti szer ke ze ti ke re te -

it. Az MKP a kor mány prog ram ba fog lal ta kat

vi szont egye te mi kar lét re ho zá sa ként ér tel mez -

te a Kons tan tin Egye te men be lül. Az egye tem

Ma gyar Szek ci ó ja is kez de mé nye ző en lé pett fel

a ma gyar ta ní tó- és ta nár kép zés re épü lő egye te -

mi kar lét re ho zá sa ér de ké ben. En nek tá mo ga tá -

sá ra szü le tett meg 2001. ja nu ár 24-én az 58-as

szá mú kor mány ha tá ro zat, amely ben a kor mány

ja va sol ja a nyi trai Kons tan tin Egye tem nek

önál ló egye te mi kar lét re ho zá sát pe da gó gu sok,

kul tu rá lis és nép mű ve lő szak em be rek kép zé sé -

re ma gyar nyel ven a le he tő leg rö vi debb időn

be lül, és eh hez anya gi tá mo ga tást is ki lá tás ba

he lye zett. 

A Szlo vák Köz tár sa ság kor mány za ti kép vi -

se lő i nek köz re mű kö dé sé vel a nem zet kö zi szer -

ve ze tek is kez de mé nye ző en lép nek fel a fa kul -

tás lét re ho zá sá nak ér de ké ben. 

Már 2001. ja nu ár 22–23-án hi va ta los lá to -

ga tást tett a Kons tan tin Egye te men az EBESZ

ma gas ran gú de le gá ci ó ja Max van der Stoel úr -

ral az élen. 

Egy év re rá 2002. ja nu ár 24-én az EBESZ

új ko mis  szár ja Rolf Ekeus úr és de le gá ci ó ja

szin tén hi va ta los tár gya lá so kat foly tat az egye -

tem ve ze té sé vel a kar ala pí tá sá ról.

Köz ben 2001 ta va szán és őszén az ok ta tá si

mi nisz ter és az egye tem rek to ra egy más után

két szer is ve gyes bi zott sá got hoz lét re a kar ter -

ve ze té nek ki dol go zá sá ra. E bi zott sá gok ban

az MKP kép vi se lői pa ri tá sos arány ban vesz nek

részt. Az el ké szí tett ter ve ze tet 2001. de cem ber

3-án az egye tem Ma gyar Szek ci ó já nak ta ná rai

és hall ga tói jó vá hagy ták és ez ál tal be in dul ha -

tott az egye te men be lül a kar meg ala pí tá sá nak

jog sze rű fo lya ma ta.

A Kons tan tin Egye tem Sze ná tu sa 2002. jú -

li us 1-jén jó vá hagy ta az MKP kép vi se lői ál tal is

el fo ga dott ka ri ter ve ze tet. Az Akkred itá ciós Bi -

zott ság 2003. ok tó ber 2-án be le egye zett a kar

lét re ho zá sá ba és en nek alap ján az egye tem Sze -
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ná tu sa 2003. no vem ber 11-én jó vá hagy ta

a Közép-euróapi Tanumányok Ka rá nak meg -

ala pí tá sát. En nek alap ján az egye tem rek to ra

a 131/2002 sz. fő is ko lák ról szó ló tör vény 10.§-

nak 5. be kez dé se alap ján 2003. no vem ber 11-i

ha tál  lyal ki ad ta a Kö zép-eu ró pai Ta nul má nyok

Ka rá nak Ala pí tó le ve lét, amely ben meg ha tá roz -

ta a kar kom pe ten ci á it is és meg bíz ta dr. Lász -

ló Bé la egye te mi ta nárt a kar meg szer ve zé sé -

vel. A kar in du lá sa kor tel jes egé szé ben jo go -

sult sá got ka pott az al só ta go za tos ta ní tó és a

köz is me re ti tan tár gyak fel ső ta go za tos, il let ve

kö zép is ko lai ta nár kép zé sé re a ma gyar tan nyel -

vű is ko lák ré szé re. Ezen kí vül a hun ga ro ló gia

szak kép zé se is be in dult a ka ron.

Az egye tem aka dé mi ai szer ve i nek dön té se

alap ján 2003. de cem be ré ben lét re hoz ták a kar

aka dé mi ai kö zös sé gét, amely 2004 már ci u sá -

ban meg vá lasz tot ta Aka dé mi ai Sze ná tu sát, az

pe dig a kar dé kán ját. A Sze ná tus el nö ké vé dr.

Ár ki Zsu zsan nát és dé kán ná dr. Lász ló Bé lát

vá lasz tot ták meg.

Ez zel a Kons tan tin Egye te men egy ma ga -

sabb, im már ka ri szint re eme lő dött a szlo vá ki ai

ma gyar pe da gó gus kép zés, és ami na gyon lé -

nye ges, biz to sít va szá má ra Nyitrán a szak mai,

tu do má nyos és inf rast ruk tu rá lis hát te ret.

3.4. A Kö zép-eu ró pai Ta nul má nyok Ka rá -

nak kül de té se és szak mai, tu do má nyos kör -

nye ze te

A Kö zép-eu ró pai Ta nul má nyok Ka ra Szlo vá ki -

á ban a Nyitrán fo lyó ma gyar ta ní tó- és ta nár -

kép zés 45 éves ha gyo má nya i ra épül. A Kons -

tan tin Egye tem – és jog előd jei – a szó ban for -

gó idő szak ban kö zel 4000 ma gyar pe da gó gust

kép zett a ma gyar is ko lák szá má ra. Ez a gya kor -

lat ban an  nyit je lent, hogy Szlo vá ki á ban a ma -

gyar alap- és kö zép is ko lák pe da gó gu sa i nak túl -

nyo mó több sé ge Nyitrán szer zett dip lo mát. 

A kar kül de té si nyi lat ko za tá nak meg fo gal -

ma zá sa kor, ok ta tá si és ku ta tá si pro fil já nak ki -

ala kí tá sa kor fi gye lem be kell ven ni azt is, hogy

a ma gyar tan nyel vű és ma gyar–szlo vák kö zös

igaz ga tá sú alap- és kö zép is ko lák ban a hi va ta los

ada tok sze rint ma gyar nyel ven ok ta tó pe da gó -

gu sok szá ma 4100 kö rül mo zog, to váb bá, hogy

a szlo vák–ma gyar ve gyes la kos sá gú te rü le te -

ken a szlo vák né pes ség több ség ben van. En nél -

fog va a Kö zép-eu ró pai Ta nul má nyok Ka rá nak

kül de té se két fő alap pil lé ren nyug szik:

– va la men  nyi szak spe cial izá cióban biz to sí ta -

ni a pe da gó gu sok ma gyar nyel vű kép zé sét a szlo -

vá ki ai ma gyar alap- és kö zép is ko lák szá má ra;

– a ve gyes la kos sá gú te rü le tek ön kor mány -

za tai, ál la mi in téz mé nyei, a ma gán szfé ra, to -

váb bá a har ma dik szek tor szá má ra is biz to sí ta -

ni olyan szak em be rek kép zé sét, akik a kul tú ra,

a szo ci á lis ügyek, a köz igaz ga tás, a re gi o ná lis

po li ti ka, a gaz da ság szer ve zés te rü le te in meg

tud nak fe lel ni az eu ró pai in teg rá ci ós fel té te lek -

nek, elő se gít ve e ré gi ók fel zár kó zá sát. 

Az el ső pil lér re épü lő ta nul má nyi prog ra mok

akkred itá ció ja az egye te men tel jes egé szé ben

biz to sít va van. A má so dik pil lér ta nul má nyi

prog ram jai kö zül a hun ga ro ló gia, a kul turá lis és

szo ci á lis ant ro po ló gia akk re di tá lá sa már meg tör -

tént és az akkred itá ció fo lya ma tá ban van a re gi -

o ná lis pub li cisz ti ka és rek lám, va la mint  könyv -

tá ros in for ma ti kus prog ram. A kar ter vei kö zé

tar to zik töb bek kö zött még a kö zép-eu ró pai

nyel vek és kul tú rák prog ram ja i nak in dí tá sa is. 

Mind ezek kel a kar a ma gyar nem ze ti sé gű

fi a ta lok szá má ra nyújt fel ső fo kú ta nul má nyi le -

he tő sé ge ket, se gít ve a ma gyar nem ze ti kö zös -

ség fel ső fo kú vég zett ség te rén meg lé vő le ma ra -

dá sá nak ki küsz öbö lé sét.

A meg nyí ló Eu ró pai Fel ső ok ta tá si és Tu do -

má nyos Tér be a szlo vá ki ai ma gyar fel ső ok ta tás

négy nyil vá nos in téz mé nyé vel lép be: a nyi trai

Kons tan tin Egye tem Kö zép-eu ró pai Ta nul má -

nyok Ka rá val, a ko má ro mi Selye Já nos Egye -

tem mel, a po zso nyi és besz ter ce bá nyai ma gyar

tan szé kek kel.

Nyi tra Szlo vá kia ne gye dik leg na gyobb vá -

ro sa, és az itt ta nu ló egye te mis ták kal együtt kö -

zel 110 ezer la ko sa van. Szék he lye an nak a me -

gyé nek, ahol a leg több, 196 609 ma gyar nem -

ze ti sé gű la kos él. Ez a szlo vá ki ai ma gyar ság

kö zel 40%-át te szi ki. A me gye vá lasz tott ön -

kor mány za tá nak 52 tag já ból 31-en a Ma gyar

Ko a lí ció Párt já nak je lölt jei. Nem csak köz igaz -

ga tá si, ha nem gaz da sá gi, kultúrális és min de -

nek előtt mű ve lő dé si, tu do má nyos köz pont ja

a me gye ha tá ro kon tú li ré gi ó nak is.
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A fő vá ros után Nyi tra Szlo vá kia má so dik

leg na gyobb egye te mi vá ro sa, ahol 2004-ben

a két egye tem 11 ka rán 20 718 egye te mi hall -

ga tó ta nult. Szlo vá kia 20 nyil vá nos egye te me

kö zül a nyi trai Kons tan tin Egye tem a ha to dik

és a Szlo vák Me ző gaz da sá gi Egye tem (SZME)

pe dig a nyol ca dik leg na gyobb egye tem. A két

egye te men több, mint 900 fő ál lá sú ok ta tó dol -

go zik, akik kö zül a pro fes  szo rok szá ma meg ha -

lad ja a 100-at, a do cen sek szá ma a 220-at és

leg alább 190 PhD., il let ve a tu do má nyok kan -

di dá tu sa (CSc.) fo ko zat tal ren del ke zik. A Szlo -

vák Tu do má nyos Aka dé mi á nak 5 ku ta tó in té ze -

te mű kö dik Nyitrán, kö zel 150 mi nő sí tett ku ta -

tó val. Ezen kí vül to váb bi 8 olyan szak mai, tu -

do má nyos in té zet van a vá ros ban, ame lyek az

egyes tár cák irá nyí tá sa alá tar toz nak. A két

egye te mi könyv tár, a me gyei le vél tár, az egye -

te mi kli ni ka, nem zet kö zi hí rű szín ház már csak

tel je seb bé te szi e ké pet.

Po zsony után (1799) Nyitrán ta nul a leg -

több (1518) ma gyar nem ze ti sé gű egye te mi

nap pa li hall ga tó. Kas sa 797 hall ga tó val a har -

ma dik hely re szo rul. E te kin tet ben a nyi trai

Kons tan tin Egye tem az 1175 ma gyar nem ze ti -

sé gű hall ga tó val ma ga san ve ze ti az egye te mek

rang so rát. A má so dik he lyen a po zso nyi Come -

nius Egye tem áll 723 nap pa li hall ga tó val.

Nyi tra két egye te mén és kutatóinézeteiben

több, mint 100 olyan ok ta tó, ku ta tó dol go zik,

akik az egye te mi hall ga tók nak ma gyar nyel ven

is tud nak elő adá so kat tar ta ni.

A kö zel 20 ma gya rul ok tat ni tu dó pro fesz  -

szor, leg alább 30 do cens és 20 PhD., il let ve

kan di dá tu si (CSc.) fo ko za tú szak em ber olyan,

szak mai szem pont ból egy más hoz vi szony lag

kö zel ál ló, tu dós szak em be rek kon cent rá ci ó ját

je len ti, amely a ma gyar nyel vű fel ső ok ta tás te -

kin te té ben Nyitrát Szlo vá kia el ső szá mú egye -

te mi köz pont já vá eme li.

3.5. A hall ga tók és ta ná rok szá má nak ala ku -

lá sa a Kons tan tin Egye te men

A ma gyar ta go zat nak elő ször az 1962/63-as

aka démiai  év ben vol tak min den év fo lyam ban

di ák jai, mi vel ezt a tí pu sú pe da gó gus kép zést

1959-ben hoz ták lét re. Az 1962/63-as akadémi-

ai  év ben a ma gyar ta go zat nak 661 nap pa li és

több, mint 200 le ve le ző hall ga tó ja volt. Ez

a szám fo ko za to san az 1970/71-es akadémiai

év re le csök kent 306-ra a nap pa li és 97-re a le -

ve le ző kép zés ben. A 300 kö rü li di ák szám egé -

szen az 1976/77-es akadémiai  évig meg ma radt,

majd et től kezd ve a ta ná ri sza kok nem nyi tá sa

mi att az 1982/83-as akadémiai  év ben a hall ga -

tók szá ma már csak 95 volt. Ez a szám

1987/88-ban 143-ra emel ke dett né hány ta ná ri

szak meg hir de té sé vel. Az 1989-es vál to zá sok

után a di á kok szá ma az 1990/91-es akadémiai

év ben már 301 volt és fo ko za to san emel ke dett

az erős el ső év fo lyam ok jó vol tá ból, míg

1995/96-ban el ér te a 619 nap pa li és 134 le ve le -

zői hall ga tó szá mot, te hát ös  sze sen a 753-at.

A nap pa li di á kok szá ma az 1995/96-os

akadémiai  év hez ké pest az 1997/98-as akad é -

miai  év re 129- cel csök kent. Ez el gon dol ko dás -

ra adott okot, hi szen az elő ző évek ben a hall ga -

tók szá ma fo lya ma to san nö ve ke dett és a ma -

gyar is ko lák to vább ra is pe da gó gus hi án  nyal

küsz köd tek. Lé nye ges azon ban az em lí tett két

év alatt az el ső év fo lyam ba fel vett di á kok szá -

má nak 50-nel va ló csök ke né se.

A 90-es évek ben a ma gyar pe da gó gus kép ző

hall ga tói szá ma 2004-ig a kö vet ke ző kép pen

ala kult:

Ezek az ada tok is mu tat ják, hogy a 90-es

évek vé gén, a már em lí tett okok mi att be kö vet -

ke zett csök ke nés től el te kint ve a pe da gó gus kép -

zés a ma gyar tan nyel vű is ko lák ré szé re a Kons -

tan tin Egye te men az utol só 15 év ben fo lya ma -

tos volt. A ma gyar is ko lák Nyitráról egye te mi
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vég zett sé gű fi a tal ta ní tó kat kap tak, akik nek kö -

szön he tő en ja vult ezen is ko lák kor ös  sze té te le

és a 35 év alat ti pe da gó gu sok ará nya az or szá -

gos ará nyok fö lé emel ke dett.

A Kö zép-eu ró pai Ta nul má nyok Ka rá nak

meg ala pí tá sá val az elő ző évek hez ké pest lé nye -

ge sen több, mint 2,5-sze re sé re emel ke dett e ka -

ron ta nul ni aka ró kö zép is ko lás ok szá ma. Az ez -

zel kap cso la tos ada tok a kö vet ke zők: 

A 2004/2005-ös aka dé mi ai év ben a Ma gyar

Szek ció hall ga tó i nak túl nyo mó több sé ge a Kö -

zép-eu ró pai Ta nul má nyok Ka rá ra irat ko zott be.

En nél fog va a kar nak már az el ső in du ló aka dé -

mi ai év ben vol tak hall ga tói mind az öt év fo -

lyam ban. 

Ezek sta tisz ti kai ada tai a kö vet ke ző kép pen

ala kul tak:
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49. táblázat. A Kö zép-eu ró pai Ta nul má nyok Ka rá ra be irat ko zott nap pa li és extern hall ga tók szá -

ma  a 2004/2005-ös aka dé mi ai év ben



A Kö zép-eu ró pai Ta nul má nyok Ka rá ra az

el ső év ben, a 2004/2005-ös aka dé mi ai év ben

822 hall ga tó irat ko zott be, amely a nyi trai ma -

gyar nyel vű fel ső ok ta tás min den idők leg ma ga -

sabb di ák szá ma. A 609 nap pa li és 213 extern

hall ga tói szá mok köz ti arány is jó nak te kint he -

tő. Az el múlt évek ben fo ko za to san csök kent az

ér dek lő dés or szá gos vi szony lat ban is az alsó -

tagozatos ta ní tói és né hány ter mé szet tu do má -

nyi ta ná ri szak irán t. A ma gyar nyel ven és iro -

dal mon, va la mint bi o ló gi án kí vül ki csi volt az

ér dek lő dés az extern ta nu lá si for mák irán t. Ért -

he tet len szá munk ra, hogy a kis is ko lák ta ná rai

ré szé ről nincs kel lő igény a szak bő ví té sek re.

Ezen hall ga tó kon kí vül a kar biz to sít ja a

ma gyar nyel vű ok ta tást az egye tem töb bi ka rán

ta nu ló 50–60 hall ga tó nak is.

A nyi trai ma gyar pe da gó gus kép zés 45 éve

alatt 3891 ta ní tó és ta nár szer zett ké pe sí tést.

Ezek kö zül 912 le ve le ző és 2979 nap pa li hall -

ga tó ként vé gez te ta nul má nya it. Az al só ta go za -

tos ta ní tói sza kon 1434 hall ga tó, a ta ná ri sza ko -

kon pe dig 2457 hall ga tó szer zett dip lo mát. 

A fen ti ada tok ból az is ki tű nik, hogy a rend -

szer vál tá sig át lag ban éven ként 80 pe da gó gus

szer zett dip lo mát. A rend szer vál tás óta el telt 16

év alatt át la go san 100 dip lo más ta ní tó il let ve

ta nár vé gez te el ta nul má nya it a nyi trai ma gyar

pe da gó gus kép zés ben. A rend szer vál tás ho za dé -

ka iga zá ban csak az 1996-ban vég zett hall ga tók

szá má ban mu tat ko zott meg. Et től kezd ve éven -

te át la go san kö zel 125 dip lo más ma gyar ta ní tót

és ta nárt ké pe zett Nyi tra a ma gyar tan nyel vű is -

ko lák ré szé re.

E szá mok mö gött azon ban lát ni kell azt is,

hogy egyes alap- és kö zép is ko lai tan tár gyak ré -

szé re nem volt fo lya ma tos és ki elé gí tő a ta nár -

kép zés.

A Kö zép-eu ró pai Ta nul má nyok Ka rá nak

meg ala pí tá sá val ez a prob lé ma is meg ol dó dott.

A kar va la men  nyi, az alap- és kö zép is ko lák ban

ok ta tott köz is me re ti tan tárgy ra fo gad ja a hall -

ga tó kat és ezek szá ma csak az ér dek lő dők szá -

má tól, il let ve fel ké szült sé gük től függ. 

A ma gyar tan nyel vű is ko lák ré szé re fo lyó

ta ní tó- és ta nár kép zés a Kö zép-eu ró pai Ta nul -

má nyok Ka rán im már kül ső kor lá to zá sok nél -

kül, tel jes egé szé ben el tud ja lát ni az is ko lá kat

az igé nyek nek meg fe le lő szá mú és szak pá ro sí -

tá sú pe da gó gus sal. 

A nyi trai ma gyar pe da gó gus kép zés 45 éve

alatt kö zel 170 ta nár tar tott elő adá so kat, sze mi -

ná ri u mo kat, gya kor la to kat ma gyar nyel ven.

A ta ná ri tes tü let fej lesz té se azon ban nem volt

rend sze res és fo lya ma tos. A 60-as évek ben ki -

ala kult 60–70 fős ta ná ri kar a 70-es, 80-as évek -

ben a már jel zett okok mi att fo ko za to san fo gyat -

ko zott és a rend szer vál to zás ide jé re a fe lé re

csök kent. A rend szer vál tás után két hul lám ban

si ke rült a ta ná ri kart gya ra pí ta ni. 1990-ben 20 ta -

nár ral és 2004-ben már a Kö zép-eu ró pai Ta nul -

má nyok Ka rá ra si ke rült fel ven ni 18 egye te mi

ok ta tót. 2005-ben a ka ron szá mí tunk to váb bi

6–8 egye te mi do cens, il let ve pro fes  szor fel vé te -

lé vel. Je len leg a Kö zép-eu ró pai Ta nul má nyok

Ka rá nak hall ga tói szá má ra ma gyar nyel vű elő -

adá so kat tar ta nak, egy részt a kar ta ná rai, más -

részt az egye tem töb bi ka rá nak ma gya rul tu dó

ta ná rai, il let ve azok a ta ná rok, akik kü lön bö ző

okok mi att a kar meg ala pí tá sá ban nem vet tek

részt. A ma gyar nyel ven, il let ve ma gyar nyel ven

is ok ta tó ta ná rok szá ma ti tu lu suk sze rint a kö vet -

ke ző kép pen ala kult a 2005-ös év ben:
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A kar 28 ad junk tu sa kö zül 14 foly tat dok to -

ri ta nul má nyo kat, akik fo ko za to san PhD. ti tu -

lus sal fog nak ren del kez ni. 

A kar lé te zé sé nek el ső két éve ab ba a fej lő -

dé si irány ba mu tat, hogy 200–250 hall ga tó val

nyíl ná nak az el ső év fo lyam ok a pe da gó gus kép -

zés ben és 100–150 hall ga tó val a nem ta ná ri

sza kok. Ez újabb tan szé kek lét re ho zá sát és a ta -

ná ri tes tü let to váb bi bő ví té sét igény li. 

3.6. A kar struk tú rá ja és fej lesz té se

A Kö zép-eu ró pai Ta nul má nyok Ka rá nak lét re -

ho zá sa kor az irá nyí tó hi va ta lok a tör vény ál tal

elő írt és az egye te mün kön meg szo kott szer ke -

ze ti for mák sze rint jöt tek lét re. A tan szé kek

struk tú rá ját li mi tál ták a kar ra át lé pő ok ta tók.

Így 2004. már ci us 1-jé vel a kar a kö vet ke ző

tan szé ki, il let ve tan szé ki szin tű in té ze tek kel

kezd te el mű kö dé sét: 

Ma gyar Nyelv és Iro da lom Tan szék 10

Ma te ma ti ka és In for ma ti ka Tan szék 7

Szak mód szer ta ni Tan szék 6

Ele men tariszti ka Tan szék 5

Nem ze ti és Nem ze ti sé gi Kul tú rák In té ze te 4

Mi nő sé gi Ok ta tás In té ze te 3

2006. szep tem ber el se jé vel to váb bi tan szék

ala kul: 

Areál Kul tú rák Tan szé ke 9

A kar ok ta tói ál lo má nya ígé re te sen bő vül és

a fej lesz té si el kép ze lé sek sze rint 2005 vé gé re

a kar nak 60 egye te mi ok ta tó já nak kel le ne len -

nie tan szé ken ként a kö vet ke ző kép pen:

Ma gyar Nyelv és Iro da lom Tan szék 11

Ma te ma ti ka és In for ma ti ka Tan szék 9

Szak mód szer ta ni Tan szék 14

Ele men tariszti ka Tan szék 13

Nem ze ti és Nem ze ti sé gi Kul tú rák In té ze te 10

Mi nő sé gi Ok ta tás In té ze te 3

A 2006 utá ni évek fej lesz té sé nek mu ta tói

nagy ban at tól fog nak függ ni, hogy ho gyan ala -

kul a hall ga tók szá ma és at tól is, si ke rül-e meg -

ho no sí ta ni az új ta nul má nyi prog ra mo kat. A ta -

ní tói és ta ná ri sza ko kon kí vül már si ke rült akk -

re di tál tat ni mes te ri szin ten is, te hát mind két fo -

ko zat ban a hun ga ro ló gia ta nul má nyi prog ra -

mot. Már akk re di tál va van a kul tu rá lis és szo ci -

á lis ant ro po ló gia ta nul má nyi prog ram el ső

szint re. El ké szült és az Akkred itá ciós Bi zott ság

asz ta lán van a re gi o ná lis pub li cisz ti ka és rek -

lám prog ram. A 2005-ös év ben még el sze ret -

nénk ké szí te ni a könyv tá ros és in for ma ti kus ta -

nul má nyi prog ra mot nem zet kö zi ko ope rá ci ó -

ban az eg ri fő is ko lá val, va la mint két dok to ri

(PhD.) prog ra mot, a hun ga ro ló gi át és a ma gyar

nyelv és iro da lom mód szer ta ni prog ram ját.

Ezek nél is nem zet kö zi ko ope rá ci ó ra tö rek -

szünk.

A pe da gó gus kép zés ben gyor san nö ve ke dő

hall ga tó szám és az új ta nul má nyi prog ra mok

be in dí tá sa is to váb bi ok ta tók fel vé tel ét igény li.

Ez ál tal új tan szé kek lét re ho zá sá val is szá mo -

lunk. Már 2007-ben a meg lé vő tan szé kek osz -

tó dá sa ese dé kes lesz és az új tu do má nyok mű -

ve lé sé re tel je sen új tan szé kek lét re ho zá sa is

idő sze rű vé vá lik. 

A kar 2010-re ese dé kes tel jes ki épí té se

a hall ga tók szá má nak ta nul má nyi prog ra mok

sze rin ti, tel jes ok ta tá si idő tar tam ra tör té nő be -

ál lá sa ide jé re ter ve ink sze rint a ka ron

1500–1700 hall ga tó ta nul na. En nek meg fe le lő -

en szük sé ges, hogy 2010-re a kar nak 15 pro -

fesszo ra, 20 do cen se, 30 tu do má nyos fo ko zat -

tal ren del ke ző ad junk tu sa és 15–25 to váb bi ok -

ta tó ja le gyen.

A ma gyar nem ze ti sé gű di á kok anya nyel vi

fel ső fo kú kép zé se, tör tén jen az bár mi lyen kör -

nye zet ben és in téz mé nyes for má ban a szlo vá ki -

ai vi szo nyok kö zött, az ok ta tók szá ma, az anya -

gi rá for dí tás szem pont já ból igé nye sebb, mint

a szlo vák nyel vű fel ső ok ta tás. Ezt a nor ma tív

fi nan szí ro zá si rend szer ben a va ló szí nű sít he tő

ala cso nyabb di ák szá mok okoz zák.

Ah hoz, hogy Szlo vá ki á ban a ma gyar nyel -

vű fel ső ok ta tás akár in téz mé nyes, akár nem in -

téz mé nyes for má ban lé tez hes sen, de min de -

nek előtt ver seny ké pes, mi nő sé gi ok ta tást tud -

jon nyúj ta ni, a nor ma tív ál la mi fi nan szí ro zá son

kí vül szük sé ges olyan hos  szú tá vú, ki szá mít ha -

tó, sta bil több let fi nan szí ro zá si rend sze ren ke -

resz tül is tá mo gat ni, amely biz ton sá gos mű kö -
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dé sét ga ran tál ja. Azt is lé nye ges tu da to sí ta ni,

hogy a jö vő ben a gaz da sá gos ság el vei sok kal

na gyobb mér ték ben fog nak ér vé nye sül ni, mint

ed dig. Ez a több let fi nan szí ro zá si rend szer te -

kin te té ben is így lesz. 

Egy aránt fon tos a nyil vá nos (ál la mi) egye -

te me ken mű kö dő ma gyar nyel ven ok ta tó ka -

rok, ta go za tok, sza kok lét re ho zá sa, fej lesz té se

és a ma gyar nyel vű ok ta tás bő ví té sét szol gá ló

in téz mé nyek, ka rok, ta go za tok lét re ho zá sa

a nyil vá nos egye te me ken kí vül. 

A szlo vá ki ai ma gyar ki sebb ség szem pont já -

ból az vol na a leg elő nyö sebb, leg hasz no sabb,

ha ezek egy for ma tá mo ga tá si el bí rá lás alá es né -

nek.

A po zso nyi, nyi trai, besz ter ce bá nyai ma -

gyar nyel vű fel ső ok ta tás az ál la mi nor ma tív tá -

mo ga tá son túl csak a köz ala pít vány ok rend sze -

ré ben ju tott né mi ki egé szí tő tá mo ga tás hoz

Az ed di gi tá mo ga tá si gya kor lat a Szlo vá ki -

á ban ma gyar nyel ven fel ső fo kú ta nul má nyo kat

foly ta tó hall ga tók nak és azok ta ná ra i nak több -

sé gét diszk ri mi nál ja, bün te ti, meg aláz za. 

Úgy a szlo vák, mint a ma gyar kor mány zat -

nak a szlo vá ki ai ma gyar fel ső ok ta tás már em lí -

tett több let fi nan szí ro zá sá nak el vét kel le ne el fo -

gad nia és ezt a szi go rú nor ma tív tá mo ga tá sok

rend sze ré ben mű köd tet ni. Ez az egyet len, igaz -

sá gos, kor rekt és pro tek ció men tes for má ja a tá -

mo ga tá sok cél ba jut ta tá sá nak. 

A 45 éves nyi trai ma gyar nyel vű fel ső ok ta -

tás men tet te meg, véd te meg, épí tet te fel a szlo -

vá ki ai ma gyar egye te mi kép zést. Nyi tra nél kül

Besz ter ce bá nyá nak és Ko má rom nak ma nem

len ne egyet len tu do má nyos fo ko zat tal ren del -

ke ző ha zai ta ná ra sem. 

A nyi trai ma gyar nyel vű fel ső ok ta tás 45

éven ke resz tül szol gál ta a ma gyar nem ze ti sé -

get. A Kö zép-eu ró pai Ta nul má nyok Ka rá nak

lét re ho zá sá val sa ját ön kor mány za ti tes tü le tek

ha tás kö ré be ke rült a nyi trai ma gyar nyel vű fel -

ső ok ta tás sor sá nak irá nyí tá sa is.

167A rendszerváltás utáni nyitrai magyar pedagógusképzés



VAR GA NÓ RA

4. A SELYE JÁ NOS EGYE TEM 

Cseh szlo vá kia meg ala ku lá sa óta a fel ső ok ta tás -

ban anya nyelv ükön to vább ta nul ni szán dé ko zó

ma gyar di á kok le he tő sé gei na gyon kor lá to zot -

tak vol tak. A fel ső ok ta tá si in téz mé nye ket vagy

meg szün tet ték, vagy a vi lág há bo rú után át köl -

töz tet ték Ma gyar or szág ra.

A fel ső ok ta tá si tör vény (Tt. 131/2002) ér -

tel mé ben egye te met csak a par la ment jó vá ha -

gyá sá val, az az tör vény ál tal le het lét re hoz ni,

ami egy ben azt is je len ti, hogy po li ti kai dön tés

ered mé nye. A 2002-es őszi par la men ti vá lasz -

tá sok so rán a Ma gyar Ko a lí ció Párt ja a má so -

dik leg erő sebb párt ként ju tott a kor mány ba. A

kor mány ba lé pé sé nek egyik fel té te le a ma gyar

egye tem lét re ho zá sa volt. A meg ala kí tan dó

egye tem ér de ké ben a ma gyar kép vi se lők a kor -

mány meg ala ku lá sa után rög tön meg kezd ték az

egye tem ala pí tá si tör vény ter ve zet ki dol go zá sát.

Eb ben a kö vet ke zők sze re pel tek (rö vi den): az

egye tem szék he lye Ko má rom, a ne ve Selye Já -

nos Egye tem, az egye tem há rom kar ral (Ta nár -

kép ző Kar, Gaz da ság tu do má nyi Kar és Re for -

má tus Te o ló gi ai Kar) és ma gyar ok ta tá si nyel -

ven kez di meg a te vé keny sé gét.

Az egye tem ala pí tá si ter ve zet tel el ső ol va -

sat ban a szlo vák par la ment 2003 szep tem ber

el ső fe lé ben fog lal ko zott. Az el len zé ki kép vi se -

lők tá mad ták a ter ve ze tet: ki fo gá sol ták a Selye

Já nos ne vet (Hans Selyét ja va sol tak), a ma gyar

ok ta tá si nyel vet, hi á nyol ták az Akkred itá ciós

Bi zott ság vé le mé nyét stb., mind ezek el le né re a

tör vény ter ve zet a má so dik ol va sat ba ke rült.

A par la men ti dön tés előt t, 2003. ok tó ber 1-

jén, a kor mány ta nács adó tes tü le te – az

Akkred itá ciós Bi zott ság – is vé le mé nyez te az

egye tem ala pí tás ról szó ló ter ve ze tet, amely a

kö vet ke ző ket tar tal maz ta:

1. „A Szlo vá ki á ban mű kö dő fel ső ok ta tá si

in téz mé nyek szer ke ze te nem ki egyen sú lyo zott.

A 24 fel ső ok ta tá si in téz mény ből 23 egye te mi

ran got vi sel és csak egy fő is ko lánk van. To váb -

bi egye tem lét re ho zá sa ezért je len leg nem tű nik

in do kolt nak.

2. Az Akkred itá ciós Bi zott ság tu do má sul

ve szi, hogy a ma gyar nyel ven ok ta tó Selye Já -

nos Egye tem el ső sor ban a szlo vá ki ai ma gyar

la kos ság kép zett sé gi szint jé nek eme lé sét szol -

gál ja majd, és hoz zá já rul a szlo vák fel ső ok ta tá -

si in téz mé nyek há ló za tá nak nem zet kö zi mé re -

tű vé vá lá sá hoz. Egy ben rá mu tat, hogy nem len -

ne kí vá na tos, ha bár mely fel ső ok ta tá si in téz -

mény csök ken te né a vég ző sök szlo vák nyel vű

kom mu ni ká ci ós kész sé ge it.

3. Tu do má sul ve szi, hogy a Selye Já nos

Egye tem a szak ter mi no ló gi át szlo vá kul és ide -

gen nyel ven is ok tat ja majd. Egyút tal ja va sol ja,

hogy a szlo vák nyel vű kom mu ni ká ció a vég ző -

sök kel szem ben el vá rás ként sze re pel jen.

4. A ter ve zet há rom kar meg ala pí tá sá val

szá mol. Ez a kí ná lat szű kös nek tű nik, és nem

tud ja fel ölel ni majd a ma gyar nem ze ti sé gű ál -

lam pol gár ok tel jes kö rű igé nye it. Igaz vi szont,

hogy az újon nan ala ku ló egye tem a jö vő ben

bő vít he ti majd kí ná la tát.

5. Az Akkred itá ciós Bi zott ság po zi tí van ér -

té ke li a Re for má tus Te o ló gi ai Kar fel ké szült sé -

gét. A Gaz da ság tu do má nyi és a Ta nár kép ző

Kar anya gai vi szont ke vés in for má ci ót tar tal -

maz nak ah hoz, hogy ró luk vé le ményt le hes sen

al kot ni.”

Az Akkred itá ciós Bi zott ság nak dön té si jo ga

nem volt, ez a par la men ti kép vi se lő ket il let te

meg. A má so dik és a har ma dik ol va sat ra 2003.

ok tó ber 22-én és 23-án ke rült sor. Ter mé sze te -

sen az el len zé ki kép vi se lők ek kor is tá mad ták a

tör vény ter ve ze tet. A vi ta le zá rá sa után sza va -

zás ra ke rült sor. 2003. ok tó ber 23-án a szlo vák

par la ment meg sza vaz ta a Selye Já nos Egye tem

meg ala pí tá sá ról szó ló tör vény ter ve ze tet. 

Né hány mon dat ban es sen szó ar ról, hogy

mi lyen té nye zők in do kol ták a Selye Já nos

Egye tem meg ala pí tá sát:

– A szlo vá ki ai ma gyar la kos ság kép zett sé gi

szint je jó val ala cso nyabb az or szá gos át lag nál –

a ma gyar ság a fel ső fo kú vég zett sé gű ek szám -

ará nyát te kint ve je len tő sen alul rep re zen tált az

or szá gos át lag hoz vi szo nyít va.

– Az ala cso nyabb kép zett sé gi szint egyik

kö vet kez mé nye a nagy ará nyú mun ka nél kü li ség

– a ma gya rok ál tal la kott já rá sok ban a mun ka -

nél kü li ség meg ha lad ja az or szá gos át la got, de
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van nak olyan tér sé gek is, pl. a Ri ma szom ba ti

já rás, ahol az or szá gos át lag két sze re se a mun -

ka nél kü li ek ará nya.

– A ma gyar lak ta te rü le tek nagy mé re tű el -

sze gé nye dé se – mi nél ala cso nyabb az is ko lá -

zott sá gi szin t, an nál ma ga sabb a mun ka nél kü li -

ek ará nya és an nál ala cso nyab bak a bé rek.

– A nem ze ti ki sebb sé gek hez és et ni kai cso -

por tok hoz tar to zó pol gá rok nak az Al kot mány

(34. cik kely, 2.a/ pont) biz to sít ja a jo got az

anya nyel ven va ló ta nu lás ra – be le ért ve a fel ső -

fo kú ok ta tá si in téz mé nye ket is. Ez zel a jo gá val

kí vánt él ni a szlo vá ki ai ma gyar ság.

A Szlo vák Köz tár sa ság Nem ze ti Ta ná csá -

nak 2003. ok tó ber 23-án el fo ga dott tör vé nye

(Tt. 465/2003) ér tel mé ben az el ső önál ló szlo -

vá ki ai ma gyar ál la mi egye tem – a Selye Já nos

Egye tem – 2004. ja nu ár el se jé vel de jure lét re -

jött. A nyolc év ti ze des fel ső fo kú anya nyel vi

ok ta tás hi á nyát az egye tem mű kö dé sé vel hi va -

tott pó tol ni.

4.1. A Selye Já nos Egye tem el ső évei

4.1.1. Kez dő lé pé sek

A Selye Já nos Egye tem jo gi lag 2004. ja nu ár 1-

jén jött lét re, ami kor a meg ala pí tá sá ról szó ló

tör vény élet be lépet t

120

. Az egye tem ava tó ün -

nep sé gé re 2004. ja nu ár 17-én ke rült sor, Ko má -

rom ban, a Tisz ti pa vi lon dísz ter mé ben. Az ün -

nep sé gen meg je len tek mind azok, akik mun ká -

juk kal, hoz zá ér té sük kel és er köl csi fe le lős sé -

gük kel tá mo gat ták az egye tem meg ala pí tá sát.

Az ava tó ün nep ség után kez dő dött meg az

iga zi szak mai mun ka. Ek kor ke rül tek be nyúj -

tás ra a kép zé si prog ra mok akkred itá ciós anya -

gai. A fel ső ok ta tá si tör vény ér tel mé ben csak

akk re di tált kép zé si prog ra mok ke rül het nek

meg hir de tés re. Az egye tem el in du lá sá val pár -

hu za mo san a ve ze tő ség meg fo gal maz ta az

egye tem kül de tés nyi lat ko za tát, amely a kö vet -

ke ző kép pen hang zik:

„A Selye Já nos Egye tem te ret nyit a ma gyar

nyel vű fel ső fo kú kép zés nek Szlo vá ki á ban, az -

zal a re mén  nyel, hogy nö ve ked ni fog a fő is ko -

lát és egye te met vég zett ma gyar fi a ta lok szá -

ma, va la mint a szlo vá ki ai ma gyar ság is ko lá -

zott sá gi szint je. 

A jobb kép zett ség meg te remt he ti a ma gyar

fi a ta lok munkaerőpiaci esély egyen lő sé gét,

amely ma ga után von hat ja a mun ka nél kü li ség

csök ke né sét és a ma gya rok ál tal la kott te rü le tek

gaz da sá gi fel len dü lé sét.

A Selye Já nos Egye tem ily mó don akar a

tér ség gaz da sá gi és tár sa dal mi fel emel ke dé sé -

nek elő moz dí tó já vá vál ni.

A Selye Já nos Egye tem elő se gí ti egy olyan

ma gyar ér tel mi sé gi ré teg ki ala ku lá sát, amely a

nem ze ti kö zös sé günk tar tó pil lér évé vál hat,

amely nek tag jai nyelv tu dá suk ré vén nem zet kö -

zi vi szony lat ban is ér vé nye sül ni tud nak. Az

egye tem az ok ta tás mel lett fej lesz ti a tu do má -

nyos sá got; a szlo vá ki ai ma gyar tu dós tár sa dal -

mat be kap csol ja a tu do má nyok nem zet kö zi

vér ke rin gé sé be, kap cso la tot te remt a tu do má -

nyos in téz mé nyek nem zet kö zi há ló za tá val.

Az egye tem vál lal ja a tu do má nyos ság re gi -

o ná lis köz pont já nak sze re pét.

A Selye Já nos Egye tem te vé keny sé gé vel és

cél ki tű zé sé vel a Szlo vá ki á ban élő ma gyar ság

hát rá nyos hely ze tét sze ret né meg szün tet ni,

mely egy részt a ma gyar sá got súj tó kép zett sé gi

hi á nyok ból adó dik.

A Selye Já nos Egye tem ez zel is las sí ta ni kí -

ván ja a ma gyar ság kény sze rű as  szi mi lá ci ó ját.”

(Al bert 2005)

A Selye Já nos Egye tem az el ső ün ne pé lyes

tan év nyi tó ját 2004. szep tem ber 14-én tar tot ta.

1918 óta a szlo vá ki ai ma gyar fi a ta lok ek kor

kezd het ték meg elő ször ta nul má nya i kat anya -

nyelv ükön, Szlo vá kia te rü le tén önál ló ma gyar

nyel vű ál la mi fel ső ok ta tá si in téz mény ben. Az

egye tem szük sé ges sé gét alá tá masz tot ta, hogy a

meg hir de tett sza kok iránt nagy volt az ér dek lő -

dés mind a hall ga tók ré szé ről, mind az ok tat ni

szán dé ko zó ta ná rok ré szé ről.

169A Selye János Egyetem

120 Az el fo ga dott tör vény ér tel mé ben az egye tem há rom kar ral kezd het te meg mű kö dé sét: Ta nár kép ző Kar, Gaz da ság tu -

do má nyi Kar és Re for má tus Te o ló gi ai Kar.



A Selye Já nos Egye tem Szlo vá kia eu ró pai

uni ós csat la ko zá sa után kezd te meg tény le ges

mű kö dé sét. Ok ta tá si rend sze rét, egye te mi

prog ram ja it már a Bo lo gnai Egyez mény szel le -

mé ben ala kí tot ta ki, az egy más ra épü lő li ne á ris,

át jár ha tó há rom fo ko za tú fel ső ok ta tást meg ho -

no sít va Szlo vá ki á ban. Kép zé si prog ram jai az

éves 60 kred it pon tos rend sze ren ala pul nak, il -

lesz ked ve az ECTS

121

-hez, ez zel meg kön  nyít ve

az egye te men be lü li, va la mint a nem zet kö zi

hall ga tói mo bi li tást.

4.1.2. A Selye Já nos Egye tem (el ső) ve ze tő sé ge

Az egye tem ala pí tás ról szó ló tör vény el fo ga dá -

sa után a Szlo vák Köz tár sa ság ok ta tá si mi nisz -

te re – Mar tin Fronc – Al bert Sán dort bíz ta meg

az egye tem ki épí té sé vel és ve ze té sé vel. El sőd -

le ges fel ada ta az volt, hogy a 2004/2005-ös

akadémiai év ben  biz to sít sa az ok ta tás sze mé lyi

és inf rast ruk tu rá lis fel tét ele it.

A si ke res akadémiai év kez dés után a meg vá -

lasz tott egye te mi sze ná tus egy han gú lag Al bert

Sán dor sze mé lyé ben vá lasz tot ta meg a Selye Já -

nos Egye tem el ső rek to rát. Az ok ta tá si mi nisz ter

Al bert Sán dor je lö lé sét ki ne ve zés re fel ter jesz tet -

te Ivan Gaš parovič köz tár sa sá gi el nök nek, aki től

az új rek tor 2005. ja nu ár 31-én vet te át a rek to ri

ki ne ve zést. 2005 ta va szán az egye te mi sze ná tus

jó vá ha gyá sa után a rek tor Stof fa Ve ro ni kát és

Fü löp Mihá lyt

122

rek torhe lyette sekké, a ka ri sze -

ná tu sok jó vá ha gyá sa után pe dig Er dé lyi Mar gi -

tot a Ta nár kép ző Kar, Sikos T. Ta mást a Gaz da -

ság tu do má nyi Kar és Mol nár Já nost a Re for má -

tus Te o ló gi ai Kar dé kán ja i vá ne vez te ki. A Selye

Já nos Egye tem tiszt ség vi se lő i nek ava tó ün nep sé -

gé re 2005. áp ri lis 8-án ke rült sor Ko má rom ban.

4.1.3. A Selye Já nos Egye tem ön kor mány za -

ti szer vei

A fel ső ok ta tá si tör vény (Tt. 131/2002) ér tel mé -

ben az egye tem leg fel sőbb ön kor mány za ti szer -

vei: a rek tor, az egye te mi sze ná tus, a tu do má -

nyos ta nács (vagy mű vé sze ti ta nács), va la mint

a fe gyel mi bi zott ság. A hely szű kös sé ge mi att

csak az egye te mi sze ná tus és a tu do má nyos ta -

nács mun ká já ról, il let ve a meg ha tá ro zott sze re -

pet ját szó igaz ga tó ta nács ról es sék pár szó.

4.1.3.1. A Selye Já nos Egye tem Sze ná tu sa

Az egye te mi sze ná tus az aka dé mi ai kö zös ség

vá lasz tott kép vi se lő i ből te vő dik ös  sze. A ka rok

egyen lő szám ban kép vi sel te tik ma gu kat a sze -

ná tus ban. A sze ná tus tag ja i nak leg alább egy -

har ma da az egye te mi hall ga tó sá got kép vi se li.

Az egye te mi sze ná tus hatáskörébe

123

tar to zik a

rek tor meg vá lasz tá sa, il let ve vis  sza hí vá sa (a

sze ná tus dön té sét az ok ta tá si mi nisz ter a köz -

tár sa sá gi el nök nek ter jesz ti fel); a rek torhe -

lyettes ki ne ve zé se, il let ve vis  sza hí vá sa (a rek -

tor ja vas la tá ra); új kar lét re ho zá sa (az Akkre -

ditá ciós Bi zott ság jó vá ha gyá sá val); a szer ve ze -

ti és mű kö dé si sza bály zat el fo ga dá sa, a költ -

ség ve tés re tett ja vas lat el fo ga dá sa, a kép zé si

prog ra mok és a fel vé te li vizs gák me ne té nek el -

fo ga dá sa, il let ve az igaz ga tó ta nács ba és a tu do -

má nyos ta nács ba meg vá lasz tott ta gok el fo ga -

dá sa stb.

A Selye Já nos Egye tem Sze ná tu sá nak 19

tag ja van, el nö ke Stredl Te ré zia. 

A ka rok sa ját ka ri sze ná tust vá lasz ta nak.

4.1.3.2. A Selye Já nos Egye tem Tu do má nyos

Ta ná csa

A tu do má nyos ta nács két har mad ré szét az aka -

dé mi ai kö zös ség – tu do mány ban jár tas – tag ja -

i ból, egy har mad ré szét pe dig kül ső – az ok ta -

tás, a tu do má nyos ku ta tás te rü le tén je len tős si -

ke re ket el ért – sze mé lyek kö zül vá laszt ják

meg. A ta nács tag ja it a rek tor ne ve zi ki, il let ve

hív ja vis  sza (az egye te mi sze ná tus jó vá ha gyá -

sá val). A tu do má nyos ta nács hatáskörébe

124

tar -

to zik: az egye tem hos  szú tá vú fej lesz té si cél ja -
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122 Fü löp Mi hály 2006 már ci u sá ig töl töt te be a rek torhe lyette si po zí ci ót. 2006 szep tem be ré ben Kmeť Ti bort vá lasz tot ta

meg az egye te mi sze ná tus rek torhe lyettessé.

123 A fel ső ok ta tá si tör vény (Tt. 131/2002) sze rint.

124 A fel ső ok ta tá si tör vény (Tt. 131/2002) sze rint.



i nak meg tár gya lá sa, az egye tem éves ok ta tá si

és ku ta tá si te vé keny sé gé nek ér té ke lé se, a kép -

zé si prog ra mok meg tár gya lá sa, az egye te mi

do cen sek, il let ve pro fes  szo rok ki ne ve zé si fel -

tét ele i nek meg ha tá ro zá sa stb. A tu do má nyos ta -

nács el nö ke a min den ko ri rek tor.

A Tu do má nyos Ta nács 16- tagú, el nö ke Al -

bert Sán dor rek tor. Az Igaz ga tó Ta nács nak

a tör vény ből ere dő en 14 tag ja van, el nö ke Szi -

ge ti Lász ló.

A ka rok sa ját tu do má nyos ta ná csot vá lasz -

ta nak.

4.2. Ta nár kép ző Kar

2004 szep tem be ré ben in dult a Selye Já nos

Egye tem Ta nár kép ző Ka rá nak szer ve zett mű -

kö dé se. Cél ja a ma gyar tan nyel vű óvo dák, ál ta -

lá nos és kö zép is ko lák pe da gó gu sa i nak a kor kí -

vá nal ma i nak meg fe le lő kép zé se. A ka ron 2006

szep tem be ré ig nyolc sza kot/prog ra mot akk re -

di tál tak, bac calau reá tusi szint re. A sza kok ma -

gisz te ri szin tű akkred itá ció ja je len leg van fo -

lya mat ban. A ka ron a kö vet ke ző sza ko kat/prog -

ra mo kat le het hall gat ni, mind nap pa li, mind le -

ve le ző ta go za ton:

– óvó- és ta ní tó kép zés,

– a ta nár kép zé sen be lül: ma gyar nyelv és

iro da lom, an gol nyelv és iro da lom, né met

nyelv és iro da lom, tör té ne lem, ma te ma ti ka, in -

for ma ti ka, kat e cheti ka. 

Az el kö vet ke ző évek ben a kar a geo grá fia,

szlo vák nyelv és iro da lom, va la mint a test ne ve -

lés sza kok akkred itá ciójá val ter ve zi bő ví te ni a

kí ná la tot.

A kar nagy hang súlyt fek tet a gya kor la ti

kép zés re. A hall ga tók az ún. pe da gó gi ai gya -

kor lat ke re tén be lül kel lő ta pasz ta la tot sze rez -

het nek, hi szen min den sze mesz ter ben meg fe le -

lő szá mú órát töl te nek a Selye Já nos Egye tem

gya kor ló óvo dá i ban és is ko lá i ban. 

A Selye Já nos Egye tem Ta nár kép ző Ka ra

ak tí van be kap cso ló dik a tu do má nyos élet be,

szá mos ha zai és nem zet kö zi kon fe ren cia szer -

ve zé sé ben vett már részt, il let ve több ha zai és

kül föl di egye tem mel, fő is ko lá val tart fenn in -

ten zív kap cso la tot.

Az egye tem ve ze tő sé ge kö te les sé gé nek

érez te, hogy a ta nu lás le he tő sé gét kö ze lebb vi -

gye a ke le tebb re fek vő te le pü lé sek ma gyar fi a -

tal jai szá má ra. Ezért dön tött úgy, hogy a Ta nár -

kép ző Kar a 2005/2006-os akadémiai  év ben

szék he lyen kí vü li kép zést in dít. A kar 2005

szep tem be ré től fel ső fo kú óvó nő kép zést mű -

köd tet Lo son con, le ve le ző ta go za ton.

4.3. Gaz da ság tu do má nyi Kar

Szin túgy 2004 szep tem be ré ben in dult meg az

ok ta tás a Selye Já nos Egye tem Gaz da ság tu do -

má nyi Ka rán. A kar egy elő re csu pán egy sza -

kon – köz gaz da ság tan és vál la la ti me nedzs -

ment – kí nál ja az anya nyel vi fel ső fo kú kép zés

le he tő sé gét. A szak ma gisz te ri szin tű akkred itá -

ció ja itt is fo lya mat ban van. A kö ze li jö vő ben a

kar ter ve zi a köz igaz ga tás és ré gió fej lesz tés

szak in dí tá sát.

A Gaz da ság tu do má nyi Kar cél ja, hogy ma -

xi má li san meg fe lel jen a kor és a tár sa da lom el -

vá rá sa i nak, va la mint, hogy a sza kok és szak irá -

nyok egy re szé le sebb pa let tá ját kí nál ja. A kar

nagy hang súlyt fek tet az ide gen nyel vi kép zés -

re (a hall ga tók a né met nyelv és az an gol nyelv

kö zül kö te le ző en vá laszt hat nak, mely ből

nyelv vizs gát is kell ten ni ük), va la mint a szak -

mai gya kor lat ra. Az ide gen nyel vi is me re te ket

és a szak mai gya kor lat so rán szer zett ta pasz ta -

la to kat a hall ga tók a kép zés be fe je zé se után re -

mél he tő leg si ke re sen hasz no sít ják majd a mun -

ka erő pi a con.

A má so dik fe je zet ben szó esett a Bu da pes ti

Corv i nus Egye tem kirá ly helme ci ki he lye zett

kép zé sé ről. A Selye Já nos Egye tem meg ala ku -

lá sa után, a Gaz da ság tu do má nyi Kar vet te át a

kirá ly helme ci kép zés mű köd te té sét. Az el ső

akadémiai  év ben – az az 2004 szep tem be ré ben

– nap pa li ta go zat ra, 2005 szep tem be ré től már

le ve le ző ta go zat ra is be irat koz hat nak a hall ga -

tók Kirá ly helme cen.

4.4. Re for má tus Te o ló gi ai Kar

A töb bi kar hoz ha son ló an, 2004 szep tem be ré -

ben jött lét re a Selye Já nos Egye te men be lül a

Re for má tus Te o ló gi ai Kar, a Calvin J. Te o ló gi -
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ai Aka dé mia jog utód ja ként. A ka ron tel jes te o -

ló gi ai kép zés fo lyik (bac calau reá tusi és ma -

gisz te ri szin ten, va la mint 2006 szep tem be ré től

el in dult a dok toran duszi kép zé si prog ram is).

A hall ga tók a kép zés ide je alatt több ide gen

nyel vet is el sa já tí ta nak, pl. an gol nyelv és né -

met nyelv, va la mint a la tin, bib li ai gö rög és

bib li ai hé ber. A kar vég ző sei vagy egy há zi szol -

gá lat ba je lent kez nek, vagy egye te mi vég zett sé -

gű tu dá su kat az élet más te rü le tén hasz no sít ják.

A kar tag ja több nem zet kö zi cso por to su lás -

nak, ilyen a Hol land és Kö zép-Ke let- Eu ró pai

Te o ló gia Ka rok Szö vet sé ge, a Kö zép-Ke let-

Eu ró pai Te o ló gia Ka rok Cso por to su lá sa, va la -

mint a Coe tus Teol o go rum. 

(A ka rok hall ga tói lét szá má nak ala ku lá sa a
Mel lék le tek ben  ta lál ha tó.)

4.5. A Selye Já nos Egye tem inf rast ruk tu rá lis

adott sá gai

A Selye Já nos Egye tem, ál la mi fel ső ok ta tá si in -

téz mény lé vén, az ál la mi költ ség ve tés re kap -

cso ló dik rá, tá mo ga tá sa nor ma tív fi nan szí ro zá -

si rend sz eren

125

ala pul. Az egye tem az al kal ma -

zot tak bé re it és az in gat la nok üze mel te té sét eb -

ből a ke ret ből biz to sít ja, il let ve kel le ne, hogy

biz to sít sa. Jel lem ző, hogy Szlo vá ki á ban az ál -

la mi fel ső ok ta tá si in téz mé nyek nek szánt tá mo -

ga tá si ke ret alul mé re te zett, a fel ső ok ta tás ra

szánt pénz cso mag a GDP alig több mint 0,6%-

át te szi ki, míg az EU-ban az át lag 1,1%. Az ál -

la mi alul fi nan szí ro zás ból adó dó an az egye tem -

nek gon dot je lent az alap bé rek kifizetése
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. Ál -

la mi fel ső ok ta tá si in téz mé nyek nél az inf rast -

ruk tú ra ki épí té sé re és fej lesz té sé re kü lön pénz -

cso mag áll ren del ke zés re, vi szont en nek a fel -

hasz ná lá si mód ja meg ha tá ro zott (bér ki egé szí -

tés re, il let ve üze mel te tés re nem le het fel hasz -

nál ni). Az inf rast ruk tú ra ki épí té se és az egye te -

mi élet fej lesz té se ér de ké ben az egye tem rend -

sze re sen pá lyá zik az Eu ró pai Unió vis  sza nem

té rí ten dő tá mo ga tá sa i ra. A si ke res pá lyá za tok -

nak kö szön he tő en az el múlt két év ben az egye -

tem több fej lesz té si prog ra mot is vég re haj tott.

Inf rast ruk tú ra – A Selye Já nos Egye tem két

sa ját tu laj do nú in gat lan nal ren del ke zik. Az

egye tem meg ala ku lá sát kö ve tő en az in téz mény

a ko má ro mi ha jó gyár két volt in gat la nát meg -

vá sá rol ta. Az egyik épü let je len leg az egye tem

kol lé gi u ma ként (Si rály Kol lé gi um) funk ci o nál.

A má sik épü let 2006 nya rá ig a Selye Já nos

Egye tem köz pon ti épü le te volt. Itt he lyez ke dett

el a Rek to ri Hi va tal és a ka rok dé ká ni hi va ta lai,

va la mint itt zaj lott a kép zés is. A nö vek vő hall -

ga tói lét szám nak kö szön he tő en az egye tem ki -

nőt te ma gát az épü let ből, ezért az egye tem je -

len tős inf rast ruk tú ra-fej lesz tés be kez dett. A

2006/2007-es tan év től az egye tem szer ve ze ti

egy sé gei új hely szí nek re köl töz tek át. A szük -

sé ges he lyi sé ge ket – me lyek ben ok ta tás és ad -

mi niszt ra tív te vé keny ség fo lyik – az egye tem

Ko má rom Vá ro sá tól, a Pro Selye Uni verz i tas

non prof it alap tól, il let ve a Selye Já nos Egye te -

mért Ala pít vány tól bér li.

2006 szep tem be ré től a ha jó gyár volt épü le -

te a Ta nár kép ző Kar ok ta tá si cél ja it szol gál ja.

Eb ben az épü let ben ta lál ha tó a Ta nár kép ző Kar

Dé ká ni Hi va ta la is. A Gaz da ság tu do má nyi Kar

a ko má ro mi ha jó gyár volt szak mun kás kép ző

is ko lá já nak épü le té be köl tö zött. Az in gat lan a

Pro Selye Uni verz i tas
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tu laj do nát ké pe zi. Az

épü le tet az Apá czai Köz ala pít vány és a Szü lő -

föld Alap tá mo ga tá sá val si ke rült fel újí ta ni. Az

épü let át ala kí tá sá val a Gaz da ság tu do má nyi Kar

vég le ges el he lye zést nyert. Eb ben az épü let ben

mű kö dik a Selye Já nos Egye tem Ku ta tó in té ze -

te is. A Re for má tus Te o ló gi ai Kar Ko má rom

bel vá ro sá ban, a Tisz ti pa vi lon épü le té ben nyert

el he lye zést. A he lyi sé ge ket az egye tem Ko má -

rom Vá ro sá tól bér li.

172 Var ga Nó ra

125 Az egye tem a be irat ko zott hall ga tói lét szám alap ján kap ja a tá mo ga tást.

126 Ez saj nos a nagy szá mú al kal ma zot ti fluk tu á ci ó ban is meg mu tat ko zik.

127 A Pro Selye Uni verz i tas non prof it alap 2005. no vem ber 30-án együtt mű kö dé si meg ál la po dást kö tött a Selye Já nos

Egye te mért Ala pít ván  nyal. A meg ál la po dás ér tel mé ben az Ala pít vány a tu laj do nát ké pe ző in gó és in gat lan va gyon egy

ré szét fo lya ma to san a Selye Já nos Egye tem mel lett mű kö dő non prof it alap nak ado má nyoz za. En nek kö szön he tő en

ke rült a ko má ro mi ha jó gyár volt szak mun kás kép ző is ko lá já nak épü le te is a Pro Selye Uni verz i tas tu laj do ná ba. 



A Selye Já nos Egye tem Rek to ri Hi va ta la a

vá ros köz pont já ba, a Le hár épü let be köl tö zött.

Az egye tem a Selye Já nos Egye te mért Ala pít -

vány tól bér li ezt az épü le tet. A Pro Selye Uni -

verz i tas és a Selye Já nos Egye te mért Ala pít -

vány kö zöt ti meg ál la po dás ér tel mé ben az épü -

let elő re lát ha tó lag 2009-ben a Pro Selye Uni -

verz i tas tu laj do ná ba ke rül át.

A Szlo vák Köz tár sa ság Ok ta tá si Mi nisz té ri -

u má nak és a Szlo vák Köz tár sa ság Kor mány hi -

va ta lá nak tá mo ga tá sá val az egye tem a ko má ro -

mi vár te rü le tén ta lál ha tó – a szov jet ka to nák

ál tal hasz nált – ka szár nya épü le tet ala kí tot ta át

ún. Kon fe ren cia köz pont tá. Eb ben az épü let ben

négy nagy elő adó te rem ke rült ki ala kí tás ra (elő -

a dó ter mek ben az egye tem az el ső két tan év ben

hi ányt szen ve dett). Ezen kí vül öt sze mi ná ri u mi

he lyi ség, az egye te mi könyv tár és az egye te mi

ét te rem ka pott he lyett az épü let ben. Az elő a dó -

ter mek és a sze mi ná ri u mi he lyi sé gek be ren de -

zé se it Eu ró pai Uni ós tá mo ga tás ból fi nan szí roz -

ta az egye tem.

Az inf rast ruk tú ra ér zé keny pont ja, hogy az

egye tem nem ren del ke zik tor na te rem mel. 2006

nya rán a Szlo vák Köz tár sa ság Ok ta tá si Mi nisz -

té ri u má nak, a Szlo vák Köz tár sa ság Kor má nyá -

nak és a Szü lő föld Alap tá mo ga tá sá nak kö szön -

he tő en el kez dő dött an nak a tor na te rem nek a

fel újí tá sa, amely a Kon fe ren cia köz pont tő -

szom széd sá gá ban he lyez ke dik el.

A szlo vák és a ma gyar ál lam tá mo ga tá sá val,

va la mint az Eu ró pai Uni ós nyer tes pá lyá za tok -

nak kö szön he tő en a Selye Já nos Egye tem je -

len tős inf rast ruk tú ra-fej lesz tést haj tott vég re. A

ki épí tett in gat lan ál lo mány bir to ká ban az egye -

tem mű kö dé se az el kö vet ke ző évek ben biz to sí -

tott nak lát szik.

(A Selye Já nos Egye tem al kal ma zott jai lét -
szá má nak ala ku lá sa a Mel lék le tek ben meg ta -
lál ha tó.)

4.6. Egye te mi könyv tár

Az el ső egye te mi akadémiai  év től 2006 szep -

tem be ré ig a Selye Já nos Egye tem há rom kü lön -

ál ló könyv tár ral ren del ke zett. A Ta nár kép ző

Kar könyv tá ra a Si rály Kol lé gi um föld szint jén

ke rült ki ala kí tás ra. A Du na Te le ví zió könyv -

gyűj té si ak ci ó já nak, va la mint egyéb könyv ado -

má nyok nak kö szön he tő en, il let ve pe da gó gi ai

szak iro da lom vá sár lá sá val a könyv tá ri kö te tek

szá ma má ra el ér te a 190 ez ret. A könyv tár ból

el ső sor ban szép iro dal mi mű ve ket, szak köny ve -

ket (pe da gó gi ai, nyel vé sze ti, tör té nel mi stb.),

le xi ko no kat, va la mint szó tá ra kat le het köl csö -

nöz ni, il let ve hely ben el ol vas ni. A köny ve ken

kí vül a vizs gá ra va ló fel ké szü lést elő se gí tő fo -

lyó irat ok, szak lap ok is meg ta lál ha tók.

2001-ben a Selye Já nos Egye te mért Ala pít -

vány az ál ta luk mű köd te tett ki he lye zett kép zé -

sek szá má ra ala kí tott ki könyv tá rat. Az itt ta lál -

ha tó köny ve ket a Selye Já nos Egye tem Gaz da -

ság tu do má nyi Ka rá nak hall ga tói is köl csö nöz -

he tik. A könyv tár ban kb. 19 ezer, el ső sor ban

gaz da ság tu do má nyi té má jú szak könyv ol vas -

ha tó, de a fi zi ka, in for ma ti ka, szo ci o ló gia, tör -

té ne lem és szép iro da lom vi lá gá ból is fel lel he tő

ol vas ni va ló.

A Re for má tus Te o ló gi ai Kar könyv tá rát a

Calvin J. Te o ló gi ai Akadámia még 1995-ben

ala pí tot ta. A gyűj te mény kb. 20 ezer kö tet ből

áll, mely nek több sé ge val lá si szak iro da lom, il -

let ve a re for má tus egy ház tör té nel mé vel fog lal -

ko zó szak könyv.

2006 szep tem be ré ben a Ta nár kép ző Kar és

a Selye Já nos Egye te mért Ala pít vány könyvtá -

ra
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a Kon fe ren cia köz pont ban ki ala kí tott egye -

te mi könyv tár ba köl tö zött át. Az új könyv tár

egye sí ti az ed dig több hely szín re ta golt könyv -

tá rak ál lo má nyát, és to váb bi szol gál ta tá sok kal

bő ví tet te kí ná la tát (ol va só te rem, fo lyó irat tár,

kb. 60 szá mí tó gép inter netes hoz zá fé rés sel,

fény má so lá si le he tő ség stb.)

A több mint 200 ezer kö tet ből ál ló gyűj te -

mény ka ta lo gi zá lá sa egye te mi szá mí tó gé pes

könyv tá ri prog ram se gít sé gé vel fo lya ma to san

zaj lik, amely a könyv tá ri al kal ma zot tak mun -

ká ját és az egye te mi hall ga tók fel ké szü lé sét kí -

ván ja se gí te ni.
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4.7. Egye te mi kol lé gi um

A Selye Já nos Egye tem az el ső egye te mi aka -

démiai  év től kez dő dő en sa ját tu laj do nú kol lé gi -

um mal – „Si rály Kol lé gi um” – ren del ke zik,

amely a Ta nár kép ző Kar szom széd sá gá ban he -

lyez ke dik el. A kol lé gi um a Selye Já nos Egye -

tem hall ga tó i nak, il let ve meg egye zés alap ján,

kor lá to zott szám ban a Selye Já nos Egye te mért

Ala pít vány ál tal mű köd te tett kép zé sek hall ga -

tó i nak nyújt szál lás le he tő sé get.

A hat eme le tes épü let ben, 3-4 ágyas szo bák -

ban csak nem 470 hall ga tót tud az egye tem el -

he lyez ni. Há rom eme le ten min den két szo bá -

nak van egy kö zös für dő szo bá ja és to a lett je,

há rom eme le ten pe dig min den szo ba kü lön für -

dő szo bá val és to a let tel ren del ke zik. A kol lé gi -

um ban eme le ten ként ta nu ló szo ba és kony ha áll

a hall ga tók ren del ke zé sé re (hű tő szek rén  nyel,

vil lany re zsó val, víz for ra ló val és mik ro hul lá mú

sü tő vel fel sze rel ve).

A hall ga tók ta nu lá sát se gí ti a föld szin ten ta -

lál ha tó szá mí tó gép te rem (Internet hoz zá fé rés -

sel). A föld szin ten el he lyez ke dő ebéd lő ben le -

he tő ség van ebéd és va cso ra fo gyasz tá sá ra.

Ezen kí vül ezen a szin ten egy mo só kony ha és

va sa ló he lyi ség áll a bent la kók ren del ke zés re. A

kol lé gi um ér de kes sé ge, hogy a má so dik eme le -

ten ta lál ha tó egy e-k lub, ame lyet a Pus kás Ti -

va dar Köz ala pít vány az e-Ma gyar or szág prog -

ram ke re tén be lül a Ma gyar Köz tár sa ság In for -

ma ti kai és Hír köz lé si Mi nisz té ri u ma tá mo ga tá -

sá val ala kí tott ki. A klub kí ná la ta a kö vet ke ző:

az e-k lub gé pe i nek hasz ná la ta, inter net hoz zá -

fé rés, fo lyó irat ok ol va sá sa, az e-Ma gyar or szág

Klub pá lyá za ta in, ve tél ke dő in és zárt kö rű prog -

ram ja in va ló rész vé tel. A kol lé gi um ban la kók -

nak le he tő sé gük van a spor to lás ra is: az épü let -

ben egy fit neszter met, az épü let kö rül pe dig fo -

ci pá lyát és ko sár lab da pá lyát hasz nál hat nak a

hall ga tók.

Az egye tem meg ala ku lá sa óta egy re na -

gyobb az ér dek lő dés a meg hir de tett sza kok

irán t. A nö vek vő hall ga tói lét szám mi att az el -

szál lá so lá si igé nye ket az egye tem már nem tud -

ja a sa ját tu laj do nú kol lé gi u má ban ki elé gí te ni.

Azok nak, akik nem a Si rály Kol lé gi um ban

nyer nek el he lye zést, le he tő sé gük van a Ko má -

ro mi Me ző gaz da sá gi Kö zép is ko la kol lé gi u má -

ban – Gadó con – szál lást igé nyel ni. A kö zép is -

ko la kol lé gi u má ban az egye tem kb. 80 egye te -

mi hall ga tó ré szé re ala kí tott ki szo bá kat.

4.8. A Selye Já nos Egye tem Hát tér in téz mé -

nyei

4.8.1. Pro Selye Uni verz i tas

A Nyi tra Me gyei Hi va tal ha tá ro za ta ér tel mé ben

a Pro Selye Uni verz i tas non prof it alap (a to váb -

bi ak ban Alap) 2004 de cem be ré ben kezd het te

meg műkődését Ko má rom ban. Az Alap a Selye

Já nos Egye tem ok ta tá si fel tét ele i nek ja ví tá sa,

az egye tem te het sé ges di ák jai kép zé sé nek és

fej lő dé sé nek tá mo ga tá sa cél já ból lé te sült. Igaz -

ga tó ja: Al bert Sán dor.

Az Alap te vé keny sé ge

A Pro Selye Uni verz i tas el sőd le ges cél ja a

Selye Já nos Egye tem mű kö dé sé nek tá mo ga tá -

sa. Kül de té sé ből adó dó an az Alap a kö vet ke ző -

ket tá mo gat ja:

– az egye tem ok ta tá si te vé keny sé gét;

– az egye tem infra struk túrális fej lesz té sét;

– a hall ga tók nak nyúj tott szo ci á lis tá mo ga -

tás for rá sa i nak fel tér ké pe zé sét;

– kon fe ren ci ák, sze mi ná ri u mok, ok ta tá si

prog ra mok és kép zé sek szer ve zé sét, il let ve a

hall ga tók és a ta ná rok eze ken va ló rész vé tel ét;

– a hall ga tók és a ta ná rok ha zai és kül föl di

szak mai ren dez vé nye ken (kon fe ren ci ák, sze mi -

ná ri u mok, work shopok stb.) va ló rész vé tel ét;

– tu do má nyos és szak mai köny vek, ki ad -

vány ok vá sár lá sát;

– a hall ga tók és a ta ná rok együtt mű kö dé sét

más ha son ló in téz mé nyek kel;

– a ma gyar nem ze ti ki sebb ség mű ve lő dé si

és kul tu rá lis te vé keny sé gét.

Az Alap ki adói te vé keny sé get is foly tat –

ha zai és kül föl di pá lyá za ti pénz for rás ok fel -

hasz ná lá sá val biz to sít ja az egye te mi jegy ze tek

és köny vek ki adá sát. A 2004–2006 kö zöt ti idő -

szak ban kö zel 30 egye te mi jegy zet, il let ve

könyv je lent meg az Alap ki adói te vé keny sé gé -

nek kö szön he tő en.
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4.8.2. COMENIUS – Selye Já nos Egye tem

Pe da gó gi ai In té ze te

A COMENIUS – Selye Já nos Egye tem Pe da -

gó gi ai In té zet étet (a to váb bi ak ban In té zet) a

Selye Já nos Egye tem és a Szlo vá ki ai Ma gyar

Pe da gó gu sok Szö vet sé ge kö zö sen ala pí tot ta.

Mű kö dé sét – mint köz hasz nú szer ve zet –

2005. feb ru ár 1-jén kezd te meg. Igaz ga tó ja: Fo -

dor At ti la.

Az In té zet kül de té se

Az COMENIUS – Selye Já nos Egye tem Pe da -

gó gi ai In té zet cél ja, hogy az ala pí tók hu mán -

erő for rás-tő ké jé re, fel hal mo zott tu dás bá zi sá ra,

in for má ci ós és szer ve ze ti há ló za tá ra épít ve –

hoz zá já rul jon a szlo vá ki ai ma gyar ok ta tás mo -

der ni zá lá sá hoz, az ok ta tás-ne ve lés szem lé let -

be li, tar tal mi és mód szer ta ni meg úju lá sá hoz. 

Az In té zet pe da gó gus kép zé si- és to vább -

kép zé si prog ram ja i val, ta nács adói, szer ve zet-

és mi nő ség fej lesz tői, szak ér tői és ér té ke lői te -

vé keny sé gé vel a pe da gó gu sok mes ter ség be li

kom pe ten ci ái fej lesz té sé hez, az ok ta tá si in téz -

mé nyek pe da gó gi ai in no vá ci ós ké pes sé gé nek

nö ve lé sé hez, az in téz mény fenn tar tók és ok ta -

tás irá nyí tók dön té se i nek szak mai meg ala po zá -

sá hoz és ter ve zé sé hez, va la mint a tár sa dal mi

igé nyek hez fo lya ma to san al kal maz kod ni ké pes

ok ta tá si rend szer fej lesz té sé hez nyújt szak mai

és szer ve zé si se gít sé get.

Az In té zet, az ala pí tók és a sa ját tu dás hát te -

ré re, em be ri és anya gi tő ké jé re tá masz kod va,

le he tő sé ge i hez mér ten kép zé se ket, szol gál ta tá -

so kat biz to sít a köz szol gál ta tás ok ban és a gaz -

da sá gi szfé rá ban dol go zók szá má ra is, hoz zá já -

rul va ez zel a hu mán erő for rás-fej lesz tés és az

élet hos  szig tar tó ta nu lás prog ram kí ná la tá nak

gaz da gí tá sá hoz.

Az In té zet te vé keny sé ge

Kül de té sé nek és cél ja i nak tel je sí té se ér de ké ben

az In té zet:

– to vább kép zé si prog ra mo kat fej leszt ki és

biz to sít, il let ve kép zé se ket szer vez a pe da gó gu -

sok és egyéb ok ta tás ügyi dol go zók szá má ra;

– ve ze tő kép ző tan fo lya mo kat és pe da gó -

gus-mi nő sí tő (kva li fi ká ci ós) vizs gá kat szer vez;

– szak bő ví tő kép zést szer vez az egy sza kos

fel ső fo kú ta ná ri vég zett ség gel ren del ke ző

egyé nek szá má ra;

– kép zé si és to vább kép zé si prog ra mo kat

szer vez a köz igaz ga tás ban, az ál lam igaz ga tás -

ban és az ön kor mány zat ok ban dol go zó szak -

em be rek szá má ra,

– a to vább kép zés ről szó ló tör vény alap ján

tan fo lya mo kat és kép zé si prog ra mo kat szer vez,

il let ve biz to sít a vál lal ko zó szer ve ze tek, a köz -

hasz nú szer ve ze tek, a köz igaz ga tá si szer vek és

szer ve ze tek, va la mint az egyéb mun kál ta tók al -

kal ma zot tai szá má ra;

– kép zé se ket, szak mai kon fe ren ci á kat, tan -

fo lya mo kat, sze mi ná ri u mo kat és ta nul má nyi

uta kat szer vez, il let ve biz to sít a pe da gó gu sok

és egyéb ok ta tás ügyi dol go zók szá má ra;

– szak mai-, pe da gó gi ai-, mód szer ta ni ta -

nács adást és szol gál ta tá so kat nyújt az in téz -

mény fenn tar tók, a ne ve lő tes tü le tek, az is ko la -

ta ná csok, az is ko la ve ze tők, a pe da gó gu sok, a

ta nu lók és a szü lők szá má ra;

– szak mai tá mo ga tást nyújt a köz ok ta tá si

in téz mé nyek nek pe da gó gi ai prog ram juk, ér té -

ke lé si rend sze rük és mi nő ség biz to sí tá si rend -

sze rük ki dol go zá sá ban és be ve ze té sé ben;

– részt vesz pe da gó gi ai in no vá ci ók és al ter -

na tív pe da gó gi ai prog ra mok ki fej lesz té sé ben,

kí sér le ti és szé les kö rű be ve ze té sé ben, to váb bá

in téz mé nyi in no vá ci ós pro jek tek és prog ra mok

ki dol go zá sá ban és meg va ló sí tá sá ban;

– tá mo gat ja szak mai ki ad vány ok, mód szer -

ta ni anya gok, tan köny vek és se géd anyag ok

meg al ko tá sát, ki adá sát, il let ve ter jesz té sét;

– biz to sít ja a köz ok ta tást érin tő pe da gó gi ai

do ku men tu mok, ter ve ze tek, jog sza bály ok stb.

ki dol go zá sát, szak mai elem zé sét, il let ve vé le -

mé nye zé sét;

– ku ta tó, elem ző és fej lesz tő fel ada to kat

vál lal az ok ta tás ügy és a pe da gó gia te rü le tén,

pe da gó gi ai mé ré se ket és ér té ke lé se ket vé gez

ta nu lói, in téz mé nyi és rend szer szin ten;

– te het ség fej lesz tő prog ra mo kat, ta nul má -

nyi ver se nye ket, mű velt sé gi ve tél ke dő ket, szer -

vez, ill. biz to sít a ta nu ló if jú ság szá má ra;

– ko or di nál ja a Selye Já nos Egye tem ok ta -

tó i nak, hall ga tó i nak és egyéb mun ka tár sa i nak

az ok ta tás ku ta tói te vé keny sé gét;
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– együtt mű kö dik a ha zai és nem zet kö zi ok -

ta tá si szer ve ze tek kel és tu do má nyos-ku ta tó

mű he lyek kel, va la mint a fel ső ok ta tá si in téz mé -

nyek kel.

Az In té zet szak mai kap cso la tai

Az In té zet fel ada ta i nak el lá tá sa so rán és ér de -

ké ben az ala pí tók ál tal ki épí tett, va la mint az

újon nan ki ala kí tott kap cso la tok ra tá masz ko dik.

Meg lé vő kap cso la tok, együtt mű kö dé sek:

Szlo vá ki ai kap cso la tok
a) Szlo vák Köz tár sa ság Ok ta tá si Mi nisz té ri u ma 

b) Ál la mi Pe da gó gi ai In té zet

c) Ál la mi Tan fel ügye let

d) ke rü le ti tan ügyi hi va ta lok 

e) mód szer ta ni – pe da gó gi ai cent ru mok (MPC)

f) köz sé gi és ke rü le ti ön kor mány zat ok ok ta -

tás ügyi osz tá lyai és tan ügyi hi va ta lai

g) ta ní tó- és ta nár kép ző egye te mek, fő is ko lák,

kü lö nös te kin tet tel a ma gyar pe da gó gu sok

kép zé sét el lá tó in téz mé nyek re (Po zsony,

Nyi tra, Ko má rom)

h) non prof it szer ve ze tek, szak mai tár su lá sok

Kül föl di kap cso la tok
a) Ma gyar Köz tár sa ság Ok ta tá si Mi nisz té ri u ma

b) Or szá gos Köz ok ta tá si In té zet (OKI)

c) Ok ta tás ku ta tó In té zet (OI)

d) Or szá gos Köz ok ta tá si Ér té ke lé si és Vizs ga -

köz pont (OKÉV)

e) SuliNova Köz ok ta tás-fej lesz té si és Pe da gó -

gus-to vább kép zé si Kht.

f) me gyei pe da gó gi ai in té ze tek, szak mai

egye sü le tek, ka ma rák, szö vet sé gek stb.

g) ta ní tó- és ta nár kép ző egye te mek, fő is ko lák

h) az ok ta tás ügy te rü le tén mű kö dő vál lal ko zá -

sok (Ex pan zió, Qualy-Co, Qual i tas, stb.)

4.8.3. A Selye Já nos Egye tem Ku ta tó in té ze te

2004. ok tó ber 1-jé vel köz hasz nú szer ve zet ként

ala kult meg a Selye Já nos Egye tem Ku ta tó in té -

ze te (a to váb bi ak ban Ku ta tó in té zet). Igaz ga tó -

ja: Sikos. T. Ta más.

Alap fel ada ta a rend szer vál tás utá ni Ke let-

Kö zép-Eu ró pá ban, azon be lül is ki emel ten a

Kár pát-me den ce te rü le tén vég be me nő tár sa dal -

mi, gaz da sá gi és kör nye ze ti fo lya ma tok át fo gó

vizs gá la ta, főbb ös  sze füg gé se ik fel tá rá sa. 

A Ku ta tó in té zet te vé keny sé ge

– az egye tem tan szé ke in fo lyó ku ta tó mun ka

ösz tön zé se és ös  sze han go lá sa, a tan szé ke ken

szü le tő tu do má nyos ered mé nyek nem zet kö zi

szak mai nyil vá nos ság előt ti meg je le né sé nek

elő se gí té se;

– a Kár pát-me den cé ben élő ki sebb sé gek

ku ta tá sa;

– szé les kö rű együtt mű kö dés szlo vá ki ai ku -

ta tó mű he lyek kel (ku ta tó in té ze tek, egye te mek,

fő is ko lák ku ta tó he lye i vel stb.), kö zös ku ta tá si

pro jek tek ké szí té se és mű ve lé se;

– együtt mű kö dé si kap cso la tok ki ala kí tá sa

és bő ví té se kül föl di egye te mek kel és ku ta tó he -

lyek kel, ku ta tó cse rék, kö zös pro jek tek, work -

shopok re a li zá lá sa stb.;

– bel föl di és nem zet kö zi tu do má nyos kon -

fe ren ci ák szer ve zé se, in té ze ti ku ta tá si ered mé -

nyek be mu ta tá sa;

– a ku ta tá si ered mé nyek köz zé té te le nyom -

ta tott és elekt ro ni kus for má ban, a fel ső ok ta tá si

tan anyag ok ban va ló adap tá lá suk elő se gí té se.

A Ku ta tó in té zet te vé keny sé gét az a cél ki tű -

zés ve zér li, hogy ki lép jen a klas  szi ku san ér tel -

me zett „nem zet tu do má nyi” sze rep kör ből, erő -

sít se a nem zet kö zi együtt mű kö dést, ami fő ként

a he lyi adott sá gok inter re gionális szem lé le tű

ér té ke lé sét je len ti. Cél ja az eu ró pai „új regio -

nal iz mus” szem lé le té vel össz hang ban kü lön fé -

le tu do mány te rü le te ken alap ku ta tá so kat vé -

gez ni, és az al kal ma zá si le he tő sé ge ket ke res ve

a köz gon dol ko dást be fo lyá sol ni. 

Főbb ku ta tá si te rü le tek

1. Glo bá lis kör nye ze ti fo lya ma tok re gi o ná -
lis sa já tos sá gai Ke let-Kö zép-Eu ró pá ban 

A 21. szá zad ele jé re a gaz da sá gi-tár sa dal mi

fej lő dés, a Föld erő for rá sa i nak fel hasz ná lá sa és

a kör nye zet igény be vé te le olyan fo kot ért el,

ami kor az em be ri te vé keny ség ha tá ra a föld fel -

szín vi lág mé re tű fo lya ma ta it ké pes be fo lyá sol -

ni. Emi att elő tér be ke rül a Föl dön le ját szó dó

fo lya ma tok re gi o ná lis – ese tünk ben ke let-kö -

zép-eu ró pai – sa já tos sá ga i nak nem zet kö zi

együtt mű kö dé sen ala pu ló ku ta tá sa
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2. Az in teg rá ció és de zin teg rá ció cik lu sai a
Kár pát-me den cé ben

Az in teg rá ló dás szem pont ja i nak, ered mé nye -

i nek, kap cso lat rend sze re i nek fel tá rá sa a kü lön bö -

ző tu do mány te rü le tek (geo grá fia, gaz da ság tör té -

net, nyelv tu do mány, nép rajz, ide gen for ga lom,

köz le ke dés tu do mány, kör nye zet tu do mány)

szem  szö gé ből, ami Szlo vá ki án és Ma gyar or szá -

gon kí vül a Kár pát-me den ce egé szé re ki ter jed.

3. A Du na mint a re gi o ná lis kap cso lat te -
rem tés esz kö ze

A Po zsony–Szob kö zött kö zös ha tárt ké pe -

ző Du na az el múlt év ti ze dek ben in kább fe szült -

sé get kel tett Szlo vá kia és Ma gyar or szág kö zött,

mint sem a kö zös hasz no sí tást, pl. a két or szág

köz le ke dé sét szol gál ta vol na. A fo lyam víz -

kész le té nek fel ér té ke lő dé se, a Du na ide gen for -

gal mi von zó té nye zői, a tér ség kö zös kör nye zet -

vé del mi prob lé mái ar ra ösz tö nöz nek, hogy a

Du na mel lett el he lyez ke dő kü lön bö ző or szá -

gok mikrorégiói, il let ve te le pü lé sei ös  sze han -

gol tan, egy más ér de ke it köl csö nö sen fi gye lem -

be vé ve tö re ked je nek a fo lyam nyúj tot ta vál to -

za tos le he tő sé gek hasz no sí tá sá ra.

To váb bi ku ta tá si te rü le tek

– A kor sze rű kis ke res ke del mi for mák fej lő -

dé sé nek tér fo lya ma tai a Vág–Duna–Ipoly Eu -

ro régióban.

– A szlo vák–ma gyar ha tár ré gió vál to zó he -

lye az Eu ró pai Unió köz le ke dé si rend sze ré ben.

– Hos  szú tá vú te le pü lés fej lő dé si ten den ci ák

a szlo vák–ma gyar ha tár ré gi ó ban.

– A ma gyar–szlo vák ál lam ha tár meg szű né -

sé nek ha tá sa a kö zép-eu ró pai mig rá ci ós fo lya -

ma tok ra.

– A mo bil kom mu ni ká ció tér hó dí tá sá nak re -

gi o ná lis jel lem zői a szlo vák-ma gyar ha tár men -

ti te rü le te ken. 

– Ma gyar or szág ról Szlo vá ki á ba irá nyu ló

tő ke be fek te té sek és vál la la ti ter jesz ke dé sek tér -

szer ke ze ti sa já tos sá gai.

A Selye Já nos Egye tem Ku ta tó in té zet ének

ku ta tá sa i hoz a sze mé lyi fel té te le ket tu do má -

nyos mi nő sí tés sel ren del ke ző mun ka tár sai, to -

váb bá az egye tem ok ta tói gár dá ja biz to sít ja, az

anya gi fel té te le ket az egye te mi for rá sok, va la -

mint ha zai és nem zet kö zi pá lyá za tok ból el nyert

tá mo ga tá si ös  sze gek biz to sít ják. 

4.8.4. Selye Já nos Egye tem Ok ta tá si Köz -

pont ja

A Selye Já nos Egye tem Ok ta tá si Köz pont ja (to -

váb bi ak ban Köz pont) 2006 nya rán ok ta tá si ha -

gyo má nyok kal kezd te meg te vé keny sé gét. Elő -

ző évek ben a Selye Já nos Egye te mért Ala pít -

vány Nyel vi Köz pont ja ként mű kö dött. A Köz -

pont ban 2001 óta az ang li ai City&Guilds Pit -

man Qual i fi ca tions ál tal kí nált City&Guilds

nem zet kö zi leg el is mert nyelv vizs ga, 2004 óta

pe dig a Goe the In té zet nyelv vizs gá ja te he tő le.

Ve ze tő je: He ve si End re.

A Köz pont te vé keny sé ge el ső sor ban

nyelv tan fo lyam ok szer ve zé sé re irá nyul:

– nyelv tan fo lyam ok az egye tem hall ga tói

szá má ra (gaz da sá gi alap tan fo lyam, fel zár kóz -

ta tó gaz da sá gi nyelv tan fo lyam, nyelv erő sí tő ál -

ta lá nos tan fo lyam, má sod nyel vi ál ta lá nos tan -

fo lyam, City&Guilds nem zet kö zi nyelv vizs ga-

fel ké szí tő an gol nyelv ből, Goe the nem zet kö zi

nyelv vizs ga-fel ké szí tő né met nyelv ből);

– nyelv tan fo lyam ok fel nőt tek nek (an gol,

né met, fran cia, olasz, spa nyol, szlo vák nyel -

vek ből);

– nyelv tan fo lyam ok alap is ko lá sok nak (a fi -

a ta labb kor osz tály an gol, né met, fran cia vagy

szlo vák nyelv tu dá sát já té kos for má ban, gyer -

mek ba rát kör nye zet ben mé lyít he ti el);

– fel ké szí tő tan fo lyam ok az érett sé gi vizs -

gá ra (írás be li érett sé gi re il let ve írás be li és szó -

be li érett sé gi re fel ké szí tő tan fo lyam ok);

– szak nyel vi tan fo lyam ok vál la la tok és más

in téz mé nyek szá má ra (cé gek, vál la la tok és más

in téz mé nyek dol go zói szá má ra ál ta lá nos-, vizs -

gaelőkészítő-, üz le ti vagy min den na pi szak mai

nyelv re kon cent rá ló tan fo lyam ok);

– Bu si ness Eng lish tan fo lyam ok,

– City&Guilds nem zet kö zi nyelv vizs ga-fel -

ké szí tő tan fo lyam ok,

– Goe the nem zet kö zi nyelv vizs ga-fel ké szí -

tő tan fo lyam ok.

A nyelv tan fo lyam okon kí vül a Köz pont

szer ve zi a ki egé szí tő pe da gó gi ai kép zést a fel -

ső fo kú, nem pe da gó gi ai vég zett ség gel ren del -

ke ző ta ní tók és ta ná rok szá má ra.
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51. táblázat. A Selye Já nos Egye tem re je lent ke zők szá má nak ala ku lá sa – levelező ta go zat

For rás: Selye Já nos Egye tem, Ta nul má nyi Osz tály
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52. táblázat. A Selye Já nos Egye tem re be irat ko zott hall ga tók szá ma – nap pa li ta go zat

For rás: Selye Já nos Egye tem, Ta nul má nyi Osz tály
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54. táblázat. A Selye Já nos Egye tem re be irat ko zott hall ga tók szá ma (ös  sze sen: nap pa li és le ve le -

ző ta go zat)

For rás: Selye Já nos Egye tem, Ta nul má nyi Osz tály
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53. táblázat. A Selye Já nos Egye tem re be irat ko zott hall ga tók szá ma – le ve le ző ta go zat

For rás: Selye Já nos Egye tem, Ta nul má nyi Osz tály
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55. táblázat. Al kal ma zot tak szá má nak ala ku lá sa a Selye Já nos Egyete men

129

*   2004. de cem be ri il let ve 2005. de cem be ri ada tok
** 2006. szep tem be ri ada tok
For rás: Selye Já nos Egye tem, Ta nul má nyi Osz tály

129 A szá mok csak a fő ál lá sú al kal ma zot tak lét szá mát mu tat ják. A 2004/2005-ös akadémiai  év ben 66, a 2005/2006-os

akadémiai  év ben 63, a 2006/2007-es akadémiai  év ben 42 óra adó ta nár is ok ta tott az egye te men.



SIDÓ ZOL TÁN

5. A KO MÁ RO MI VÁ RO SI EGYE TEM 

5.1. Egye tem ala pí tá si kí sér let 

Az önál ló cseh szlo vá ki ai ma gyar egye tem

meg ala pí tá sa 1990-es kí sér le té ről ed dig ke ve -

set tud a köz vé le mény. A Jó kai Mór Egye tem

meg ala pí tá sá ra tett kí sér let ku dar ca ös  sze függ a

Ko má ro mi Vá ro si Egye tem lét re ho zá sá val. 

Az egye tem ala pí tá si tör vény ja vas lat el ké -

szí té se szé les  kö rű ös  sze fo gás sal, ugyan ak kor

óva tos ara szo lás sal folyt 1989 de cem be ré től.

De cem ber vé gén már tud tuk, az egye tem ala pí -

tás jog kö re 1990 má ju sá tól a szö vet sé gi par la -

ment ről a nem ze ti par la men tek re szál l. Na -

gyobb esé lyét lát tuk a prá gai, mint a po zso nyi

jó vá ha gyás nak, en nek el le né re nem vett gyor -

sabb tem pót az elő ké szü let. 

A tör vény ja vas lat tal ös  sze füg gő te vé keny -

ség egyez te té sét a szlo vák kor mány hi va tal

nem ze ti sé gi fő osz tá lya vál lal ta fel. dr. Var ga

Sán dor mi nisz ter el nök-he lyet tes Mi hály Gé zát

és dr. Végh Lász lót bíz ta meg ez zel a fel adat tal,

ugyan ak kor a Cse ma dok or szá gos ve ze té se

(Do bos Lász ló, Sza bó Re zső al el nö kök és Sidó

Zol tán el nök) meg be szé lé se ket foly ta tott az

egy há zak és a tu do má nyos élet kép vi se lő i vel. 

Egy mást ér ték a ta nács ko zá sok. Ezek so rá -

ban em lí tést ér de mel nek a ko má ro mi Vá ro si

Nem ze ti Bi zott ság épü le té ben 1990. ja nu ár 16-

án, 26-án és feb ru ár 14-én, to váb bá a szlo vák

kor mány hi va tal ban ja nu ár 31-én és feb ru ár 1-

jén zaj ló ta nács ko zá sok. Eze ken – töb bek közt

– részt vett a kor mány hi va tal kép vi se le té ben

Mi hály Gé za és Végh Lász ló, a ko má ro mi

VNB ré szé ről Pász tor Ist ván és Csin ta lan Mik -

lós, a szlo vá ki ai fel ső ok ta tást Znám Ist ván és

Ondrej Baláž pro fes  szo rok, Lász ló Bé la, Per -

hács Já nos, Ta kács Zol tán egye te mi do cen sek,

Sán dor Ele o nó ra és Sidó Zol tán mint or szág -

gyű lé si kép vi se lők, a Cse ma dok ré szé ről dr.

Sza bó Re zső al el nök, aki egy ben dr. Var ga Sán -

dor mi nisz ter el nök-he lyet tes ta nács adó ja is

volt, és dr. Má té Lász ló tit kár, to váb bá dr.

Gyurcsík Iván az Együtt élés Po li ti kai Moz ga -

lom, dr. A. Nagy Lász ló az FMK kép vi se le té -

ben és Keszegh Ist ván a ko má ro mi ma gyar

gim ná zi um igaz ga tó ja.

Pász tor Ist ván és Filko Jó zsef a ko má ro mi

VNB, il let ve Já rá si Nem ze ti Bi zott ság el nö ke

1993. ja nu ár 17-én le ve let in té zett Václav

Havel köz tár sa sá gi el nök nek, mely ben meg in -

do kol ták a Jó kai Mór Egye tem lét jo go sult sá -

gát, és egyút tal ki je len tet ték, hogy a vá ros tu -

laj do ná ba ke rü lő egy ko ri párt ház (a kom mu nis -

ta párt volt já rá si szék hely ének épü le te) a ma ga

3270 négy zet mé te ré vel és ked ve ző bel ső ta golt -

sá gá val az egye tem, az egy kor szov jet had se reg

tiszt jei ál tal la kott épü let töm bök pe dig a di ák ott -

hon nak, va la mint ta ná ri la ká sok nak meg fe lel -

nek. Mind ezen ada tok füg ge lé két ké pez ték a tör -

vény ja vas lat nak ugyan úgy, mint a Lász ló Bé la

dékán helyettes ál tal el ké szí tett ja vas lat az egyes

tan szé kek sze mé lyi ös  sze té te lé re.

El kép ze lé sünk sze rint – el ső sor ban a Ko -

má rom hoz kö ze li – po zso nyi és nyi trai fel ső fo -

kú, il let ve tu do má nyos in téz mé nyek ma gyar

nem ze ti sé gű ok ta tói és ku ta tói, ugyan ak kor –

ide ig le ne sen – ma gyar or szá gi ven dég ta ná rok

ok tat tak vol na az egye te men. Znám Ist ván pro -

fes  szor és ös  sze sen 22 egye te mi do cens, to váb -

bá 14, tu do má nyos mi nő sí tés sel ren del ke ző

egye te mi ok ta tó és tu do má nyos ku ta tó vál lal ta

a ko má ro mi ok ta tást. Az el kép ze lés sze rint kez -

det ben két kar ral, pe da gó gi ai (ta ní tó- és ta nár -

kép ző sza kok kal) és böl csész kar ral (re for má tus

lel kész kép zés, mű ve lő dés szer ve ző) szá mol tak

a ja vas lat el ké szí tői. Meg az zal, hogy Ko má -

rom fo ko za to san át ve szi Nyi tra sze re pét, te hát

a nyi trai pe da gó gus kép zés ál la mi költ ség ve té -

sének egy ré szét is. Ez az ak ko ri költ sé gek alap -

ján egy hall ga tó ese té ben 6–700 ezer ko ro nás

ál la mi tá mo ga tást fel té te le zett, ami 100–120 el -

ső éves hall ga tó ese té ben 70 mil lió ko ro nát tett

ki. A nem be ru há zá si jel le gű ki adá sok to váb bi

10 mil lió ko ro nát fel té te le zett az egye tem el ső

évé ben. Az ak ko ri po li ti kai gya kor lat nak meg -

fe le lő en min den olyan tör vény ter ve ze tet,

amely nek szlo vá ki ai vo nat ko zá sa volt, a szlo -

vák tör vény ho zás vé le mé nyét is tar tal maz nia

kel lett a szö vet sé gi elő ter jesz tés nek. Prá gá ban

há rom, Po zsony ban két bi zott ság előtt in do kol -

tam meg elő ter jesz tő ként a Jó kai Mór Egye tem

meg ala pí tá sá ra ki dol go zott tör vény ter ve ze tet.
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A prá gai al kot mány jo gi bi zott ság tag jai kö zül

öten (4 cseh és 1 szlo vák kép vi se lő), a to váb bi

két bi zott ság ban sen ki sem, a po zso nyi bi zott -

sá gi ülé se ken pe dig egye dül idősb Milan

Šimeč ka tá mo gat ta a ja vas la tot. A töb bi kép vi -

se lő, be le ért ve a ma gya ro kat is, lát szat ra egyet -

ér tett Ladislav Kováč

130

szlo vák ok ta tá si mi -

nisz ter el uta sí tó le ve lé vel, me lyet Prá gá ban Ján

Pišút mi nisz ter-he lyet tes ol va sott fel (ma gán -

be szél ge tés so rán ki fej tet te, nem azo no sul mi -

nisz te re vé le mé nyé vel, de kény te len volt azt

fel ol vas ni), il let ve a po zso nyi bi zott sá gi ülé se -

ken meg hí vott szak em ber ként fel szó la ló Jozef

Pasti er dé kán és Vla di mír Mináč kép vi se lő

(Matica-elnök) he ves el len ve té se i vel. Saj nos, a

tör vény ter ve ze tet alá írá suk kal po li ti kai okok -

ból nem tá mo ga tó ma gyar kép vi se lők nem is

lob biz tak az ar ra ér de mes nek vél he tő cseh és

szlo vák kép vi se lők nél. Igaz, nem sza vaz tak a

tör vény ja vas lat el len. Tar tóz kod tak. Vé gül is

mind két par la ment bi zott sá gai el ve tet ték az

egyetem-alapítást.

131

5.2. A ma gyar fel ső ok ta tás új fe je ze te 

Eu ró pa nyu ga ti or szá gai fel ső ok ta tá sá ban, a

hat va nas évek ben nagy ará nyú men  nyi sé gi és

mi nő sé gi vál to zá sok tör tén tek. Sta tisz ti ka i lag

el ső sor ban a fel ső ok ta tás tö me ges sé vá lá sát kö -

vet het jük nyo mon, ugyan ak kor ki mu tat ha tók

az ok ta tás po li ti kai kí sér le te ken túl a szak kép -

zés mo der ni zá ló dá sá nak fo lya ma tai is. A ke le ti

or szá gok nem csu pán gaz da sá gi té ren nem tar -

tot tak lé pést az új trend del. Az ak ko ri szo ci a lis -

ta or szá gok ban, a fel ső ok ta tás ban va ló rész vé -

tel po li ti kai kér dés volt (az öt ve nes évek től

Cseh szlo vá ki á ban el ső sor ban a hall ga tók szár -

ma zá sa és nem az al kal mas sá ga volt mérv adó

egyes sza kok ra va ló be ju tás el dön té se kor,

1968-at kö ve tő en pe dig to vább szi go rod tak a

po li ti kai kritéri umok),

132

to váb bá a le en dő hall -

ga tók szá mát a kont ra sze lek ci ón kí vül a köz -

pon ti lét szám ter ve zés ha tá roz ta meg. Az is a le -

ma ra dás hoz ve ze tett, hogy bi zo nyos ha gyo má -

nyos ha zai sza kok (ge ne ti ka, szo ci o ló gia) po li -

ti kai dön tés ered mé nye ként ki ma rad tak az

egye te mek prog ram já ból, ugyan ak kor egyes

sza ko kat (fi lo zó fia, esz té ti ka, tör té ne lem, gaz -

da ság tan) csak a hi va ta los kom mu nis ta ide o ló -

gia ál tal meg sza bott ke re tek kö zött le he tett ok -

tat ni. 

Az 1989-es po li ti kai föld ren gés hir te len új

hely ze tet te rem tett. A szlo vá ki ai ma gya rok szá -

má ra ez (a ha zai egye te me ken tör tént vál to zá -

so kon kí vül) a ma gyar or szá gi, eset leg nyu ga ti

to vább ta nu lás le he tő sé gé ben, va la mint a ki he -

lye zett ta go za tok meg ala ku lá sá ban nyil vá nult

meg. Itt a Po zso nyi Köz gaz da sá gi Egye tem és

a Szlo vák Mű sza ki Egye tem ér sek új vá ri, il let -

ve ko má ro mi ki he lye zett nap pa li ta go za tán kí -

vül a ma gyar or szá gi fel ső ok ta tá si in téz mé nyek

ko má ro mi, dunasz er da he ly i, kas sai és kirá ly -

helme ci ki he lye zett kon zul tá ci ós köz pont ja i ra,

il let ve ta go za tá ra gon do lunk, me lyek új fe je ze -

tet nyi tot tak a ma gyar fel ső ok ta tás ban.

A ki he lye zett kon zul tá ci ós köz pon to kat az

igény hoz ta lét re. A ha ta lom ad mi niszt ra tív in -

téz ke dé sei ered mé nye ként alap is ko lá ink tan -

tes tü le tei ak ko ri kor ös  sze té te le alap ján má ra,

az ez red for du ló ra, szin te meg szűnt vol na a ma -

gyar nyel vű oktatás.

133

Amíg Szlo vá kia ál ta lá -

nos is ko lá i ban 40 éves kor ha tá rig a ta ní tók

67,8%-a volt so rol ha tó, ad dig ez a ma gyar is -

ko lák ese té ben mind ös  sze 19,8% volt, s míg az

182 Sidó Zol tán

130 Ladislav Kováč 1988-as, Gon do la tok a tu do mány ról és tör té ne lem ről c. ta nul má nyát (ma gyar nyel vű for dí tá sát lásd:

A szlo vák kér dés a XX. szá zad ban, Kalligram Könyv ki adó, Po zsony, 1996, 528–546) el len szenv vel fo gad ta a szlo vák

ér tel mi ség ha mis nem ze ti mí to szo kat to vább él te tő ré sze. Ezért is volt meg le pő el uta sí tó vé le mé nye az önál ló ma gyar

egye tem ről.

131 A tör vény ter ve zet prá gai elő ter jesz té se kö rül mé nye i ről lásd még Duray Mik lós: Vál to zá sok kü szö bén, Osiris, Bu da -

pest, 2000, 30. p.

132 Az ún. kon szo li dá ci ós évek ben az el ső kör ben ki ma radt kö zép is ko lás ok és egye te mis ták fel leb be zé sé ről a kom mu nis -

ta párt szer vei kép vi se lő jé nek ál lás pont ja dön tött, ugyan ak kor a „prá gai tavaszban“ ak tív sze re pet vál la lók gyer me -

ke it már a kö zép is ko lák sem ja va sol hat ták to vább ta nu lás ra, ami ele ve ki zár ta őket az egye te mek ről.

133 A 2000/2001. tan év ben a 12 052 ma gyar nem ze ti sé gű óvo dás ból 9 480 (78,66%) járt ma gyar ne ve lé si nyel vű ál la mi

óvo dá ba, az 51 802 ma gyar is ko la kö te les ta nu ló ból 41 957 (80,99%) ta nult anya nyel vén.



51 év fe let ti kor cso port ba tar to zók szlo vá ki ai

rész ará nya csu pán 8,5%-ot tett ki, a ma gyar is -

ko lák ban ez 39,8% volt. A ma gyar pe da gó gu -

sok több sé gét (az alap is ko lák ta ní tó i nak 100%-

át, a ta ná rok több mint 80%-át) kép ző nyi trai

ta ní tó- és ta nár kép ző fő is ko la (má ra Kons tan tin

Egye tem) sem szak pá ro sí tá sa i val, sem az ak kor

fel vett pe da gó gus-je löl tek szá má val, sem pe dig

a kép zés, il let ve a vizs gáz ta tás nyel vé vel nem

elé gí tet te ki nem zet ré szünk jo gos el vá rá sát.

Ezek a té nyek, to váb bá az ok ta tá si mi nisz ter rel,

il let ve a fő is ko la rek to rá val va ló tár gya lá sa ink

1990–1991-ben nem hoz tak ki elé gí tő ered -

ményt, s a nyi trai Nem ze ti sé gi Kul tú rák Ka ra

meg ala kí tá sá ra tett té to va kí sér let is – ha meg -

va ló sul – csu pán lát szat ra je len tett vol na meg -

ol dást, azon na li és ha tá ro zott cse lek vést kö ve -

telt. A Szlo vá ki ai Ma gyar Pe da gó gu sok Szö -

vet sé ge, sze mély sze rint dr. Pukkai Lász ló ak -

ko ri el nök egye di meg ol dás hoz fo lya mo dott:

ma gyar or szá gi fel ső ok ta tá si in téz mé nyek ál tal

szor gal maz ta a pe da gó gus kép zés biz to sí tá sát.

S nem Ma gyar or szá gon, ha nem Szlo vá ki á ban.

Pukkai Lász ló sok ré tű szer ve zői te vé keny -

sé ge, va la mint dr. Kál mán At ti la ok ta tá si  ál -

lam tit kár ral és dr. Töt tössy István né fő osz tály -

ve ze tő vel 1991 ok tó be ré ben tör tént meg ál la po -

dá sa ered mé nye ként 1992 ta va szán már kör vo -

na la zó dott a sá ros pa ta ki Come nius Ta ní tó kép -

ző Fő is ko la kas sai kon zul tá ci ós köz pont já nak,

a győ ri Apá czai Cse re Já nos Ta ní tó kép ző Fő is -

ko la és a sop ro ni Be ne dek Elek Óvó kép ző Fő -

is ko la, va la mint a gadó ci Me ző gaz da sá gi Kö -

zép is ko la ál tal szor gal ma zott Élel mi szer ipa ri

és Ker té sze ti Egye tem kecs ke mé ti Ker té sze ti

Fő is ko lai Ka ra ko má ro mi kon zul tá ci ós köz -

pont já nak meg ala kí tá si le he tő sé ge. Amíg Kas -

sán dr. Hlavács Má ria igaz ga tó-he lyet tes irá -

nyí tá sá val a Gé pi pa ri Kö zép is ko la vál lal ta fel a

szer ve zé si te en dő ket, ad dig Ko má rom pol gár -

mes te re úgy vél te, eh hez egy ok ta tá si in téz -

mény lét re ho zá sa szük séges.
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Az in téz mény-

ala pí tás jo gi fel tét ele i nek ki mun ká lá sá ra Pász -

tor Ist ván ko má ro mi pol gár mes ter dr. Sza bó

Re zsőt kér te fel, is mer ve a ne ve zett 1968–69-

es ta pasz ta la ta it. Sza bó Re zső, mint a Cse ma -

dok ak ko ri fő tit ká ra, a szlo vá ki ai ma gyar ság

kép vi se le té ben ak tív ré sze se volt a nem ze ti sé gi

al kot mány tör vény ki dol go zá sá nak, s mint a

szlo vák re form par la ment al el nö ke jár tas volt a

tör vény al ko tás ban. Szak mai is me re tei, s nem

utol só sor ban hasz nos sze mé lyes kap cso la tai

alap ján a fel ké rés jó nak bi zo nyult. 

Sa ját he lyi sé gek, leg alap ve tőbb fel sze re lés

nél kül, de be jegy zett in téz mény ként vé gül is

meg ala kult a Ko má ro mi Vá ro si Egye tem. Sza -

bó Re zső po zso nyi ál lan dó lak he lye (és egyéb

po zso nyi mun ka fel ada tai) nem tet ték le he tő vé

azt, hogy köz vet le nül irá nyít sa és biz to sít sa a

ki he lye zett kon zul tá ci ós köz pon to kon fo lyó

ok ta tást. Jó dön tés nek bi zo nyult, hogy a Szlo -

vá ki ai Ma gyar Pe da gó gu sok Szö vet sé ge 1992.

már ci us 28-án ülé se ző II. Or szá gos Köz gyű lé -

se dön té sé vel össz hang ban ez zel a fel adat tal

két ok ta tá si szak em bert, a Já rá si Me to di kai

Köz pont óvo da pe da gó gi ai mun ka tár sát, Švec

Ilo nát és a gadó ci Me ző gaz da sá gi Kö zép is ko la

igaz ga tó-he lyet te sét dr. Klokn er Ló rán dot bíz ta

meg. A kon zul tá ci ós köz pon tok tény le ges te vé -

keny sé ge az ő szak mai és szer ve zői rá ter mett -

sé gü kön mú lott: Švec Ilo na a sop ro ni és a győ -

ri fő is ko la, Klokn er Ló ránd pe dig a kecs ke mé -

ti fő is ko lai kar kép zé se fel tét ele it biz to sí tot ta

igaz helyt ál lás sal.

5.3. Já rat lan úton

Ko má rom vá ros a si ker te len egye tem ala pí tást

kö ve tő en sem ad ta fel nem zet részt meg se gí tő

el tö kélt sé gét. A vá ro si ön kor mány zat a Szlo vák

Nem ze ti Ta nács Tt. 369/1990 sz. tör vé nye 4. §-

a 3. be kez dé sé nek „j“ sza ka sza alap ján ön kor -

mány za ti ok ta tá si in téz ményt ho zott lét re 1992.

jú ni us 16-i, 273. szá mú ha tá ro za tá val. Az ala pí -
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134 Dunasz er da he lyen Öllös Ár pád pol gár mes ter kez de mé nye zé sé re 1992-ben szin tén lét re jött a győ ri fő is ko la ki he lye -

zett kon zul tá ci ós köz pont ja, mely nek egyet len évfolymában 35 hall ga tó vég zett 1996-ban. Kirá ly helme cen Pász tor

Ist ván pol gár mes ter és Gilányi Ist ván igaz ga tó kez de mé nye zé sé re meg ala kult a Bu da pes ti Köz gaz da ság tu do má nyi

Egye tem nap pa li ki he lye zett ta go za ta. A szlo vá ki ai kon zul tá ci ós köz pon tok lét re ho zá sá ban el évül he tet len ér de mei

van nak a Köz mű ve lő dé si és Ok ta tá si Mi nisz té ri um ak ko ri fő osz tály ve ze tő jé nek, dr. Töt tössy István né nak.



tó le vél az in téz mény ne vét (Mestská uni verzi -

ta Komárno – Ko má ro mi Vá ro si Egye tem –

Städ tu ni ver sitet Komárno – City Uni ver si ty

Komárno) négy nyel ven,
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te vé keny sé gét

1992. jú li us 20-tól, alap ve tő fel ada tát pe dig

kép zé si fo lya mat biz to sí tá sá ban ha tá roz ta meg.

E ren del ke zés sze rint az in téz mény igaz ga tó ját

az ön kor mány zat tit kos vá lasz tá sa alap ján a

pol gár mes ter ne ve zi ki. 

Nem csak a há rom ma gyar or szá gi fő is ko la

éle té ben, de a ma gyar fel ső ok ta tás tör té ne té ben

sem volt 1992-ig ar ra pél da, hogy Ma gyar or -

szág ha tá ra in kí vül ma gyar or szá gi tan in téz mé -

nyek ál tal is ko la rend sze rű fel ső fo kú kép zés

foly jék. Az egyes kon zul tá ci ós köz pon tok ban

meg va ló su ló kép zés tar tal mi biz to sí tá sa a

főigaz gatók
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ál tal ki ne ve zett ta go zat ve ze tők re

há rult. Jó dön tés nek bi zo nyult, hogy er re a fel -

adat ra a há rom ma gyar or szá gi fő is ko la ak ko ri

fő igaz ga tó-he lyet te sei, Sza bó Tibor
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(Győr),

Buchal la Bo tond (Kecs ke mét), és Zi la hi Jó -

zsefné (Sop ron) kap tak meg bí za tást. A vá ro si

egye tem igaz ga tó ja el ső sor ban a ta go zat ve ze -

tők kel egyez tet ve biz to sít ja a hét vé gi kon zul tá -

ci ók, az év kö zi gya kor la tok és a vizs gák szer -

ve zé si és do lo gi ré szét.

5.4. Sze mé lyi ál lo mány, gaz dál ko dás

A Ko má ro mi Vá ro si Egye tem nek az 1992/1993-

as tan év kez de tén egyet len fő ál lá sú al kal ma zott -

ja volt, dr. Sza bó Re zső ügy ve ze tő igaz ga tó sze -

mé lyé ben. A há rom el ső év fo lyam mű kö dé sé vel

kap cso la tos gaz da sá gi te en dő ket: a kü lön bö ző

szer ző dé sek meg kö té sét, a bank ügy le te ket, a

köny ve lést és a fő könyv ve ze té sét a Vá ro si Mű -

ve lő dé si Köz pont gaz da sá gi igaz ga tó-he lyet te se,

Szo bos zlai Már ta ok le ve les köz gaz da lát ta el

szer ző dé ses mun ka vi szony ban (1997 már ci u sá -

tól az in téz mény fő könyv ét ve ze ti).

A hét vé gi kon zul tá ci ó kat – szer ző dé ses

mun ka vi szony ban – Švec Ilo na és dr. Klokn er

Ló ránd biz to sí tot ták (ho no rá ri u muk nem az in -

téz mény költ ség ve té sé ből, ha nem a ma gyar or -

szá gi Jó zsef At ti la Ala pít vány jut ta tá sa i ból ke -

rült ki fi ze tés re).

A vá ro si egye tem sze mé lyi ál lo má nyá ban

1993 már ci us ele jén tör tént vál to zás, mi kor a

vá ros kép vi se lő tes tü le te igaz ga tó vá vá lasz tot ta

meg Sidó Zoltán t,
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aki meg bí za tá sát a Cse ma -

dok 1993. áp ri lis 4-i Or szá gos Köz gyű lés ét kö -

ve tő en fog lal ta el (és lát ja el má ig). Ek kor az

in téz mény, Var ga An na igaz ga tó jó vol tá ból, a

Vá ro si Mű ve lő dé si Köz pont ban ka pott ide ig le -

nes iro dát. 

1995. au gusz tus 1-jé től a Szlo vá ki ai Ma gyar

Pe da gó gu sok Szö vet sé ge ko má ro mi köz pon ti

iro dá já ban, fél ál lás ban al kal ma zott Holderik

Zsu zsa vet te át – to váb bi fél ál lás ban – az ad mi -

niszt ra tív fel ada tok el lá tá sát. Az idő köz ben te te -

me sen meg növekedett mun ka fel ada tok szük sé -

ges sé tet ték egy fő ál lá sú gaz da sá gi mun ka erő

al kal ma zá sát: 1997. már ci us 1-jé től Holderik

Zsu zsa fő ál lá sú szak elő adó ként vég zi a bér -

szám fej tést, a bank ügy le te ket, ve ze ti a pénz tárt

és a mint egy 400 hall ga tó ta nul má nyá val kap -

cso la tos ügy in té zé sen kí vül a jegy zet má so lást

is. Az 1997-ben be fe je zett át épí tést kö ve tő en

már 1180 négy zet mé ter alap te rü le tű re nö ve ke -

dő he lyi sé gek tel jes mér té kű ki hasz ná lá sa in do -
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135 A mečiari ha ta lom a vá ro si egye tem el len az SZK NT Tt. 172/1990 sz. fel ső ok ta tá si tör vény cél irá nyos mó do sí tá sá -

val is fel lé pett: az 1996. no vem ber 20-án köz zé tett, Tt. 324/1996 sz. tör vény mó do sí tás – 10 mil lió ko ro nás pénz bír -

ság ter he alatt – meg til tot ta az ere de ti el ne ve zést. Ezért – az in téz mény igaz ga tó ja ja vas la tá ra - a vá ros ön kor mány -

za ta 1996. no vem ber 30-án el fo ga dott, 232/1996. sz. ha tá ro za tá val azt – csu pán egy nyel vű re – Schola Comaromien -

sis-re vál toz tat ta. A csak la tin Schola Comaromien sis el ne ve zés el lent mon dott ugyan a szlo vák ál lam nyelv tör vény

ren del ke zé sé nek, de az 1997. ja nu ár 1-jé től ezért ki szab ha tó pénz bír ság ra nem a tör vény ből adó dó an és azon nal, ha -

nem a szlo vák nyelv rend őr ség el ső írá sos fel szó lí tá sát kö ve tő en ke rül he tett vol na (nem ke rült) sor.

136 A kon zul tá ci ós köz pon tok 1992-es lét re ho zá sa ide jén a kecs ke mé ti kar élén dr. Sass Pál egye te mi ta nár, a győ ri fő is -

ko la élén dr. Cseh Sán dor fő is ko lai ta nár, a sop ro ni fő is ko la élén pe dig dr. Ba kó Gyön gyi fő is ko la ta nár állt.

137 Göncz Ár pád a Ma gyar Köz tár sa ság el nö ke 1997-ben „A szlo vá ki ai ma gyar pe da gó gus kép zés szer ve zé sé ben vég zett

ki ma gas ló és ered mé nyes te vé keny sé ge elis merésekén t“ a Ma gyar Köz tár sa sá gi Ér dem rend Kis ke reszt je ki tün te tést

ado má nyoz ta Sza bó Ti bor nak.

138 1981–1991 kö zött a Cse ma dok or szá gos el nö ke, 1991–1993. áp ri lis 4-ig a Cse ma dok fő tit ká ra volt



kolt tá tet te a sa ját ka zán há zun kat is ke zel ni tu -

dó kar ban tar tó rész mun ka idős (szer ző dé ses) al -

kal ma zá sát is, amit 1993–1996 kö zött Sza bó

Pál, 1997-től má ig Far kas Jó zsef lát el.

Az 1993-as év leg fon to sabb gaz da sá gi és

szer ve zé si fel ada ta az in téz mény sa ját he lyi sé -

ge i nek lét re ho zá sa volt. Pász tor Ist ván pol gár -

mes ter a kép vi se lő tes tü let meg egye ző ál lás -

pont ja alap ján a vá ro si egye tem ren del ke zé sé re

bo csá tot ta az 1860-ban fel épült Tisz ti Pa vi lon

egy ré szét. Az át épí tés előtt meg kel lett ol da ni

az ál la mi könyv tár eme le ti rész be va ló át köl -

töz te té sét, va la mint az ott szé ke lő Já rá si Mű ve -

lő dé si Köz pont ki köl tö zé sét. A szer ve zés és a

pénz ügyi se gít ség ös  sze han golt sá ga, az Il  lyés

Ala pít vány 1993. jú ni us 27-én fo lyó sí tott anya -

gi tá mo ga tá sá val, a T&O (Takács-Ollári) vál -

lal ko zás ha té kony ki vi te le zé se ered mé nye ként

már 1993. szep tem ber 30-án el ké szült 4 tan te -

rem, 1-1 ta ná ri szo ba és iro da, a szük sé ges szo -

ci á lis he lyi sé gek és a ka zán ház. A köz fa lak, a

men  nye zet, a pad ló zat át épí té se, új víz- és vil -

lany ve ze ték, va la mint a köz pon ti fű tés be ve ze -

té se, a tan ter mek és a töb bi he lyi sé gek nyí lás -

zá rók kal és ok ta tá si be ren de zés sel va ló fel sze -

re lé se mind ös  sze há rom hó nap alatt tör tént.

Az alap ve tő tan se géd esz kö zök be szer zé sé -

hez az Auszt rá li ai Ma gya rok Szö vet sé ge (fény -

má so ló), a Rio de Janeiró-i  Mind szenthy Tár -

sa ság (dia ve tí tő), a Ko má ro mi Mű ve lő dé si

Köz pont (bú tor, tech ni kai fel sze re lés) és a

Moc sáry La jos Ala pít vány (írás ve tí tők) nyúj -

tott gyors anya gi se gít sé get.

A ma gyar or szá gi ta ná rok és a szlo vá ki ai

ok ta tók (ak kor ös  sze sen 7 sze mély) na pi-, il let -

ve óra dí ját és a ma gyar or szá gi ak úti költ ség ét a

Mű ve lő dé si és Köz ok ta tá si Mi nisz té ri um biz -

to sí tot ta a há rom mag yaroszá gi fel ső ok ta tá si

in téz mény költ ség ve tés éhez va ló hoz zá já ru lás -

sal (1994-ig ezért nem sze re pel a tá mo ga tás a

vá ro si egye tem gaz dál ko dá sa ki mu ta tá sá ban).

Az ál lan dó és a szer ző dé ses al kal ma zot tak bér -

költ sé gét ugyan úgy, mint az in téz mény re zsi -

költ sé ge it a fenn tar tó szerv, a vá ro si hi va tal tá -

mo ga tá sá ból, va la mint a hall ga tók anya gi hoz -

zá já ru lá sá ból kel lett biz to sí ta ni (a hall ga tók

sze mesz te ren kén ti egy ezer ko ro nás hoz zá já ru -

lá sa mint egy fe lét tet te ki az in téz mény do lo gi

és szol gál ta tá si ki adá sa i nak). 

Az Il  lyés Ala pít vány (majd Il  lyés Köz ala -

pít vány) 1994, 1995 és 1996. évi anya gi tá mo -

ga tá sá ból, va la mint az Auszt rá li ai Ma gya rok

Szö vet sé ge (Linka Már ton va la mi ko ri alistáli

la kos szer ve ző te vé keny sé gé nek kö szön he tő -

en) 1995. évi ado má nyá ból 1996 vé gé ig to váb -

bi hat tan te rem mel, egy- e gy könyv tá ri szo bá -

val, tár gya ló val, tan szer rak tár ral, mel lék he lyi -

sé gek kel, audio-vizuális se géd esz kö zök kel,

szá mí tó gép pel és nyom ta tó val, a ma gyar or szá -

gi ta ní tó kép ző fő is ko lák, a Cse ma dok or szá gos

tit kár sá ga, a Szlovákai Ma gyar Pe da gó gu sok

Szö vet sé ge, Cornides Ist ván, Trug ly Sán dor, a

Nem ze ti Tan könyv ki adó Rt. és Ko csis József -

né, a győ ri fő is ko la ad junk tu sa könyv ado má -

nya i ból könyvtár ral
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bő vült az in téz mény.

A vá ro si egye tem mű kö dé sé hez szük sé ges

be vé te lek a hall ga tók anya gi hoz zá já ru lá sá ból,

kü lön fé le tan fo lyam ok és egyéb szol gál ta tá sok

biz to sí tá sá ból, a vá ro si hi va tal hoz zá já ru lá sá -

ból, a ma gyar or szá gi ok ta tá si tár ca jut ta tá sá ból,

va la mint a kü lön bö ző ala pít vá nyok pá lyá za tai

el nye ré sé ből szár maz nak. 

A ki adá si té tel na gyobb há nya dát (az épít -

ke zé sen kí vül) a bé rek, tisz te let dí jak, fel sze re -

lé si költ sé gek, hall ga tói szol gál ta tá sok és az

ösz tön dí jak ké pe zik. A je len leg há rom al kal ma -

zot ton kí vü li mun ka tár sak több sé gét a má ra

már 15 szer ző dé ses szlo vá ki ai óra adó ta nár al -

kot ja, akik szlo vák fo ne ti kát, mor fo ló gi át, szin -

ta xist, gyer mek iro dal mat és tan tárgy-pe da gó gi -

át, to váb bá ana tó mi át, vi zu á lis ne ve lést, mű vé -

szet tör té ne tet, öko ló gi át, élel mi szer ipa ri kém i -

át, sző lé sze tet, ma te ma ti kai ne ve lést, ze nei ne -

ve lést, bá bo zást, szám vi telt, fi lo zó fi át és szo ci -

o ló gi át ok tat nak és vizs gáz tat nak (lásd az ok ta -

tók át te kin té sét). A töb bi tan tár gyat mint egy

60-70 ma gyar or szá gi fő is ko lai pe da gó gus ok -

tat ja. Bé rü ket sa ját in téz mé nyük biz to sít ja. A
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139 Je len leg 3 544 ma gyar nyel vű, 315 szlo vák, il let ve cseh és 82 nyu gat-eu ró pai ide gen nyel vű kö te te van a ké zi könyv -

tár nak.



ha zai ok ta tók tisz te let dí ját ma gyar or szá gi tá -

mo ga tás ból fe dez zük, és ugyan csak a hall ga tók

ta nul má nyi és szo ci á lis ösz tön dí ját is.

Az 1997/1998-as tan év től a Ma gyar Köz -

tár sa ság Mű ve lő dé si és Köz ok ta tá si Mi nisz té ri -

u ma Ha tá ron Tú li Ma gya rok Fő osz tá lya ál tal a

hall ga tók ta nul má nyi, il let ve szo ci á lis ösz tön -

díj ban ré sze sül het tek. A ta nul má nyi ösz tön díj

az egyes kon zul tá ci ós köz pon tok (Sop ron,

Kecs ke mét, Győr) hall ga tói lét szá ma alap ján

el kü lö ní tett ös  szeg nagy sá gá ig ke rült – a Hall -

ga tói Ön kor mány zat meg egye ző ál lás pont ja

alap ján – ki fi ze tés re. Ugyan ez vo nat ko zott a

rá szo ru ló hall ga tók dif fe ren ci ált szo ci á lis tá -

mo ga tá sá ra, ahogy ezt az in téz mény igaz ga tó ja

ál tal ki dol go zott tá mo ga tá si sza bály meg ha tá -

roz ta. Amíg 1997 és 2000 kö zött a ta nul má nyi

ösz tön díj, ad dig a 2000/2001-es tan év től (az

or szág ma gya rok ál tal la kott já rá sai el le he tet le -

nü lő gaz da sá gi hely ze té re, va la mint a tö meg -

köz le ke dés nagy ará nyú drá gu lá sá ra reagál -

va)
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a szo ci á lis jut ta tás do mi nált. 2001 ja nu ár -

já tól több hall ga tó szá má ra egy- e gy hét vé gi

kon zul tá ció úti- és szál lás költ sé ge meg ha lad ta

a 900,- ko ro nát, ugyan ak kor so kuk csa lád já ban

az egy fő re ju tó net tó jö ve de lem nem ér te el a

ha vi 2 000,- ko ro nát sem. Az is ko la év ben szo -

ci á lis jut ta tás ként ki fi ze tett 132 500,- ko ro ná -

ból ket ten ha vi 400, hár man 350, né gyen 250,

ti zen ha tan 200, har minc öten 150, huszan 100

ko ro nás tá mo ga tást kap tak.

A to váb bi lé nye ges ki adá si té telt az in téz -

mény szol gál ta tá sai ké pe zik: a hall ga tók győ ri,

sop ro ni és kecs ke mé ti – pe da gó gi ai, il let ve la -

bo ra tó ri u mi – gya kor lat ra va ló cso por tos utaz -

ta tá sá nak költ sé gei, to váb bá a jegy zet má so lás,

a spe ci á lis tan ter mek bér le ti dí ja és az egyéb

szol gál ta tá sok ki adá sai.

Több szá zez res nagy ság ren dű ki adást je len -

tett az ok ta tás hoz el en ged he tet le nül szük sé ges

mint egy 200 is ko lai asz tal és 400 szék, to váb bá

a ta ná ri szo ba és az iro da alap ve tő fel sze re lé se,

a na gyobb tel je sít mé nyű fény má so ló gép meg -

vá sár lá sa, stb.

Min den ne mű ki adás nél kül, a ha zai kép ző -

mű vé szek ado má nya ként gaz da go dott az in téz -

mény Ko csis Er nő, Fe ke te Zol tán, Szil va Jó -

zsef és S. Fe ke te Zol tán mű vé szi al ko tá sa i val.

Az in téz mény gaz dál ko dá sát 1992–2001

kö zött az 5. szá mú táb lá zat fog lal ja ös  sze

(meg jegy zés ként: a mi nisz té ri u mi tá mo ga tás

is ko lai év re szól, a gaz dál ko dás nap tá ri év re

va ló le bon tá sá ból ere dő el té rés nem je len ti az

ada tok hely te len sé gét).

Az ön kor mány za ti in téz mény gaz dál ko dá -

sát és te vé keny sé gét, mint a vá ros töb bi já ru lé -

kos in téz mé nyét is, meg ha tá ro zott rend sze res -

ség gel a Vá ro si Hi va tal, a kul tu rá lis és a pénz -

ügyi bi zott ság, to váb bá a kép vi se lő-tes tü let ta -

ná csa, fél éven ként pe dig Vá ro si Kép vi se lő-tes -

tü let ér té ke li az in téz mény írá sos je len té se

alap ján.

A kö zös sé gi ös  sze fo gás szép pél dá ja volt

ta pasz tal ha tó, ami kor az in téz mény meg se gí té -

sé re a vá ros ve ze té se 1992. áp ri lis 28-án a Pol -

gá ri Tör vény könyv ér tel mé ben a Szlo vá ki ai

Ma gyar Pe da gó gu sok Szö vet sé ge és a Cse ma -

dok or szá gos szer ve i vel kö zö sen ala pít ványt

ho zott lét re. A Schola Comaromien sis Ala pít -

vány be jegy zé sé ről a szlo vá ki ai ma gyar saj tó -

ból va la mint a kör nye ző te le pü lé sek pol gár -

mes te re i nek meg kül dött kör le vél ből ér te sül he -

tett a nyil vá nos ság. Az ön se gé lye zés szép pél -

dá ja meg ér dem li, hogy – a ren del ke zé sünk re

ál ló ada tok alap ján – kö zöl jük az ado má nyo zó

ön kor mány zat ok jegy zé két és a fel aján lott ösz  -

sze get. Ko má rom vá ros ön kor mány za ta mint

ala pí tó 150 000,- ko ro nát utalt át az ala pít vány

fo lyó szám lá já ra, ezt a kö vet ke ző ön kor mány -

za ti át uta lá sok kö vet ték: Bátorkeszi (20 000),

Bogya (1000), Bog yarét (1000), Búcs (10 000),

Csal lóközaranyos (15 000), Csic só (10 000),

Dunamocs (10 000), Ekel (13 000), Gúta (50

000), Het ény (5000), If jú ság fal va (3000),
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140 2001 feb ru ár já ban a nyil ván tar tott szlo vá ki ai mun ka nél kü li ség el ér te a 20,7%-ot, ugyan ak kor az egyes ma gyar lak ta

já rá sok ban ez a kö vet ke ző képp ala kult: Ri ma szom bat 39,13%, Nagy kür tös 35,34%, Tőketerebes 35,09%, Rozs nyó

34,36%, Nagymi há ly 33,58%, Kas sa-vi dék 30,88%, Lo sonc 30,07%, Lé va 28,30%, Ko má rom 27,64%, Ér sek új vár

27,19%, Vágsel lye 25,29%  (a Nem ze ti Mun ka ügyi Hi va tal ada tai alap ján).



Imely (15 000), Izsa (10 000), Karva (10 000),

Komárom füss (7000), Kiskeszi (3000), Madar

(10 000), Mar tos (5000), Nasz vad (20 000),

Nemesóc sa (5000), Nagykeszi (10 000),

Ógyal la (25 000), Pár kány (70 000), Path (10

000), Per bete (30 000), Szi las (500), Tany (10

000), Vágfüzes (15 000).

A mint egy 580 ezer ko ro nás kez dő- és a to -

váb bi alap tő ke ka ma tá ból a ku ra tó ri um jó vá ha -

gyá sá val az in téz mény az el múlt tíz év ben ösz  -

sze sen 600 000 ko ro nás tá mo ga tást ka pott.

5.5.1. Kon zul tá ci ók, hall ga tók, elő adók

A há rom ma gyar or szá gi fel ső fo kú tan in té zet ki -

vá lasz tá sa az ak kor hi ány zó szak em be rek pót lá -

sa és a szak kép zés szín vo na la szem pont já ból is

sze ren csés nek bi zo nyult, to váb bá a két or szág

kö zöt ti 1989-es ek vi va len cia-egyez mény, a

Szlo vák Köz tár sa ság Ok ta tá si, If jú sá gi és Sport -

mi nisz té ri u ma Tt. 141/1991 szá mú ren de le te ak -

kor nem gör dí tett aka dályt az ok le ve lek ho no sí -

tá sa, il let ve a szak ké pe sí tés el is me ré se elé. 
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56. táblázat. Át te kin tés a vá ro si egye tem gaz dál ko dá sá ról (ezer SK)
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57. táblázat. A ko má ro mi kép zés hall ga tói



A tíz év fo lya mán a leg ki egyen sú lyo zot tabb

ér dek lő dés a ta ní tó kép zés (mi ni mum 136, ma -

xi mum 171), a leg ke vés bé ki egyen sú lyo zott a

ker tész mér nö ki kép zés (90, 171) iránt nyil vá -

nult meg. A hall ga tók ered mé nyes sé ge is vál to -

zó ké pet ad. Meg ál la pít ha tó, hogy (ál ta lá ban) a

leg na gyobb ará nyú le mor zso ló dás az el ső év fo -

lyam vé gén ta pasz tal ha tó. Eb ből a szem pont ból

a leg ki rí vóbb eset a ker tész mér nö ki kép zés ben

volt az 1995/1996-os akadémiai  év ben, ami kor

az el ső év fo lyam hall ga tó i nak mind ös  sze

44,6%-a fe jez te be si ke re sen a tan évet. Ha az

el ső év fo lyam hall ga tó i nak lét szá mát ös  sze vet -

jük a vég ző év fo lyam lét szá má val, a leg ered -

mé nye sebb, il let ve a leg ered mény te le nebb ta -

nul má nyi cik lu sok a kö vet ke zők: a győ ri hall -

ga tók ese té ben ez 80% (1992–1996), il let ve

58,8% (1996– 2000, 1997–2001), a sop ro ni

hall ga tók ese té ben 100% (1994–1997), il let ve

65,7% (1993– 1996), a kecs ke mé ti ek ese té ben

pe dig 82,3% (1996–2000), il let ve 33,8%

(1995–1999) volt.
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5.5.2. Szak ké pe sí tés, ho no sí tás, utó kép zés

A győ ri ta ní tó kép ző fő is ko la 1992–1997-ig a

szlo vá ki ai elő írá sok kal össz hang ban mó do sí -

tott ko má ro mi kép zé si prog ram ja, va la mint az

1989-es cseh szlo vák-ma gyar ek vi va len cia

egyez mény alap ján meg fe le lő szin tű ta ní tói ké -

pe sí tést adot t.
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Ez zel né mi leg pó tol ni le he tett

(vol na) a nyolc va nas évek ele jén ad mi niszt ra tív

in téz ke dé sek kel elő idé zett „ny i trai” ta ní tó hi -

ányt, ami szö ges el len tét ben állt a ha tal mi szán -

dék kal.

Ami kor a győ ri fő is ko la el ső vég zett nö ven -

dé kei (1996) a mi nisz té ri um Tt. 141/91 sz. ren -

de le té re hi vat koz va ok le ve lük és szak ké pe sí té -

sük el is me ré sét kér vé nyez ték, a hi va tal „ok le -

ve lük hon osítható” meg jegy zés sel a ho no sí tá si

kér vé nye ket a Nyi trai Pe da gó gi ai Fő is ko lá ra

to váb bí tot ta. Peter Li ba rek tor – nem  vé let le -

nül – ki vár ta  a fel ső ok ta tá si tör vény mó do sí tá -

sát, s csak azu tán, hat hó na pos ké se de lem mel

írat ta meg a vá laszt: „A ma gyar or szá gi ta ní tó -
kép ző fő is ko lák négy éves kép zé se a mi bac -
calau re a tus-képzésünknek fe lel meg. A szlo vá -
ki ai tör vé nyek ma gisz te ri kép zést ír nak elő a ta -
ní tók számára.143 Ezért ma gyar or szá gi ta nul -
má nya i kat to váb bi vizs gák kal kell kiegészí -
teniük.“ Az úgy szin tén 1996 jú ni u sá ban vég -

zett sa ját ne ve lé sű fő is ko lai hall ga tók szá má ra

a rek tor nem írt elő utó kép zést. Mi u tán sem a

cél irá nyos par la men ti in ter pel lá ci ók, sem az

1995. áp ri lis 22-i or szá gos til ta ko zó nagy gyű -

lés

144

utá ni ügyé szi vizs gá lat nem hoz ta meg a

várt ered ményt, a mečiari ha ta lom, sze mély

sze rint a szél ső sé ges Szlo vák Nem ze ti Párt al -

el nö ké ből ok ta tá si mi nisz ter ré elő lép te tett Eva

Slavkov ská tör vény mó do sí tás sal kí ván ta el ér ni

a ki he lye zett kon zul tá ci ós köz pon tok be til tá sát. 

Az 1996. no vem ber 26-án köz zé tett Tt.

324/1996 sz. tör vény mó do sí tás, a ma gyar or -

szá gi ta ní tó kép zést túl li ci tál va, egye te mi szint -
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141 A hall ga tók lét szá mát a akadémiai  év ele ji adat tal je löl tük. A vég ző év fo lyam hall ga tó i nak lét szá ma nem azo nos a dip -

lo mát szer ző hall ga tók lét szá má val. Pl. az 1999/2000-es akadémiai év ben a kecs ke mé ti kar 28 ne gye déves hall ga tó -

ja kö zül jú ni us ban mind ös  sze 26-an sze rez tek dip lo mát. Az egyes év fo lyam ok hall ga tó i nak lét szá ma ma gá ba fog lal -

ja az év is mét lő, il let ve év ha lasz tó hall ga tó kat is.

142 „Az elő ző kor mány zat alatt a ná lunk (megj.: Győ rött) le ve le ző vagy nap pa li ta go za ton dip lo mát szer zet tek ese té ben

sem mi gond nem volt ..., tel jes ér té kű nek fo gad ták el az ál ta lunk ki adott ok le ve let, ho no sí tás ra nem volt szük ség.“

Vö. Sza bó Ti bor: Ma gyar ta ní tó kép zés Révkomárom ban. In: Pe da gó gus kép zés, Köz mű ve lő dé si Mi nisz té ri um, Bu da -

pest, 1. sz., 1998, 91. p.

143 A ma gisz te ri kép zett sé get elő író tör vény csak 1997 ja nu ár já tól, te hát a kér vé nyek be nyúj tá sa után hat hó nap pal lé pett

ha tály ba.

144 A Szlo vá ki ai Ma gyar Pe da gó gu sok Szö vet sé ge és a Cse ma dok or szá gos ve ze té se az anya nyel vű ok ta tás vé del mé ben

til ta ko zó or szá gos nagy gyű lést szer ve zett a ko má ro mi sport csar nok ban, mely re meg hív ta Michal Kováč köz tár sa sá gi

el nö köt, a szlo vák par la ment és kor mány el nö két, a Po zsony ban akk re di tált nagy kö ve te ket, va la mint Daniel Tarschys -

t, az ET fő tit ká rát. A nagy gyű lést kö ve tő en a Sloven ská Repub li ka cí mű na pi lap ban sor ra je len tek meg a ha ta lom kép -

vi se lői ál tal írt vá das ko dó cik kek, majd a szep tem ber 5-i pol gá ri en ge det len sé get kö ve tő en – a köz tár sa ság fel for ga -

tá sa vád já val – ügyé szi el já rás in dult az SZMPSZ el nö ke, a Ko má ro mi Vá ro si Egye tem igaz ga tó ja el len. A nagy gyű -

lés anya gát lásd Sidó–Tarics: Az anya nyel vi mű ve lő dés nek nincs al ter na tí vá ja. Szin nyei Ki adó, Ko má rom, 1995.



re emel te az elad dig Szlo vá ki á ban is fő is ko lai

szin tű ta ní tó kép zést. Egyút tal a ma gyar or szá gi

fő is ko lák szlo vá ki ai ki he lye zett kon zul tá ci ós

köz pont jai be til tá sá ról is ren del ke zett az utó lag

be ik ta tott 33a, 37a pa ra gra fu sok kal.

A tör vény mó do sí tá si ja vas lat para grafált

vál to za ta is me re té ben, há rom hét tel par la men ti

elő ter jesz té se előtt ös  sze ül tek az érin tett ma -

gyar or szá gi és szlo vá ki ai in té ze tek és in téz mé -

nyek ve ze tői. Dön té sük ér tel mé ben idő ben el -

ké szült a Bu da pes ti Köz gaz da ság tu do má nyi

Egye tem (Királyhelmec), a sá ros pa ta ki Come -

nius Ta ní tó kép ző Fő is ko la (Kas sa), va la mint a

sop ro ni Be ne dek Elek Óvó kép ző Fő is ko la, a

Ker té sze ti és Élel mi szer ipa ri Egye tem Ker té -

sze ti Fő is ko lai Kar és a győ ri Apá czai Cse re Já -

nos Taítóképző Fő is ko la (Ko má rom) – a mel -

lék le tek kel mint egy 100-100 ol da las – akkre -

ditá ciós anya gá nak szlo vák nyel vű for dí tá sa.

Eze ket a tör vény ál tal meg ha tá ro zott idő pont

előtt egy nap pal, 1996. de cem ber 19-én a Szlo -

vák Köz tár sa ság Ok ta tá si Mi nisz té ri u ma ik ta -

tó já ban le ad tuk.
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Az 1994-es vá lasz tá so kat kö ve tő en Szlo vá ki á -

ban a Vla di mír Mečiar ne vé vel fém jel zett

DSZM, a ve le szö vet sé ges SZNP és a Mun kás -

szö vet ség ke rült ha ta lom ra. Ez azon ban nem

egy sze rű kor mány vál tást je len tett, ha nem

olyan po li ti kai erők ha ta lom ra ju tá sát is, akik -

nek te vé keny sé ge az 1989-as rend szer vál tás tól

ki épü lő de mok ra ti kus par la men tá ris rend szer

mű kö dé sét kér dő je lez te meg. A ma gyar ki sebb -

ség szem pont já ból rend kí vül ked ve zőt len nek

bi zo nyult az, hogy az új kor mány 1995 ja nu ár -

já ban el fo ga dott prog ram nyi lat ko za ta a ki sebb -

sé gek te kin te té ben nagy részt a na ci o na lis ta

Szlo vák Nem ze ti Párt el kép ze lé se it tet te ma gá -

é vá. Ez töb bek kö zött azt is je len tet te, hogy az

1997. ja nu ár 21-én el fo ga dott kor mány prog -

ram ba be ke rült az al ter na tív ok ta tás be ve ze té -

sé nek szán dé ka, va gyis az el kép ze lés, hogy a

ma gyar tan nyel vű is ko lák ban né hány tan tár -

gyat szlo vák nyel ven ok tas sa nak.

Az ok ta tás ügy élé re a SZNP je lölt je, Eva

Slavkovská ke rült, aki nek a mi nisz ter sé ge ide -

jén nem csak a ki sebb sé gi, de az egész szlo vá ki -

ai is ko la ügy rend kí vül ne héz idő sza kot élt át. A

Slavkovská ál tal ve ze tett mi nisz té ri um dön té -

sei anya gi lag ki szol gál ta tott hely zet be hoz ták

az is ko lá kat, s az ok ta tás át po li ti zált sá gát ered -

mé nyez ték. Rend kí vül hát rá nyo san érin tet te a

szlo vák ok ta tás ügyet az a Szlo vák Nem ze ti Ta -

nács ál tal 1995 áp ri li sá ban el fo ga dott dön tés,

amel  lyel az is ko lai ön kor mány zat ok ról szó ló

1990-as 542. sz. tör vényt vál toz tat ták meg. A

vál toz ta tás lé nye gét az je len tet te, hogy az ok ta -

tá si in téz mé nyek ve ze tő i nek ki ne ve zé sét ki zá -

ró lag a mi nisz té ri um ha tás kö ré be von ta, s ab -

ból ki zár ta a pe da gó gu so kat, szü lő ket, ön kor -

mány za to kat. En nek a tör vé nyi vál toz ta tás nak

a kö vet kez mé nyei – bár az egész szlo vá ki ai is -

ko la ügyet súj tot ták – iga zán lát vá nyo san a ma -

gyar is ko lák ese té ben ma ni fesz tá lód tak.

Az al ter na tív ok ta tás cím szó alatt is mert el -

kép ze lé sek el ső íz ben a het ve nes évek ben lát -

tak nap vi lá got. A ma gyar nyel vű is ko lák ban a

két nyel vű ok ta tás be ve ze té sé re irá nyu ló in téz -

ke dé sek azon ban ek kor és a nyolc va nas évek -

ben meg buk tak, s eb ben nem ke vés sze re pe

volt a Cseh szlo vá ki ai Ma gyar Ki sebb ség Jog -

vé dő Bi zott sá ga te vé keny sé gé nek. Az 1990-es

évek ele jén ezek az el kép ze lé sek új ból elő ke -

rül tek. A szlo vák nyelv ok ta tá sá nak ered mény -

te len sé gé re hi vat ko zó ter vek azon ban mind

1992-ben, mind pe dig 1993-ban csu pán az elő -

ké szí tés stá di u má ban marad tak.
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A Mečiar-ko r mány 1994 de cem be ri ki ne ve -

zé sét kö ve tő en azon nal meg vál to zott a hely zet.

A Slavkovská ál tal ve ze tett mi nisz té ri um már

1995 ele jén ne ki lá tott, hogy elő ké szít se az al -

ter na tív ok ta tás be ve ze té sét. Előt te azon ban fel

akar ta mér ni a szü lők és a ma gyar köz vé le -

mény re ak ci ó ját. Ezt a célt szol gál ta a Duna -

szer da he lyi Gé pi pa ri Szak mun kás kép ző is ko la

igaz ga tó já nak, Miroslav Šimeknek a dön té se,

aki az alap-és kö zép is ko lák ról szó ló 350/1994.

tör vény 3. pa ra gra fu sá ra hivatkoz va
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1995.

SIMON ATTILA

AZ ISKOLÁK VÉDELMÉÉRT 

FOLYTATOTT KÜZDELEM 1994–1998 

145 Ezekről az elképzelésekről lásd bővebben László Béla: A magyar oktatásügy. In: Fazekas József – Hunčík Péter

(szerk.): Magyarok Szlovákiában (1989-2004). I. köt. Fórum Kisebbségkutató Intézet – Lilium Aurum Könyvkiadó,

Somorja – Dunaszerdahely, 2004. 195-196. p.

146 Az igazgató hivatkozása nem állta meg a helyét, hiszen a magyar nyelvű osztályokra ugyanazok a szabályok érvénye-

sek, mint ha az egész iskola magyar nyelvű volna.



feb ru ár 27-én el ren del te, hogy a szak mun kás -

kép ző is ko la ma gyar osz tá lya i ban már ci us el se -

jé től szlo vák nyel ven foly tas sák a szak tan tár -

gyak, a gya kor la ti is me re tek és a ter mé szet tu -

do má nyi tan tár gyak ok ta tá sát. Az igaz ga tó ön -

ké nyes in téz ke dé se ki vál tot ta nem csak a szü -

lők, de a Szlo vá ki ai Ma gyar Pe da gó gu sok Szö -

vet sé gé nek és az egész szlo vá ki ai ma gyar köz -

vé le mény nek til ta ko zá sát is. En nek ha tá sá ra az

igaz ga tó a már ci us 8-án a dunasz er da he lyi mű -

ve lő dé si ház ban meg tar tott összülőérteke zleten

nyil vá no san vis  sza von ta ren deletét.
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A Šimek-féle konf lik tus el ülé sét kö ve tő en

né hány hét tel újabb – a ha ta lom ré szé ről fel te -

he tő en szán dé ko san ki pro vo kált – bot rány ke -

rült a szlo vá ki ai mé di ák fi gyel mé nek kö zép -

pont já ba. A Szlo vá ki ai Ma gyar Pe da gó gu sok

Szö vet sé ge ál tal már ci us 31-én Rozs nyón szer -

ve zett Czabán Sa mu or szá gos pe da gó gus ta lál -

ko zón meg je lent az ok ta tá si mi nisz té ri um nem -

ze ti sé gi leg ve gye sen la kott te rü le te ket fel ügye -

lő fő osz tá lyá nak ve ze tő je, Lýdia Benčová.

Azon nal fel szó lí tot ta a ta lál ko zó részt ve vő it,

hogy szlo vák nyel ven foly tas sák ta nács ko zá su -

kat. Mi u tán az SZMPSZ el nö ke kö zöl te ve le,

hogy a ta nács ko zás nyel ve ma gyar, ám haj lan -

dó ak szá má ra tol má csot biz to sí ta ni, Benčová

si et ve el hagy ta a ta nács ko zás hely szí nét. Az

eset ből or szá gos bot rány lett, a mi nisz té ri um

pe dig rög tön meg to rol ta a raj ta esett vélt sé rel -

met: a rozs nyói já rá si tan ügyi hi va tal ve ze tő je

áp ri lis 3-án le vál tot ta tiszt sé gé ből a rozs nyói

ma gyar alap is ko la igaz ga tó ját, Tóth Sán dort,

aki a Czabán Sa mu-na pok egyik szer ve ző je

volt.
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A rozs nyói ma gyar szü lők kö zött nagy

fel há bo ro dást vál tott ki Tóth Sán dor igaz ga tó

le vál tá sa, s már áp ri lis 4-én több száz fős til ta -

ko zó de monst rá ci ót tar tot tak a vá ros ban. 

A dunasz er da he lyi és rozs nyói eset, va la -

mint az al ter na tív ok ta tás be ve ze té sé nek fe nye -

ge tő ré me ön vé del mi moz gal mat vál tott ki

a szlo vá ki ai ma gya rok kö zött, amely nek élé re

az SZMPSZ állt. A moz ga lom mö gé a ma gyar

po li ti kai pár tok és a tár sa da lom szé les ré te gei is

fel so ra koz tak. Az SZMPSZ és a szlo vák kor -

mány nem ze ti szem pont ból el fo gult kul túr po li -

ti ká ja mi att ne héz hely zet be ke rült Cse ma dok

szer vez te meg azt a nagy gyű lést, amely re áp ri -

lis 22-én ke rült sor Ko má rom ban. A nagy gyű -

lé sen részt ve vő több ez res tö meg ha tá ro zott

han gú ál lás fog la lást fo ga dott el a szlo vá ki ai

ma gyar ok ta tás ügy ben ki ala kult hely zet tel kap -

cso lat ban. Eb ben töb bek kö zött fel szó lí tot ták a

kor mány za tot, hogy hagy jon fel az al ter na tív

ok ta tás be ve ze té sé nek ter vé vel, he lyez ze vis  sza

stá tu szá ba a po li ti kai okok ból el bo csá tott ma -

gyar pe da gó gu so kat és kul túr mun ká so kat, is -

mer je el a ko má ro mi és a kirá ly helme ci vá ro si

egye te me ken fo lyó ok ta tást, a nyi trai Pe da gó -

gi ai Fő is ko lán pe dig hoz zon lét re önál ló ma -

gyar kart.

149

Az ok ta tá si tár ca rend kí vül ide ge -

sen re a gált a ko má ro mi kö ve te lé sek re, s a pár -

be széd he lyett az SZMPSZ-t támad ta,

150

má jus

19-én pe dig le vál tot ta az egyet len ma gyar tan -

ügyi hi va tal ve ze tőt, Hecht Annát.

151

Az ok ta tá si mi nisz té ri um 1995. jú ni us 12-

én a szlo vá ki ai ma gyar köz vé le mény egy re ha -

tá ro zot tabb til ta ko zá sa el le né re jó vá hagy ta a

két nyel vű ok ta tás kon cep ci ó já ról szó ló ter ve -

ze tet, amely sze rint a ma gyar tan nyel vű is ko lá -

kon a szü lők ön kén tes dön té se alap ján bi zo -

nyos tan tár gya kat szlo vák nyel ven fog nak ok -

tat ni. A mi nisz té ri um dön té sét kö ve tő na pok -

ban az egyes já rá si tan ügyi hi va ta lok be hív ták

a ma gyar is ko lák igaz ga tó it. Ar ra uta sí tot ták

őket, hogy szü lői ér te kez le te ket hív ja nak ös  sze,

192 Simon Attila

147 Miroslav Šimek és az igazgatása alatt álló iskola tantestület, valamint a magyar diákok szülei közötti feszültség a ren-

delet visszavonást követően sem szűnt meg, s a Mečiar-kormány bukásáig szinte folyamatosak voltak az ellentétek

közöttük.

148 Tóth Sándorral egy időben felmondást kapott Erika Jančovičová, a Járási Módszertani Központ igazgatója, aki a

Czabán-napok megrendezésének engedélyét aláírta, két nappal később pedig a rozsnyói Járási Tanügyi Hivatal

munkatársát, Árvay Istvánnét is elbocsátották állásából.

149 Új Szó, 1995. április 24.

150 Új Szó, 1995. április 27.

151 Új Szó, 1995. május 20.



is mer tes sék a szü lők kel az al ter na tív ok ta tás le -

he tő sé gét, s igye kez ze nek mi nél több szü lőt

meg győz ni a két nyel vű ok ta tás be ve ze té sé ről. 

A mi nisz té ri um nak ez az in téz ke dé se újabb

til ta ko zás hul lá mot vál tott ki. Ez út tal azon ban

már nem csak az SZMPSZ és a ma gyar pár tok,

de ma guk az is ko la igaz ga tók is nyil vá no san

szem be for dul tak a tan ügyi hi va ta lok pa ran csá -

val. Jú ni us 19-én Dunasz er da he lyen ti zen öt

ma gyar kö zép is ko la igaz ga tó ja tett köz zé olyan

nyi lat ko za tot, amely ben el uta sí tot ták az al ter -

na tív ok ta tás be ve ze té sé re irá nyu ló lé pé se ket.

Az ok ta tá si mi nisz té ri um bos  szú ja nem ké sett

so ká ig. A po zso nyi VII. tan ügyi igaz ga tó ság

ve ze tő je, Miroslav Pius jú ni us 22-én azon na li

ha tál  lyal le vál tot ta tiszt sé gé ből az em lí tett til ta -

ko zó nyi lat ko zat négy kez de mé nye ző jét: Ko -

vács Lász lót, a somor jai gim ná zi um, Pék Lász -

lót, a galán tai gim ná zi um, Szi ge ti Lász lót a

pár ká nyi gim ná zi um és Tenczel Ist vánt, az

ipolysá gi gim ná zi um igaz gatóját.

152

Jú ni us 27-

én er re a sors ra ju tott a füle ki kö zös igaz ga tá sú

gim ná zi um igaz ga tó nő je, Ba logh Klá ra is.

A négy igaz ga tó le vál tá sa tan tes tü le tek, tár -

sa dal mi szer ve ze tek, po li ti kai pár tok til ta ko zá -

sá nak la vi ná ját in dí tot ta el, jú ni us 29-én pe dig

több te le pü lé sen (pl. Dunasz er da he lyen, Galán -

tán, Ko má rom ban, Fü le ken, Pár kány ban, Ki -

rály helme cen) ren dez tek oly kor több ez res tö -

me ge ket meg moz ga tó til ta ko zó de monst rá ci ó -

kat. No ha a le vál tott is ko la igaz ga tók vis  sza ke -

rül tek a he lyük re, Miroslav Pius le vél ben kér te

a bel ügy mi nisz té ri um tól az SZMPSZ fel osz la -

tá sát. Az ese mé nyek ös  sze ko vá csol ták a szlo vá -

ki ai ma gyar tár sa dal mat: Slavkovská mi nisz ter

as  szony nak nem si ke rült olyan szü lőt ta lál nia,

aki a két nyel vű ok ta tás be ve ze té sét kér te vol na.

Ezt az ok ta tá si mi nisz ter jú li us fo lya mán ma ga

is el is mer te, az al ter na tív ok ta tás be ve ze té sé re

irá nyu ló ter ve it azon ban to vább ra is fen ntar tot -

ta.

153

No ha a mi nisz té ri um egy idő re kény te len

volt el áll ni a két nyel vű ok ta tás be ve ze té sé től,

az 1995/96-os tan év is fe szült han gu lat ban kez -

dő dött, hi szen au gusz tus 26-án le vál tot ták tiszt -

sé gé ből az ipolysá gi alap is ko la igaz ga tó ját,

Lend vai Ti bort. A galán tai ma gyar gim ná zi um

kö rül is fel for ró sod tak az ese mé nyek. Az au -

gusz tus 30-án meg tar tott szü lő ér te kez le ten

ugyan is úgy dön töt tek a szü lők, hogy til ta ko zá -

sul Pék Lász ló le vál tá sa és Šimek Má ria igaz -

ga tói ki ne ve zé se el len a tan év nyi tó nap ján,

szep tem ber 4-én a di á kok he lyett a szü lők men -

je nek is ko lá ba, szep tem ber 5-én pe dig nem en -

ge dik is ko lá ba gye re ke i ket. A galán tai pél da

nyo mán az SZMPSZ ha son ló fel hí vás sal for -

dult a szlo vá ki ai ma gyar szü lők fe lé, s azt kér -

te tő lük, hogy a tan év nyi tó nap ján né ma fel vo -

nu lást tart sa nak, más nap pe dig ne küld jék is ko -

lá ba gyerekeiket.

154

A fel hí vás kö vet kez té ben

szep tem ber 4-én több ma gyar te le pü lé sen tar -

tot tak til ta ko zó fel vo nu lást, szep tem ber 5-én

pe dig szá mos is ko la pad so rai üre sen marad -

tak.

155

A ha ta lom meg le he tő sen he ve sen és át gon -

do lat la nul re a gált az ese mé nyek re. Slavkovská

mi nisz ter as  szony egyik nyi lat ko za tá ban a

galán tai gim ná zi um be zá rá sát is fel ve tet te, sőt

Miroslav Pius a po zso nyi VII. tan ügyi hi va tal

igaz ga tó ja az zal a ja vas lat tal for dult a mi nisz té -

ri um hoz, hogy a galán tai ma gyar gim ná zi u mot

ik tas sák ki a kö zép is ko lák hálóza tából.

156

No ha

en nek az ab szurd öt let nek a meg va ló sí tá sá ra

nem ke rült sor, s a ma gyar is ko lá kon a ren des

ke rék vá gás ba zök kent vis  sza az ok ta tás, a fe -

szült ség azon ban csak las san eny hült.

157

Az

193Az iskolák védelméért folytatott küzdelem 1994–1998

152 Új Szó, 1995. június 23.

153 Új Szó, 1995. július 27.

154 Új Szó, 1995. szeptember 2.

155 A tiltakozás intenzitásában jelentős különbségek mutatkoztak. Leginkább a dél-nyugat-szlovákiai magyar iskolák

diákjai maradtak távol az iskolától, Közép-Szlovákia több olyan településén viszont, ahol közös igazgatású iskolák

működtek, s az igazgató szlovák nemzetiségű volt, a diákság nagy része megjelent a tanításon.

156 Új Szó, 1995. szeptember 7. és 8.

157 A feszültségek fennmaradásának egyik oka az volt, hogy a minisztérium közben megkezdte annak felmérését, hogy

hány szülő kívánná a kétnyelvű óvodai oktatás bevezetését.



1995/96-os is ko lai év a to váb bi ak ban már na -

gyobb konf lik tu sok nél kül folyt továb b,

158

ami -

ben fel te he tő en a nem zet kö zi szer ve ze tek nek a

szlo vá ki ai ma gyar ok ta tás ügy irán ti fi gyel me is

köz re játsz ha tott, hi szen az Eu ró pai Biz ton sá gi

és Együtt mű kö dé si Szer ve zet ki sebb sé gi

ügyek kel fog lal ko zó fő biz to sa, Max van der

Stoel eb ben az idő szak ban több íz ben is járt

Szlo vá ki á ban, s fo ko zott ér dek lő dést mu ta tott a

té ma irán t.

A ha ta lom és a ma gyar is ko lák kö zöt ti vi -

szály új ból 1997 ele jén, a kö zel gő fél évi bi zo -

nyít vány osz tás kap csán tört a fel szín re. Ja nu ár

kö ze pén ugyan is a mi nisz té ri um uta sí tá sá ra a

já rá si tan ügyi hi va ta lok kör le ve let pos táz tak a

ma gyar is ko lák igaz ga tó i nak, amely ben az ál -

lam nyelv ről szó ló törvényre

159

hi vat koz va be -

til tot ták a két nyel vű bi zo nyít vá nyok ki adá sát.

A hi vat ko zás alap ját az ké pez te, hogy az 1995.

évi 270. szá mú ún. nyelv tör vény 4. pa ra gra fu -

sá nak 3. pont ja ki mond ta, hogy az is ko lák ban

„a tel jes pe da gó gi ai do ku men tá ció ve ze té se ál -

lam nyel ven tör té nik.” A két nyel vű bi zo nyít vá -

nyok ki adá sá nak meg til tá sa azon ban nem csak a

szlo vá ki ai ma gyar ok ta tás tra dí ci ó i val volt el -

len té tes, de tör vé nyi megin dok lása is két ség be

von ha tó volt, hi szen ugyan en nek a tör vény 1.

pa ra gra fu sá nak a 4. fe je ze te ki mond ta, hogy a

„je len tör vény nem sza bá lyoz za a nem ze ti ki -

sebb sé gek és et ni kai cso por tok nyel vé nek

használatát.”

160

Az ún. bi zo nyít vány ügy ezt kö -

ve tő en szin te na pok alatt a mé di ák cím ol dal ára

ke rült, s gya kor la ti lag a Mečiar-ko r mány bu ká -

sá ig ál lan dó fe szült sé gek és bot rá nyok for rá sa

ma radt.

Az egy nyel vű bi zo nyít vá nyok el len azon nal

til ta ko zás in dult, de mint Lász ló Bé la is meg   -

jegyz i,

161

az ös  sze fo gás ez út tal ko ránt sem volt

olyan si ke res, mint az al ter na tív ok ta tás kap -

csán. A ko má ro mi já rás alap is ko lá i nak nagy ré -

szé ben két nyel vű bi zo nyít vá nyo kat kap tak a di -

á kok, az ér sek új vá ri já rás is ko lá i nak több sé gé -

ben és az et től ke le tebb re fek vő te rü le te ken vi -

szont ál ta lá ban szlo vák nyel vűt. Som or ján és

más vá ro sok ban szü lői til ta ko zó ak ci ó kat szer -

vez tek, s több he lyen úgy dön töt tek a szü lők,

hogy gye re ke ik nem ve szik át az egy nyel vű bi -

zo nyít vá nyo kat. 

A Szlo vá ki ai Ma gyar Szü lők Szö vet sé ge,

amely nek meg ala ku lá sát épp a ma gyar is ko lák

el le ni tá ma dá sok tet ték szük sé ges sé, pe dig or -

szá gos til ta ko zó pe tí ci ót adott be.

162

A til ta ko zás szük sé ges sé gét nem csu pán a

bi zo nyít vá nyok ügye vál tot ta ki, ha nem az is,

hogy a mi nisz té ri um is mé tel ten az al ter na tív

ok ta tás be ve ze té sét elő irány zó tör vény ter ve zet

be nyúj tá sá ra ké szült. A Szlo vák Nem ze ti Párt

el kép ze lé sei a ko ráb bi tól el té rő en ez út tal nem a

ter mé szet tu do má nyi tan tár gyak, ha nem az et ni -

kai iden ti tás szem pont já ból sok kal ér zé ke -

nyebb tör té ne lem és föld rajz ok ta tá sát kí ván ták

szlo vák nyel vű re vál toz tat ni. Sőt a mi nisz té ri -

um már konk rét lé pé se ket is tett eb ben az ügy -

ben, és 1997. már ci us 12-én Ondrej Nemčok

ok ta tá si ál lam tit kár kör le vél ben uta sí tot ta a te -

rü le ti ok ta tá si szer ve ket en nek elő ké szí té sé re.

A ter ve zet és a mi nisz té ri um lé pé sei pe tí ci ók és

til ta ko zá sok újabb hul lá mát in dí tot ták el. Töb -

bek kö zött a tör té ne lem ok ta tá si nyel ve meg -

vál toz ta tá sá nak szán dé ka vál tot ta ki a Szlo vá -

ki ai Ma gyar Tör té ne lem ta ná rok Tár sulásá -

nak

163

lét re jöt tét, amely el ső nyi lat ko za tá ban

éle sen til ta ko zott az al ter na tív ok ta tás be ve ze -

té se el len.

Az ok ta tás ügyi mi nisz té ri um ré szé ről a ma -

gyar nyel vű ok ta tást érő tá ma dá sok el le ni vé de -

194 Simon Attila

158 A konfliktus nélküliséget ezúttal idézőjelben kell értenünk, hiszen 1996. júniusában újabb két igazgató került lev-

áltásra: Fekete Márta komáromi óvodaigazgató és Bodon Jenő a rimaszombati magyar lapiskola igazgatója.

159 Az 1995. november 15-én elfogadott 270. számú törvényről van szó.

160 Bővebben László Béla: A magyar oktatásügy. In: Fazekas József–Hunčík Péter (szerk.): Magyarok Szlovákiában
(1989–2004). I. köt. Fórum Kisebbségkutató Intézet–Lilium Aurum Könyvkiadó, Somorja–Dunaszerdahely, 2004.

199. p.

161 Uo. 199.

162 Új Szó, 1997. február 4.

163 A társulás alakuló ülésére 1997 áprilisában került sor Dunaszerdahelyen.



lem ös  sze han go lá sa ér de ké ben köz ben ún. já rá -

si ko or di ná ci ós ta ná csok ala kul tak, ame lye ket

az Or szá gos Ko or di ná ci ós Ta nács fog ta össze.

164

Ez in dí tot ta út já ra az ún. le vél ak ci ót is, amely

so rán több mint 56 ezer til ta ko zó le vél ér ke zett

az ok ta tá si min isztéri um ba.

165

Fel te he tő en ez a

mas  szív til ta ko zás is köz re ját szott, hogy

Slavkovská mi nisz té ri u ma ez út tal sem ter jesz -

tet te a par la ment elé az al ter na tív ok ta tás ról

szó ló tör vény ter ve zet ét, így a két nyel vű ok ta tás

1997 szep tem be ri be ve ze té sé re sem ke rült sor. 

To vább ra sem ol dó dott meg vi szont a két -

nyel vű bi zo nyít vá nyok ügye, no ha a ko or di ná -

ci ós ta ná csok szer ve zé sé ben jú ni us ele jén szin -

te va la men  nyi dél-szlo vá ki ai vá ros ban tün tet -

tek az egy nyel vű bi zo nyít vá nyok el len a

szülők,

166

Csáky Pál az MKDM al el nö ke pe dig

a strass bur gi em ber jo gi bí ró ság hoz is be ad -

ványt in té zet ez ügy ben.

167

Mi vel a ha ta lom hajt ha tat lan nak tűnt és a

pe da gó gu sok kö ré ben érez he tő volt az el bi -

zony ta la no dás, az Or szá gos Ko or di ná ci ós Bi -

zott ság jú ni us 4-én egy aján lást is meg fo gal ma -

zott a bi zo nyít vá nyok kal kap cso lat ban. Eb ben

ja va sol ta, hogy „az 1996/97-es tan év vé gén a

szlo vá ki ai ma gyar nyel vű is ko lák két nyel vű bi -

zo nyít ványt ad ja nak ki. A ki zá ró lag ál lam nyel -

ven ki adás ra ke rü lő bi zo nyít vá nyo kat a szü lők

til ta ko zá suk je lé ül küld jék el Szlo vá kia ok ta tá -

si min iszterének.”

168

Eb ben a hely zet ben a bi zo nyít vá nyok ügye

a ha ta lom ré szé ről is presz tízs kér dés sé vált, s

kü lön fé le esz kö zök kel – el len őr zé sek, a fi ze té -

sük moz gó ré szé nek meg vo ná sá val, il let ve el -

bo csá tás sal va ló fe nye ge tés stb. – pró bált nyo -

mást gya ko rol ni az igaz ga tók ra, hogy azok

egy nyel vű bi zo nyít vá nyo kat ad ja nak ki.

Slavkovská mi nisz ter as  szony pe dig a ko ráb bi

szo kás jo got fir ta tó kér dés re vá la szol va ki je len -

tet te, hogy „het ven hat év ide vagy oda, nem ér -

de kes. Ki zá ró lag ál lam nyel ven ki töl tött bi zo -

nyít vá nyo kat kap hat nak a ma gyar nem ze ti sé gű

tan ulók.”

169

A ha ta lom ré szé ről szár ma zó fe -

nye ge té sek ha tá sá ra Dél-Szlo vá kia is ko lá i nak

több sé gé ben új ból egy nyel vű bi zo nyít vá nyo kat

ve het tek át a di á kok – bár ezt sok he lyen meg -

ta gad ták. Csu pán a ma gyar is ko lák 35%-ában

ke rült sor két nyel vű bi zo nyít vá nyok kiadásá -

ra.

170

Ezek nek az is ko lák nak a több sé ge a

Dunasz er da he ly i, az Ér sek új vá ri és Ko má ro mi

já rás te rü le tén mű kö dött. Az ered mény, amely a

ki sebb sé gi pe da gó gus tár sa da lom meg osz tott sá -

gát bi zo nyí tot ta, fel szín re hoz ta a szlo vá ki ai

ma gyar is ko la ve ze tők sze mé lyes helyt ál lá sá -

nak, va la mint a til ta ko zá so kat irá nyí tó szer ve -

ze tek sok szor egy más nak is el lent mon dó nyi -

lat ko za ta i nak kér dé sét is.

Az ok ta tá si tár ca azon nal lé pett s a re ni tens

pe da gó gu so kat moz gó bé rük meg vo ná sá val,

töb be ket pe dig fe gyel mi el já rás sal, il let ve né -

hány eset ben el bo csá tás sal bün tet tek. Már jú li -

us 1-jei ha tál  lyal el bo csá tot ták Tóth Sán dort, a

rozs nyói ma gyar alap is ko la pe da gó gu sát, aki a

já rás ban egye dü li ként adott di ák ja i nak két nyel -

vű bi zo nyít ványt. A nyár fo lya mán ha son ló

sors ra ju tott Ko vács Zol tán, a szá dalmási is ko -

la igaz ga tó ja, szep tem ber 1-jén pe dig Szen di

Klá rát a rozs nyói ma gyar is ko la igaz ga tó ját

vál tot ták le. Popé ly Gyu lát, a po zso nyi ma gyar

gim ná zi um igaz ga tó ját ok tó ber 1-jei, Ko vács

Pé tert a szen ci ma gyar is ko la igaz ga tó ját pe dig

ok tó ber 15-i ha tál  lyal vál tot ták le tiszt sé gé ből. 

Az el bo csá tá sok és bér meg vo ná sok sok

csa lá dot hoz tak ne héz hely zet be. Az ő meg se -

gí té sük cél já ból jött lét re a Szlo vá ki ai Ma gyar

Szü lők Szer ve ze te mel lett 1998 ja nu ár já ban az

195Az iskolák védelméért folytatott küzdelem 1994–1998

164 A koordinációs tanácsokban a pedagógusszövetség, a szülők, a magyar pártok képviselői dolgoztak együtt.

165 Új Szó, 1997. június 13.

166 Dunaszerdahelyen, Somorján és Nagymegyeren június 3-án, Párkányban június 5-én. Zselízen június 6-án,

Királyhelmecen június 8-án, Rimaszombatban, Ipolyságon és Érsekújvárott pedig június 9-én szerveztek

tömegdemonstrációt.

167 Új Szó, 1997. június 12.

168 Új Szó, 1997. június 5.

169 Új Szó, 1997. június 27.

170 Új Szó, 1997. július 23.



SOS Pe da gó gi ai Alap, amely vál lal ta az el bo -

csá tott és bé rük ben meg rö vi dí tett pe da gó gu sok

anya gi támo gatását.
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No ha Vla di mír Mečiar a Horn Gyu lá val

foly ta tott győ ri tár gya lá sa in meg ígér te, hogy az

új tan év ben nem lesz prob lé ma a két nyel vű bi -

zo nyít vá nyok kal, az ok ta tá si tár ca az 1997/98-

as tan év ben is hajt ha tat lan nak mu tat ko zott. A

ha zai és kül föl di til ta ko zá sok mi att, il let ve a

kül föld meg té vesz té sé nek ér de ké ben vi szont

fel aján lot ta, hogy az is ko lák il le ték fe jé ben két -

nyel vű bi zo nyít vá nyo kat is ki ál lít hat nak az azt

igény lő di á kok szá má ra. Ezek azon ban nem

lesz nek hi va ta los ok mány nak te kint he tők. Ezt a

ma gyar szer ve ze tek csu pán fél re ve ze tő ma nő -

ver ként ér té kel ték, s az ilyen meg ol dás iránt a

szü lők sem mu tat tak ér dek lő dést, így ilyen bi -

zo nyít vá nyok ki ál lí tá sá ra nem is ke rült sor.

Ilyen előz mé nyek után az 1998. ja nu ár 30-i és

jú ni us 26-ai bi zo nyít vány osz tás al kal má ból a

szlo vá ki ai ma gyar is ko lák ban ki vé tel nél kül

egy nyel vű bi zo nyít vá nyo kat osz tot tak ki a pe -

da gó gu sok. A til ta ko zás ek kor már csak eny -

hébb for má kat öl tött. Né hány he lyen nem vet -

ték át a bi zo nyít ványt a di á kok, más te le pü lé se -

ken pe dig pár na pon be lül vis  sza ad ták azo kat.

A ko or di ná ci ós ta ná csok ja vas la tá ra az egy -

nyel vű bi zo nyít vá nyok mel lé több is ko lá ban

ma gyar nyel vű ér te sí tőt ál lí tot tak ki, ez azon -

ban nem volt hi va ta los ok mány. 1998 jú ni u sá -

ban két nyel vű bi zo nyít vá nyok ki ál lí tá sá ra az

or szág ban egye dül Agócs Béla
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nád sze gi pe -

da gó gus vál lal ko zott, igaz ezek ről hi ány zott az

igaz ga tó nő alá írá sa. 

Az 1997/98-as tan év má so dik fél év ében

már nem a bi zo nyít vány ügy, ha nem az újabb is -

ko la igaz ga tói le vál tá sok és a ké szü lő új ok ta tá -

si tör vény bor zol ta fel a ke dé lye ket. Már ci us

15-én ugyan is a Ko má ro mi Já rá si Hi va tal ok ta -

tá si osz tá lyá nak ve ze tő je le vál tot ta tiszt sé gé ből

a búcsi ma gyar tan nyel vű is ko la igaz ga tó ját,

Var ga La jost és a Búcc sal szom szé dos

bátorkeszi ma gyar is ko la igaz ga tó ját Novák

Fe ren cet. Bár az in dok lás nem ezt tar tal maz ta,

a le vál tás okát min den bi zon  nyal az je len tet te,

hogy mind két igaz ga tó a szlo vá ki ai ma gyar

köz élet ben is ak tí van fel lé pő sze mé lyi ség volt,

s a ha ta lom őket okol ta azért, hogy a fél év kor

az érin tett is ko lák di ák jai ott hon ma rad tak és

nem vet ték át az egy nyel vű bi zo nyít vá nyo kat.

A le vál tá sok a búcsi és bátorkeszi la ko sok ha tá -

ro zott til ta ko zá sát vál tot ták ki, akik mi u tán hi -

á ba de monst rál tak a dön tés el len, pol gá ri en ge -

det len sé get hir det tek, s jú ni us 5-én nem en ged -

ték is ko lá ba gyer me ke i ket. A búc si akkal és

bátorkesziekkel va ló szo li da ri tást vál lal va ha -

son ló an a Ko má ro mi já rás ös  szes ma gyar is ko -

lá já ban ha son ló an cse le ked tek a szü lők, de más

já rá sok ban is vol tak te le pü lé sek, ahol ezen a

na pon nem men tek is ko lá ba a ta nu lók. A ha ta -

lom azon ban hajt ha tat lan ma radt, a ko ráb bi

ese tek hez ha son ló an, is mé tel ten nem vál toz tat -

ta meg dön té sét.

A bi zo nyít vá nyok és az igaz ga tók le vál tá sa

ügyé ben a ha ta lom lát szó lag győ zel met ara tott,

ám a ma gyar is ko lák el len foly ta tott há bo rút

nem nyer te meg. Az ok ta tá si mi nisz ter alig né -

hány hó nap pal a par la men ti vá lasz tá sok előt t,

1998 ta va szán ugyan is újabb kí sér le tet tett az

al ter na tív ok ta tás be ve ze té sé re. A par la ment elé

ter jesz tet te az alap- és kö zép is ko lák rend sze ré -

ről szó ló 1984. évi 29. szá mú tör vény mó do sí -

tá sát. A ter ve zett mó do sí tás va ló já ban a tel je sen

ma gyar nyel vű köz ok ta tás fel szá mo lá sát szol -

gál ta vol na. Elő ír ta, hogy a szlo vák nyelv és

iro dal mat, a tör té nel met és eset leg más tan tár -

gya kat szlo vák nyel ven ok tas sa nak, va la mint

azt is, hogy az is ko lák csak az ok ta tá si mi nisz -

té ri um ál tal jó vá ha gyott tan köny ve ket és se -

géd esz kö zö ket hasz nál hat ják. A szlo vá ki ai ma -
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gyar is ko lák ban ér zé kel ték ezt a ve szélyt, a

köz pon ti ko or di ná ci ós ta nács pe dig jú ni us 12-

re Galán tára és Szepsibe til ta ko zó nagy gyű lést

hir de tett, ahol a ké szü lő tör vény mel lett az

igaz ga tók le vál tá sa el len is fel emel het ték sza -

vu kat a részt ve vők. A két hely szí nen több ez res

tö meg előtt zaj lot tak le a de monst rá ci ók, mi -

köz ben szlo vák fel szó la lók is til ta koz tak a kor -

mány ter ve zett in téz ke dé sei el len. Fel te he tő en

nem a til ta ko zá sok nak és a kö zel gő vá lasz tá -

sok nak, ha nem sok kal in kább a kor mány ko a lí -

ci ón be lü li el len té tek nek volt kö szön he tő, hogy

a szlo vák par la ment, amely jú li us má so di kán

tár gyal ta az ok ta tá si tör vény mó do sí tá sá ra be -

nyúj tott ja vas la tot, el uta sí tot ta azt.

A ma gyar nyel vű ok ta tás el len a Mečiar-

kor  mány ide jén in té zett tá ma dá sok nak az 1998

őszén meg tar tott par la men ti vá lasz tá sok ve tet -

tek vé get. A vá lasz tá sok kö vet kez té ben a kor -

mány zást át ve vő ko a lí ció (amely nek az MKP is

tag ja volt) gyor san el tö röl te a ma gyar is ko lá -

kat, il let ve a ma gyar nyel vű ok ta tást súj tó ren -

del ke zé se ket. Az el bo csá tott pe da gó gu so kat re -

ha bi li tál ták, s új ból en ge dé lyez ték a pe da gó gi -

ai do ku men tá ció és a bi zo nyít vá nyok két nyel -

ven va ló ki ál lí tá sát. A rend szer vál tás utá ni ma -

gyar nyel vű ok ta tás túl él te a leg ne he zebb idő -

sza kot, sőt mi több ta pasz ta la tok kal fel vér tez ve

ke rült ki ab ból.
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Szloven szkói Ál ta lá nos Ma gyar Ta ní tó egye -

sü let 

„Egy fér fiú ne ve áll ott az ese mé nyek kez de tén.

Ježó Már ton ne ve, aki ál la mi tan fel ügye lő és

egyút tal a szlo vák ta ní tó egye sü let (ZUS) tit ká -

ra. Ma gyar ta ní tók kö zé ke rült. Lát ta a té to vá -

zást, a csüg gedt sé get, a szét for gá csolt sá got.

Fel me rült ben ne az a kér dés, mi ért nem szer -

vez ke dik és egye sül a ma gyar ta ní tó ság is. El ső

fel ada tul egy ma gyar tan ügyi lap ala pí tá sát tűz -

te ki. Ér te kez le tet hí vott ös  sze 1920. de cem ber

30-ára Ko má rom ba, a pol gá ri fiú is ko la nagy -

ter mé be.” (Bo ros 2005, 222, 9–10)

Az ér te kez let re 32-en gyűl tek ös  sze, 30 ma -

gyar ta ní tó az or szág kü lön bö ző te rü le te i ről és

2 szlo vák tan ke rü le ti tan fel ügye lő, Ježó Már -

ton, az az Mar tin Ježo és Ig nác Gaš parik. Fő té -

má juk egy ma gyar szak fo lyó irat volt, a Ma gyar
Ta ní tó lét re ho zá sa, amely nek fe le lős szer kesz -

tő jé vé Ježot kér ték fel. Ab ban is meg ál la pod -

tak, hogy „a lap le gyen egyút tal a tan fel ügye lő -

ség hi va ta los lap ja, mely ben kö zöl je a ta ní tó sá -

got ér dek lő ren del ke zé se ket.” Meg vá lasz tot ták

a szer kesz tő bi zott sá got is, Weiss Kor né lia,

Banai Tóth Pál, Kő rös Im re, Kanozsay Im re és

Szen drey Im re sze mé lyé ben. A lap el ső év fo -

lya má nak el ső szá ma 1921. ja nu ár 25-én ke rült

ki a ko má ro mi Jó kai Könyv nyom dá ból. Ez a

szám kö zöl te az ala pí tan dó ta ní tó egye sü let

alap sza bá lyá nak ter ve ze tét, ame lyet Czéh Ist -

ván, Ko vács Ala jos, Pathó Flóris, Banai Tóth

Pál és Vá sár he lyi Kár oly fo gal maz tak meg.

1921. már ci us 12-én a ko má ro mi is ko lák ta -

ní tó i ból ala kult elő ké szí tő bi zott ság 1921. áp ri lis

3-ra az or szág ma gyar ta ní tó sá gá nak kül döt te it

elő ké szí tő gyű lés re hív ta meg Ko má rom ba, a

pol gá ri fiú is ko la tor na ter mé be, aho vá mint egy

szá zan jöt tek ös  sze. Mar tin Ježo ar ra kér te az

egy be gyűl te ket, hogy a szlo vák és ma gyar ta ní tó -

ság egye sü le tei kö zött lé te sít se nek kap cso la tot.

Az ala ku ló köz gyű lést Ko vács Ala jos, Vá -

sár he lyi Kár oly, Gosztonyi Nán dor, Vas kó Im re

és Banai Tóth Pál ké szí tet te elő, ame lyet 1921.

má jus 12-én tar tot tak meg a ko má ro mi Kul túr -

pa lo ta nagy ter mé ben. Mint egy 600 ta ní tó vett

részt raj ta. Meg je lent a szlo vák ta ní tó egye sü let

el nök sé ge is, Anton Hacko el nök ve ze té sé vel.

A gyű lés kül döt tei ki mond ták a Szloven szkói

Ál ta lá nos Ma gyar Ta ní tó egye sü let (SZÁMTE)

meg ala ku lá sát, el fo gad ták az alap sza bályt és tit -

kos sza va zás sal el nök ké vá lasz tot ták Ko vács

Ala jos negye di re for má tus igaz ga tó-ta ní tót.

A to váb bi ak ban ki ala kí tot ták az egye sü let

szer ke ze tét. Va ló já ban kör ze ti, mai szó val él ve

re gi o ná lis szer ve ze te ket hoz tak lét re: a Hont

me gye it Er dős Sán dor, a Gömör me gye it

Schmögn er Já nos el nök le té vel.

Meg ala kí tot ták a kö zép is ko lai ta ná rok

szak osz tá lyát Noszkay Ödön, a pol gá ri is ko lai

szak osz tályt Kram mer Jó zsef és az óvó női

szak osz tályt Fü löp Etel ka el nök le té vel. A

Galán tai és a Szen ci já rás egye sü le te i nek ta ní -

tói Tátos La jost, a csal ló kö zi já rás ta ní tói Iva -

nics An dort, a Ko má rom me gye i ek Tátos La -

jost, az Abaúj-Torna me gye i ek Vincze Fe ren -

cet, a Pár ká nyi já rá si egye sü let tag jai Kanozsay

Jó zse fet vá lasz tot ták el nök ké.

A Ma gyar Ta ní tó szer kesz tő je Banai Tóth

Pál, társ szer kesz tői Gosztonyi Nán dor, Pethes

Bé la és Vas kó Im re let tek. Et től kezd ve a lap az

egye sü let tu laj do ná vá és hi va ta los lap já vá vált.

Az egye sü let cél ját pe dig a kö vet ke ző kép pen

ha tá roz ták meg:

CSICSAY ALAJOS
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„…Szlovenszkón, a tisz tán ma gyar tan nyel -

vű is ko lák ban vagy pár hu za mos osz tá lyok ban

mű kö dő ös  szes tan erők egye sí té se, hogy az

összes ma gyar is ko lák tan erő i ben az ös  sze tar -

to zan dó ság ér ze te tu da tos sá vál jék.

A ma gyar kul tú ra meg tar tá sa, val lás er köl csi

ala pon va ló to vább fej lesz té se és a ta gok pe da -

gó gi ai mű velt sé gé nek eme lé se.

Az egye sü let a ta ní tó ság anya gi hely ze té -

nek ja ví tá sát min den ren del ke zés re ál ló esz köz -

zel elő moz dít ja, egye sek vagy az ös  szes ség jo -

gos pa na sza it az il le té kes ha tó sá gok előtt kép -

vi se li, s az eset le ges igaz ság ta lan  tá ma dás sal

szem ben vé del met nyújt.” (Bo ros 222, 13–14)

Meg szer vez ték a Ta ní tók Ta nács adó ja ne vű

in téz ményt, amely Uhereczky Gé za ve ze té sé vel

el járt a ta ní tók fi ze té se, nyug díj-, elő lép te té si és

más ügyes-ba jos prob lé má i nak meg ol dá sá ban.

Töb bek kö zött ilye nek vol tak: az el bo csá tott ta -

ní tók re ak ti vá lá sa, a kö te le ző szlo vák nyelv tan -

fo lyam ok meg szer ve zé se a nyá ri szün idő alat t, a

ma gyar or szá gi ok le ve lek ho no sí tá sa, egyes ta ní -

tók ál lam pol gár sá gá nak meg szer zé se, a tör vény -

ren de le tek ma gyar nyel vű ki adá sa, ma gyar tan -

könyv írás, a ta ní tó kép zés stb. Volt mi vel fog lal -

koz nia a pe da gó gus lap nak, amely ben a fen ti e -

ken kí vül vi ta cik kek je len tek meg a val lás ta ní -

tás ról, a nép is ko lai há ló zat bő ví té sé ről, az egy -

hu zam ban va ló ta ní tás ról, a gyer me kek „ide ges -

sé gé ről” és szel le mi túl ter he lé sé ről.

Az ak ko ri ma gyar pe da gó gu sok nak húsz éven

át leg na gyobb gond juk volt az egy há zi és köz sé gi

is ko lák ban mű kö dő ta ní tók „ál la mo sí tá sa”, va -

gyis az, hogy ők is ál la mi fi ze tést kap ja nak.

Az egye sü let alap sza bá lyát csak 1922. jú li -

us 8-án hagy ta jó vá Szlo vá kia telj ha tal mú mi -

nisz te re. Tö röl te be lő le a szlo vák ta ní tó egye sü -

let tel va ló szo ro sabb együtt mű kö dés re és az

egye sü le ti ha tás kör Kár pát al já ra tör té nő ki ter -

jesz tés re vo nat ko zó pon to kat.

En ge délyt sze rez tek ar ra, hogy a ma gyar is -

ko lák ban meg ün ne pel hes sék Pe tő fi Sán dor,

Ma dách Im re, majd Jó kai Mór és ké sőbb más

ma gyar ki emel ke dő sze mé lyi sé gek szü le té sé -

nek (ha lá lá nak) 100. év for du ló ját.

Az 1922. évi köz pon ti gyű lé sen ha tá ro za tot

hoz tak a Ta ní tói Se gély alap lét re ho zá sá ra. Az

öz vegy- és ár va alap gya ra pí tá sá ra ad ta ki az

egye sü let az 1923/24-es tan év től kez dő dő en

éven ként a Ta ní tói és Ta ná ri Zseb nap tárt. A fen -

ti cél el éré se ér de ké ben elő nyös szer ző dést kö -

töt tek a Domov Biz to sí tó Tár sa ság gal.

Ab ból az Eu ró pa szer te el ter jedt ne ve lé si

cél ból ki in dul va, mi sze rint „az is ko lá nak nem

sza bad csu pán ér tel mi is me ret anya got nyúj ta -

nia, ha nem mű vel nie kell a gyer mek ér zel mi és

aka ra ti éle tét is”, moz gó sí ta ni „a te rem tő kép -

ze let erő it”, a ta nu lók raj za i ból és ké zi mun ká i -

ból is ko lai ki ál lí tá so kat ren dez tek. A leg jobb

al ko tá sok el ju tot tak az 1924. évi or szá gos ki ál -

lí tás ra. Las san ként be vett szo kás sá vált az is ko -

lai ki rán du lá sok szer ve zé se és a szom szé dos te -

le pü lé sek is ko lá i nak köl csö nös meg lá to ga tá sa,

be le ért ve a szlo vák is ko lá kat is.

A SZÁMTE or szá gos „tisz ti ka ra”, az az ve -

ze tő sé ge, ál ta lá ban éven te ülé se zett más-más

te le pü lé sen. A ve ze tő ség tag jai kü lön is meg-

meg lá to gat ták a kol lé gá i kat, de a rend sze res

kap cso la tot a Ma gyar Ta ní tó ha sáb ja in tar tot ták

egy más sal.

Nagy gon dot for dí tot tak ar ra, hogy a ma gyar

nem ze ti iro da lom be ke rül jön a tan köny vek be. Az

egye sü let véd nök sé ge alatt iro dal mi fü ze te ket

ad tak ki a ta nu ló if jú ság szá má ra. E fü ze tek bo rí -

tó lap ján egy- e gy ne ves ma gyar író élet raj za volt

ol vas ha tó az il le tő író arc ké pe alat t.

Az I. osz tály fü ze té nek szí nes bo rí tó ján

Pósa La jos, a II. osz tá lyén Tom pa Mi hály, a III.

osz tá lyén Pe tő fi Sán dor, a IV–VIII. osz tá lyén

Jó kai Mór, az I–VIII. osz tá lyén Arany Já nos

arc ké pe sze re pelt.

Az egye sü let öt év re szó ló szer ző dést kö tött

a po zso nyi Aka dé mi ai Ki adó val ar ra vo nat ko -

zó an, hogy a fü ze tek árá nak 6 % -át a ki adó az

egye sü let öz vegy- és ár va alap já ra utal ja át.

A SZÁMTE el ső egye te mes nagy gyű lé sé re,

pon to sab ban kong res  szu sá ra, 1925. jú li us 2-án

ke rült sor Lé ván. Ek kor fo gal maz ták meg a

kül döt tek elő ször, hogy igényt tar ta nak ma gyar

tan fel ügye let re, de nem csak tan ke rü le ti, ha -

nem or szá gos szin ten is. Azt is el ha tá roz ták,

hogy Po zsony ban fel épí tik a Ma gyar Ta ní tók

Há zát. En nek ér de ké ben egy bi zott sá got hoz tak

lét re Czéh Ist ván el nök le té vel. Még az év szep -

tem ber 24-én ülé se zett a köz pon ti vá laszt mány

Érsekújvárot t, ahol Din  nyés Kár oly al el nök
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meg bí zást ka pott egy or szá gos ma gyar ta ní tói

ének kar meg ala kí tá sá ra.

A ter ve zett da lár dá ba szép szám mal je lent -

kez tek ta ní tók. A to váb bi szer ve ző mun kát egy

ki vá ló szak em ber re, a lé vai ze ne is ko la igaz ga -

tó já ra, Henkey (Heckmann) Ist ván ra bíz ták, aki

az ének kar kar na gya lett. Ve ze té sé vel hos  szú

időn át egy nagy sze rű ma gyar ta ní tói kó rus mű -

kö dött Szlo vá ki á ban.

1928. no vem ber 10-én Be reg szá szon Cza -

bán Sa mu és Kor mos Gerő kez de mé nye zé sé re

meg ala kult a Pod karpatská Rus-i (Kár pát al jai)

Ál ta lá nos Ma gyar Ta ní tó egye sü let (PRÁMTE),

amelynek el ső el nö ke dr. Szerényi Fer di nánd,

fő tit ká ra pe dig Kor mos Gerő lett.

Je len tős ered mé nye volt a ma gyar ta ní tó -

egye sü le tek küz del me i nek a prá gai bel ügy mi -

nisz té ri um 1932. évi ren del ke zé se, mi sze rint az

ad di gi be ho za ta li ti la lom alatt ál ló ma gyar or -

szá gi saj tó ter mé kek be ho za ta lát fo ko za to san

en ge dé lyez te. El ső ként a Ma gyar Nyelv őr ju -

tott el a ma gyar is ko lák ba.

Az egye sü let el nök sé ge 1932. ok tó ber 20-

án Galán tára ös  sze hí vott ér te kez le tén ha tá ro za -

tot ho zott egy ma gyar ta ní tói köny ves bolt szö -

vet ke ze ti ala pon va ló lé te sí té sé re. A szö vet ke -

zet alap sza bá lya ha mar el ké szült, meg in dult a

rész vé nyek jegy zé se, s 1933. áp ri lis 6-án

Galán tán meg nyílt a Ma gyar Ta ní tók Szö vet ke -

ze ti Köny ves bolt ja. A köny ves bolt tisz ta jö ve -

del mét a po zso nyi Ma gyar Ta ní tók Há zá nak

fel épí té sé re for dí tot ták.

Az egye sü let ve ze tő sé gé nek 1932-ben si ke -

rült el ér nie, hogy a nem ál la mi is ko lák ta ní tói

egész év re szó ló 33 %-os ked vez mé nyes uta -

zás ra jo go sí tó vas úti iga zol ványt kap ja nak.

Az egye sü let 1934. jú li us 2-án és 3-án Lo -

son con tar tot ta köz pon ti vá laszt má nyi gyű lé sét,

ahol Ocso vay Im re, lo son ci ta ní tó fel ve tet te,

hogy „a cseh szlo vá ki ai és a ma gyar ta ní tó ság -

nak lé pést kell tar ta ni az újabb ko ri pe da gó gi ai

tu do mány te rü le tén a cseh, a szlo vák és a né met

ta ní tó ság gal” (…) és „Ha la dék ta la nul moz gal -

mat kell in dí ta ni:

1. hogy az ál lam a ma gyar ta ní tó ság to vább -

kép zé sé ről gon dos kod jék;

2. íras sa nak ki ösz tön dí jat a ma gyar ta ní tók

ré szé re;

3. hogy a ma gyar or szá gi pe da gó gi ai szak -

iro da lom be ho za ta la en ge dé lyez tes sék;

4. hogy a szloven szkói ma gyar tár sa da lom

pe da gó gi ai mű vek pá lyá za tá nak si es sen a ma -

gyar ne ve lés ügy se gít sé gé re;

5. hogy a ma gyar ta ní tó ság nyúj tot ta ön ere -

jé ből is ki egé szít se az ál lam és a tár sa da lom

nyúj tot ta le he tő sé ge ket.”

(Bo ros 222, 47)

Az 1935-ben meg tar tott ne gye dik egye te -

mes nagy gyű lés el fo gad ta Ocso vay Im re ja vas -

la tát és a kö vet ke ző ha tá ro za tot hoz ta: 

1. A ta ní tók aka dé mi ai ki kép zé se in téz mé -

nye sen old ha tó meg.

2. Az egye sü let ke be lé ben kul tu rá lis bi zott -

ság szer ve zen dő.

3. A SZÁMTE a ta ní tók in téz mé nyes to -

vább kép zé sé hez a Cseh szlo vá ki ai Ma gyar Tu -

do má nyos Tár sa ság, a Cseh szlo vá ki ai Ma gyar

Da los szö vet ség és a Cseh szlo vá ki ai Ma gyar

Test ne ve lő Szö vet ség köz re mű kö dé sét ké ri fel.

4. A to vább kép zés anya gi és er köl csi tá mo -

ga tá sá ra fel kér jük az ál la mot és az egy há za kat.

5. Az év szep tem be ré ben kez dő dő hat ha tós

el ké szí tés után a to vább kép zés 1936 nya rán fel -

tét le nül meg kez dő dik.

6. Az anya gi ak biz to sí tá sá ra a kész pénz-

pénz tár mel lett kul tú ra lap lé te sí ten dő, mely nek

se gé lye zé sé re az egye sü let fel hív ja a tar to -

mányt, a já rá so kat és a fal vak ve ze tő sé ge it.

(Bo ros 222, 47–48)

Si ke rült el ér ni ük, hogy 1936 nya rán Po -

zsony ban há rom to vább kép ző tan fo lyam nyílt,

ame lyen 200 ma gyar ta ní tó vett részt „aka dé -

mi ai szín vo na lú to vább kép zé sen”, akik kar na -

gyi, test ne ve lé si, pol gá ri is ko lai ta ní tó kép zői

vizs gá ra nyer tek fel ké szí tést.

1935 au gusz tu sá ra fel épült a vár va várt Ta ní -

tók Há za, amely nek gond no ká vá Ko vács Ala jost,

a SZÁMTE ad di gi el nö két vá lasz tot ták meg.

So kat küz döt tek a ma gyar ta ní tók az önál ló

ma gyar fel ső fo kú ta ní tó kép zé sért és egy önál ló

ma gyar egye te mért, amely nek lét re ho zá sa jó

het ven évet vá ra tott ma gá ra.

Ar ra is igényt tar tot tak, sőt me mo ran du mot

ír tak ér de ké ben, hogy a mi nisz té ri um és a tan fel -

ügye lő sé gek a ma gyar is ko lák kal ma gya rul le ve -

lez ze nek, s a ren de le te i ket ma gya rul is kö zöl jék.
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1937-ben meg ala kul tak a fél hi va ta los nak

te kin tett Szü lői Ta ná csok, il let ve a Ma gyar Is -

ko la szö vet ség, amely moz gal mat in dí tott a ma -

gyar is ko lá kért. „… a po zso nyi ma gyar is ko lák

szü lői szö vet sé gé nek el nö ke Fizé ly Im re, fel hí -

vás sal for dult a ma gyar pénz in té ze tek hez, szö -

vet ke ze tek hez, gaz da sá gi és ipa ri vál la la tok -

hoz, tár sa dal mi, szo ci á lis és kul tu rá lis egye sü -

le tek hez a ma gyar is ko lák anya gi és er köl csi tá -

mo ga tá sa cél já ból”. (Bo ros 222, 69) 

1937. no vem ber 28-án, a Jó kai Egye sü let

Kul túr há zá nak ud va rán (ma Jó kai Mú ze um) le -

lep lez ték Berecz Gyu la ko má ro mi szob rász mű -

vész al ko tá sát, Jó kai Mór bronz szob rát.

Az 1920. ja nu ár 30-án kelt 80. szá mú tör -

vény 1. §-a alap ján min den po li ti kai köz ség kö -

te les volt köz sé gi em lék köny vet (kró ni kát) ve -

zet ni. 1932 után a köz sé gek ben év köny vi (tör -

té nel mi) bi zott sá gok ala kul tak. A kró ni kák írá -

sát leg több ször a ta ní tók egyi ké re bíz ták.

Vé gül be kö vet ke zett 1938. no vem ber 2., va -

gyis az el ső bé csi dön tés, amely nek ér tel mé ben

„Szlovenszkó ha tá ra it nép raj zi ala pon” meg vál -

toz tat ták, „s ez zel a SZÁMTE, va la mint a

PRÁMTE tag sá gá nak több mint 90 %-a Ma gyar -

or szág hoz ke rült. Ko vács Ala jos el nök, aki Po -

zsony ban la kott, kö zel 150 ma gyar ta ní tó val és a

Ma gyar Ta ní tók Há zá val Szloven szkón ma radt.

Az új hely zet ben az egye sü let nem szün tet -

te be mű kö dé sét, ha nem Fel vi dé ki Ál ta lá nos

Ma gyar Ta ní tó egye sü let né ven foly tat ta.” (Bo -

ros 222, 83)

A FÁMTE ügy ve ze tő el nö ké vé Din  nyés Ká -

rolyt vá lasz tot ták. A „vis  sza csa tolt Fel vi dé ken”

mű kö dő ta ní tó kat a Val lás- és Köz ok ta tás ügyi

Mi nisz té ri um 23.000/1939. M. E. szá mú ren de -

le te alap ján iga zo lá si el já rás nak ve tet ték alá. Az

iga zo ló-bi zott sá gok ba ta ní tó kat nem so rol tak be.

A ka to nai pa rancs nok sá gok az ál lás nél kül ma -

radt ta ní tó kat rend re el bo csá tot ták, a ve ze tő ál lá -

sok ba pe dig min de nütt meg bíz ha tó anya or szá gi

sze mé lye ket he lyez tek. Elő for dult, hogy egyes

te le pü lé sek túl buz gó he lyi ha tó sá gai ki do bol tat -

ták, hogy „aki nek pa na sza van a ta ní tó el len,

nyolc na pon be lül jelentse…” (Bo ros 222, 90)

Mint ré geb ben, az egye sü let ve ze tő sé ge sé -

rel me ik or vos lá sa vagy cél ja ik el éré se ér de ké -

ben Masaryk és Beneš köz tár sa sá gi el nök nél

ki lin csel tek, a FÁMTE ve ze tői Hóman Bá lint,

majd Szinyei Merse Je nő kultúr min iszterek jó -

in du la tát pró bál ták meg nyer ni, nem sok ered -

mén  nyel. A di csé rő szép sza va kon kí vül egyéb

nem ju tott ne kik.

Az egye sü le tet nem osz lat ták fel, de meg ta -

lál ták a mód ját a le mor zso ló dá sá nak. Az új

„köz pon ti tisz ti kar” két szer is kény te len volt az

egye sü let ne vét meg vál toz tat ni, előbb Or szá gos

Ál ta lá nos Ta ní tó egye sü let re, ami ből az tán 1943-

ra Fel ső mag yarorszá gi Ál ta lá nos Ta ní tó egye sü -

let lett – nem hi va ta lo san. Ugyan is alap sza bá lyát

a ma gyar bel ügy mi nisz ter több szö ri be ter jesz tés

után sem hagy ta jó vá. A leg fel ső ha tó sá gok

ugyan is azt akar ták el ér ni, hogy a fel vi dé ki ta ní -

tók ol vad ja nak be a fe le ke ze ti ho va tar to zás alap -

ján szer ve ző dött anya or szá gi ta ní tó egye sü le tek -

be. Ér de mes hang sú lyoz ni, hogy a szlo vá ki ai

ma gyar ta ní tók ön szer ve ző dő mun ká já nak meg -

an  nyi ered mé nye kö zött ki emel ke dő je len tő sé ge

volt an nak, hogy a leg na gyobb szer ve ze te a

SZÁMTE, min den csat la koz ni aka rót fe le ke ze ti

ho va tar to zás ára va ló te kin tet nél kül be fo ga dott.

Ilyen szem pont ból akár öku me ni kus szer ve zet -

nek is mond hat juk. Sőt ar ra is fel hív hat juk a fi -

gyel met, hogy ko runk ke resz tény egy há za i nak

alig két év ti ze des múlt ra vis  sza te kin tő tö rek vé -

se it jócs kán meg előz ték.

Kér dés, mi lett a húsz éves szor gos épí tő -

mun ka ered mé nyé nek sor sa?

Öt év alatt sok min den le épült, szét zi lá ló -

dott. Vé gül pe dig a há bo rú min dent el sö pört. A

po zso nyi Ta ní tók Há zát, amely rö vid ide ig ren -

del ke zé sé re állt azok nak, akik pi hen ni, üdül ni

kí ván tak, va la mint a ma gyar di á kok nak, akik

Po zsony ban ta nul tak, ked vez mé nyes szál lást

adot t, az új köz tár sa ság ban ál la mo sí tot ták. A

galán tai könyv tár a har cok ide jén le égett, a ta -

ní tók ének ka rá nak tag jai, akár csak a töb bi kol -

lé gá juk, il let ve a (cse h)s zlováki ai ma gyar ság

egé sze előbb jog fosz tot tá, majd szám ki ve tet té

vál tak. Egy va la mi azon ban meg ma radt. Az a

meg fog ha tat lan pél da ér té kű szel le mi erő,

amely tűz ként táp lál ta őket, s a ké sőb bi év ti ze -

dek ben, ha vész fe nye get te a szlo vá ki ai ma gyar

ok ta tás ügyet, új ra és új ra fel iz zott.
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A Szlo vá ki ai Ma gyar Pe da gó gu sok Szö vet sé ge

(to váb bi ak ban: SZMPSZ) 1990. má jus 12-én

Ko má rom ban tar tot ta ala ku ló köz gyű lés ét. Te vé -

keny sé gét az óta a pol gá ri tár su lá sok ról szó ló tör -

vény ér tel mé ben ci vil szer ve zet ként vég zi, mint a

szlo vá ki ai ma gyar pe da gó gu sok és tan ügyi dol -

go zók jo gi lag önál ló, füg get len, nyi tott, de mok -

ra ti kus el ve ken épü lő szak mai és ér dek vé del mi

szer ve ze te. Jog előd jé nek a Szloven szkói Ál ta lá -

nos Ma gyar Ta ní tó Egye sü le tet te kin ti. 

Az SZMPSZ a szlo vá ki ai ma gyar nem ze ti

kö zös ség mű ve lő dé sé ért fe le lős sé get vál la ló

szer ve zet ként az anya nyel vű ne ve lés és ok ta tás

meg óvá sát és fej lesz té sét szol gál ja az óvo dai

ne ve lés től az alap-, kö zép- és fel ső ok ta tá son át

az élet hos  szig tar tó kép zé sig. 

Ma már több mint más fél év ti zed nyi, több -

sé gé ben sza bad idő ben vég zett ke mény mun ka

van azok mö gött, akik a szlo vá ki ai ma gyar ok -

ta tás meg őr zé sé nek és to vább fej lesz té sé nek

szán dé ká val vál lal ták és vál lal ják ezt a kül de -

tést, hit tel őr zik az örök sé get, szak mai prog ra -

mo kat, to vább kép zé se ket, di ák ver se nye ket

szer vez nek, ren dez vé nye ket va ló sí ta nak meg.

1. AZ SZMPSZ TE VÉ KENY SÉ GÉ NEK

MEG HA TÁ RO ZÓ ESE MÉ NYEI

1989. de cem ber 12. – A Galán tai, Dunasz er da -

he lyi és a Po zsony-vi dé ki já rás ban te vé keny ke -

dő szlo vá ki ai ma gyar pe da gó gu sok az Új Szó -
ban meg je lent nyílt le vél ben ké rik a Cse ma dok

KB-át a Szlo vá ki ai Ma gyar Pe da gó gu sok Fó ru -

má nak lét re ho zá sá ra. A kez de mé nye zés nyo -

mán lét re jött elő ké szí tő cso port na po kon be lül

meg szer vez te az ala ku ló kon fe ren cia ös  sze hí -

vá sát. 

1990. ja nu ár 13. – Nyi tra, a Pe da gó gia Fő -

is ko la dísz ter me. 200 sza va za ti jog gal ren del -

ke ző kül dött és még vagy 300 ér dek lő dő jött

ös  sze szer te az or szág ból. Il luszt ris ven dé gek

tisz tel ték meg a ta lál ko zót: kor mány ta gok, az

ok ta tá si tár ca ve ze tő je és he lyet te se, a Nyi trai

Pe da gó gia Kar dé kán ja, va la mint az ala ku ló

ma gyar po li ti kai moz gal mak ve ze tői. A ta lál ko -

zó cél ja szak mai ér dek kép vi se le ti szer ve zet lét -

re ho zá sa volt, amely a kö vet ke ző te rü le te ken

óhajt te vé keny ked ni:

– a ma gyar ta ní tá si és ne ve lé si nyel vű in téz -

mé nyek há ló za tá nak fej lesz té se, a kör ze te sí té -

sek kö vet kez té ben meg szűnt kis is ko lák vis  sza -

ál lí tá sa, kö zös igaz ga tá sú in téz mé nyek szét vá -

lasz tá sa, a mű vé sze ti alap is ko lák és szak tan in -

té ze tek prob lé má i nak meg ol dá sa,

– a pe da gó gus kép zés és to vább kép zés,

mód szer ta ni irá nyí tás, az anya nyel vű ok ta tás

hely ze té nek ja ví tá sa,

– a tan könyv ki adás hely ze te, tan se géd esz -

kö zök biz to sí tá sa, ma gyar nyel vű pe da gó gus -

lap in dí tá sa,

– a kü lön bö ző is ko la tí pu sok fel ada tai, az

egyes tan tár gyak ok ta tá sá val kap cso la tos fel a -

da tok,

– a pe da gó gu sok hely ze tét érin tő spe ci á lis

kér dé sek, pe da gó gus eti ka, a nem ze ti sé gi pe da -

gó gus fel ada tai.

1990. má jus 12. – Ko má rom. Az im már be -

jegy zett Szlo vá ki ai Ma gyar Pe da gó gu sok Szö -

vet sé gé nek el ső köz gyű lé se. A ho ni ma gyar po -

li ti kai ve ze tők ér dek lő dé se ál tal is fi gye lem mel

kí sért köz gyű lés az ok ta tá si ön igaz ga tás ki har -

co lá sát, negy ven év sé rel me i nek or vos lá sát, az

anya nyel vű ok ta tás és ne ve lés biz to sí tá sát az

óvo dá tól az egye te mig, az ös  sze vont igaz ga tó -
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sá gok szét vá lasz tá sát, a meg szün te tett ma gyar

kis is ko lák új ra in dí tá sát és az ok ta tás re form já -

nak tá mo ga tá sát tűz te ki cé lul. 

1990. szep tem ber 7. – Vin ce-há za. Egy asz -

tal nál a ma gyar po li ti kai moz gal mak, a Cse ma -

dok és a pe da gó gus szö vet ség kép vi se lői. Ja vas -

lat szü le tett az ok ta tá si mi nisz té ri um nem ze ti -

sé gi fő osz tá lyá nak át szer ve zé sé re, sze mé lyi ál -

lo má nyá nak meg vál toz ta tá sá ra és köz vet le nül

a mi nisz ter irá nyí tá sa alá he lye zé sé re.

1990. de cem ber – Az or szá gos vá laszt mány

ven dé ge volt Beke Ka ta ma gyar köz ok ta tá si ál -

lam tit kár és Milan Hejný, a szlo vák ok ta tá si

mi nisz ter he lyet te se. A részt ve vők a prog resz  -

szív ok ta tá si és ne ve lé si mód sze rek ről és a

nem ze ti sé gi ok ta tás ról ér te kez tek. Még eb ben

a hó nap ban András falvi Ber ta lan ok ta tá si mi -

nisz ter fo gad ta a ha tá ron tú li ma gyar ság ok ta -

tás üg  gyel fog lal ko zó kép vi se lő it. Ezt a ta lál ko -

zót te kint het jük a ma gyar ok ta tá si tár cá val va ló

hi va ta los kap cso la tok kez de té nek.

1991. ok tó ber 11–13. – Galán ta. Kár pát-

me den ce ma gyar ok ta tá si szak em be re i nek el ső

ta lál ko zó ja az anya or szág ha tá ra in kí vül Kál -

mán At ti la ál lam tit kár és Töt tössy István né fő -

osz tály ve ze tő je len lét ében. Itt kör vo na la zód tak

a nyá ri szak mai to vább kép zé sek szer ve zé sé nek

és anya gi tá mo ga tá sá nak alap el vei, il let ve a ki -

he lye zett egye te mi-fő is ko lai köz pon tok lét re -

ho zá sá ról és anya or szá gi tá mo ga tá sá ról szó ló

el vi meg ál la po dá sok. Kö vet ke ző év őszén be -

in dult az al só ta go za tos pe da gó gus kép zés a

kas sai és a ko má ro mi kon zul tá ci ós köz pon tok -

ban, 1993-tól pe dig min den év ben meg ren de -

zés re ke rül tek a pe da gó gu sok to vább kép zé sét

szol gá ló nyá ri egye te mek.

1990–1992 kö zött több ta lál ko zó jött lét re

az ép pen reg ná ló szlo vák ok ta tá si mi nisz ter és

a pe da gó gus szö vet ség elöl já rói kö zött. Eze ken

szó volt töb bek kö zött a kö zös igaz ga tá sú is ko -

lák szét vá lasz tá sá ról, ma gyar pe da gó gus lap

anya gi tá mo ga tá sá ról, a szlo vák nyelv ide gen

nyelv ként va ló ta ní tá sá ról a nem ze ti sé gi is ko -

lák ban, a nem ze ti sé gi fő osz tály át ala kí tá sá ról.

1992. már ci us 28. – Szőlőske. Má so dik or -

szá gos köz gyű lés a ke le ti vé ge ken. Sem po li ti -

kai párt ja ink, sem a saj tó, sem a Cse ma dok

nem szen telt fi gyel met a köz gyű lés nek. Fel me -

rült a köz gyű lé sen a szak szer ve zet té vá lás le he -

tő sé ge, de er ről dön tés nem szü le tett.

A szőlőskei köz gyű lést kö ve tő idő szak ban

or szág szer te alább ha gyott a for ra dal mi idők

lel ke se dé se. Nem kö vet kez tek be iga zi vál to zá -

sok az is ko la rend szer ben. Egy re nyil ván va lób -

bá vált, hogy ki kell épí te ni sa ját in téz mé nye in -

ket, mert a meg lé vő hát tér in téz mé nyek nem

szol gál ják a ma gyar is ko lák pe da gó gu sa it, s a

pe da gó gus szö vet ség csak fol toz ni tud ja a meg -

lé vő lyu ka kat. 1992-re a szö vet ség ben re giszt -

rált ta gok szá ma két ezer alá csök kent. 

1992. de cem ber 1. – Az Or szá gos Kép vi se -

lő tes tü let dön té se alap ján a szö vet ség Po zsony -

ból Ko má rom ba tet te át szék hely ét. 

1993. ja nu ár 23. – A szö vet ség elöl já ró sá ga

át me ne ti meg ol dás ként tá mo gat ja a nyi trai fő is -

ko la ke re tén be lül a Nem ze ti sé gi Kul tú rák Ka -

rá nak lét re ho zá sát az zal a fel té tel lel, hogy az

min den sza kon és szin ten biz to sít ja az anya -

nyel vű kép zést. El en ged he tet len nek tart ja

azon ban az önál ló ma gyar fel ső ok ta tá si in téz -

mény lét re ho zá sát.

1993. ja nu ár 30. – Az SZMPSZ nyílt le vél -

ben til ta ko zik Matús Kučera ok ta tá si mi nisz ter -

nél a két nyel vű, ún. al ter na tív is ko lák lét re ho -

zá sa el len a ma gyar is ko lák ro vá sá ra.

1993. már ci us 11. - Tár gya lás az is ko la ügyi

mi nisz té ri um ak ko ri fő osz tály ve ze tő jé vel önál -

ló ma gyar pe da gó gi ai köz pon tok ki ala kí tá sá ról,

il let ve a ta ní tók ének ka ra és a Ne ve lés cí mű lap

tá mo ga tá sá ról.

1993. áp ri lis 16–17. – Ri ma szom bat. Az

Or szá gos Kép vi se lő tes tü let új alap sza bály ki -

dol go zá sát ja va sol ta. Kö zép is ko lai igaz ga tók -

ból ál ló ha zai ösz tön díj ta ná csot ho zott lét re a

ma gyar or szá gi fel ső ok ta tá si in téz mé nyek be je -

lent ke ző di á kok ösz tön díj ra vo nat ko zó kér vé -

nye i nek el bí rá lá sá ra. A sop ro ni és győ ri fő is ko -

lák ki he lye zett osz tá lya it át ad ta a Ko má ro mi

Vá ro si Egye tem nek. “Nyelv, iro da lom, kom -

mu ni ká ció” né ven ala pít vány lét re ho zá sá ról

dön tött a Zsol nai prog ram adap tá lá sá nak tá mo -

ga tá sá ra. 

1993. má jus 3. – Mun ka ér te kez let a po zso nyi

mi nisz té ri um ban a szlo vák nyelv tu dás szín vo na -

lá nak eme lé se ér de ké ben ho zott ren de le tek és in -

téz ke dé sek tel je sí té sé ről és ered mé nye i ről. 
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1993. jú ni us 15. – A Cse ma dok és az

SZMPSZ  fel hí vá sá ra or szá go san szer ve zett

alá írás gyűj tés in dul az “al ter na tív” ta ní tá si

nyel vű is ko lák lét re ho zá sa el len. En nek ered -

mé nye kép pen szep tem ber 7-én 45 648 ér vé -

nyes alá írást ad tunk át a szlo vák par la ment el -

nö ké nek.

1993. jú ni us 30. – Egy per ces or szá gos fi -

gyel mez te tő csen ge tés a ma gyar is ko lák ban a

tan év zá rón, til ta ko zá sul a két nyel vű ok ta tás be -

ve ze té se el len, an nak je lé ül, hogy ké szek va -

gyunk is ko lá in kat meg vé de ni.

1993. szep tem ber 2. – Po zsony ered mény -

te len Ki sebb sé gi kerekasz tal a köz tár sa sá gi el -

nök nél. 

1993. ok tó ber 10–14. – Nyír bá tor. A Kár pát-

me den cei Ma gyar ság II. Köz ok ta tá si Fó ru ma.

Az itt szü le tett ál lás fog la lás ered mé nye kép pen

vált le he tő vé a ma gyar ok ta tá si tár ca tá mo ga tá -

sá val a köz pon ti iro da mel lett a szö vet ség pe da -

gó gi ai in té ze ti te vé keny sé gé nek az el in dí tá sa.

1993. no vem ber 26–27. – Kas sa. A rend kí -

vü li köz gyű lés ha tá ro za ta i ból:

Fel kér te a ma gyar po li ti kai pár to kat, dol -

goz za nak ki tör vény ja vas la tot egy önál ló ma -

gyar egye tem lét re ho zá sá ra és azt ter jes  szék a

par la ment elé.

Tö re ked ni kell ar ra, hogy el ér jük: nem zet -

kö zi do ku men tu mok jo go sít sa nak fel az ön ren -

del ke zés gya kor lá sá ra.

Fel hí vás sal for dult a ma gyar pe da gó gu sok -

hoz, tu da to sít sák, hogy a szak te rü let irá nyí tá sa

mély pon ton van, ezért so ha na gyobb szük ség

nem volt a szak mai ön szer ve ző dés re.

A rend kí vü li köz gyű lés mó do sí tot ta a szö -

vet ség alap sza bá lyát. A kas sai rend kí vü li köz -

gyű lés ide jén a szer ve zet nek 2787 tag ja volt.

1994. már ci u sá tól je lent meg ha von ta Hí re -
ink cím mel a szö vet ség hír lap ja, amely 1999

áp ri li sá ig tá jé koz ta tott a szö vet ség vá lasz tott

szer ve i nek mun ká já ról, szak mai ren dez vé nye i -

ről, is ko la men tő fel ada ta i ról.

1994. szep tem ber 10. – A szlo vák ok ta tá si

mi nisz ter hez in té zett nyílt le vél ben le szö gez tük,

hogy ha erő sza ko san be ve ze tik a “két nyel vű”

ok ta tást, pol gá ri en ge det len sé get szer ve zünk.

1995. feb ru ár 7. – Le vél ben for dul tunk a

ma gyar is ko lák szü lői kö zös sé ge i hez, hogy

aka dá lyoz zák meg a tan fel ügye lő sé gek kér dő -

íves fel mé ré sét, mely nek egy ér tel mű cél ja: a

szü lők jó hi sze mű vá la szai alap ján meg szün tet -

ni a tel jes anya nyel vű ok ta tást.

1995. már ci us 31. – Rozs nyó. A Szlo vá ki ai

Ma gyar Pe da gó gu sok I. Or szá gos Ta lál ko zó ja.

A meg je lent mi nisz té ri u mi fő osz tály ve ze tő el -

hagy ta az ülés ter met, mi u tán az ülés ve ze tő a

szer ve zet alap sza bály ára hi vat koz va el uta sí tot -

ta azon fel szó lí tá sát, hogy a ta nács ko zás szlo -

vák nyel ven foly jon. Nem sok kal ez után le vál -

tat ta is ko la igaz ga tói tiszt sé gé ből az or szá gos

ta lál ko zó egyik szer ve ző jét. Ez zel vet te kez de -

tét a kor mány ok ta tás ügy ben fo ga na to sí tott in -

téz ke dé sei el le ni til ta ko zó nagy gyű lés in ten zív

szer ve zé se.

1995-től a mai na pig rend sze re sen sor ke -

rült Rozs nyón a ma gyar pe da gó gu sok or szá gos

ta lál ko zó já ra, ahol a szö vet ség éven te ér té ke li

az al ko tó pe da gó gu sok te vé keny sé gét, dí jat ad

át, s ju tal maz za a ta nul má nyi ver se nye ken ki -

emel ke dő tel je sít ményt nyúj tó ta nu ló kat és fel -

ké szí tő ta ná ra i kat.

1995. áp ri lis 22. – Ko má rom, Sport csar nok.

Több mint hat ezer em ber til ta ko zott a Szlo vák

Nem ze ti Párt ve zet te ok ta tá si tár ca ma gyar el le -

nes in téz ke dé sei el len, és hi tet tett ar ról, hogy

min den kö rül mé nyek kö zött kész meg vé de ni az

anya nyel vű ok ta tást. Szlo vák rész ről az

Učiteľské fó rum Sloven s ka és a Szlo vá ki ai

Hel szin ki Pol gá ri Egye sü lés kép vi se lői szó lal -

tak fel a nagy gyű lé sen és tá mo gat ták küz del -

mün ket.

1995. jú ni us 29-én Galán tán, Som or ján,

Dunasz er da he lyen, Nagym egy eren, Zselízen,

Ipoly sá gon, Pár kány ban, Fü le ken és Kirá ly -

helme cen többez er pol gár je len lét ében újabb

til ta ko zó nagy gyű lé se ken tet tünk hi tet is ko lá -

ink meg ma ra dá sa mel lett.

1996. szep tem ber 4–5. – A kor mány diszk -

ri mi na tív nem ze ti sé gi po li ti ká ja, is ko la igaz ga -

tó ink so ro za tos le vál tá sa el le ni til ta ko zá sunk

je lé ül szep tem ber 4-én or szá gos mé re tű né ma

fel vo nu lást, szep tem ber 5-én pe dig pol gá ri en -

ge det len sé get szer vez tünk. Az or szág ma gyar

ta nu ló i nak több mint 70 szá za lé ka nem vett

részt a ta ní tá son. E lé pés nek nem zet kö zi vissz -

hang ja is volt, az EBESZ fő tit ká ra és a Szlo vá -
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ki á ban akk re di tált nagy kö ve tek több al ka lom -

mal tár gyal tak a szö vet ség ve ze tő i vel.

1996. no vem ber 23–24. – Ko má rom. A IV.

Or szá gos Köz gyű lés új ra fo gal maz ta a szö vet -

ség prog ram ját. Az új prog ram az au to nóm is -

ko lát ál lít ja az ok ta tá si rend szer kö zép pont já ba,

fi gye lem be vé ve az eu ró pai meg ol dá so kat is. A

köz gyű lés töb bek kö zött fel ada tul ad ta az or -

szá gos vá laszt mány nak, hogy dol goz zon ki

stra té gi ai prog ra mot az is ko lá ink lé tét, nem ze ti

jel le gét ve szé lyez te tő in téz ke dé sek ki vé dé sé re,

egyút tal til ta koz zon azon mi nisz te ri ren de let el -

len, amely a ta ní tá si nyelv től füg get le nül kö te -

le ző fel vé te li tárg  gyá tet te a szlo vák nyel vet

min den kö zép is ko lá ban. A köz gyű lés ide jén a

szö vet ség nyil ván tar tott tag ja i nak szá ma 2070

volt. 

1997 a két nyel vű do ku men tá ci ót meg til tó

ren de let szü le té si éve, amely idő pont tól kez de -

tét vet te az ún. bi zo nyít vány-há bo rú. Több is -

ko lánk igaz ga tó ja esett ál do za tul an nak, hogy

nem volt haj lan dó egy nyel vű bi zo nyít vá nyo kat

ki ad ni a ta nu lók nak. 

1999. ja nu ár 21. – Több elő ké szí tő tár gya -

lás után Milan Ftáčnik, az új kor mány ok ta tá si

mi nisz te re fo gad ta az SZMPSZ el nök sé gé nek

tag ja it és ígé re tet tett ar ra, hogy ta nács adó tes -

tü le té nek ér te kez le te i re meg hív ja a szö vet ség

kép vi se le tét is. Csáky Pál mi nisz ter el nök-he -

lyet tes nél és Szi ge ti Lász ló ok ta tá si ál lam tit -

kár nál in dít vá nyoz tuk a bi zo nyít vány há bo rú -

ban helyt ál ló is ko la igaz ga tók, vagy már ko ráb -

ban az anya nyel vű ok ta tá sért va ló ki ál lá suk mi -

att igaz ság ta la nul le vál tott ve ze tők és mél tány -

ta lan sá got szen ve dett pe da gó gu sok meg kö ve -

té sét, mely re a kor mány ré szé ről haj lan dó ság

mu tat ko zott.

Az új, meg vál to zott tár sa dal mi hely zet

nem csak pa naszt és til ta ko zást, ha nem ön épí tő

mun kát és új mód sze re ket kí vánt. Job ban mű -

kö dő bel ső in for má ci ós rend szert, szé le sebb

kö rű szak ér tői gár dát, és eh hez az anya gi-tech -

ni kai hát tér meg te rem té sét.

1999. má jus 23. – Ri ma szom bat. Az ötö dik,

elő re ho zott or szá gos köz gyű lés volt hi va tott

meg ke res ni a vá la szo kat a szö vet ség szer ve ze ti

éle té ben ki ala kult me rev sé gek fel ol dá sá ra. Az

itt bi zal mat ka pott ún. “re form el nök ség” örö -

köl te az évek óta meg ol dat lan fel ada tok tö me -

gét. A szö vet ség tag ja i nak szá ma a köz gyű lés

ide jén 2180 volt. 

Az SZMPSZ or szá gos vá laszt má nya a szer -

ve zet meg úju lá sát, jö vő jét a ré gi ók fej lesz té sé -

ben lát ja. Meg tart va a nyá ri egye te me ket, egy -

re több prog ra mot kí nál a ré gi ók nak. Ezek ve -

zér mo tí vu ma a mi nő sé gi is ko la meg te rem té se.

A kí ná lat ban olyan té mák sze re pel nek, mint az

is ko la pe da gó gi ai prog ram ja ké szí té sé nek me -

to di ká ja, a pe da gó gi ai ér té ke lés, a TQM. Bő -

vül nek a ha tá ro kon át nyú ló szak mai kap cso la -

tok. Az új po li ti kai klí ma ked vez a ha zai tan -

ügyi szer vek kel va ló kap cso la tok új ra fel vé tel -

ének. Az új szak tár ca part ner ként ke ze li a szö -

vet sé get, ki ké ri a vé le mé nyét a tör vé nyek, vég -

re haj tó ren del ke zé sek meg al ko tá sa kor.

2000. szep tem ber l. – De á ki. A szlo vá ki ai

ma gyar is ko lák el ső or szá gos tan év nyi tó ja,

amel  lyel új ha gyo mány te rem tő dött.

2002. ja nu ár – Hos  szas va jú dás után is mét

meg je le nik a szö vet ség hír lap ja Fó rum, majd

2003-tól Pe da gó gus fó rum cím mel, amely a

mai na pig ha vi rend sze res ség gel tá jé koz tat ja a

tag sá got és az ok ta tás ügyünk iránt ér dek lő dő -

ket a szö vet ség mun ká já ról, va la mint ok ta tá si

in téz mé nye ink éle té ről.

2002. feb ru ár – Bu da pes ten a Ha tá ron Tú li

Ma gyar Ok ta tá si Ta nács az év kö zi to vább kép -

zé sek, a nyá ri aka dé mi ák és a mód szer ta ni köz -

pon tok anya gi tá mo ga tá sá ról dön tött. Az élet be

lé pett ked vez mény tör vény vég re haj tá sá ra vo -

nat ko zó mi nisz te ri ren de let a pe da gó gus-to -

vább kép zé sek, va la mint a pe da gó gu sok nak já -

ró ked vez mé nyek kér dés ben is a HTMOT-ot

te kin ti a mi nisz ter ta nács adó szer vé nek. A ked -

vez mény tör vény ből adó dó fel ada tok el lá tá sá ra

Szlo vá ki á ban lét re jött a Szö vet ség a Kö zös Cé -

lo kért Tár su lás, mely nek az SZMPSZ is ala pí tó

tag ja lett.

2002. má jus 18–19. – Ér sek új vár. A tiszt újí -

tó köz gyű lés mó do sí tot ta a szö vet ség Alap sza -

bá lyát és Prog ram ját. Töb bek kö zött fel ada tul

ad ta az OV-nak, hogy ele mez ze az ön kor mány -

za ti fenn tar tás mi att ve szély be ke rü lő kis is ko -

lák meg ma ra dá sá nak le he tő sé gét, vár ja el az

MKP ve ze té sé től, hogy szak mai-ok ta tás po li ti -

kai kér dé sek ben ve gyék fi gye lem be az SZMP-

206 Pék László



SZ ja vas la ta it, kö ve tel je az OM-tól a kül föld ön

szer zett pe da gó gu si ké pe sí tés el is me ré sét. 

A szö vet ség ben hang sú lyo san je lent ke zett

az is ko lák, az ön kor mány zat ok, va la mint az in -

téz mé nyek és ci vil szer ve ze tek irá nyá ban a nyi -

tás igé nye. Meg fo gal ma zó dott a szer ve ze ten

be lü li tá jé koz ta tás ja ví tá sá nak fon tos sá ga, a he -

lyi kez de mé nye zé sek fel ka ro lá sa, a re gi o ná lis

pe da gó gi ai köz pon tok mű kö dé sé nek mi előb bi

meg in dí tá sa, a ma gyar is ko lák szak mai hát tér -

in téz mény-rend sze ré nek meg erő sí té se, az in -

for ma ti kai rend sze rek fo ko zot tabb ki hasz ná lá -

sa és az eu ró pai in teg rá ci ós fo lya mat ke re té ben

a te vé keny sé gek anya gi for rá sa i nak bő ví té se.

2002. ok tó ber 19. – Kas sa. Az Or szá gos

Vá laszt mány dön tött:

a Come nius Pe da gó gi ai In té zet lét re ho zá sá -

ról, meg vá lasz tot ta an nak igaz ga tó ta ná csát és

igaz ga tó ját, a Páz mány Pé ter Ala pít vány nak az

SZMSZSZ-vel kö zös lét re ho zá sá ról és ta go kat

de le gált a ku ra tó ri um ba. 

2003. feb ru ár 14. – Dunasz er da he ly. Az OV

el fo gad ta a re gi o ná lis pe da gó gi ai köz pon tok

ter ve ze tét, és dön tés szü le tett a Czabán Sa mu

Díj he lyett a Fel vi dé ki Ma gyar Pe da gó gus Díj

ado má nyo zá sá ról.

2003. ok tó ber–no vem ber. Az is ko lák fenn -

tar tó vál tá sa kö vet kez té ben fel me rült kér dé sek

tisz tá zá sa cél já ból az SZMPSZ az or szág min -

den ré gi ó já ban Ön kor mány zat ok és is ko lák

cím mel  fó ru mo kat szer ve zett, me lye ken az is -

ko la igaz ga tó kon kí vül a te le pü lé sek pol gár -

mes te rei és az is ko la ta ná csok kép vi se lői is szép

szám ban meg je len tek.

2003. de cem ber.  A szlo vák tan fel ügye lők -

kel kö zös ta nul má nyi út va ló sult meg a pil is -

boros jenői to vább kép ző köz pont ba és a bu da -

pes ti Szlo vák Gim ná zi um ba. A tan fel ügye let

ve ze tői to váb bi SZMPSZ ren dez vé nye ken vet -

tek részt. 

2004. feb ru ár 13. A MK és a SzK kor má -

nyai kö zött lét re jött meg ál la po dás ér tel mé ben a

Páz mány Pé ter Ala pít vány meg bí zást kap ar ra,

hogy a 2004/2005-ös tan év től a ked vez mény -

tör vény ér tel mé ben a HTMH ál tal fo lyó sí tott

ok ta tá si-ne ve lé si tá mo ga tást el jut tas sa a ma -

gyar nyel ven ok ta tó is ko lák szü lői szö vet sé ge -

i hez. 

2004. má jus 15-én Ri ma szom bat ban tar tot -

ta or szá gos köz gyű lés ét, me lyen el vi ál lás fog -

la lás ok he lyett a szak mai ered mé nyek ér té ke lé -

se ka pott na gyobb hang súlyt. A köz gyű lés töb -

bek kö zött fog lal ko zott az in téz mé nyek nor ma -

tív fi nan szí ro zá sa so rán fel me rült prob lé mák -

kal, a re gi o ná lis köz pon tok há ló za tá nak és a

Come nius PI to vább fej lesz té sé vel, a társ köz sé -

gi tan ügyi hi va ta lok lét re ho zá sá val, az in for -

ma ti ka nyúj tot ta le he tő sé gek in ten zí vebb ki -

hasz ná lá sá val. 

2004. ok tó ber 22–23. – Kolony. Az Or szá -

gos Vá laszt mány jó vá hagy ta az SZMPSZ Szer -

ve ze ti és Mű kö dé si Rend jét, Gaz dál ko dá si Sza -

bály za tát va la mint a MTNyIskolák Mód szer ta -

ni Köz pont já nak lét re ho zá sát elő irány zó ter ve -

ze tét 

2005. ja nu ár – A 2003. már ci u sá tól mű kö dő

Come nius Pe da gó gi ai In té zet, Come nius –

Selye Já nos Egye tem Pe da gó gi ai In té ze te meg -

ne ve zés sel foly tat ja mű kö dé sét. Te vé keny sé gét

2005 őszé től a SzK OM-a anya gi lag is tá mo -

gat ja.

2005. áp ri lis – Az SZMPSZ egyik alá író ja

volt a Kas sai Kor mány prog ram 60. év for du ló -

ján szü le tett me mo ran dum nak, mely ben az alá -

írók kö te le zett sé get vál lal tak ar ra, hogy az em -

lék na pon, áp ri lis 5-én min den év ben meg em lé -

kez nek a jog fosz tott ság éve i ről.

2005. má jus, jú li us – Az EU Nép pár ti Frak -

ci ó já nak tá mo ga tá sá val szlo vá ki ai ma gyar pe -

da gó gu sok és di á kok egy- e gy cso port ja stras -

bour gi ta nul mány úton vett részt.

2005. szep tem ber – Fü lek. Az SZMPSZ ke -

re té ben meg ala kult a Szlo vá ki ai Ma gyar Is ko -

lák In téz mény ve ze tő i nek Or szá gos Tár su lá sa.

2006. má jus 20. – Ko má rom. Az SZMPSZ

or szá gos köz gyű lé se ér té ke li a szö vet ség mun -

ká ját. 

Az ön kor mány za ti fenn tar tás és az át lát ha -

tóbb fi nan szí ro zás ked ve zőbb fel té te le ket te -

rem tet tek az is ko lák mű kö dé sé hez. Az MKP

kor mány tag sá gá nak kö szön he tő en lét re jött a

Selye Já nos Egye tem, a ma gyar is ko lák ál la mi

szak mai hát tér in téz mény-rend sze ré nek meg -

erő sí té sé re azon ban nem ke rült sor. 

A po li ti kai szél ár nyék se gí tet te a szak mai

ren dez vé nyek meg va ló su lá sát. A te het ség gon -
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do zás meg erő sí té se mel lett a kü lön le ges oda fi -

gye lést igény lő di á kok prob lé má it se gí tő prog -

ram, vagy a pe da gó gu sok be kap cso ló dá sa a

tananyagfe jlesztési pro jek tek be új ele mek kel

gaz da gí tot ta a szak mai mun kát. A Come nius

Pe da gó gi ai In té zet akk re di tált to vább kép zé si

prog ra mo kat va ló sít meg.

A je len tő sebb ese mé nyek kro no lo gi kus le -

írá sa ter mé sze te sen csak hi á nyo san rög zít he ti

azt a sok szí nű sé get, mely a szak mai prog ra mo -

kat, ren dez vé nye ket, ok ta tás po li ti kai tör té né se -

ket jel lem zi. A to váb bi ak ban ezért az SZMPSZ

te vé keny sé gét a há rom jól el kü lö nít he tő te rü let

alap ján igyek szem ki egé szí te ni, az ös  sze füg gé -

sek fel tá rá sá val ér tel mez ni, ár nyal ni.

2. OK TA TÁS PO LI TI KAI TE VÉ KENY -

SÉG

A ki sebb sé gi ok ta tás ra, így az SZMPSZ mű kö -

dé sé re is min den idő szak ban po zi tív vagy ne -

ga tív elő jel lel ha tás sal vol tak az or szág tár sa -

dal mi-po li ti kai vi szo nyai. 

A meg ala ku lást kö ve tő en az SZMPSZ igye -

ke zett ki ala kí ta ni kap cso la ta it az ak kor lé te ző

há rom szlo vá ki ai ma gyar po li ti kai párt tal és a

Cse ma dok kal. Több al ka lom mal fel me rült egy

or szá gos ok ta tá si ta nács lét re ho zá sá nak kí sér le -

te, de a ta nács ha té kony mű kö dé sé re az ér de kel -

tek kö zöt ti ér dek el len té tek mi att nem ke rült sor.

Az ál la mi ok ta tás ügyi szer vek kel, így

Kováč, majd Pišút mi nisz te rek kel a több szö ri ta -

nács ko zá sok so rán sem si ke rült meg ál la po dás ra

jut ni a kö zös igaz ga tá sú is ko lák szét vá lasz tá sát

és az ok ta tá si mi nisz té ri u mon be lül a nem ze ti sé -

gi fő osz tály lét re ho zá sát il le tő en. Fel me rült a

szak szer ve zet té vá lás le he tő sé ge is, szak ér tők

sze rint azon ban a nem ze ti sé gi ok ta tá si jo gok

kép vi se le te szak szer ve ze ti ke re tek kö zött el vi

aka dá lyok ba üt kö zött vol na. A szlo vák pe da gó -

gu sok fó ru ma i val az együtt mű kö dés el ső sor ban

re gi o ná lis szin ten ho zott ered mé nye ket. Több

ré gi ó ban si ke rült a já rá si tan ügyi szer vek be ma -

gyar nem ze ti sé gű pe da gó gu so kat je löl ni. 

A Ma gyar Köz tár sa ság Ok ta tá si Mi nisz té ri -

u ma tá mo gat ta az SZMPSZ ve ze té sé nek kez de -

mé nye zé se it a ma gyar or szá gi egye te mek ki he -

lye zett kon zul tá ci ós köz pont ja i nak lét re ho zá sá -

ra. Ezek a köz pon tok el ső sor ban a ma gyar tan -

nyel vű is ko lák pe da gó gus-után pót lá sá nak hi á -

nyát vol tak hi va tot tak eny hí te ni. Kas sán, Ko -

má rom ban, majd ké sőbb Kirá ly helme cen in -

dul tak meg a kép zé sek. Saj ná la tos do log, hogy

az ok le ve lek ho no sí tá sá nak ügye éve ken át hú -

zó dott, vi szont ma már jó ér zés sel nyug táz hat -

juk, hogy ezek a ki he lye zett kép zé si for mák

csí rá já vá vál tak a Selye Egye tem ké sőb bi meg -

szü le té sé nek. Az SZMPSZ ke re té ben ala kult

meg a Szlo vá ki ai Ösz tön díj Ta nács, mely a ma -

gyar or szá gi fel ső ok ta tá si in téz mé nyek be je -

lent ke zett di á kok ösz tön díj ra vo nat ko zó kér vé -

nye it bí rál ta el.

Az 1993-as év a ha ta lom ré szé ről már az

úgy ne ve zett „al ter na tív” ok ta tás be ve ze té sé nek

szán dé ká val in dult, mely a ma gyar nyel vű ok -

ta tás fel szá mo lá sát irá nyoz ta elő. Ál lás fog la -

lás ok-, pe tí ci ók ki dol go zá sá ra, nyil vá nos ság ra

ho za ta lá ra ke rült sor. En nek az idő szak nak volt

kel le met len epi zód ja az 1995 már ci u sá ban

meg tar tott rozs nyói or szá gos pe da gó gus ta lál -

ko zón tör tént in ci dens, ami kor anya nyel vünk

pusz ta hasz ná la ta sér tet te a mi nisz té ri u mi tiszt -

ség vi se lő „ér zé keny sé gét”. E ta lál ko zó után

szer ve ző dött meg a ko má ro mi til ta ko zó nagy -

gyű lés anya nyel vünk és is ko lá ink vé del mé ben. 

A két nyel vű ok ta tás be ve ze té se el le ni til ta -

ko zá sok is fo ko zód tak és kü lö nö sen a galán tai,

ipolysági, pár ká nyi és somor jai gim ná zi u mi

igaz ga tók le vál tá sa és né hány szak em ber in do -

ko lat lan elboc sájtása után vál tak tö me ges mé -

re tű vé. A több ezer em bert meg moz ga tó tün te -

té sek, pol gá ri en ge det len sé gi ak ci ók so rán a

szü lők, is ko la ba rá tok, pol gá rok hi tet tet tek

anya nyel vi is ko lá ink meg ma ra dá sa mel lett.

Ezek a cse lek mé nyek je len tős nem zet kö zi

vissz han got is ki vál tot tak. 

A két nyel vű do ku men tá ci ót meg til tó ren de -

let mi att, a búc si ak és a bátorkesziek el len ál lá -

sát kö ve tő en lán gol tak fel új ra a til ta ko zá sok.

Élő lán cok, nag gyűlések bi zo nyí tot ták, hogy

kö zös sé günk ké pes el len áll ni a ron tó szán dé kú,

jo ga ink kor lá to zá sá ra irá nyu ló kí sér le tek nek. A

szlo vá ki ai ma gyar pe da gó gus tár sa da lom ezek -

ben az évek ben vált nagy ko rú vá. 

Vis  sza te kint ve az ese mé nyek re re mél ni sze -

ret nénk, hogy a rozs nyói in ci dens től az al ter na -
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tív ok ta tá si kon cep ció el uta sí tá sán és a két nyel -

vű bi zo nyít vá nyok ki adá sá ért foly ta tott ön vé -

del mi har ca in kig tar tó idő szak vis  sza von ha tat -

la nul a múl té, és meg tör tén tét csak a szö vet ség

ré szé re ado má nyo zott meg tisz te lő Pro Pro bi -

tate és az Es ter házy-dí jak jel zik.

Az 1998-tól tar tó nyolc éves idő szak az MKP

kor mány tag sá gá nak kö szön he tő en nyu god tabb

kö rül mé nyek kö zött telt el, a ma gyar ta ní tá si

nyel vű is ko lák po li ti kai szél ár nyék ban vé gez -

het ték mun ká ju kat, sok he lyén az or szág nak az

is ko la épü le tek kor sze rű sí té sé re is ju tott pénz. A

szö vet ség te vé keny sé ge is el ső sor ban a szak mai

fel ada tok meg va ló sí tá sá ra irá nyul ha tott, ci vil

szer ve ző dés ként igye ke zett be kap cso lód ni a

szlo vá ki ai köz ok ta tá si rend szer át ala kí tá sá nak

fo lya ma tá ba. Az MKP Ok ta tá si Ta ná csá ban az

SZMPSZ kép vi se lői több al ka lom mal kez de mé -

nyez ték a tör vé nyi vál to zá sok meg szü le té sét. 

A ma gyar nyel vű ok ta tás kor lá to zá sá ra tö -

rek vő kor mány po li ti ka kö vet kez té ben a köz ok -

ta tá si in téz mé nyek fenn tar tá sa és mű köd te té se

te rén fel erő sö dött az ön kor mány za ti ság igé nye.

Az SZMPSZ szak mai in do kok kal, a köz ok ta tás

ha té kony sá gát, ered mé nyes sé gét és mi nő sé gét

érin tő ér vek kel for mál ta a köz gon dol ko dást és

az ok ta tás po li ti kát, ez ál tal hoz zá já rult a 2002.

jú li us 1-jé vel be kö szö nő fenn tar tó vál tás hoz.

Óvo dá ink és alap is ko lá ink a he lyi-, kö zép is ko -

lá ink a me gyei ön kor mány zat ha tás kö ré be ke -

rül tek. Az óta in téz mé nye ink ről az ál ta lunk vá -

lasz tott kép vi se lők, ön kor mány za ti tes tü le tek,

pol gár mes te rek dön te nek.

Az SZMPSZ az ok ta tás ügyi ha tás kö rök át -

ru há zá sá nak idő sza ká ban fó ru mok, kon fe ren ci -

ák, kis tér sé gi ta lál ko zók, ta pasz ta lat cse rék so -

ka sá gá val já rult hoz zá az ön kor mány za ti irá -

nyí tók, az is ko la ve ze tők, az is ko la ta ná csok és a

szü lők köz ti szak mai együtt mű kö dés és pár be -

széd ki ala kí tá sá hoz, az ak tu á lis jog sza bály ok

és fel ada tok ér tel me zé sé hez, a ha tás kör el osz tás

prob lé má i nak meg ol dá sá hoz, az ön kor mány za -

ti is ko la fenn tar tás si ke res be ve ze té sé hez. 2000

ta va szán kö zel ezer pol gár mes ter, ön kor mány -

za ti kép vi se lő, in téz mény ve ze tő, pe da gó gus és

szü lő vett részt az is ko la ta ná csok meg ala kí tá sá -

hoz és mű köd te té sé hez szak mai se gít sé get és

ta ná cso kat nyúj tó fó rum so ro za ton. 

A fi nan szí ro zá si tör vény ki mun ká lá sát, a

nor ma tív tá mo ga tás be ve ze té sé nek fon tos sá gát

az SZMPSZ évek óta szor gal maz ta, mely át lát -

ha tó vá tet te az is ko lák nak nyúj tott tá mo ga tá so -

kat, és amely hi á nyos sá ga i nak ki küsz öbö lé se

után be tölt he ti kül de té sét. A tör vé nyi és a fi -

nan szí ro zá si ke re tek nyúj tot ta új le he tő sé gek,

az is ko lák mű köd te té sé nek mód ja, ös  sze vo ná -

suk, meg szün te té sük, lét re ho zá suk, a tá mo ga tá -

sok át cso por to sí tá sa, az is ko la épü le tek ki hasz -

nált sá ga, az is ko lá val szem be ni el vá rá sok és

kö te le zett sé gek, az in téz mény pe da gó gi ai prog -

ram já nak meg ítél te té se, az in téz mény ve ze tő és

az ön kor mány zat vi szo nya, je len tő sen be fo lyá -

sol ják óvo dá ink és is ko lá ink mun ká ját és a

mun ka szín vo na lát. 

A szö vet ség ál tal szer ve zett, majd a Phare-

pro gram ke re té ben foly ta tott „Ön kor mány zat

és is ko la” kon fe ren ci ák bi zo nyá ra se gí tet ték

köz sé ge ink ben a pol gár mes te rek és az igaz ga -

tók pár be széd ét, az új tör vé nyek kel, kom pe ten -

cia vál to zá sok kal, a fi nan szí ro zá si sza bá lyok kal

va ló mé lyebb meg is mer ke dést. A SZMPSZ ve -

ze tői kez de mé nyez ték, hogy a köz sé gi fej lesz -

té si ter vek be épül jön be a te le pü lés mű ve lő dé si

prog ram ja is. A szö vet ség tag jai a he lyi- és a

me gyei ön kor mány zat ok ban, a ke rü le ti-, társ -

köz sé gi tan ügyi és a vá ro si hi va ta lok ban, akár -

csak a tan fel ügye lő sé gek ap pa rá tu sá ban se gít -

sé gé re vol tak az is ko lák nak a fel me rü lő prob lé -

mák meg ol dá sá ban. Ezek ben az ese tek ben sa -

já tos ér te lem ben tet ten ér het jük a ci vil szer ve -

zet köz ve tett ér dek ér vé nye sí té sé nek for má it. 

A szlo vá ki ai ma gyar ki sebb ség jö vő je és a

ma gyar nyel vű ok ta tás meg erő sö dé se szem -

pont já ból rend kí vü li je len tő sé gű nek tart juk a

Selye Egye tem lét re jöt tét. Az SZMPSZ or szá -

gos tiszt ség vi se lői min den idő ben egy ér tel mű -

en tá mo gat ták az önál ló ma gyar fel ső ok ta tá si

in téz mény meg szü le té sét, bi zo nyít ják ezt azok

a kez de mé nye zé sek, me lye ket a szer ve zet a

ma gyar or szá gi egye te mek szlo vá ki ai ki he lye -

zett rész le ge i nek lét re ho zá sa és mű köd te té se

ér de ké ben tett. Az egye tem mel va ló együtt mű -

kö dést jól pél dáz za a kö zös ala pí tá sú Come nius

Pe da gó gi ai In té zet mű kö dé sé nek meg in dí tá sa

is. Az egye tem lét re jöt te és szín vo na lá nak meg -

ala po zá sa ér de ké ben az SZMPSZ fon tos nak
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tart ja a ki sebb sé gi köz ok ta tás meg erő sö dé sét, a

gya kor ló is ko lák és a táv ok ta tás há ló za tá nak

ki ala kí tá sát. Az SZMPSZ és a Selye Egye tem

kö zös szak mai prog ra mo kat szer vez, me lyek a

fel ső ok ta tás és a köz ok ta tás együtt mű kö dé sé re

irá nyul nak. 

A Nyi trai Egye tem Kö zép-eu ró pai Ka rá val

az SZMPSZ szo ros kap cso la tot tart, bi zo nyít ja

ezt az egye tem kó ru sá nak, az ott ta nu ló és a ta -

nul má nya i kat be fe je ző kez dő pe da gó gu sok nak

a je len lé te a szö vet ség ren dez vé nye in.

3. SZAK MAI TE VÉ KENY SÉG, PROG RA -

MOK

A Pe da gó gus szö vet sé gen be lül az el múlt több

mint más fél év ti zed ben si ke res szak mai épít ke -

zés folyt, mely nek cél ja a szlo vá ki ai ma gyar is -

ko lák ban fo lyó ne ve lés és ok ta tás szak mai igé -

nyes sé gé nek és szín vo na lá nak ja ví tá sa, to váb bi

eme lé se volt. Az is ko lák szak mai ön igaz ga tá sá -

nak meg erő sí té se ér de ké ben az ok ta tá si in téz -

mé nyek ben az SZMPSZ ve ze té se 1996-től fo -

lya ma to san szor gal maz ta az in téz mény egye di,

he lyi pe da gó gi ai prog ram já nak ki dol go zá sát és

az is ko lai mun ka ezen prog ram alap ján tör té nő

irá nyí tá sát, szer ve zé sét, el len őr zé sét. Ugyan -

csak szor gal maz ta a pe da gó gu sok mód szer ta ni

sza bad sá gá nak nö ve lé sét is. 

A rozs nyói pe da gó gus ta lál ko zó, a nyá ri

egye te mek, év kö zi to vább kép zé sek, fó ru mok

és kon fe ren ci ák az is ko la ve ze té sek szá má ra

fon tos irá nyí tá si, jo gi, szer ve zé si is me re te ket,

va la mint a ta ná ri sza bad ság hoz nél kü löz he tet -

len mes ter ség be li tu dást vol tak hi va tot tak bő ví -

te ni, mé lyí te ni, kor sze rű sí te ni.

A Szlo vá ki ai Ma gyar Pe da gó gu sok Or szá -

gos Ta lál ko zó ja éven te új té ma kö ré szer ve zett

prog ram mal vár ta az ér dek lő dő kol lé gá kat. A

Czabán Sa mu Pe da gó gi ai és Kul tu rá lis Na pok

ke re té ben zaj ló el ső kon fe ren cia az ok ta tás ügyi

au to nó mi ák kér dés kö rét bon col gat ta. 1996-

ban, a má so dik ta lál ko zó al kal má val az ezer

éves ma gyar is ko lát ün ne pel ve a szlo vá ki ai ma -

gyar is ko lák múlt já ról, je le né ről és jö vő jé ről

tör tént gon dol ko dás. A har ma dik rozs nyói kon -

fe ren cia a köz ok ta tás eu ró pai di men zi ó it te kin -

tet te át. A kö vet ke ző év prog ram ja a szak mai

eti ka, az új pe da gó gus sze re pek, a vál to zó vi lág

ki hí vá sa i ra ad ha tó in téz mé nyi vá la szok ra épült.

Az 1999-es kon fe ren cia ne ves elő adói a kü -

lön bö ző ok ta tá si re for mok jel lem ző i vel is mer -

tet ték meg a részt ve vő ket, míg 2000-ben a har -

ma dik év ez red is ko lá já val kap cso la tos ví zi ók

és a pon to sabb jö vő kép meg fo gal ma zá sá ra ke -

rült sor. A kö vet ke ző évek ben az ér té ke lé si

rend sze rek és a mi nő ség biz to sí tás, az Eu ró pai

Unió or szá ga i nak köz ok ta tá si rend sze rei, a

glob al izá cióra re a gá ló is ko la, a pe da gó gus kép -

zés re form já nak szük sé ges sé ge sze re pelt a kon -

fe ren ci ák prog ram ján. 2003-ban a kon fe ren cia

az ok ta tá si vál to zá sok kulcs sze rep lő jé vel, a pe -

da gó gus sal fog lal ko zott. A ti ze dik, ju bi le u mi

pe da gó gus ta lál ko zó „A tu dás vál to zó tar tal ma
és fej lesz té se” té má ra épült. A 2005-ös kon fe -

ren cia a vál to zó vi lág ban hasz nál ha tó tu dás je -

gyé ben zaj lott, míg 2006-ban „Regionalitás a
köz ok ta tás ban” té ma kö ré cso por to sul tak az el -

hang zott elő adá sok. A szín vo na las szak mai

kon fe ren ci ák anya ga ma már ki ad vány for má -

já ban is hoz zá fér he tő. 

Ti zen két év alatt a rozs nyói kon fe ren ci án a

ha zai elő adó kon kí vül ne ves ma gyar or szá gi

elő adók tisz tel ték meg a szlo vá ki ai ma gyar pe -

da gó gu so kat, meg is mer tet ve őket az eu ró pai és

a ma gyar or szá gi in no vá ci ós és mo der ni zá ci ós

tö rek vé sek kel. 

A ta lál ko zó a szak mai prog ra mok mel lett

gaz dag kí sé rő ren dez vé nye ket is kí nál a részt -

ve vők szá má ra, és ar ra is al kal mat nyújt, hogy

meg ün ne pel jük a kö zös sé gek ál tal ki emelt

nagy sze rű pél da ké pe ket, a pe da gó gus díj ki tün -

te tett je it, a pá lya mun ká juk kal be mu tat ko zó, al -

ko tó pe da gó gu so kat, az or szá gos és nem zet kö -

zi si ke re ket el ért te het sé ges di á ko kat.

A Fel vi dé ki Ma gyar Pe da gó gus Díj – sta tú -

tu ma alap ján – azon pe da gó gu sok nak vagy pe -

da gó gus kö zös sé gek nek ítél he tő oda, akik

(ame lyek) mun ká juk so rán je len tős ne ve lői-ok -

ta tói ered mé nye ket ér nek el, si ke re sen al kal -

maz nak cél ra ve ze tő pe da gó gi ai mód sze re ket az

ok ta tás ban, a te het ség gon do zás ban vagy a ne -

ve lés te rü le tén, akik pe da gó gi ai-köz éle ti te vé -

keny sé gük kel pél dá val szol gál nak kör nye ze tük

szá má ra, akik a szlo vá ki ai ma gyar nem ze ti kö -

zös sé günk ér té ke i nek gya ra pí tá sán fá ra doz nak.
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Az el múlt idő szak ban az aláb bi sze mé lyek ér -

de mel ték ki az el is me rést: 

Czabán Sa mu Pe da gó gi ai Díj ban ré sze sül tek:

1995-ben meg oszt va Czókoly Bé la (Ko má rom)

és Újváry Lász ló (Lé va)

1996-ban a Galán tai Ma gyar Gim ná zi um szü lői

mun ka kö zös sé ge és ta ná ri ka ra

1997-ben Ádám Zi ta (SZMPSZ)

1998-ban Oláh Im re (Ko má rom)

1999-ben Sidó Zol tán (SZMPSZ)

2000-ben Gás pár Ti bor (Ko má rom)

2001-ben Vankó Te ré zia (De á ki)

2002-ben Mé szá ros Jó zsef (Galánta)

Fel vi dé ki Ma gyar Pe da gó gus Díj ban ré sze sül tek:

2003-ban Ko vács Pé ter (Szenc), Lo vász Gab ri -

el la (Ko má rom), Var ga Fri gyes (Nagyme -

gyer)

2004-ben Diószeghy Ár pád (Kas sa) és Ke -

szegh Ist ván (Ko má rom)

2005-ben Hecht An na (Somorja) és Oláh Györ gy

(Ko má rom)

2006-ban Kozsár Ju li an na (Kas sa) és Kor pás

Pál (Ipoly ság)

Az SZMPSZ nyá ri egye te mei 1992-től

2006-ig 15 al ka lom mal szer ve ződ tek tö ret len

el szánt ság gal, éven te 200–350 részt ve vő vel,

két–há rom hely szí nen, le tér ké pez ve Dél-Szlo -

vá kia nagy ré gi ó it. Elő ször De á ki, a Ha lot ti Be -

széd és Kö nyör gés, el ső ös  sze füg gő írá sos

nyelv em lé künk szín he lye adott ott hont a nyá ri

to vább kép zés nek, ahol hat hé ten ke resz tül tan -

tár gyak sze rint vál tot ták egy mást a kép zé sek. A

má so dik és a har ma dik De á ki Nyá ri Egye tem

to vább kép zé si idő tar ta ma egy hét re csök kent,

dél előtt ple ná ris elő adá sok hang zot tak el, míg

dél utá non ként sza ba don át jár ha tó tan tár gyi

szek ci ók ban foly ta tó dott a kép zés. De á ki ban

még to váb bi két al ka lom mal va ló sult meg a

nyá ri kép zé si prog ram. 

1995-től 2006-ig a nyá ri egye te mek nek a

kö vet ke ző hely szí nek ad tak ott hont: Ri ma -

szom bat (10), Nagym egy er (5) – Bar tók Bé la

Alap is ko la, Dunasz er da he lyen (5) – Sza bó

Gyu la Alap is ko la, és Ko má rom ban (4) va ló sul -

tak meg. (A zá ró jel ben le vő szám a ren dez vé -

nyek meg va ló su lá sá nak szá mát je len ti.)

Az ér dek lő dő pe da gó gu sok szá má ra a szö -

vet ség szak mai prog ram ja i ért fe le lős ve ze tői az

ön fel ál do zó he lyi szer ve zők kel kö zö sen szín -

vo na las és sok ré tű szak mai és sza bad idős prog -

ra mo kat ké szí te nek elő. Min den kor osz tály

kép vi se lői szí ve sen lá to gat ják a ren dez vé nye -

ket, sok az éven te vis  sza té rő kol lé ga. A tré nin -

gek, a ki vá ló elő adá sok, a szí nes, jó han gu la tú

kí sé rő ren dez vé nyek von zók a részt ve vők kö ré -

ben. 

A ked vez mény tör vény ből adó dó an a ma -

gyar- és a pe da gó gus iga zol ván  nyal ren del ke ző

pe da gó gu sok a ha zai nyá ri to vább kép zé se ken

kí vül ked vez mé nye sen ve het nek részt a ma -

gyar or szá gi egye te mek és to vább kép ző in té ze -

tek ren dez vé nye in, va la mint a ha tá ron tú li pe -

da gó gus szer ve ze tek ál tal meg ren de zett nyá ri

to vább kép zé se ken. 

A pe da gó gu sok kö zött kü lö nö sen ked vel tek

a Bo lyai Aka dé mia ke re té ben szer ve zett prog -

ra mok. Az Er dély kü lön bö ző pont ján meg va ló -

sí tott kép zé sek so rán a pe da gó gu sok nak a szak -

mai prog ra mok mel lett al kal muk nyí lik meg is -

mer ked ni Er dély kul túr tör té ne ti és ter mé sze ti

szép sé ge i vel. A sze mé lyes kap cso la tok nak kö -

szön he tő en egy re több ha zai is ko la kö tött ba -

rát sá got er dé lyi ok ta tá si in téz mén  nyel.

Az SZMPSZ tag jai szí ve sen vesz nek részt a

nyá ri ex pe dí ci ós uta kon is. Kor zi ka, Tö rök or -

szág, a Bal ti-ál la mok és Szi cí lia ál lo má sai vol -

tak ezek nek a ta nul má nyi ki rán du lá sok nak. 

Az Óvo da pe da gó gu sok Szak mai Tár su lá sa

az SZMPSZ meg ala ku lá sa óta 1994-től ha té ko -

nyan ko or di nál ta a több nyi re já rá son ként alap -

szer ve zet be tö mö rü lő óvó nők to vább kép zé se it,

szak mai ren dez vé nye it. A tár su lás el nö ki tisz tét

Vankó Te ré zia töl ti be. A tár su lás fel vál lalt cél -

jai kö zött sze re pel az óvó nők szak mai ér dek vé -

del me, a sa já tos óvo da pe da gó gi ai prog ra mok

meg ho no so dá sá nak se gí té se, a csa lád se gí tő

prog ra mok szer ve zé se. Az óvó nők és nép raj zo -

sok együtt mű kö dé sé nek kö szön he tő en a tár su -

lás 1998 már ci u sá ban Ko má rom ban nyi tot ta

meg a dél-szlo vá ki ai ma gyar táj egy sé gek nép -

vi se let ét be mu ta tó ki ál lí tást. Az óta a 26 nép vi -

se let be öl töz te tett ba ba csa lá dot al ko tó ki ál lí tás

sok- sok fel vi dé ki te le pü lés re ju tott el.

Az éven kén ti de á ki óvo da pe da gó gu sok

kon fe ren ci á já nak szín vo na las meg szer ve zé se, a

ma gyar or szá gi határ men ti óvo dák kal kö zös eu -
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ró pai uni ós pro jekt szak mai nap jai, a ta nul -

mány utak, a ját szó há zi be mu ta tók, több óvo da

ál tal szer ve zett gyer mek ren dez vé nyek, a szü -

lők kel kö zö sen szer ve zett prog ra mok jel zik,

hogy a 89-es rend szer vál tást kö ve tő en több al -

ka lom mal ve szély be ke rült óvo dák fo lya ma to -

san bi zo nyít ják lét jo go sult sá gu kat. Óvó nő ink

gaz dag te vé keny sé gé nek rend kí vü li a ha tá sa a

ma gyar is ko lák be irat ko zá si ered mé nye i re. 

A nyá ri egye te mek óvó nők ré szé re szer ve -

zett fog lal ko zá sai min dig meg tel nek az új iránt

fo gé kony, jó han gu la tú óvó nők kel. Kö zü lük

né há nyan si ke res pá lya mun ká val hív ták fel ma -

guk ra a szak ma és a köz vé le mény fi gyel mét.

Az in téz mény-ös  sze vo ná sok nyo mán az óvo -

dák az is ko lák ré szé vé vál tak, ami ál tal az óvo -

da ve ze tők kom pe ten ci ái csök ken tek. Saj nos

több, a nyelv ha tár kö ze lé ben le vő kis vá ros ma -

gyar óvo dá ja a gyer mek lét szám csök ke né se

mi att ve szé lyez te tett hely zet be ke rült. 

Az ok ta tá si in téz mé nyek ben fo lyó ok ta tó-ne -

ve lő mun ka egy re több és egy re ne he zeb ben

meg old ha tó fel ada tok elé ál lít ja a ne ve lő ket. Is -

ko lá ink ban fo ko zot tabb oda fi gye lés nyil vá nul

meg a ta nu lá si és a ma ga tar tás za va rok kal küz dő

di á kok irá nyá ban. Az SZMPSZ is ko la pszi cho ló -

gu sok ból, gyógy pe da gó gus ok ból, fej lesz tő pe da -

gó gu sok ból ál ló szak em ber cso por tot ala kí tott ki,

akik or szá gos szak mai kon fe ren ci án szá mol tak

be a ta nu lá si ne héz sé gek kel küz dő di á kok nak

nyúj tan dó szak ma i lag meg ala po zott se gít ség -

nyúj tás for má i ról. Köz re mű kö dé sük kel már az

óvo dák ban ki szűr he tő ek len né nek azok a gye re -

kek, akik nek fej lő dé se bár mi lyen szem pont ból

meg ké sett, és a csa lád be vo ná sá val a kor rek ció

idő ben el kez dőd het ne és ha té ko nyabb le het ne. 

A szö vet ség pró bál ja ki hasz nál ni az in for -

ma ti kai tár sa da lom nyúj tot ta elő nyö ket. A bu -

da pes ti ok ta tá si mi nisz té ri um tá mo ga tá sá ból az

SZMPSZ 2002-ben je len tő sen bő ví tet te több

mint húsz alap- és kö zép is ko la  szá mí tás tech ni -

kai el lá tott sá gát. 2005-ben az SZMPSZ is be -

kap cso ló dott az IHM fej lesz té si prog ram ja i ba

(az e-Magyar pon tok há ló za tá nak bő ví té se, pe -

da gó gu sok rész vé te le az ECDL ké pe sí tés meg -

szer zé sé ben, ta ná rok fel ké szí té se a di gi tá lis

tan anyag ok lét re ho zá sá ra, meg is mer te té sük a

mo dern ok ta tá si esz kö zök kel stb.). 

Se gí tet tük az Infovek kép ző he lyek lé te sí té -

sét a ma gyar ta ní tá si nyel vű is ko lák ban. Az EU

Hu mán Erő for rás Prog ram ja ke re té ben és part -

ner szer ve ze tek köz re mű kö dé sé vel az SZMPSZ

di gi tá lis tananyagfe jlesztési prog ram ba kap -

cso ló dott be, mely a pe da gó gu sok szá má ra le -

he tő sé get kí nál a ha gyo má nyos tól el té rő tan -

anyag ok szak sze rű fel dol go zá sá ra. Ser ken tő leg

hat nak az is ko lák pe da gó gu sa i ra a Páz mány

Ala pít vány nak a tar ta lom fej lesz tés té ma kör é -

ben meg hir de tett fel hí vá sai is. 

Az SZMPSZ sok ré tű szak mai te vé keny sé gé -

hez tar to zik az anya nyel vi kul tú ra ápo lá sa és az

eh hez kö tő dő em lék kon fe ren ci ák szer ve zé se. A

NKÖM tá mo ga tá sá val az el múlt évek ben öt kon -

fe ren ci á ra ke rült sor. 2003-ban Kas sán a Rá kó -

czi -sza bad ság harc ki tö ré sé nek 300. év for du ló já -

ra, 2004-ben Lo son con Ba las si Bá lint szü le té sé -

nek 450. majd né hány hét tel ké sőbb Ko má rom -

ban Jó kai Mór ha lá lá nak 100. év for du ló já ra em -

lé kez tünk. 2005-ben szin tén Ko má rom adott ott -

hont a Jó zsef At ti la Em lék kon fe ren ci á nak, és

ugyan csak itt em lé kez tünk meg az 1956-os for ra -

da lom ki tö ré sé nek fél év szá za dos év for du ló já ról. 

Az or szá gos szak mai prog ra mok mel lett az

SZMPSZ re gi o ná lis köz pont jai és te rü le ti vá -

laszt má nyai is meg szer ve zik szak mai ren dez -

vé nye i ket. A leg ran go sabb ko má ro mi pe da gó -

gi ai na pok mel lett ma már min den te rü le ti vá -

laszt mány sa já tos prog ram kí ná lat tal ren del ke -

zik. Az utób bi évek ben a szak mai prog ra mok

egy ré szé nek ne ve lé si- és ok ta tá si in téz mé nyek

ad tak ott hont. 

Az SZMPSZ meg ala ku lá sá tól fog va je len -

tős, a ci vil pol gá ri tár su lás jel le gét és le he tő sé -

ge it meg ha la dó fel ada to kat vál lalt és lá tott el

pl. a pe da gó gus-to vább kép zé sek szer ve zé se,

al ter na tív pe da gó gi ai prog ra mok gon do zá sa,

tan könyv- és tan esz köz-for gal ma zás, pe da gó -

gi ai do ku men tu mok vé le mé nye zé se te rén. A

szak mai te vé keny sé gek in téz mé nye sí té sé nek

az igé nye már a Szö vet ség 1996. évi köz gyű lé -

sén el fo ga dott prog ram ban meg je lent, az önál -

ló jog ala nyi sá gú pe da gó gi ai in té zet azon ban

csak jó val ké sőbb, 2003 már ci u sá ban jött lét re

Come nius Pe da gó gi ai In té zet né ven.

Az in té zet te vé keny sé gé nek el in dí tá sa jel zi,

hogy a szö vet ség a szak mai fel ada tok nak na -
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gyobb hang súlyt szán. Mi vel az ál la mi mód -

szer ta ni köz pon tok transz for má ci ó ja nem ment

vég be, az in té zet nek azt az űrt kell ki töl te nie,

mely a ki sebb sé gi ok ta tá si hát tér in téz mény-

rend szer hi á nyá ból adó dik. Az in té zet át ala kí tá -

sa és társ ala pí tó ként a Selye Egye tem be kap -

cso ló dá sa jobb fel té te le ket te remt het a szak mai

prog ra mok akkred itá ciójához, ki ad vány ok

meg je len te té sé hez, olyan ál la mi vagy ön kor -

mány za ti meg bí za tás ok, szol gál ta tá sok el nye -

ré sé hez, me lyek anya gi lag is meg ala poz zák az

in té zet jö vő be ni mű kö dé sét. A Come nius –

Selye Egye tem Pe da gó gi ai In té ze te 2006-ban a

SzK OM-a ál tal biz to sí tott tá mo ga tás sal in dí -

tot ta szak mai prog ram ja it. 

Az in té zet kül de té se el ső sor ban a pe da gó -

gus-to vább kép zé si prog ra mok akkred itá ciójá -

nak ki dol go zá sa és el nye ré se, a ve ze tő kép zés, a

kva li fi ká ci ós vizs gák, a spe cial izá ciós és in no -

vá ci ós stú di u mok, az or szá gos és re gi o ná lis

szak mai kon fe ren ci ák szer ve zé se, al ter na tív

pe da gó gi ai prog ra mok fej lesz té se, tan tár gyi és

egyéb pe da gó gi ai-mód szer ta ni in no vá ci ók ösz -

tön zé se és szak mai se gí té se, pe da gó gi ai mé ré -

sek, vizs gá la tok, ku ta tá sok meg va ló sí tá sa,

szak ér tői há ló zat mű köd te té se, pe da gó gi ai-

mód szer ta ni szol gál ta tá sok el lá tá sa a köz ok ta -

tá si in téz mé nyek szá má ra.

A ma gyar ta ní tá si nyel vű is ko lák ban a tan -

anyag tar tal mak és a vizs ga rend sze rek át épí té -

se, a mi nő ség ér té ke lés be ve ze té se, a mé ré sek

foly ta tá sa, az anya nyel vű pe da gó gus-to vább -

kép zés biz to sí tá sá ra, a tan könyv- és tanesz -

közel látás, va la mint to váb bi fej lesz té si fel ada -

tok el lá tá sa ér de ké ben az SZMPSZ a SZK OM-

nál több al ka lom mal ja vas la tot tett az Ál la mi

Pe da gó gi ai In té zet (ÁPI) ma gyar rész le gé nek

és a szlo vá ki ai ma gyar ta ní tá si nyel vű is ko lák

ré szé re pe da gó gi ai és mód szer ta ni szol gál ta tá -

so kat nyúj tó, ál la mi tá mo ga tás sal mű kö dő

önál ló mód szer ta ni köz pont lét re ho zá sá ra. 

Saj nos az SZMPSZ ál tal ki dol go zott ma -

gyar is ko lák mód szer ta ni köz pont já ra és az ÁPI

ma gyar rész le gé nek ki ala kí tá sá ra ki dol go zott

ter ve zet ed dig nem ke rült meg va ló sí tás ra, pe -

dig a köz ok ta tás mi nő sé gi ja vu lá sá nak ér de ké -

ben a szlo vá ki ai ma gyar is ko lák ré szé re szak -

mai szol gál ta tást biz to sí tó hát tér in téz mény-

rend szer meg erő sí té sé re nagy szük ség van.

Az SZMPSZ rend kí vü li fi gyel met szen telt a

te het ség gon do zó prog ra mok nak – a ta nul má nyi

ver se nyek nek, mű velt sé gi ve tél ke dők nek,

szak tá bo rok nak. Az óvo dá sok tól az érett sé gi ző

di á ko kig 10–12 kü lön bö ző szak te rü le ten és

kor osz tály ok sze rint va ló sul tak meg ta nul má -

nyi ver se nyek, azok he lyi for du ló i tól az or szá -

gos meg mé ret te té se kig. Több ver seny nek a

kár pát-me den cei for du ló já ba is el jut nak di ák ja -

ink. Az al só ta go za tos di á kok ke ze nyo mán ké -

szült al bu mok, az ol vas mány él mény re épü lő

iro dal mi ver se nyek, a nyelv he lyes sé gi-, ter mé -

szet tu do má nyi-, ma te ma ti ka-, a TIT le ve le ző

ver se nyek, vagy a hon is me re ti-, a vers mon dó-,

föld rajz- és egyéb tá bo rok, sok örö möt, si kert,

él ményt nyúj tot tak a di á kok nak. A 2006-os év -

ben a kör nye zet vé de lem re, a ter mé szet tu do má -

nyos is me re tek re és a he lyi ér té kek fel dol go zá -

sá ra össz pon to sít va, a di á kok ku ta tá si pá lya -

mun ká i ra épü lő tu do má nyos se reg szem lék

(Kincs ke re sők, TU DOK) is meg je len tek a kí -

ná la tok kö zött. A di á kok a pá lya mun kák ki dol -

go zá sa so rán szí ve sen hasz nál ják az in for má ci -

ós és kom mu ni ká ci ós tech ni kák esz kö ze it, me -

lyek kel új le he tő sé gek nyíl nak meg szá muk ra

az is me ret szer zés te rén. 

Az SZMPSZ te het ség gon do zás sal ös  sze -

füg gő ak ti vi tá sai kö zött em lít het jük töb bek kö -

zött azt, hogy több fó ru mon pró bál ja al kal maz -

ni a tan tár gyi olim pi á kon és egyéb ver se nye ken

az anya nyelv hasz ná la tát, hogy társ ala pí tó ja

lett a bu da pes ti Nem ze ti Te het ség se gí tő Ta -

nács nak, vagy azt, hogy szer ve zé si tá mo ga tás -

sal já rult hoz zá a ma gyar is ko lák kö zöt ti lab da -

rú gó-baj nok ság nép sze rű sí té sé hez.

A Páz mány Ala pít vány és a to váb bi tá mo -

ga tók jó vol tá ból im már meg ol dód ni lát sza nak a

di ák ver se nyek kel kap cso la tos uta zá si, szer ve -

zé si, dí ja zá si gon dok. Jó pél dá val szol gál tak

Eu ró pai Uni ós par la men ti kép vi se lő ink is, akik

egy mű vé sze ti ver seny költ sé ge it vál lal ták fel.

A rozs nyói pe da gó gus ta lál ko zón a ta nul má nyi

ver se nyek or szá gos mé ret ben leg si ke re sebb di -

ák jai és fel ké szí tő ta ná ra ik éven te ju ta lom ban

ré sze sül nek.

213Szakmai tevékenység, programok



4. SZER VE ZE TI ÉLET, MŰ KÖ DÉ SI FOR -

RÁ SOK, KAP CSO LA TOK

Az SZMPSZ-nek 1990-ben az ala ku lás eu fó ri -

kus han gu la tá ban 4197 tag ja volt, mely 1993-ra

2787-re csök kent. Az SZMPSZ tag sá ga az el -

kö vet ke ző évek ben a kö vet ke ző kép pen mó do -

sult: 1996-ban 2070, 1999-ben 2180, 2003-ban

2030, 2004-ben 2612, 2005-ben 2671. 

Két te rü le ti vá laszt mány – a rozs nyói és a

nagyrő cei – né hány éves stag ná lás után 2004-

ben szer ve ző dött új já. 2006-ban a ta gok 12 te -

rü le ti vá laszt mány 135 alap szer ve ze té be tö mö -

rül nek. A ta gok ré szé re a nyil ván tar tás alap ján

tag sá gi iga zol vány be ve ze té sé re ke rült sor,

mely ked vez mé nyek re jo go sít ja fel őket a szö -

vet ség ál tal szer ve zett ren dez vé nye ken.

A szö vet ség te vé keny sé gé nek bő vü lé se, az

anya gi for rá sok pá lyá za ti úton tör té nő biz to sí -

tá sa, a ki ter jedt tá jé koz ta tá si és kap cso lat rend -

szer fenn tar tá sa je len tős ter he ket ró a szö vet ség

tiszt ség vi se lő i re és a köz pon ti iro dá ra. 

Az SZMPSZ ve ze té sét az or szá gos vá laszt -

mány és an nak el nök sé ge al kot ja. 

Az SZMPSZ el nö ki tiszt sé gét a kö vet ke ző

sze mé lyek töl töt ték be:

Pukkai Lász ló (1990 ja nu ár – 1992 de cem ber)

Lo vász Gab ri el la (meg bí zott el nök 1992 de -

cem ber – 1993 no vem ber) 

Sidó Zol tán (1993 no vem ber – 1998 de cem ber)

Hecht An na (meg bí zott el nök 1998 de cem ber –

1999 má jus)

Ádám Zi ta (1999 má jus – 2002 má jus)

Pék Lász ló (2002 má jus – )

1990-től 2006-ig a kö vet ke ző sze mé lyek

töl töt tek be al el nö ki tiszt sé get a szö vet ség ben:

Ádám Zi ta, Máthé Jó zsef, Ko vács Lász ló, Lo -

vász Gab ri el la, Tolcsvay An tal, Schil ler Pál,

Má té Lász ló, Hecht An na, Dol ník Er zsé bet,

Keszegh Ist ván, Pék Lász ló, Al bert Sán dor,

Szi ge ti Lász ló, Szu perák Má ria, Pelle Ist ván. 

Fo dor At ti la ügy ve ze tő al el nök, ügy ve ze tő

tit kár tiszt sé get és fő mun ka tár si fel adat kört lá -

tott el az 1993–2003 kö zöt ti idő szak ban, 2003-

tól a Come nius In té zet igaz ga tó ja.

Jó kai Ti bor 2003-től a köz pon ti iro da tit ká -

ra.

Az Or szá gos El len őr ző Bi zott ság el nö kei

vol tak: Mikó Zol tán, Hor váth Gé za, Csík Zol -

tán, Búcsi Te ré zia.

2006-ban az or szá gos vá laszt mány tag ja it a

köz gyű lé sen meg vá lasz tott el nö kön és al el nö -

kö kön, il let ve az or szá gos tár su lá sok ve ze tő in

kí vül a te rü le ti köz gyű lé sek ál tal de le gált 2-2 fő

al kot ja. Az ügyek ope ra tív in té zé sét a 9 ta gú el -

nök ség és a ko má ro mi szék he lyű köz pon ti iro -

da lát ja el.

Az 2002-es or szá gos köz gyű lés a szö vet ség

re gi o ná lis jel le gé nek meg erő sí té sét szor gal -

maz ta. Az Or szá gos Vá laszt mány 2003 dön té se

ér tel mé ben ott, ahol igény mu tat ko zott rá, il let -

ve a sze mé lyi és az inf rast ruk tu rá lis kö rül mé -

nyek le he tő vé tet ték, lét re hoz ta az SZMPSZ re -

gi o ná lis pe da gó gi ai köz pont ja it. Fel ada tuk egy -

részt az, hogy a ré gió ok ta tá si in téz mé nye i nek

az igé nyek alap ján szak mai szol gál ta tást nyújt -

sa nak, más részt se gít sék az or szá gos fel ada tok

és ren dez vé nyek meg va ló su lá sát. Az or szá gos

ve ze tés cél ja az, hogy a ré gi ók ban a tag lét -

szám nak és a va ló sá gos szük ség le tek nek meg -

fe le lő fel té te le ket biz to sít son a szö vet ség mun -

ká já hoz.

A na gyobb is ko lák ban az alap szer ve zet a

kez de mé nye ző je a szak mai és egyéb ren dez vé -

nyek nek, a kis lét szám mal ren del ke ző is ko lák

pe da gó gu sai el ső sor ban a te rü le ti vá laszt má -

nyok szer ve zé sé ben vesz nek részt to vább kép -

zé si prog ra mok ban. A si ke res prog ra mok is ko -

lák ba tör té nő ki he lye zé se nyo mán egy re több

is ko la ve ze tő is me ri fel a prog ra mok mo ti vá ló

ha tá sát az is ko la fej lő dé sé re és szí ve sen igény -

lik, il let ve vál lal koz nak a prog ra mok meg szer -

ve zé sé re. Az is ko la igaz ga tók el ső sor ban a kis -

tér sé gi di ák prog ra mok, ver se nyek, pe da gó gus-

to vább kép zé sek, kö zös sé gi ren dez vé nyek te rén

szá mít hat nak a SZMPSZ alap szer ve ze te i re,

me lyek nek az is ko la ta ná csok tag ja ként is be le -

szó lá suk le het az is ko la éle té be. A szö vet ség

or szá gos ve ze té se két éven te meg szer ve zi az

alap szer ve ze ti el nö kök or szá gos ta lál ko zó ját.

Az SZMPSZ az ok ta tás po li ti kai kér dés kör

fon tos sá gát szem előtt tart va, és a te rü le ti vá -

laszt má nyok ke re té ben már több he lyen mű kö -

dő igaz ga tói szek ci ók mun ká já ra épít ve hoz ta

lét re 2005 de cem be ré ben az In téz mény ve ze tők
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Or szá gos Tár su lá sát (IOT), mely nek el nö ké vé

az IOT tag jai Fibi Sán dort vá lasz tot ták. A kö -

zép is ko lai igaz ga tók or szá gos fó ru ma és né -

hány ré gi ó ban az ál ta lá nos is ko lák igaz ga tói

tár su lá sa i nak ös  sze jö ve te lei fon tos kér dé sek

meg vi ta tá sá ra ad tak le he tő sé get. A kö zép is ko -

lák szint jén a ma gyar szak kép zés há ló za tá nak

vál to zá sai és az érett sé gi vizs gák for má já nak

kér dés kö re, míg az alap is ko lák szint jén a kis is -

ko lák fenn tar tá sá nak és a kis tér sé gi is ko lai há -

ló zat fej lesz té sé nek a prob lé ma kö rét me rült fel

el ső sor ban a ta nács ko zá so kon. Az or szá gos tár -

su lás mun ká já ba az in téz mény ve ze tő kön kí vül

be kap cso lód tak a kis tér sé gi tan ügyi hi va ta lok

mun ka tár sai is, akik né hány tér ség ben hasz no -

san együtt mű köd nek az is ko lák ve ze té sé vel.

Az SZMPSZ or szá gos ren dez vé nye i nek so -

rá ban a 2000-től sor rend ben De á ki ban, Ri ma -

szom bat ban, Ko má rom ban, Kirá ly helme cen,

Dunasz er da he lyen, Fü le ken és Nagyka po son

meg ren de zett or szá gos tan év nyi tók ün nep sé gei

szín fol tot je len tet tek. A kis di ák ok, a szü lők és a

pe da gó gu sok mel lett a ré gió pá lya kez dő pe da -

gó gu sai, pol gár mes te rei, köz éle ti sze mé lyi sé -

gei, az egy há zak kép vi se lői je len lét ük kel év ről

év re bi zo nyít ják, hogy nem kö zöm bös szá muk -

ra is ko lá ink sor sa és a mű ve lő dés ügye.

1994 már ci u sá ban je lent meg el ső al ka lom -

mal Hí re ink cím mel a szö vet ség hír lap ja, mely

1999 áp ri li sá ig tá jé koz ta tott a szak mai ren dez -

vé nyek ről, is ko la men tő fel ada tok ról, az

SZMPSZ mun ká já ról. Több mint két év szü net

után a 2002 ja nu ár já ban in dí tott Fó rum la pot

2003 ja nu ár já tól a Pe da gó gus fó rum kö vet te,

mely az óta ha vi rend sze res ség gel tá jé koz tat ja

az óvo dák és is ko lák pe da gó gu sa it az in téz mé -

nye ket érin tő tör té né sek ről, ese mé nyek ről. A

pe da gó gu sok kö zül mind töb ben kap cso lód nak

be te vé ke nyen a lap mun ká já ba, mely nek szer -

kesz té si fel ada ta it Lo vász Gab ri el la, majd

Lend vay Ti bor lát ta el.

2003 nya rá tól a szö vet ség hon lap ja is az ér -

dek lő dők ren del ke zé sé re áll. A hon lap ro va tai

kö zött a hír adás ok mel lett töb bek kö zött meg -

ta lál ha tók a szö vet ség do ku men tu mai, az is ko -

lák adat bá zi sai a ren dez vé nyek fo tó do ku men -

tá ci ó ja és a Pe da gó gus fó rum hav i lap elekt ro ni -

kus vál to za ta is. A szö vet ség tiszt ség vi se lői kö -

zött a ha té ko nyabb és gyor sabb és ol csóbb kap -

cso lat tar tás ér de ké ben a le ve le zést elekt ro ni kus

for má ban va ló sít juk meg. 

Az SZMPSZ a Ha tá ron Tú li Tan könyv és

Taneszköz tanács tá mo ga tá sá val ha zai pe da gó -

gu sok ál tal írt se géd tan köny ve ket és a szö vet -

ség éle tét érin tő ki ad vá nyo kat adott ki pl a

CED prog ram mun ka fü ze tei, az alap is ko lá sok

es  szé-, iro dal mi- és hon is me re ti pá lya mun ká i -

nak gyűj te mé nye vagy a be irat ko zá si prog ram -

fü zet. A szö vet ség meg ala ku lá sá nak 10 és 15

éves év for du ló já ra a te vé keny ség ös  sze fog la ló -

ját ki ad vány for má já ban je len tet tük meg. 2005-

ben el ké szült a SZMP XI. Or szá gos Ta lál ko zó -

já nak ese mé nye it rög zí tő ki ad vány is.

A ma gyar ta ní tá si nyel vű is ko lák jö vő jét je -

len tő sen be fo lyá sol ja a gyer me kek lét szá má -

nak az ala ku lá sa. Az SZMPSZ igyek szik fel tár -

ni is ko lá ink gyer mek lét szám-csök ke né sé nek

oka it, ös  sze füg gé se it, mi vel csak a szü le tés -

szám csök ke nés és az as  szi mi lá ció együt tes ha -

tá sá nak ré gi ón kén ti vizs gá la ta nyo mán jut ha -

tunk be avat ko zást se gí tő kö vet kez te té sek re.

Az SZMPSZ az 1996/97-es is ko lai év ben

vál lal ko zott egy olyan komp lex prog ram ki dol -

go zá sá ra, amely nek cél ja a ma gyar óvo dák ba

és is ko lák ba va ló be irat ko zás se gí té se volt. Az

Il  lyés Köz ala pít vány a prog ra mot több éven ke -

resz tül tá mo gat ta. A szö vet ség he lyi szin ten az

is ko lák ban és az egyes ré gi ók ban a Rá kó czi

Szö vet ség gel és a Cél ala pok kal kö zö sen vett

részt a prog ram meg va ló sí tá sá ban. A prog ram

1997 őszén a Mű ve lő dé si prog ram szü lők nek és
gyer me kek nek ki ad ván  nyal in dult. A fü zet szü -

lők nek, pe da gó gu sok nak to vább kép zé se ket kí -

nált, öt le te ket a ren dez vé nyek meg szer ve zé sé -

hez, igye ke zett ér ve ket fel so ra koz tat ni a Mi ért

ép pen ma gyar is ko lá ba? kér dés re.

Az el múlt évek ta pasz ta la ta alap ján le szö -

gez he tő, hogy a be irat ko zá si prog ram mal or -

szá go san és re gi o ná li san is fog lal koz ni uk kell

az is ko lák nak, a fe le lős szak mai in téz mé nyek -

nek, a kul tu rá lis és ci vil szer ve ze tek nek, az

egy há zak nak, min den ki nek, aki a meg ma ra dás -

ban gon dol ko dik.

Az SZMPSZ Páz mány Pé ter Ala pít vá nya

2003-ban a Ma gyar Ko a lí ció Párt já nak fel ké ré -

sé re fel vál lal ta a két or szág kor má nya ál tal alá -
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írt, a ked vez mény tör vény re épü lő ok ta tá si-ne -

ve lé si tá mo ga tá sok el jut ta tá sát a ma gyar nyel -

ven ok ta tó is ko lák szü lői szö vet sé ge i hez. Sa já -

tos meg ol dás ként Szlo vá ki á ban ez a tá mo ga tás

az is ko lás ko rú gyer me ke ket ne ve lő csa lá dok

tá mo ga tá sán kí vül is ko lá ink ok ta tá si szín vo na -

lá nak meg erő sí té sét is szol gál ja. Ha zai köz ok -

ta tá sunk anya gi el lá tott sá gát te kint ve, a Páz -

mány Pé ter Ala pít vány út ján ér ke zett tá mo ga -

tás se gí tett olyan te vé keny sé gek fel ka ro lá sá -

ban, me lyek a di á kok ma gyar ön azo nos sá gá nak

meg őr zé sét, az is ko lai és a sza bad idős te vé -

keny sé gek meg va ló su lá sát, ki bő ví té sét, és a

csa lá dok anya gi gond ja i nak mér sék lé sét egy -

aránt szol gál ják. Az ala pít vá nyon ke resz tül erő -

sö dött és élő vé vált az SZMPSZ kap cso la ta a

Szlo vá ki ai Ma gyar Szü lők Szö vet sé gé vel.

Az SZMPSZ te vé keny sé ge so rán több ha zai

in téz mén  nyel, szer ve zet tel mű kö dött és mű kö -

dik együt t. Ál la mi vo na lon si ke rült szo ros kap -

cso la tot ki épí te ni és fenn tar ta ni a SZK OM

Nem ze ti sé gi Fő osz tá lyá val, a tan fel ügye le ti

szer vek kel és az Ál la mi Pe da gó gi ai In té zet tel.

2005-től SZK OM tá mo gat ja a Pe da gó gus fó -
rum fo lyó irat ki adá sát és né hány tan tárgy ver -

seny meg szer ve zé sét. Si ke res pá lyá za tok nyo -

mán a SZK Kul tu rá lis Mi nisz té ri u ma is anya gi

tá mo ga tás ban ré sze sí tet te a nyá ri egye te mek

kí sé rő ren dez vé nye it és az em lék kon fe ren ci ák

meg ren de zé sét.

A Pe da gó gus szö vet ség ma gyar or szá gi kap -

cso la tai sok ré tű ek. Az ok ta tá si mi nisz té ri um

biz to sít ja az SZMPSZ szá má ra az in téz mé -

nyek kel és az ok ta tás ban ér de kelt szak mai szer -

ve ze tek kel az együtt mű kö dést, meg te remt ve

egyút tal a kap cso lat tar tás anya gi for rá sa it is. A

ha zai nyá ri egye te mek, az or szá gos pe da gó gus -

ta lál ko zó, a ta nul má nyi ver se nyek, az év kö zi

to vább kép zé sek, va la mint a nyá ri di ák tá bo rok

meg va ló sí tá sa so rán sa ját for rá sa in kon kí vül el -

ső sor ban a bu da pes ti ok ta tá si mi nisz té ri um tá -

mo ga tá sá ra szá mít ha tunk. A szlo vá ki ai ma gyar

pe da gó gu sok a ked vez mény tör vény ér tel mé -

ben ve het nek részt a ma gyar or szá gi to vább kép -

ző in té ze tek szín vo na las, kul tu rá lis ren dez vé -

nyek ben is gaz dag ren dez vé nye in, il let ve ré -

sze sül het nek a sza kkönyvásár lási ked vez mény -

ben. 

Ki sebb sé gi ok ta tá si in téz mény rend sze rünk

fej lesz té se, sa ját sá gos prob lé má ink meg ol dá sa,

né hány ren dez vény és kon fe ren cia meg szer ve -

zé se so rán ma gunk mö gött érez tük a MK nagy -

kö vet ség ének, a Ha tá ron Tú li Ma gya rok Hi va -

ta lá nak, akár csak a po zso nyi Ma gyar Kul tu rá lis

Köz pont nak jó in du la tú ránk fi gye lé sét A ma -

gyar is ko lák tan könyv el lá tá sát a ma gyar or szá gi

tan könyv ki adók és tan szer for gal ma zók is se gí -

tet ték, kö zü lük leg in kább az Apá czai Tan -

könyv ki adó tan köny vei je len tek meg leg na -

gyobb szám ban az is ko lák ban, né hány tan -

könyv fel ke rült a ha zai tan köny vek lis tá já ra is.

Az SZMPSZ a tag díj mel lett pá lyá za ti úton

igyek szik mű kö dé sét és szak mai prog ram ja i nak

meg va ló su lá sát anya gi lag biz to sí ta ni. Az Il  lyés

és az Apá czai Köz ala pít vány ok, va la mint a Szü -

lő föld Alap tá mo ga tá sa i ból az el múlt évek ben

le he tő ség nyílt a be irat ko zá si-, a szak kép zé si-,

di ák és egyéb prog ra mok fe de zé sé re, inf rast ruk -

tu rá lis fej lesz té sek re, de a szór vány te le pü lé sek

óvo dá i nak és is ko lá i nak se gí té sé re is. 

Si ke res nek ér té kel het jük az. Eu ró pai Uni ós

le he tő sé gek ki hasz ná lá sa irá nyá ba tett pá lyá za -

ti lé pé se ket. A 2003–2004-ben meg va ló sí tott

Phare prog ram után, mely a re gi o ná lis ok ta tás

in for má ci ós há ló za tá nak ki épí té sét se gí tet te, az

SZMPSZ 2006-ban is le he tő sé get ka pott a

Szlo vák Köz tár sa ság Ok ta tá si Mi nisz té ri u ma

ál tal fel ügyelt hu mán erő for rás ke ret ből egy

hos  szabb tá vú tananyagfe jlesztési pro jekt el in -

dí tá sá ra. 

Az SZMPSZ szo ros együtt mű kö dést foly ta -

tott és foly tat a ha tá ron tú li ma gyar pe da gó gus -

szö vet sé gek kel és a ha zai szak mai és ci vil szer -

ve ze tek kel. Köz éle ti fó ru mo kon több al ka lom -

mal társ szer ve zői fel ada to kat vál lalt fel a Ka -

ted ra Tár sa ság gal, a Fó rum In té zet tel, a Cse ma -

dok kal, a Szlo vá ki ai Ma gyar Szü lők Szö vet sé -

gé vel, gyü möl csö ző együtt mű kö dést foly tat a

Ma gyar Pe da gó gu sok Vass La jos Kó ru sá val.

Szer ve ze tünk a Szö vet ség a Kö zös Cé lo kért

egyik ala pí tó ja ként kap cso ló dott be a ked vez -

mény tör vény ből adó dó fel ada tok el lá tá sá ba, a

po zso nyi Nem ze ti sé gi Mú ze um mal kö zös di -

ák prog ra mo kat szer ve zett. 

Az SZMPSZ a szlo vá ki ai és ezen be lül a

ma gyar nem ze ti kö zös ség ok ta tás ügy ében
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meg va ló su ló re for mok, rend szer szin tű vál to zá -

sok to váb bi át gon dolt és ha tá ro zott foly ta tá sá -

ban ér de kelt. Szlo vá ki á nak az Eu ró pai Uni ó ba

va ló in teg rá ló dá sá val meg te rem tőd tek a fel té -

telei ar ra, hogy az or szág de mok ra ti kus, nyi tott,

pol gá ri jel le gét, gaz da sá gi fej lő dé sét biz to sít va,

sa já tos sá ga it és mul ti kul turális szí nes sé gét

meg őriz ve il lesz ked jen az EU or szá ga i nak ok -

ta tá si rend sze ré hez.

Az SZMPSZ a szlo vá ki ai ma gyar ok ta tás

fej lesz té sét a fi nan szí ro zás ál ta lá nos nor má i ra

tá masz ko dó, a nem ze ti sé gi ok ta tás ügy mű kö -

dé sé nek sa já tos sá ga it biz to sí tó ok ta tá si ön ren -

del ke zés és ön igaz ga tás ki épí té sé vel kép ze li el,

mely nek ke re té ben a szlo vá ki ai ma gyar nem ze -

ti kö zös ség szel le mi ér té kei, anya nyel vi mű -

velt sé gi kul tú rá ja az or szág és a ré gió po ten ci -

á lis tár sa dal mi, gaz da sá gi és kul tu rá lis erő for -

rá sá vá vál nak.
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A Ka ted ra Tár sa ság 1995 őszén Hodossy Gyu -

la kez de mé nye zé sé re ala kult meg Dunasz er da -

he lyen az zal a cél lal, hogy se gít se a Lil i um

Aurum ki adó ál tal ak kor meg je len te tett Ka ted -
ra pe da gó gus lap (ko ráb ban cser kész lap) szer -

kesz tő sé gé nek mun ká ját.

Már az el ső ös  sze jö ve te len meg mu tat ko -

zott, hogy a mint egy húsz pe da gó gus és köz éle -

ti sze mé lyi ség jó val több re ké pes, mint hogy

egy sze rű en csak egy szak lap ta nács adó tes tü le -

te le gyen. Az egy be gyűl tek ugyan is a szlo vák

ok ta tás ügy kor sze rűt len vol tá nak di ag nosz ti zá -

lá sa után ar ra a meg ál la po dás ra ju tot tak, mi e -

lőbb meg kell fo gal maz ni, hogy a meg vál to zott

tár sa dal mi kö rül mé nyek kö zött a gya kor ló pe -

da gó gu sok mi lyen is ko la rend szert tar ta nak

ered mé nye seb ben mű kö dő nek. A tes tü let meg -

ala ku lá sa után – il let ve azt meg elő ző en öt esz -

ten dőn át a Szlo vá ki ai Ma gyar Pe da gó gu sok

Szö vet sé gé ben – fel vá zolt el kép ze lé sek, fel ve -

tő dött gon do la tok alap ján e té ma for má ba ön té -

sé vel Csic say Ala jost bíz ta meg a Ka ted ra Tár -

sa ság. E dol go zat – mi vel leg több ele me már

évek kel előbb meg író dott, s a szer ző elő ször

1992 nya rán a De á ki Nyá ri Egye tem részt ve vő -

i vel is mer tet te, majd az SZMPSZ III. Or szá gos

Köz gyű lé sén, Kas sán 1993. no vem ber 27-én is

elő ter jesz tet te, ám meg vi ta tá sát az el nök ség

nem hagy ta jó vá – rö vid idő alatt el ké szült, és

„Ja vas la tok a szlo vá ki ai ok ta tás ügy át szer ve zé -
sé re” cí men lett vi ta té má ja 1995. de cem ber 16-

án Dunasz er da he lyen a Ka ted ra Tár sa ság nak. E

dol go zat egyes fe je ze te i nek elem zé se és rész le -

tes fel dol go zá sa lett a Ka ted ra Tár sa ság egész -

éves prog ram ja az 1995/1996-os tan év ben.

Egy- e gy té mát, il let ve té ma kört há rom-négy

szak em ber dol go zott fel, még pe dig úgy, hogy

egyi kük meg ír ta az ér te ke zést, ame lyet a töb bi -

ek kor re fe rá tu mok kal egé szí tet tek ki. Az el -

hang zott gon do la tok hoz, s a ve lük kap cso lat -

ban fel me rült prob lé mák hoz a Tár sa ság je len le -

vő tag ja i nak szin te mind egyi ke hoz zá fűz te a

sa ját vé le mé nyét. Vé gül kon szen zus alap ján

egy rö vid ál lás fog la lást fo gal maz tak meg,

amely előbb az Új Szó ban, majd a Ka ted ra so -

ron kö vet ke ző szá má ban meg je lent. A Ka ted ra
kö zöl te a re fe rá tu mo kat és a kor re fe rá tu mo kat

is, de a hos  szabb írá sok nak csak a ki vo na tát.

1996 őszén azon ban a Lil i um Aurum Hodossy

Gyu la ös  sze ál lí tá sá ban, Milan Zemko aján lá sá -

val az egész anya got az ál lás fog la lás ok kal

együtt tel jes ter je del mé ben ki ad ta A szlo vá ki ai
is ko la rend szer cí men, a Ka ted ra Köny vek so ro -

zat 7. ki ad vá nya ként. A könyv A Ka ted ra Tár -
sa ság re form ter ve ze tei al cí met kap ta, s a kö te -

tet a ki adó utóbb szlo vák nyel ven is ki ad ta, fő -

képp az zal a ké sőbb meg va ló sí tott cél lal, hogy

a szlo vák par la ment min den kép vi se lő jé nek az

asz ta lá ra ke rül jön.

A kö tet ben sze rep lő té mák és szer ző ik a kö -

vet ke zők vol tak: 

Csic say Ala jos: Ja vas la tok a szlo vá ki ai ok -
ta tás ügy át szer ve zé sé re

Lász ló Bé la: A pe da gó gus kép zés hely ze te
Szlo vá ki á ban

A ma gyar pe da gó gus kép zés hely ze te Szlo -
vá ki á ban

Kor re fe rá tu mok: Ku lacs De zső, Hor váth

Gé za, Nagy Er nő

Csic say Ala jos: Ön szer ve ző dő és ön fej lesz -
tő is ko la

Kor re fe rá tu mok: Ádám Zi ta, Laczkóné Er -

dé lyi Mar git, Mé szá ros Pé ter
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Nagy Er nő: Is ko la fenn tar tás, az is ko lák
szak mai irá nyí tá sa, fel ügye le te, hát tér in téz mé -
nyek

Kor re fe rá tu mok: Fibi Sán dor, Var ga Éva,

Ka rá csony Gyu la

Berényi Jó zsef: Az ön kor mány za ti is ko la
Kor re fe rá tu mok: Öllős Ár pád, Csúsz Pé ter,

Reit er Gé za

Szi ge ti Lász ló: Is ko la szer ke zet-is ko la há ló -
zat, kö zép is ko lák, szak mun kás kép zők

Kor re fe rá tu mok: Vaj da Bar na bás, Sza kál

Lász ló, Tóth La jos, Lend vay Ti bor, Pén zes Ist -

ván

Lo vász Gab ri el la: Ér dek vé de lem: pe da gó -
gus szer ve ze tek, szak mai ka ma ra

Kor re fe rá tu mok: Csáky Kár oly, Ipóth Bar -

na bás, 

Hecht An na: A pe da gó gu sok szak mai mi nő -
sí té se

Kor re fe rá tu mok: Dom sitz Je nő, Telek iné

Nagy Ilo na

A kö tet hez Vladislav Rosa, el is mert szlo vák

ok ta tá si szak em ber írt utó szót.

A má so dik kö tet vál to zat lan cím alatt 1999-

ben je lent meg a 15. Ka ted ra Könyv ként. Aján -

lást Szi ge ti Lász ló, az ok ta tá si mi nisz té ri um ál -

lam tit ká ra írt hoz zá.

A kö tet szer zői, il let ve az ülé se ken el hang -

zott re fe rá tu mok, kor re fe rá tu mok és ál lás fog la -

lás ok szer zői és cí mei a kö vet ke zők vol tak:

Mé szá ros Pé ter: Új mód sze rek, prog ra mok
si ke res be ve ze té se az alap is ko lák al só ta go za -
tán

Kor re fe rá tu mok: Csölle Te ré zia, Csík Zol tán

Csic say Ala jos: Öko ló gi ai is me re te ink, öko -
ló gi ai kul tú ránk

Kor re fe rá tu mok: Mé zes Pé ter, Andruskó

Im re, Kotiers Roman

Pék Lász ló: A ma gyar tan nyel vű gim ná zi u -
mok di ák ja i nak pá lya vá lasz tá sa – le he tő sé gek,
el kép ze lé sek, tár sa dal mi igé nyek – egy kér dő -
íves fel mé rés tük ré ben

Kor re fe rá tu mok: Nagy Bé la, Tí már Ist ván

Stredl Te ré zia: Mi le szel, ha nagy le szel?
(Va ló ság kép – jö vő kép)

Kor re fe rá tu mok: Csölle Te ré zia, Né meth

Mar git, Csáky Kár oly

Csáky Kár oly: A tan órán kí vü li fog la ko zá -
sok prob lé mái nap ja ink ban

Kor re fe rá tu mok: Fibi Sán dor, Zsi dó Já nos

(ka to li kus es pe res-plé bá nos)

Hor váth Gé za: A szlo vá ki ai ma gyar pe da -
gó gu sok nyelv hasz ná la ta

Kor re fe rá tu mok: Ko vács Lász ló, Lanstyák

Ist ván, Nagy Te réz

Csölle Te ré zia: Kez dő pe da gó gus a pá lyán
Kor re fe rá tu mok: Ür ge Jó zsef, Mé szá ros

Pé ter, Raf fay Má ria

Peter An tal (szlo vák szer ző): Az is ko la és
a szü lő kap cso la ta

Kor re fe rá tu mok: Mé szá ros Pé ter, Tu ba La -

jos, Né meth Mar git, Hu szár Lász ló

Ján Chlup (szlo vák szer ző): Az is ko lák és az
ok ta tás ügy anya gi tá mo ga tá sa

Kor re fe rá tu mok: Csic say Ala jos, Tóth La -

jos, Ipóth Bar na bás, Al bert Sán dor

A har ma dik kö te tet 2003-ban ad ta ki a ki -

adó a 29. Ka ted ra Könyv ként. A kö tet elő sza va -

ként sze rep lő aján lás A. Sza bó Lász ló tol lá ból

szár ma zik.

Szer zői, il let ve a ta nul má nyok cí mei a kö -

vet ke zők vol tak:

Ta kács Eri ka: Az alap is ko lák jog ala nyi sá -
gá ból ere dő bel ső prob lé mák

Kor re fe rá tum: Fibi Sán dor

Nagy Er nő: A de mok rá cia mű kö dé se az
alap is ko lá ban

Kor re fe rá tu mok: Reszu tyík Ist ván, Bolla

Kár oly

Al bert Sán dor: A szak kép zés mi nő sé gé nek
ja ví tá sa

Kor re fe rá tum: Fibi Sán dor

Per hács Já nos: Az is ko la és a pe da gó gi ai
tár sa da lom-tu do má nyok vi szo nya

Kor re fe rá tu mok: Stredl Te ré zia, Csáky Kár -

oly

Michal Vašeč ka (szlo vák szer ző): A ro ma
ki sebb ség Szlo vá ki á ban

Kor re fe rá tu mok: Pénzes né B. Ilo na, Var jú

Ka ta lin, Reis Éva

Mik lós Lász ló (kör nye zet vé del mi mi nisz -

ter): Kör nye ze ti ok ta tás – tan tárgy vagy alap elv
Kor re fe rá tu mok: Drozdík Ka ta lin,

Pomichal Richard

220 A. Sza bó Lász ló–Csicsay Alajos



Stredl Te ré zia: Gyer mek ko ri ne u ró zis
Kor re fe rá tum: Hor váth Gé za

Csic say Ala jos: A gyer mek ki szol gál ta tott -
sá ga, mint az egyik gát ló té nye ző

Kor re fe rá tum: Iványi Éva

De ák Lász ló: Az osz tá lyo zás re la ti viz mu sa
és a tan fel ügye let

Kor re fe rá tum: Hor váth Gé za

Csic say Kár oly: A ma gyar nyelv és iro da -
lom ta ní tá sá nak hely ze te és szín vo na la kö zép is -
ko lá ink ban

Kor re fe rá tum: Nagy Ador ján

Szabómi há ly Gi zel la: A két nyel vű is ko lai
ira tok ma gyar szö ve gé vel és a szlo vá ki ai ma -
gyar ok ta tás ter mi no ló gi á já val kap cso la tos
prob lé mák ról

Kor re fe rá tum: Zirig Ár pád

L. Er dé lyi Mar git: A pe da gó gus sze mé lyi sé -
ge

Kor re fe rá tu mok: Stredl Te ré zia, Belucz

Szil via

Stredl Te ré zia: Sikanéria – a gyer mek ko ri
zak la tás ról

Kor re fe rá tu mok: Bar ta los Aran ka, Né meth

Mar git, For ró Szil via

Stredl Te ré zia: Nyi tott is ko la
Gyógy pe da gó gia a nem ze ti sé gi ok ta tás ban
Kor re fe rá tu mok: For ró Zsu zsa, Szenczi

Edit

Ko vács Zsu zsan na: A ze nei ne ve lés és a te -
het ség gon do zás

Kor re fe rá tum: Hor váth Gé za

Vaj da Bar na bás: Ka ted ra 1994-2003 (A tíz

éves fo lyó irat elem zé se, amely nek csak rö vid

ös  sze fog la lá sa ke rült be le a kö tet be.)

A Ka ted ra Tár sa ság kez det ben ha von ta ülé -

se zett, ké sőbb két ha von ta, majd ne gyed éven -

ként. El ső év ben az is ko la rend szer át szer ve zé -

se, a pe da gó gi ai prog ra mok meg fo gal ma zá sá ra

va ló ösz tön zés, va la mint a szak mai ön szer ve -

ző dés kö rül folyt a vi ta, s a Tár sa ság ezek meg -

va ló sí tá sá ra bíz tat ta az is ko lá kat, il let ve a tan -

tes tü le te ket. Konk ré tab ban ar ra, hogy a szak -

mán be lül vég re meg va ló sul jon az an  nyi ra

óhaj tott de mok rá cia, nyi tot tab bá vál jon az is -

ko la, őszin téb bé sze lí dül je nek az em be ri kap -

cso la tok, mi ál tal az is ko la a min den ko ri po li ti -

kai elit ha ta lom gya kor lá sá nak egyik esz kö zé -

ből ter mé sze tes mó don szol gál ta tó in téz mény  -

nyé ala kul át. Saj nos a meg vi ta tott té mák és a

ve lük kap cso la tos ál lás fog la lás ok köz zé té tel -

ének el le né re a Tár sa ság ez irá nyú tö rek vé sé ből

vaj mi ke vés va ló sult meg. Min de nek előtt azért,

mert a mi nisz té ri um kép te len volt egy kor sze rű

ok ta tás ügyi prog ram ki dol go zá sá ra, il let ve ami

nagy ke ser ve sen ös  sze állt, an nak el fo ga dá sa

nem tör tént meg a tör vény ho zás ban, s egy köz -

pon ti prog ram hi á nyá ban a tan tes tü le tek moz -

dul ni sem mer tek. Ugyan ak kor a ha tal mon le vő

pár tok az is ko lá kat ki szol gál tat ták az őket köz -

vet le nül irá nyí tó hi va ta lok nak, s vé gül a pol -

gár mes te rek nek. Az ága za ti szak szer ve zet,

akár csak a rend szer vál tás előt t, a po li ti kai-gaz -

da sá gi ha ta lom ki szol gá ló já nak sze re pét töl töt -

te be. A szak mai ér dek vé del mi szer ve ze tek,

(ame lyek kö zül leg szer ve zet tebb és leg né pe -

sebb az SZMPSZ volt), a cél el éré se ér de ké ben

nem tud tak vagy ép pen nem akar tak ös  sze fog -

ni a szak mai mű he lyek kel, ese tünk ben a Ka ted -

ra Tár sa ság gal.

Mi re meg ada tott a le he tő ség, hogy az is ko -

lák önál ló ak le gye nek, fenn tar tó ik pe dig az ön -

kor mány zat ok let tek, az igaz ga tók po zí ci ó ja

an  nyi ra meg erő sö dött, hogy már be széd té ma -

ként sem ve tő dött fel a be osz tott ta ní tók, ta ná -

rok, szü lők és di á kok, va gyis a le het sé ges is ko -

la pol gá rok prog ram ké szí tő mun ká já nak a le he -

tő sé ge. E nél kül pe dig az ok ta tá si in téz mé nye -

ken be lü li de mok rá cia le he tő sé ge igen cse kély,

leg fel jebb az igaz ga tó hoz zá ál lá sán mú lik. Ma -

radt hát a ré gi alap hely zet, min den ki min den ki -

nek a ki szol gál ta tott ja volt. A fe szült lég kör ter -

mé sze tes ve le já ró ja a bi zal mat lan ság, az

autorit er pe da gó gu si hang vé tel – nem csak a ta -

nu lók kal, di á kok kal, ha nem a szü lők kel szem -

ben is –, amely rá nyom ja bé lye gét nem csak

Szlo vá kia, ha nem Eu ró pa, mi több, a vi lág

szin te min den ál la má nak in téz mé nyes ne ve lő-

ok ta tói gya kor la tá ra is. Va ló szí nű leg a leg több

is ko lai ku darc, konf lik tus és nyers ag res  szi vi tás

(a ta nu lók, di á kok nyílt szem be for du lá sa ta ná -

ra ik kal, egy más sal és a fel nőt tek kel ál ta lá ban)

gyö ke re eb ben ke re sen dő. E prob lé ma meg ol -

dá sá nak le he tő sé gei a Ka ted ra Tár sa ság ülé se in

egy elő re nem be fe je zett té ma. 
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A Ka ted ra Tár sa ság tag jai dol go za ta i kért,

kor re fe rá tu ma i kért kü lön ho no rá ri u mot nem

kap nak, uta zá suk, ét kez te té sük és eset le ges

szál lá suk költ sé ge it a Ka ted ra Ala pít vány áll ja,

ame lyet 1995-ben hoz tak lét re ma gán sze mé -

lyek, s cél ju kat a kö vet ke ző kép pen ha tá roz ták

meg: „Az ala pít vány fel ada tul vál lal ja a Ka ted -

ra Tár sa ság te vé keny sé gé nek anya gi tá mo ga tá -

sát, a Ka ted ra fo lyó irat költ sé ge i nek fi nan szí -

ro zá sát, a Ka ted ra Köny vek és Fü ze tek ki adá -

sá val kap cso la tos költ sé gek fe de zé sét és a Ka -

ted ra Na pok anya gi tá mo ga tá sát”.

A Ka ted ra Ala pít vány és a Ka ted ra Tár sa ság

kez det től fog va leg fon to sabb ren dez vé nyé nek

a Ka ted ra Na po kat te kin ti, ame lye ket éven te

leg alább egy al ka lom mal ren dez meg. E nyi tott

szak mai na po kon részt ve vő pe da gó gu sok al ko -

tó mó don cse rél het nek vé le ményt a ne ve lés és

ok ta tás ál ta luk fon tos nak tar tott bár me lyik

prob lé má já ról. Ter mé sze tes, hogy a vi tá kat jól

fel ké szült elő adók (ki vá ló ma gyar or szá gi és

szlo vá ki ai szak em be rek) ve ze tik be.

Hos  szú len ne rész le te sen tag lal ni, hogy tíz

esz ten dő le for gá sa alatt mi min den nel fog lal ko -

zott a Ka ted ra Tár sa ság. Sok szí nű te vé keny sé -

gé ből ér de mes ki emel ni azt az ün ne pi kon fe -

ren ci át, ame lyet a szlo vá ki ai ma gyar is ko lák

meg nyi tá sá nak öt ve ne dik év for du ló ja al kal má -

ból 1999 őszén szer vez tek Ko má rom ban. Társ -

ren de ző ként csat la ko zott a Tár sa ság hoz az

SZMPSZ Or szá gos Vá laszt má nyá nak El nök sé -

ge is. A meg hí vott ven dé gek kö zött ott vol tak a

még élő is ko la ala pí tó ta ní tók, ta ná rok, aki ket a

Ka ted ra Ala pít vány em lék pla ket tel tün te tett ki.

A má sik fon tos ren dez vény re 2000 szep -

tem be ré ben ke rült sor Dunasz er da he lyen,

amely nek cél ja A XXI. szá zad is ko lá ja cí mű

prog ram meg vi ta tá sa volt. Ahogy a Ka ted ra
2000/2. szá ma ír ta: „Há rom or szág, Auszt ria,

Ma gyar or szág és Szlo vá kia ha tár men ti ré gi ó i -

nak ok ta tás ügyi in téz mé nyei és szer ve ze tei

fog tak ös  sze, ki cse rél ve ok ta tás ügyi is me re te i -

ket és ta pasz ta la ta i kat – mind ez zel az eu ró pai

egye sü lés év szá za da, a XXI. szá zad igé nye i nek

men tek elé be.”

Egy to váb bi ki emelt ren dez vény volt a

2000. ok tó ber 6–7-i IX. Ka ted ra Na pok, ame -

lyen az SZMPSZ Dunasz er da he lyi Te rü le ti Vá -

laszt má nya a já rás nak negy ven olyan pe da gó -

gu sát tün tet te ki, akik a szlo vá ki ai ma gya rok -

nak há rom nem ze dé két ne vel ték-ok tat ták anya -

nyelv ükön.

A kez det ben mint egy húsz ta got szám lá ló

Ka ted ra Tár sa ság tag lét szá ma az ez red for du ló -

ra fo ko za to san negy ven nyolc ra emel ke dett.

Rész ben azért, mert új ma gyar ci vil szer ve ze -

tek ala kul tak, ame lyek kép vi sel tet ni kí ván ták

ma gu kat a Tár sa ság ban, más részt szük sé ges sé

vált, hogy a Tár sa ság ban he lyet kap ja nak az ál -

la mi ok ta tá si hi va ta lok és pe da gó gi ai, il let ve

mód szer ta ni in té ze tek ma gyar mun ka tár sai is.

1998-ban pe dig az egyé ni tag ság is le he tő vé

vált olyan pe da gó gu sok szá má ra, akik nek köz -

re mű kö dé sét a Tár sa ság tag jai fon tos nak tar tot -

ták. E mon da tok ból ki tű nik, hogy meg ala ku lá -

sa kor a Ka ted ra Tár sa ság olyan ta gok ból te vő -

dött ös  sze, akik a ki lenc ve nes évek ele jén meg -

ala kult szlo vá ki ai ma gyar po li ti kai pár to kat, ci -

vil szer ve ze te ket, egy le te ket, moz gal ma kat, na -

gyobb is ko lá kat, egye te mi tan szé ke ket vagy

mun ka cso por to kat kép vi sel tek ben ne. Mind -

egyik egy- e gy ta got de le gál ha tott, ki vé ve a pe -

da gó gus szö vet sé get, ame lyet ket ten kép vi sel -

tek.

A Tár sa ság ülé se in va ló sze mé lyes rész vé -

tel sem mi eset re sem vált kö te le ző vé, már csak

azért sem, mert vol tak, il let ve van nak a Tár sa -

ság nak olyan tag jai, akik Dunasz er da he lytől je -

len tős tá vol ság ra lak nak, te vé keny ked nek, s

mun ka kö ri el fog lalt sá guk mi att nem min dig

tud nák hos  szabb idő re sza bad dá ten ni ma gu kat.

Ez a fel té tel kez det től fog va ér vény ben ma radt,

s egy szak mai mű hely szá má ra meg en ge dett.

Egyes ta gok tá vol lé te azért sem okoz na gyobb

prob lé mát, mert a re fe rá tu mo kat és a kor re fe rá -

tu mo kat az ülé sek előtt leg alább két hét tel min -

den tár sa sá gi tag meg kap ja, s ha nem tud az

ülé sen részt ven ni, vé le mé nyét írás ban is ki fejt -

he ti a té má val kap cso lat ban. 

A fel dol go zott té mák szer ző i nek szá má ból

vi lá go san ki tű nik, hogy ők töb ben van nak, mint

amen  nyi tag ja van a Tár sa ság nak. Nem ti tok,

hogy túl nyo mó több sé gük nem is tag ja e szak -

mai tes tü let nek, de akit fel kér tek egy- e gy dol -

go zat (re fe rá tum vagy kor re fe rá tum) meg írá sá -

ra, szí ve sen vál lal ta. 
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Az el ső év ben, az az 1995-ben és 1996 ele -

jén még nem volt a Tár sa ság nak el nö ke, de mi -

u tán a mun ka na gyobb len dü le tet vett, s a ta gok

te vé keny sé ge ál tal a Tár sa ság szak mai mű hely  -

lyé for má ló dott, s ez ál tal fel hív ta ma gá ra a fi -

gyel met mind Szlo vá ki á ban, mind Ma gyar or -

szá gon, fenn tar tó já nak, a Ka ted ra Ala pít vány -

nak a mun ka tár sai 1996 őszén úgy ha tá roz tak,

hogy kel le nek olyan sze mé lyek, akik szük ség

ese tén a Tár sa sá got szak mai fó ru mo kon is kép -

vi se lik. Ezért a Tár sa ság el nö ké nek Csic say

Ala jost (aki az SZMPSZ-t kép vi sel te a Tár sa -

ság ban), al el nök nek pe dig Ko vács Lász lót (a

Ka ted ra szer kesz tő bi zott sá gá nak tag ját) vá lasz -

tot ta a tag ság. Csic say Ala jos 2002 ta va szá ig

töl töt te be e tiszt sé get, amely ből nyug dí jas ko -

ra mi at ti vis  sza vo nu lá sa után a tag ság A. Sza bó

Lász lót vá lasz tot ta meg el nök nek.

A ma gyar or szá gi szak mai ta lál ko zók kö zül,

ame lyek re a Tár sa ság min den ko ri el nö ke is

rend sze res meg hí vást ka pott, ki emel ked nek a

„Ma gyar tu do má nyos ság kül föld ön” cí men az

MTA El nö ki Bi zott sá gá nak két éven te meg ren -

de zett mű hely fó ru mai Deb re cen ben, me lyek fő

szer ve ző je Berényi Dé nes aka dé mi kus. 

1997 no vem be ré ben a lon do ni Minor i ty

Rights Group „Mű ve lő dés és ne ve lés Kö zép- és
Dél ke let-Eu ró pa több nem ze ti sé gű tár sa dal ma -
i ban” cí men ren de zett öt or szág – Bul gá ria,

Len gyel or szág, Ma gyar or szág, Ro má nia és

Szlo vá kia – öt-hat ta gú de le gá ci ó i nak rész vé te -

lé vel nem zet kö zi kon fe ren ci át Szó fi á ban. A

somor jai Fó rum In té zet aján lá sá ra a Szlo vá ki át

kép vi se lő cso port ba be ke rült a Ka ted ra Tár sa -

ság két tag ja is, Héder Ág nes és Csic say Ala jos

sze mé lyé ben. A Tár sa ság alap el vei kö zé tar to -

zik, ha va la ki akár az or szág te rü le tén, akár kül -

föld ön kép vi se li a szlo vá ki ai ma gyar pe da gó -

gu so kat, el vá rás tő le, hogy a ren dez vé nyen ne

pas  szív hall ga tó ként ve gyen részt, ha nem szó -

lal jon is fel. Ez elől ki sem le he tett vol na tér ni

Bul gá ri á ban, ahol a meg je len tek előtt rész le te -

sen kel lett is mer tet ni a szlo vá ki ai ma gya ro kat

érin tő ok ta tás ügyi prob lé má kat. E ta nács ko zás

épp ab ban az idő ben tör tént, ami kor a Mečiar-

ko r mány ban az ok ta tás ügyi tár ca a Szlo vák

Nem ze ti Párt ke zé ben volt, amely a leg dur vább

in téz ke dé se ket hoz ta a ma gyar is ko lák el len.

(egy nyel vű bi zo nyít vá nyok, az ún. al ter na tív

is ko lák lét re ho zá sá nak ter ve ze te, a pe da gó gus -

kép zés el le he tet le ní té se).

Mi helyt 1996 őszén meg je lent a Ka ted ra

Tár sa ság re form ter ve ze té nek el ső kö te te, el ső -

ként a ma gyar or szá gi Is ko la kul tú ra cí mű fo lyó -

irat re a gált rá 97/6–7. ös  sze vont szá má ban írt

ró la mél ta tó is mer te tést K. Nagy Ka ta lin A
szom széd rét je… cí men. Vé gül fel fi gyelt a Tár -

sa ság mun ká já ra a szlo vák kor mány is ko la ügyi

mi nisz te re Eva Slavkovská is. Ám ahe lyett,

hogy öröm mel fo gad ta vol na az ok ta tás ügy

job bí tá sá ra vo nat ko zó „alul ról jö vő kez de mé -

nye zést”, egy új ság ban fe jez te ki fel há bo ro dá -

sát a fö lött, hogy egy ma gyar pe da gó gus cso -

port Dunasz er da he lyen ar ra tö rek szik, hogy

Szlo vá kia ok ta tás ügy ét rá han gol ja Ma gyar or -

szág éra. A Ka ted ra Tár sa ság ról az volt a vé le -

mé nye, hogy ve sze del mes ak na mun kát fejt ki,

amely árt a szlo vák ér de kek nek, s ők ezt saj ná -

la tos mó don ad dig nem vet ték ész re. Hogy

pon to san mi az, ami árt ha tott vol na Szlo vá ki á -

nak, azt nem je löl te meg.

A Dzurinda-ko r mány ba, mint tud va le vő, a

há rom ma gyar párt ból egye sült Ma gyar Ko a lí -

ció Párt já nak tag jai is be ke rül tek. Min den ki ab -

ban re mény ke dett, hogy a kor mány ok ta tás ügyi

prog ram já ba be épül het a Tár sa ság re form ter ve -

i nek a mag va is, el ső sor ban Szi ge ti Lász ló ál -

lam tit kár nak, ké sőb bi ok ta tá si mi nisz ter nek,

va la mint A. Sza bó Lász ló nak, az ok ta tá si tár ca

nem ze ti sé gi fő osz tá lya ve ze tő jé nek kö szön he -

tő en. Si ke rült is el fo gad tat ni több el kép ze lést,

ám a ne héz kes hi va ta li ap pa rá tus nak, il let ve a

re for mok foly to nos ha lo ga tá sá nak kö szön he tő -

en a tel jes célt a je len tős erő fe szí tés el le né re

sem le he tett ma ra dék ta la nul meg va ló sí ta ni.

Mind et től füg get le nül a Tár sa ság mun ká ja ki -

tar tó an foly ta tó dik, és to vább ra is az in du lás kor

meg fo gal ma zott alap el vek ér tel mé ben zaj lik a

szak mai tes tü let te vé keny sé ge.

A Ka ted ra Tár sa ság meg ala ku lá sa kor azt az

űrt sze ret te vol na be töl te ni, amely a szak mai

prob lé mák ke ze lé sé re hi va tott fó ru mok meg -

szű né se ál tal ke let ke zett. Szak sze rű mun ká já -

val az el múlt esz ten dők so rán si ke rült olyan te -

kin télyt ki vív nia, amely el en ged he tet len fel té -

te le az ok ta tás ügyi ön szer ve ző dés nek.
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1. AZ SZMPSZ NYÁ RI EGYE TE MEI

1.1. De á ki, Ko má ro mi és Ri ma szom ba ti

Nyá ri Egye tem (1992–1996)

Az el ső nyá ri egye tem cél ja, mint ahogy az el -

kö vet ke ző ké is (Pukkai Lász ló, az SZMPSZ el -

ső el nö ke meg fo gal ma zá sá ban): „A szlo vá ki ai

ma gyar pe da gó gu sok szak mai fej lő dé se, meg -

is mer te té se a szak tu do mány ok leg újabb ered -

mé nye i vel, a szak tan tár gyak mód szer ta ni új -

don sá ga i val.” A Kár pát-me den ce pe da gó gus -

szö vet sé gei kö zül el ső ként az Szlo vá ki ai Ma -

gyar Pe da gó gu sok Szö vet sé gé nek si ke rült

meg va ló sí ta nia a pe da gó gu sok bel ső mo ti vá ci -

ó já ra épü lő, szak mai fej lesz té sét meg cél zó nyá -

ri egye te met. 

Az SZMPSZ el ső nyá ri egye te mé nek hely -

szí ne De á ki volt 1992 nya rán. A Pray-kó dex s a

ben ne ta lált el ső ma gyar ös  sze füg gő nyelv em -

lé künk, a Ha lot ti be széd és Kö nyör gés hely szí -

né nek üze ne te, szel le mi ki su gár zá sa van, ezért

esett a vá lasz tás De á ki ra. A De á ki Nyá ri Egye -

tem fo ga lom a Kár pát-me den ce ma gyar pe da -

gó gu sai kö ré ben, mert meg ha tá ro zó és el ső lé -

pés volt a sza bad ság lég kör ében egy ci vil szer -

ve zet szá má ra a szak mai élet meg in dí tá sa

szem pont já ból, a szlo vá ki ai ma gyar pe da gó gu -

sok ér tel mi sé gi éle té nek ala kí tá sá ban.

A De á ki Nyá ri Egye tem szer ve zői az

SZMPSZ Or szá gos Kép vi se lő tes tü le te mel lett

a Galán tai Te rü le ti Kép vi se lő tes tü let, a De á ki

Alap is ko la SZMPSZ Alap szer ve ze te volt, tá -

mo ga tói: a Ma gyar Köz tár sa ság po zso nyi Kul -

tu rá lis Köz pont ja, az Il  lyés Köz ala pít vány, a

bu da pes ti szék he lyű Mű ve lő déi és Köz ok ta tá si

Mi nisz té ri um Et ni kai és Nem ze ti Ki sebb sé gi

Fő osz tá lya, a Cseh szlo vá ki ai Ma gyar Kul tú rá -

ért Ala pít vány és a Ma gya rok Vi lág szö vet sé ge

vol tak. Elő adói a Cseh szlo vá ki ai Ma gyar Tu -

do má nyos Tár sa ság szak em be rei, az EL TE Ta -

nár kép ző Fő is ko la ta ná rai, a Győr–Moson–

Sop ron Me gyei Ok ta tá si Köz pont elő adói és a

Sop ro ni Óvó kép ző Fő is ko la ta ná rai.

A De á ki Nyá ri Egye tem 1992. jú ni us 29. és

au gusz tus 7-e kö zött zaj lott hat hé ten ke resz tül

hat szak cso port ban a he lyi kul túr ház ban, ahol a

részt ve vők el szál lá so lá sát is biz to sí tot ták. A pe -

da gó gu sok a kö vet ke ző szak cso port ok ban ké -

pez het ték ma gu kat: ma gyar nyelv és iro da lom,

ma te ma ti ka, fi zi ka-ké mia, tör té ne lem, óvo da -

pe da gó gia, alap is ko la al só ta go zat. Az el ső

nyá ri egye te men a 181 részt ve vő nek 53 ta nár

adott elő.

A kö vet ke ző évek ben a De á ki Nyá ri Egye -

tem szak mai prog ram jai tel je sen más szer ve zé -

si stí lus ban és tar tal mi el ren de zés ben zaj lot tak. 

A to vább kép zés idő tar ta ma egy hét lett, a

prog ra mok meg va ló sí tá sa úgy ala kult, hogy

dél előtt ple ná ris elő adá sok hang zot tak el az is -

ko la ve ze tés ről, a pe da gó gi ai prog ram ké szí té -

sé ről, a he lyi ne ve lé si prog ram meg al ko tá sá ról,

a di ák ön kor mány zat ok ról, az is ko la szö vet sé -

gek ki ala kí tá sá ról, szer ve zé sé ről és mű köd te té -

sé ről. A ple ná ris elő adá so kat a deb re ce ni Kos -

suth La jos Tu do mány egye tem ta ná rai: Petrikás

Ár pád és Sass At ti la, va la mint a deb re ce ni Köl -

csey Fe renc Re for má tus Ta ní tó kép ző ta ná rai:

Nan szákné dr. Cser falvy Ilo na, Sass Attiláné és

Fer enczi Ist ván, a nyír madai ál ta lá nos is ko la

igaz ga tó ja tar tot ták. Az el ső nyá ri egye te mek

ala kí tot ták a pe da gó gu sok szak mai szó kincs ét,

új rá lá tást nyer tek az ok ta tás vi lá gá ra, an nak

szer ve zé sé re és mű köd te té sé re, a ne ve lő-ok ta tó
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mun ka szer ve zé sé re, az is ko la ve ze tés új el ve i -

re, szem pont ja i ra és ös  sze te vő i re. Dél utá non -

ként a de á ki alap is ko la tan ter me i ben tan tár gyi

szek ci ók ke re té ben folyt a to vább kép zés. A

kép zé sek nek „csak ” tan tár gyi jel le gük volt, az

ös  sze tar tó te ma ti ka még nem jel le mez te a prog -

ra mo kat, a tar ta lom át adá sá nak for má já ban az

elő adás do mi nált. Ezért is vol tak az egyes kép -

zé sek „át jár ha tó ak”, így a részt ve vők ked vük re

„cse me géz het tek” az egyes elő adá sok ból. A

részt ve vők szá ma is vál ta ko zott az ál tal, mely

té má kat vagy elő adó kat ré sze sí tet ték előny ben

a pe da gó gu sok.

A má so dik De á ki Nyá ri Egye tem idő pont ja

1993. jú li us 11–17. volt. A 180 részt ve vő a kö -

vet ke ző szak cso port ok ban ké pez te to vább ma -

gát: fi zi ka, alap is ko la al só ta go zat, ének-ze ne,

ma gyar iro da lom, is ko la ve ze tés, tör té ne lem,

óvo da pe da gó gia. A szer ve zők az egyes szak -

mai prog ra mok ös  sze ál lí tá sá ra ha zai gya kor ló

pe da gó gu so kat kér tek fel. A dél előt ti ple ná ris

elő adá sok té má it és elő adó it azért is ér de mes

fel so rol ni, mert az el kö vet ke ző év ti zed ben a

szak mai to vább kép zé sek tör té ne té nek vis  sza-

vis  sza já ró ven dég elő adói. Íme:

– Eti kai kér dé sek a pe da gó gi á ban – Mayer

Zol tán, Győr; 

– A pe da gó gus is ko lai te vé keny sé ge –

Petrikás Ár pád, Deb re cen, KLTE

– Tár sa da lom és is ko la ma – Mojzes Ka ta lin,

Deb re cen, KLTE

– Te het ség gon do zás az is ko lá ban – Sass

Attiláné, Deb re cen, KFRTF

– Ta nul má nyi ered mény mé rés – Med v e gy

Til da, Győr, MPI

– Az óvo dá ból az is ko lá ba va ló át me net prob -
lé mái – Tóth Ma ri ann, Sop ron, ÓF

– Pe da gó gi ai prog ram – Fer enczi Ist ván

–Nyírmada, ÁI

– Irá nyí tás és ön irá nyí tás a ne ve lő mun ká ban
– Sass At ti la, Deb re cen, KLTE

– Re la xá ci ós gya kor la tok – Cse hi Ágo ta, Ko -

má rom

– A ta nár sze mé lyi sé ge – Mayer Zol tán, Győr

Pe da gó gi ai szol gál ta tás – Annási Fe renc,

Győr, MPI.

A har ma dik De á ki Nyá ri Egye tem 1994. jú -

li us 10–16. kö zött zaj lott. A dél előt ti órák ban a

de á ki kul túr ház ban ple ná ris elő adá sok hang -

zot tak el az is ko la fej lesz tés ről, dél után az alap -

is ko la és az óvo da tan ter me i ben tíz tan tár gyi

szek ci ó ban folyt a to vább kép zés. A ple ná ris

elő adá sok „Mi a mű velt ség a XX. szá zad for du -
ló ján” és a „VI. Ne ve lés ügyi Kong res  szus” té -

má kat érin tet ték. Az elő adó Petrikás Ár pád, a

deb re ce ni KLTE Ne ve lés tu do má nyi Tan szék

tan szék ve ze tő je volt.

A szak cso port ok nem egy sé ges kon cep ció

kö ré szer ve ződ tek, így az egyes elő adá sok át -

jár ha tó ak vol tak.

Az óvo da pe da gó gi ai szak cso port 40-45

részt ve vő je a nép ze ne, nép ha gyo mány őr zés,

gyer mek já ték ok he lye az óvo dá ban té má kat

jár ta kö rül. Az elő adók a sop ro ni Óvó kép ző Fő -

is ko la ta ná rai vol tak, de Ágh Ti bor nép ze ne ku -

ta tó is elő adó ja volt a szak cso port nak.

A ta ní tók szak cso port já ban a 60 részt ve vő a

kö vet ke ző té mák kal fog lal ko zott: nép rajz,

Freinet-mód sz er, stí lus elem zés, eti ka, a szö -

veg elem zés alap jai, az anya nyelv ta ní tá sá nak

mód sze rei, mű elem zés, kézs zorobán. Az elő -

adók a nyi trai Pe da gó gi ai Fő is ko la, a győ ri

Apá czai Cse re Já nos Ta ní tó kép ző Fő is ko la ta -

ná rai, il let ve De ák Lász ló és De ák Lás zlóné, a

nád sze gi alap is ko la (a Freinet-mód sz er al kal -

ma zói) pe da gó gu sai vol tak.

Az is ko la ve ze tés szak cso port já ban (20

részt ve vő) az elő adók kö zött ta lál juk Petrikás

Ár pá dot, Sass At ti lát, Mojzes né Szé kely Ka ta -

lint a deb re ce ni KLTE ta ná ra it, va la mint Páldi

Já nost, a szol no ki Var ga Ka ta lin Gim ná zi um

nyu gal ma zott igaz ga tó ját. A té mák kö zött sze -

re pel tek: sze mé lyi ség rend szer; irá nyí tás – ön -

irá nyí tás – au to nó mia az is ko lá ban; az if jú sá gi

szub kul tú rák jel lem zői és az is ko lai szo ci a li zá -

ció; a ne ve lés cél jai és fel ada tai; cso port lé lek -

tan; mun ka meg osz tás a ve ze tés ben; a bel ső el -

len őr zés rend sze ré nek ki épí té se; di ag nosz ti kus

ér té ke lés.

A kép ző mű vé szek szak cso port ját 17 részt -

ve vő al kot ta. Té má ik: báb ké szí tés, já ték és al -

ko tás, a nép rajz ta ní tá sa az is ko lá ban; tűz zo -

mánc; gra fi kai tech ni kák; agya go zás. Az elő -

adók so rá ban: Barsi Ern, Már ta Mag dol na, Ba -

ra nyai Ani ta Győr ből; Biró Ág nes, Plich ta Éva

Vágsel lyéről; Szanyi Má ria Galán táról vol tak.
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A szol fézs-kar ve ze tés szak cso port (12

részt ve vő) elő adá sa i nak tar tal má ból: hang kép -

zés – re zo nan cia; kar ve ze tés; ve zény lé si tech -

ni kák; dal lam írás, szolmizá ció. E szak cso port -

be li elő adók: Ka to na Ti bor, Ador ján Ilo na,

Csáp né Ka tó Ani kó.

A ma te ma ti ka szak cso port tar tal mát 28

részt ve vő hall gat ta. Elő adók és té mák: Pósa

La jos: Te het ség gon do zás; Peller Jó zsef: A moz -
gás rej té lye; Pin tér Fe renc: Ve gyes fel ada tok;
Vanc só Ödön: Egy al ter na tív ok ta tá si le he tő -
ség; Ju hász Nán dor: Ma te ma ti kai mé ré sek, Mé -
ré sek a pe da gó gi á ban; Kár olyi Kár oly: Le ve le -
ző ver se nyek. Ha zai elő adók: Mé szá ros Jó zsef

(Galánta), Keszegh Ist ván (Ko má rom), Csölle

Te réz (Dunaszerdahely) vol tak.

A föld rajz sza ko sok szak cso port já ban 15

részt ve vő vel és az elő adók kal a kö vet ke ző elő -

adá so kat tar tot ták meg: Se bők Lász ló: Nem ze -
ti sé gek a Kár pát-me den cé ben; Harna Ist ván:

Szlo vá kia és Cseh or szág gaz da sá gi kap cso la -
tai; Hor váth La jos: Tan ter vek és tan köny vek;
Olasz Gé za: Szlo vá kia re gi o ná lis fel osz tá sa;
Sidó H. Zol tán: Kö zép- és Ke let-Eu ró pa gaz da -
sá gi hely ze te 1989 után; Kele Fe renc: Az Észa -
ki-sark tól a Gala pagosz-szigetekig.

A né met nyelv és mód szer tan szak cso port té -

mái (8 részt ve vő): Né met Imréné: A né met nyelv
ta ní tá sá nak ha té kony mód sze rei; Kósa Éva:

Nyel vi já té kok a né met nyelv ta ní tá sá ban; Me -
sék, mon dák, szö veg fel dol go zás; Sa rol ta Pav -

líková: Já té kos mód sze rek a nyelv ta ní tás ban;
Semel lik er: Szö veg elem zés, be széd fej lesz tés.

Az an gol nyelv és mód szer tan szak cso port

13 részt ve vő jét Kor mos Ju dit (Bu da pest, Lon -

don Stú dio) ve zet te vé gig a kö vet ke ző té má -

kon: Intro duc tion; War m-ap; Vocab u lary;

Teach ing Gram mar; Teach ing Vocab u lary;

Teach ing lis ten ing; Gram mar gerund and

infini tive; Teach ing Songs; Prac ti cal Writ ings;

Teach ing Writ ing; Teach ing Read ing – exten -

sive and inten sive Read ing; Skills Devel op -

ment – Speak ing; Role plays; Lan guage Teach -

ing Meth ods and Aproach es; The Lan guage of

Dis cus sion.

A szlo vák nyelv és mód szer tan szak cso port

elő adá sa it a po zso nyi Ál la mi Pe da gó gi ai In té -

zet szak em be rei tar tot ták a 42 részt ve vő nek. A

tar ta lom ból: mű elem zés; az új tan köny vek és a

szlo vák nyelv ok ta tá sá ban al kal maz ha tó gyer -

mek lap ok be mu ta tá sa; mon dat elem zés; gyer -

mek iro da lom; nép dal ok ta ní tá sa. 

A III. De á ki Nyá ri Egye tem 10 szak cso port -

já ban 196 pe da gó gus 82 elő adó 179 elő adá sát

hall gat ta meg.

Ezen nyá ri egye tem kul tu rá lis ren dez vé nyei

ke re té ben ke rült sor a ha zai po li ti ku sok nak és

az ok ta tá si tár ca kül döt tek nek (Emil Komárek,

Ján Zuberec, Kre jza Jó zsef) ta lál ko zó já ra és

meg be szé lé sé re. Kon cer tet adott a Fa kó ze ne -

kar, és a részt ve vők nek mód juk volt meg te kin -

te ni a de á ki ka to li kus temp lo mot. 

1995-re a nyá ri egye tem „ki nőt te” De á kit.

Új szer ve ző csa pa tok je lent kez tek Ko má rom -

ban és Ri ma szom bat ban „te her men te sí te ni” az

ere de ti hely színt. De De á ki még ma radt.

Ko má rom 1995. jú li us 3–7. kö zött adott ott -

hont (Ipa ri Kö zép is ko la Di ák ott ho na) a Zsol nai

Jó zsef ál tal ki dol go zott Nyel vi, iro dal mi és

kom mu ni ká ci ós prog ram (NYIK) kép zé se i nek.

A to vább kép zés az alap is ko la 1–5. év fo lya ma -

in ta ní tó pe da gó gu sok fel ké szí té sét érin tet te ol -

va sás, he lyes ej tés, írás, be széd mű ve lés, fo gal -

ma zás, kom mu ni ká ció, nyelv tan, il lem tan, ön -

mű ve lés, ter ve zés, tan terv, ne ve lé si stí lus té ma -

kö rök ben. Az elő adók a Zsol nai-prog ram fej -

lesz tői vol tak: Szűcs Ka ta lin, Csil lagné Gec sei

Edit, Csiz mazia Sán dorné, Zsol nai Józsefné,

Czan ka Józsefné, Gecse Gá bor és Liza kovszky

Éva. Va la men  nyi elő adó NYIK- és ÉKP-sza-

kértő, gya kor ló prog ram ki vi te le ző. A prog ram -

ban részt ve vők szá ma 70 volt. A to vább kép zés

„jo go sít ványt adot t” a NYIK-program is ko lai

al kal ma zá sá ra.

Ri ma szom bat ugyan eb ben az idő ben a Tol -

nai Gyuláné he u risz ti kus prog ram kép zé se it fo -

gad ta. E mód szer iránt 74 pe da gó gus mu ta tott

ér dek lő dést. A kép zés hely szí ne a Me ző gaz da -

sá gi és Élel mi szer ipa ri Szak kö zép is ko la és

Szak mun kás kép ző volt, ami sok éven ke resz tül

fo gad ta a Ri ma szom ba ti Nyá ri Egye tem hall ga -

tó it. A tar ta lom ból: A Tol nai Gyuláné he u risz ti -

kus mód szer is mer te té se; be tű is me rő óra le ve -

ze té se; hang tan, szó tan, mon dat tan a prog ram -

fal ról; is mer ke dés a Ska bela-féle prog ram fal lal

és mun ka fü zet tel; kézs zorobán; ma te ma ti kai
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fo gal mak ta ní tá sa a Tol nai-fé le prog ram fal ról;

nyelv tan és ma te ma ti ka in teg rál tan; kör nye zet -

is me ret hol land mo dell alap ján; szö veg fel dol -

go zás; fo gal ma zás ta ní tás; vers elem zés, mű -

elem zés; Ko dály-mód szer az ének-ze ne órá -

kon. Az elő adók: Lány iné Gaál Gab ri el la, Ju -

hász Lás zlóné; ha zai pe da gó gu sok: Csu ka Má -

ria, Haás Er zsé bet, Hubay Adél, Drozdik Ka ta -

lin, Zsé lyi Ka ta lin, Ska bela Ró zsa, Bóna Irén.

A ri ma szom ba ti és a ko má ro mi nyá ri to -

vább kép zés sel pár hu za mo san ter ve zett to vább -

kép zés Kas sán ér dek lő dés hí ján el ma radt.

A De á ki Nyá ri Egye tem 1995. jú li us 9–15.

kö zött va ló sult meg. Az SZMPSZ nyá ri egye te -

mei tör té ne té ben a prog ra mok elő ször szer ve -

ződ tek úgy, hogy a kép zé sek tar tal ma egy köz -

pon ti té ma (prob lé ma) kö ré épül tek, meg je len -

tek a tré ning sze rű (30 órás) kép zé sek, a tar ta -

lom ba pe dig nap ja in kig is idő sze rű té mák ke -

rül tek be. Pél dá ul: Ta nu lá si ered mény mé rés
tan fo lyam, mely nek ve ze tő je Med v e gy Til da

mé ré si szak em ber volt; Ha té kony is ko la ve ze tő
– ered mé nyes is ko la – a prog ram ve ze tő je a

Győr–Moson–Sopron Me gyei Pe da gó gi ai In té -

zet igaz ga tó ja, Annási Fe renc, és he lyet te se,

Görc sné Muz sai Vik tó ria volt. A pe da gó gi ai
prog ram ké szí té se té ma elő adói kö zött volt a

hí res szentlőrin ci (Gás pár Sán dor prog ram ja)

kí sér le ti ál ta lá nos is ko la igaz ga tó ja, Ko csis Jó -

zsef, az is ko la ta ná rai: Ba logh Ilo na és Rozs

Ág nes, il let ve Bár dossy Il di kó a pé csi Janus

Pan nónius Tu do mány egye tem ta ná ra és Páldi

Já nos (Szol nok, Var ga Ka ta lin Gim ná zi um)

nyu gal ma zott gim ná zi u mi igaz ga tó. A tan -
könyv írás el mé le ti és gya kor la ti lé pé sei cí mű

to vább kép zés meg va ló sí tói Kar lowitz Já nos, a

TANOSZ (Tan köny ve sek Or szá gos Szö vet sé -

ge) ve ze tő je mel lett Tor zsai Ta más, Papp Ág -

nes, Balla Ár pád és ha zai rész ről Si ma Éva, az

ak ko ri Szlo vák Tan könyv ki adó Ma gyar Szer -

kesz tő sé gé nek ve ze tő je vol tak. A ta ná ri ha té -

kony ság fej lesz té se (Gor don-fé le T.E.T.-trén-

ing) sa ját él mé nyű tré nin get Girasek Já nos, a

deb re ce ni Köl csey RTKF ta ná ra ve zet te.

A nyá ri egye tem részt ve vői ki vá ló ha zai

szlo vák szak em be rek kel ta lál koz tak és foly tat -

tak esz me cse rét „Mer re ha lad a szlo vá ki ai ok -
ta tás?” cím mel. A be szél ge tés részt ve vői

Miron Zeli na, Emil Komárik, Ľubomír Harach

és Michal Kovačic, az Učiteľk sé fó rum ak ko ri

el nö ke vol tak.

Az SZMPSZ ötö dik nyá ri egye te me meg -

szer ve zé sé re De á ki mel lett a Ri ma szom ba ti Te -

rü le ti Vá laszt mány je lent ke zett. Itt a to vább -

kép zés 1996. jú li us 1-jén kez dő dött, majd De á -

ki ban foly ta tó dott jú li us 7–13. kö zött. A szer ve -

zők az elő ző évek ta pasz ta la ta i ból me rít ve ar ra

tö re ked tek, hogy a prog ra mok meg va ló sí tá sa

mű hely jel le gű le gyen, az egyes prog ra mok ne

le gye nek át jár ha tó ak. En nek az elv nek az volt a

lé nye ge, hogy a prog ra mok meg va ló su lá sa tré -

ning sze rű le gyen és sa ját él mény jel le gű vé vál -

jon, il let ve nem utol só szem pont ként sze re pelt

a bel ső csa pa tok szer ve zé se, meg erő sí té se, a

prog ram ban részt ve vők csa pat iden ti tá sá nak a

ki ala kí tá sa. Az 1996-os nyá ri kép zés szí vet me -

len ge tő új don sá ga volt, hogy Er dély ből, Kár -

pát al já ról, Hor vát or szág ból és a Vaj da ság ból

38 pe da gó gus kí vánt részt ven ni a továb -

bképzéseken..

Ri ma szom bat a kö vet ke ző prog ra mo kat va -

ló sí tot ta meg: konf lik tus meg ol dó pe da gó gia, a

tré nin get Rozs Ág nes, a szentlőrin ci ál ta lá nos

is ko la ta ná ra ve zet te; a sze mé lyi ség fej lesz tés

té ma meg va ló sí tói Szőnyi Mag da (Bu da pest),

il let ve Ha das Ka ta lin és Fa ze kas Éva kas sai

pszi cho ló gu sok vol tak. A Ma gyar nyelv és iro -

da lom szak cso port tar tal ma a kö vet ke ző té má -

kat érin tet te: ün ne pek az iro da lom ban (Druzsin

Fe renc, EL TE TKF, Bu da pest); mű elem zé sek

az iro da lom órá kon (Széplaky Györ gy, EL TE

TKF, Bu da pest); a ta nu lók nyel vi kom pe ten ci -

á já nak fej lő dé se és fej lesz té se (Tóth Etelke,

EL TE TKF, Bu da pest); hermeneu tikai mű -

elem zés (Vilcsek Bla, EL TE TKF, Bu da pest);

iro dal munk szak rá lis vo nu la ta (Cs. Var ga Ist -

ván, EL TE TKF, Bu da pest); Márai Sán dor üze -

ne tei (Sipos La jos, EL TE BTK, Bu da pest).

A nyá ri egye tem nyi tó elő adá sát Nagy Ka ta -

lin fő is ko lai ta nár (Esz ter gom, Vi téz Já nos Ta ní -

tó kép ző Fő is ko la) Nyelv ro ko na ink cím mel tar tot -

ta, amit a Mis kol ci Egye tem „1000 éves a ma -
gyar is ko la” ki ál lí tá sá nak a meg nyi tá sa kö ve tett.

A nyá ri egye te men 80 pe da gó gus vett részt.

De á ki a 120 részt ve vő szá má ra le he tő sé get

biz to sí tott a ta ní tók szak cso port ja kép zé sé nek,
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a sze mé lyi ség fej lesz tés prog ram nak, a konf lik -

tus meg ol dó pe da gó gia té má nak, az óvo da pe da -

gó gi á nak, a ha té kony is ko la ve ze tés – ered mé -

nyes is ko la tré ning nek és az is ko la ve ze tés

prog ram nak. A szer ve zők az óvo dák és az alap-

és kö zép is ko lák ve ze tői, va la mint az is ko la ta -

ná csok el nö kei ré szé re or szá gos ta lál ko zót is

szer vez tek 1996. jú li us 12-én az zal a cél lal,

hogy az is ko la ve ze tést fel ké szít sék a köz ok ta -

tást érin tő vál to zá sok ra, az ak ko ri szak tár ca fé -

lel met kel tő in téz ke dé se i nek ki vé dé sé re, a jog -

sé rel mek or vos lá sá nak mód ja i ra. A ta lál ko zó

tar tal mi lag szer ves ré szét ké pez te a nyá ri to -

vább kép zés nek, cél ja i ban is meg fe lelt az in téz -

mény ve ze tők szak mai fej lesz té sé nek, az in for -

má ci ók to vább adá sá nak, a tá jé koz ta tás nak és a

de mok ra ti kus is ko la ve ze tés re há ru ló fel ada tok

meg ter ve zé sé nek, az is ko la mint au to nóm szer -

ve zet mű köd te té sé nek. A ta lál ko zó – 50 is ko la -

ve ze tő rész vé te lé vel – té má ja: az alap is ko lák

jog ala nyi vá vá lá sá nak el mé le ti és gya kor la ti

kér dé sei; az is ko la ve ze tés ben fel me rü lő jo gi

prob lé mák meg vi ta tá sa; az is ko la ve ze tők szak -

mai tár su lá sá nak meg ala kí tá sa. Az elő adók kö -

zött sze re pelt Ozs vald Er zsé bet, a poz sony -

püspö ki alap is ko la igaz ga tó ja, va la mint Mé szá -

ros La jos ügy véd. 

A nyá ri egye tem részt ve vői meg te kin tet ték

a „Hon fog la lás 1100 éve” cí mű ki ál lí tást (Mis -

kol ci Egye tem ren de zé sé ben). A nyá ri egye tem

ün ne pé lyes be fe je zé se kor Korzen szky Ri chárd,

a Ti ha nyi Apát ság per jeel mon dott be szé det

Ezer éves a ma gyar is ko la cím mel, amit a Szlo -

vá ki ai Ma gyar Pe da gó gu sok Vass La jos kó ru -

sá nak hang ver se nye tett fe led he tet len né.

De á ki ban vé get ért az SZMPSZ nyá ri egye -

te mek kez dő, ta nu ló sza ka sza. Ez az öt év te le

volt lel ke se dés sel, a vál to zás bi zo nyos sá gá nak

ígé re té vel, De á ki ban „lé lek től lé le kig” ért az

ös  sze fo gás, a kö zös ség szol gá la tá nak igaz üze -

ne te. De á ki ezek ben az évek ben az ös  sze fo gást,

a me le ge dést és ös  sze bú jást, a szel le mi és in tel -

lek tu á lis meg erő sö dést és fel élén kü lést je len -

tet te azok szá má ra, akik nek ez lét szük ség le te

volt, akik bíz tak és akar ták, hogy a vál to zás

meg tör tén jen. Nem csak bíz tak, tet tek is ér te.

Töb bek kö zött ezek kö zé tar toz tak: Var ga Fe -

renc, a de á ki alap is ko la igaz ga tó ja, Vankó Te ré -

zia, az óvo da igaz ga tó nő je, a két in téz mény ne -

ve lő tes tü le té nek min den tag ja, a he lyi ön kor -

mány zat, az SZMPSZ Galán tai Te rü le ti Vá -

laszt mány tag jai, Su ba An na, a sők szelő cei

alap is ko la igaz ga tó nő je, Sze tyin szky Ve ro ni ka,

a vágsel lyei alap is ko la igaz ga tó nő je és so kan

má sok. 

De á ki szel le mi mű hely volt, te le öt let tel, el -

gon do lá sok kal, ter vek kel ér ke ző em be rek kel.

In nen in dult el az Óvo da pe da gó gi ai Tá ra ság

szer ve zé sé nek gon do la ta, itt ír ta, szer kesz tet te

és sok szo ro sí tot ta, ter jesz tet te Vankó Te ré zia a

De á ki Gó lya hír óvo da pe da gó gi ai pe ri o di kát,

Csu ka Má ria itt je len tet te be az al só ta go za tos

pe da gó gu sok or szá gos szak mai tár su lá sá nak

meg ala ku lá sát. Egy or szág, va la mint a Kár pát-

me den ce ma gyar pe da gó gu sa i nak nyá ri ta lál -

ko zó he lye volt De á ki, szám ta lan ba rát ság szü -

le té sé nek szín he lye. Az egy más ról va ló tu dás

biz ton sá ga is erő sí tett ben nün ket, hogy van nak

ba rá tok, is me rő sök, akik hez a fel me rü lő prob -

lé mák meg ol dá sa cél já ból for dul ha tok. De á ki

után már nem volt ma gá nyos és nem volt egye -

dül a szlo vá ki ai ma gyar pe da gó gus, bár hol is

élt a Kár pát-me den cé ben. 

Szép volt Deák in, fel eme lő. Em bert pró bá -

ló fel ada tot ol dot tak meg a ter ve zők és a meg -

va ló sí tók. Kö szö net ér te.

De a vi lág nem áll meg. A nyá ri egye te mek

szer ve zé sé nek sta fé tá ját Nagym egy er, il let ve

Ri ma szom bat és Ko má rom vet te át.

A nagym egy eri Bar tók Bé la Ma gyar Tan -

nyel vű Alap is ko la ne ve lő tes tü le te jó há zi gaz -

dá nak bi zo nyult öt éven ke resz tül.

A Nagym egy eri Nyá ri Egye tem idő pont ja

1997. jú li us 6–11. volt. A meg hir de tett prog ra -

mok (120 részt ve vő vel): fi zi ka, an gol nyelv és

mód szer tan, né met nyelv és mód szer tan, TQM-

tréning, sze mé lyi ség fej lesz tés (3 cso port ban),

szá mí tó gép-fel hasz ná lói tan fo lyam.

A nyi tó elő adást Vek erdy Ta más pszi cho ló -

gus tar tot ta Ta ní tás – ta nu lás cím mel. A ki vá ló

szak em ber elő adá sá ban az is ko la gyer mek köz -

pon tú sá gá nak fon tos sá gát hang sú lyoz ta, evi -

den ci a ként ne vez te meg a gyer mek is me re té -

nek (fej lő dés lé lek tan) a fon tos sá gát, azt a tényt,

mely ré vén tud nia kell a pe da gó gus nak, mi lyen
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élet kor ban mi jó, mi ta nít ha tó a gyer mek nek. A

pe da gó gus alap ve tő fel ada ta ként je löl te meg a

ta nu lás-ta ní tás fo lya ma tá nak új ra gon do lá sát és

ter ve zé sét, az is me ret szer zés szem pont já ból a

bel ső mo ti vá ció el éré sét, a ta nu lá si kör nye zet

ki szé le sí té sé nek kö ve tel mé nyét. A gyer mek

sze mé lyi sé gé nek fej lesz té se és adott sá gai fi -

gye lem be vé te lé vel kell meg ter vez ni az is me -

ret szer zés fo lya ma tá nak egé szét, az ér té ke lést

és a vis  sza jel zést is.

Az alap- és kö zép is ko lai fi zi ka ta ná rok

prog ram ja: Te het ség gon do zás – Nagy Már ton;

Be mu tat ko zik a Ter mé szet Vi lá ga – Staár Gyu -

la; Mág ne ses mé ré sek az Eöt vös-in gá val –

Rad nai Gyu la; A ho mok rej té lyes hal maz ál la -
po tai – Jánossy Im re. Ha zai elő adók: Morovics

M. Ti bor, Lacza Ti ha mér, Ozogány Er nő és

Kiss Lász ló.

Az an gol sza ko sok to vább kép zé sét Hudák

Ilo na, az EL TE BTK An gol Tan szék ének ta ná -

ra, a né met sza ko so két Mor vai Edit az EL TE

BTK Né met Nyelv és Iro da lom Tan szék ének

ta ná ra ve zet te.

A TQM-tréning – egy új ve ze té si fi lo zó fia –

ve ze tői a Győr–Moson–Sopron Me gyei Pe da -

gó gi ai In té zet igaz ga tó ja, Annási Fe renc és he -

lyet te se, Görc sné Muz sai Vik tó ria vol tak

Nagy ér dek lő dés volt a Sze mé lyi ség fej lesz -
tés cí mű kép zés irán t, ezért há rom cso port ra

osz tot ták a részt ve vő ket. Tré ning ve ze tők: Ha -

das Ka ta lin, Fa ze kas Éva – Kas sa; Strédl

Terézia – Galán ta; Né meth Mar git – Dunasz er -

da he ly.

A szá mí tó gép-fel hasz ná lói szak cso port

Gőgh Pé ter, a nagym egy eri Ke res ke del mi Aka -

dé mia ta ná ra ve ze té se alatt dol go zott.

Ri ma szom bat 1997. jú li us 14–18. kö zött fo -

gad ta a nyá ri egye tem 100 részt ve vő jét (eb ből

15 er dé lyi és 7 kár pá talji pe da gó gus volt).

A nyi tó elő adást Ka to na Ta más tör té nész

tar tot ta „1848 üze ne te a má nak” cím mel, mint -

egy meg elő le gez ve a sza bad ság harc 150. év -

for du ló já ra va ló lel ki és szel le mi fel ké szü lést.

Az elő adó elő adá sá nak he vé vel és hi te les sé gé -

vel ma gá val ra gad ta hall ga tó sá gát. Nagy ívű

tab lót fes tett 1848-ról, a győz tes csa ták ról és a

bu kás ról, az em be ri nagy ság ról és ki csi nyes -

ség ről, a hő sök ről és az áru lók ról, a nem zet pél -

da mu ta tá sá ról. Ál ta la em ber kö zel be ke rül tek a

sza bad ság harc tör té nel mi hő sei, ért he tőb bé vál -

tak cse le ke de te ik moz ga tó ru gói, dön té se ik fe -

le lős sé ge. A di cső sza bad ság harc ra em lé kez ve

nem ze ti iden ti tá sun kat, az ös  sze tar to zás szük -

sé ges sé gét erő sí tet te a hall ga tók ban Ka to na Ta -

más.

A Ri ma szom ba ti Nyá ri Egye tem a kö vet ke -

ző szak cso por to kat fo gad ta: óvo da pe da gó gia,

al só ta go za tos ta ní tók szak cso port ja, ma gyar

nyelv és iro da lom és tör té ne lem sza kos ta ná rok

szak cso port ja.

Az óvo dai szak cso port köz pon ti té má ja a

drá ma pe da gó gia volt. Ezt jól ki egé szí tet ték B.

Ko vács Ist ván (A gömöri nép me sék ről), Vankó

Te ré zia (A csa lád és az óvo da kap cso la ta),
Svec Ilo na (A be széd za var ok meg elő zé sé nek
mód sze rei), Szo bi Esz ter (A nép köl té szet és a
gyer mek iro da lom sze re pe az óvo dá ban) és

Matlák Jo lán (A gyer mek köz pon tú kör nye ze ti
ne ve lés) elő adá sai. Mind ezt ke ret be fog lal ta a

ka zinc bar ci kai Ját szó ház kéz mű ve se i nek, Zsé -

lyi Ka ta lin nak és Sza bó Csil lá nak a drá ma pe -

da gó gi ai fog lal ko zá sa, va la mint Ha das Ka ta lin

kom mu ni ká ci ós tré ning je.

A ta ní tók szak cso port já nak té mái a ne ve lé -

si és kész ség tan tár gyak mód szer tan ára össz -

pon to sult. Az ének-ze ne fog lal ko zá so kat

Mohayné Katan ics Má ria Ko dály-ta nít vány ve -

zet te. Eb ben a szak cso port ban a drá ma pe da gó -

gi ai fog lal ko zá sok do mi nál tak, amit ki egé szí -

tett a vi zu á lis ne ve lés Bátványos Hu ba (Bu da -

pes ti Ta ní tó kép ző Fő is ko la) irá nyí tá sá val, va la -

mint az ősi ma gyar kézművesmester ségek ta -

nu lá sa.

A tör té ne lem sza kos ta ná rok szak cso port ja

há rom nagy té ma kö ré épít ke zett: Gömör me -

gye tör té ne te; a szlo vá ki ai ma gyar ság tör té ne te;

Er dély mű ve lő dés tör té ne te. A be ve ze tő elő -

adást Závod szky Gé za, az EL TE TKF fő igaz -

ga tó ja tar tot ta A tör té ne lem lét jo go sult sá ga
cím mel. Gömör me gye tör té ne té vel és tör té nel -

mé vel B. Ko vács Ist ván, Gömör me gye épí té -

sze ti em lé ke i vel Er dé lyi Gé za is mer tet te meg a

részt ve vő ket. A szlo vá ki ai ma gyar ság tör té ne te
és sors for du lói cí mű elő adá so kat Popé ly Gyu la

és Szar ka Lász ló tar tot ták meg. Mol nár Im re

Es ter házy Já nost mu tat ta be. Er dély mű ve lő -
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dés tör té net ének elő adói: Bár di Nán dor és

Csetry Elek (Ko lozs vár) vol tak. Si mon At ti la

itt mu tat ta be A ma gyar nép tör té ne te cí mű,

Ko vács Lász ló val kö zö sen írt tör té ne lem -

könyv ét. A to vább kép zés részt ve vői be szél ge -

tést foly tat tak Csám pai Ot tó val a Zü ric hi Ma -

gyar Tör té nel mi Egye sü let te vé keny sé gé ről.

A ma gyar nyelv és iro da lom szak cso port

köz pon ti té má ja a szö veg tan volt. A fog lal ko zá -

so kat Antalné Sza bó Ág nes, az EL TE BTK

Mai Ma gyar Nyelv Tan szék ének ad junk tu sa

ve zet te. Vilc sek Bé la, az EL TE TKF ad junk tu -

sa a vers tan ta ní tá sá ról, Hu bert Il di kó – szin tén

az EL TE TKF ad junk tu sa – az iro da lom ta ní tá -

sá nak mód szer ta ná ról adott elő, il let ve tar tott

gya kor la ti fog lal ko zá so kat.

A Ko má ro mi Nyá ri Egye tem 1997. au gusz -

tus 18–22. kö zött két nagy té má ban fo gad ta a

90 részt ve vő pe da gó gust: ma te ma ti ka alap- és

kö zép is ko lai ta ná rok szá má ra, il let ve Zsol nai-

fé le NYIK-program. A ma te ma ti ka szak cso port

tar ta lom al ko tó ja Oláh Györ gy ko má ro mi ma te -

ma ti ka ta nár volt.

A nyi tó elő adást He ge dűs Loránt re for má -

tus püs pök tar tot ta Gon do la tok az ez red for du -
lón cím mel.

A ma te ma ti ka szak cso port tar tal má ból:

Gon do la tok a prob lé ma ori en tált ok ta tás ról –

Hor to bá gyi Ist ván; Ta nít ha tó-e a prob lé ma -
meg ol dás – Vá sár he lyi Éva; Nyi tott prob lé mák,
prob lé ma fel ve tés a ma te ma ti ka ok ta tá sá ban –

Amb rus And rás; Te rü le tek és szö gek meg ha tá -
ro zá sa ele mi mód sze rek kel – Pin tér Fe renc; A
vé let len sze re pe a já ték el mé let ben – Vanc só

Ödön; Bo lyai Já nos nak a szám el mé let te rén el -
ért ered mé nyei – Kiss Elem ér; A Bo lyai-geo -
met ria mo dell jei – Wesze ly Ti bor; Szél ső ér ték-
fel ada tok – Csor ba Fe renc.

Ös  szes sé gé ben az SZMPSZ VI. Nyá ri

Egye te me i nek 17 szak cso port já ban 310 pe da -

gó gus ké pez te to vább ma gát, a le bo nyo lí tást 30

szer ve ző vé gez te.

1998 nya rán Nagym egy er, Ri ma szom bat és

Ko má rom hely szí ne ken foly tak a nyá ri egye -

tem kép zé sei.

Idő rend ben Nagym egy er volt az el ső, a

kép zé sek 1998. jú li us 5–10. kö zött tör tén tek. 

A nyi tó elő adást Vá mos Ti bor aka dé mi kus

tar tot ta Az in for má ci ós tár sa da lom és az is ko la
cím mel. Az aka dé mi kus a szá mí tó gép nél kü -

löz he tet len sé gét és az in for ma ti ka for ra dal mát

ve tí tet te elő re, a drót pos ta, az inter net és a szá -

mí tó gé pes vi lág gyors in for má ci ó hoz va ló ju -

tás, az is me ret szer zés és ta nu lás nem szok vá -

nyos mód já nak le he tő sé ge it, va la mint a ta nu lás

hely szí né nek meg vál to zá sát is. Az is ko la be

kell, hogy en ged je fa lai kö zé az IKT for ra dal -

má nak vív má nya it, il let ve ez zel az esz köz tu -

dás sal fel kell ké szí te nie a di á ko kat a mun ka vi -

lá gá ban va ló ered mé nye sebb be ju tás ra és helyt -

ál lás ra.

A kö vet ke ző szak cso port ok in dul tak

Nagym egy eren: óvo da pe da gó gia; al só ta go zat;

ma gyar nyelv és iro da lom; szá mí tó gép-fel hasz -

ná lói tan fo lyam; ar cu lat ter ve zés, mi nő ség biz -

to sí tás az is ko lá ban; sze mé lyi ség fej lesz tés; ta -

nu lás mód szer tan: a ta nu lás ta ní tá sa.

Az óvo da pe da gó gi ai szak cso port ban a

részt ve vők a kü lön bö ző óvo dai ne ve lé si prog -

ra mok kal is mer ked tek meg. A szak cso port elő -

adói és a tar ta lom: Nagy Jenőné: Óvo dai prog -
ram ké szí tés; Óvo dai ne ve lés a mű vé sze tek esz -
kö ze i vel; Fa ust Dezsőné: Nép ha gyo mány őr ző,
ter mészetközeli, csa lá dok kal együtt mű kö dő
óvo dai prog ram is mer te té se; Pe resz lé nyi Éva:

Já ték, moz gás, kom mu ni ká ció prog ram; Dušan

Kotrub: A jö vő ki hí vá sa az óvo da pe da gó gus
sze mé vel Szlo vá ki á ban; Vančoné Krem mer Il -

di kó: Be széd ész le lés és be széd meg ér tés; Zilahy

Józsefné: Anya nyel vi ne ve lés óvo dai prog ram.
Az al só ta go za tos ta ní tók prog ram ja egy-

e gy tan tárgy vagy pe da gó gi ai prob lé ma meg ol -

dás ra szer ve ző dött. Ma te ma ti ká ból a te het ség -

gon do zás és a fel zár kóz ta tás le he tő sé ge i vel

Part Edit (Po zsony) is mer tet te meg a részt ve vő -

ket. Gór cső alá ke rül tek a hasz ná lat ban lé vő

ma te ma ti ka tan köny vek. Szlo vák nyelv ből a

ha zai tan könyv szer zők is mer tet ték tan köny vü -

ket, meg tör tént a tan köny vek tar tal mi és mód -

szer ta ni ös  sze ha son lí tá sa is. A kis is ko lás ok be -

széd ér té sé vel és fo ga lom al ko tá sá val Vančoné

Krem mer Il di kó fog lal ko zott, Pálffy Má ria pe -

dig drá ma pe da gó gi ai fog lal ko zá so kat tar tott a

részt ve vők szá má ra. Csikós né Mono sto ry Er -

zsé bet a Fo gal ma zás lé pés ről lé pés re (Mo za ik
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Ok ta tá si Stú dió, Sze ged) tan könyv szer ző je az

írás be li ki fe je ző kés zség komp lex fej lesz té sé -

nek, le he tő sé ge i nek mód sze re it is mer tet te elő -

adá sá ban és az azt kö ve tő fog lal ko zá so kon.

A ma gyar nyelv és iro da lom szak cso port

két nagy té mát érin tett, a ki sebb sé gi ma gyar

iro dal ma kat (elő adók: So mos Bé la, No bel Iván,

Er dé lyi Er zsé bet és Gren del La jos) és a fo gal -

ma zás ta ní tást (elő adók: Mag a ssy Ka ta lin és

Mag a ssy Lász ló).

A szá mí tó gép-fel hasz ná lói tan fo lyam kez -

dők ré szé re prog ram elő adó ja Gőgh Pé ter, a

nagym egy eri Ke res ke del mi Aka dé mia ta ná ra

volt.

A „Ho gyan le het is ko lánk nak ar cu la tot te -

rem te ni, az is ko lá ban fo lyó szak mai te vé keny -

sé get komp lex prog ram ba fog lal ni?” kér dés

meg vá la szo lá sá ban se gí tet te a gya kor ló és jö -

ven dő in téz mény ve ze tő ket, a kö zép szin tű ve -

ze tő ket a TQM-tréning, me lyet Annási Fe renc

és Görc sné Muz sai Vik tó ria (Győr–Moson–

Sop ron Me gyei Pe da gó gi ai In té zet) ve zet tek.

A sze mé lyi ség fej lesz tés szak cso port té má ja

az ön is me ret és a ha té kony kom mu ni ká ció el -

sa já tí tá sa és gya kor lá sa volt, a té ma ve ze tő je

Né meth Mar git pszi cho ló gus (Dunaszerda -

hely).

Orosz lány Pé ter a Ta nu lás mód szer tan: a ta -
nu lás ta ní tá sa cí mű pe da gó gu si ké pes ség fej -

lesz tő tré nin get ve zet te. A cso port mun ka cél ja:

a kon cent rá ció ké pes ség, a be széd kész ség, a ha -

té kony ol va sás, a hos  szú tá vú me mó ria, a gon -

dol ko dás és a tá jé ko zó dás ké pes sé gé nek fej -

lesz té se volt.

A Nagym egy eri Nyá ri Egye tem hét szak -

cso port já ban 160 részt ve vő dol go zott.

A Ri ma szom ba ti Nyá ri Egye tem párhuza -

mosan fu tott a nagym egy eri prog ra mok kal. 

A nyi tó elő adást Vek erdy Ta más tar tot ta Ta -
nu lás – ta ní tás cím mel. 

A szak mai kép zés négy szak cso port ban tör -

tént 90 részt ve vő rész vé te lé vel.

A drá ma pe da gó gia ne ve lők ré szé re prog -

ram az is ko lai nap kö zi ott ho nok ban és az is ko -

la klu bok ban ne ve lő ket szó lí tot ta meg. A részt -

ve vők el sa já tí tot ták az osz tály te rem ben fel me -

rü lő konf lik tu sok meg ol dá sá nak le he tő sé ge it a

drá ma já ték kí nál ta tech ni kák, mód sze rek se gít -

sé gé vel. A fog lal ko zá so kat Debreczeni Ti bor és

D. Kósa Vil ma drá ma pe da gó gu sok ve zet ték.

A ta nu lás ta ní tá sa tré ning cél ja a ha té kony

egyé ni ta nu lá si stra té gi ák és tech ni kák el sa já tí -

tá sa volt. A to vább kép zés a kö vet ke ző té ma kö -

rö ket ölel te fel: az is ko la – ok ta tás – ta nu lás

kap cso la ta; a ta ní tás cik lu sai, mód jai; ta nu lás -

tech ni kák; a ta nu lás stí lu sai és a ta nu lá si mó -

dok fej lesz té se; a ta nár mint a ta nu lás irá nyí tó -

ja és szer ve ző je; a ta nu lás ter ve zé se. A tré nin -

get Szöl lősi Zsu zsa (Hu mán Ex pan zió, Bu da -

pest) ve zet te.

A te het ség gon do zás és -fe jlesztés prog ram

elő adó ja és a fog lal ko zá sok ve ze tő je Bóta Mar -

git pszi cho ló gus, a deb re ce ni KLTE Pszi cho ló -

gi ai In té ze té nek ad junk tu sa volt. A kép zés cél -

ja: meg is mer ked ni a te het ség re vo nat ko zó kor -

sze rű pszi cho ló gi ai ku ta tás ered mé nye i vel és a

tech ni kák, mód sze rek bir to ká ban fel is mer ni és

fej lesz te ni a te het sé get az is ko lai és is ko lán kí -

vü li ne ve lő-ok ta tó mun ka so rán.

A nyá ri egye te mek tör té ne té ben meg szü le -

tett a kép zé sek ről az el ső hír mon dó, a Batyi Ba -
tyu, amely rög zí tet te a ri ma szom ba ti to vább -

kép zé si hét tör té ne te it. Az új ság szer kesz té sét

Zelezník Luj za ri ma szom ba ti pe da gó gus vál -

lal ta.

A Ko má ro mi Nyá ri Egye tem prog ram ja i ra

1998. au gusz tus 17–21. kö zöt ti idő ben ke rült

sor. 

A nyi tó elő adást Jó kai An na, az Író szö vet -

ség el nö ke tar tot ta Gon do la tok az ez red for du -
lón cím mel. Az író nő elő adá sá ban az ér té ke ket,

az egy más ra fi gye lés, az er kölcs fon tos sá gát, a

pol gá ri és em be ri ér té kek meg tar tá sá nak és to -

vább adá sá nak kö te les sé gét hang sú lyoz ta.

A nyá ri egye tem hét szak cso port ban fo gad -

ta az ér dek lő dő pe da gó gu so kat, me lyek a kö -

vet ke zők vol tak:

Óvo da pe da gó gia, alap is ko la al só ta go zat,

ma te ma ti ka alap- és kö zép is ko lai ta ná rok szá -

má ra (2 cso port ban), a ta nu lás ta ní tá sa, szá mí -

tó gép-fel hasz ná lói tan fo lyam kez dők és ha la -

dók ré szé re.

Az óvo da pe da gó gi ai szak cso port fog lal ko -

zá sai a kö vet ke ző té mák ból me rí tet tek: a ter -

mé sze ti, a kör nye ze ti és a mű vé sze ti ne ve lés.

Az egyes té mák ki fej tői, a fog lal ko zá sok ve ze -
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tői: Zilahy Józsefné, Giczy Já nos, Fá bi án Ka ta -

lin, Eper jessy Barnáné, Cson tos Er zsé bet, va la -

mint ha zai óvo da pe da gó gu sok: Pá lin kás Már ta,

Fe ke te Má ria, Svec Ilo na, Sza lay Szil via,

Stuben dek Ist ván és Szo bi Esz ter.

Az alap is ko la al só ta go za tán ta ní tók szá má -

ra meg hir de tett prog ram té mái és az elő adók:

Drá ma já té kok az ol va sá si órá kon – Sza bó Csil -

la; Bá bo zás a ne ve lés szol gá la tá ban – Szép Er -

zsé bet; Egyen let tel avagy anél kül – Branyó

Mihá lyné; A szám fo ga lom ki ala kí tá sa – Peller

Jó zsef; A szó be li és az írás be li ki fe je ző kés zség
fej lesz té se; Fo gal ma zás ta ní tás az al só ta go za -
ton – Kal lós Ka ta lin; Iro dal mi mű vek elem zé se
– Gyár fás né Kin cses Edit.

A ma te ma ti ka sza kos pe da gó gu sok ré szé re

két szak cso port ban folyt a to vább kép zés. A té -

ma kö rök: geo met ria, szám el mé let, kom bi na to -

ri ka, geo met ri ai bi zo nyí tá sok és szer kesz té sek,

al geb rai egyen lőt len sé gek és ma te ma ti ka tör té -

net. Az elő adók ne ves ma gyar or szá gi, er dé lyi

és ha zai gya kor ló ta ná rok és egye te mi ok ta tók

vol tak.

A ta nu lás ta ní tá sa szak cso port ban a részt ve -

vők Szöl lősi Zsu zsa ve ze té sé vel a ta nu lás mód -

szer tan el mé le ti és gya kor la ti kér dé se i vel fog -

lal koz tak.

A szá mí tó gép-fel hasz ná lói tan fo lya mot

kez dők és ha la dók ka te gó ri á ban He ve si Ani kó

és Édes At ti la ko má ro mi ta ná rok ve zet ték.

A Ko má ro mi Nyá ri Egye tem részt ve vő i nek

szá ma 150 volt, az SZMPSZ VII: Nyá ri Egye -

te mé nek szak cso port ja i ban 400 ha tá ron in ne ni

és tú li pe da gó gus do go zott.

Az SZMPSZ VIII. Nyá ri Egye te mé nek el ső

hely szí ne Nagym egy er, idő pont ja 1999. jú li us

4–9. Ki lenc szak cso port ban 190 pe da gó gus ké -

pez te ma gát, eb ből ki lenc Er dély ből ér ke zett.

A nyi tó elő adást Pá pai La jos győ ri me gyés -

püs pök If jú ság és er kölcs cím mel tar tot ta.

A nyá ri egye tem prog ram jai:

Óvo da pe da gó gi ai szak cso port fog lal ko zá -

sa i nak té mái: a kor sze rű óvo da ve ze tés, a ve ze -

tés tech ni kái, a já ték je len tő sé ge a gyer mek éle -

té ben. A prog ram ban részt ve vő óvó nők né pi já -

té ko kat ta nul tak Kra usz Ágo tá tól, a báb ké szí tés

mes ter sé gét pe dig Csepi Zsu zsá tól Az elő adók

a sop ro ni Be ne dek Elek Pe da gó gi ai Fő is ko la

ta ná rai vol tak.

A Dif fe ren ci á lás az ala po zó sza kasz ban –

hol land mo dell alap ján prog ram az al só ta go za -

tos ta ní tó kat szó lí tot ta meg. A tar ta lom ból: a

gyer mek ké pes sé ge i hez mért ta nu lás irá nyí tás

el sa já tí tá sa; a fel zár kóz ta tás és a te het ség fej -

lesz tés; dif fe ren ci ált ta nu lás szer ve zés; ér té ke -

lés, mé rés. A prog ram a Győr–Moson–Sopron

MPI és a rot ter da mi CED (Pe da gó gi ai Szol gál -

ta tó Köz pont) kö zös fej lesz té se (ami nek li cen -

cét az SZMPSZ meg vá sá rol ja, csa pa tot ala kít

és ki fej lesz ti „CED”-es mun ka fü ze te it a ma -

gyar nyelv, ma te ma ti ka tan tár gyak ra, il let ve

en nek alap ján jött lét re egy tel je sen új fej lesz -

tés: a szlo vák nyel vi mun ka fü zet). Az elő adók

a GYMY MPI mun ka tár sai vol tak Fürst Györg y  -

né ve ze té sé vel.

A TQM – Egy ve ze tés fi lo zó fi ai mo dell a

mi nő ség szol gá la tá ban prog ram konk rét se gít -

sé get nyúj tott a részt ve vők nek a mi nő ség és ha -

té kony ság el vé nek is ko lai szin tű ér vé nye sí té sé -

hez, a cso port fej lesz tés hez, az ada tok ra és té -

nyek re tá masz ko dó dön tés ho za tal hoz, a kí ná lat

ki ala kí tá sá hoz, a fo gyasz tói elé ge dett ség meg -

is me ré sé hez, va la mint a mi nő ség biz to sí tá si

esz kö zök és mód sze rek al kal ma zá sá hoz. A

prog ra mot Annási Fe renc és Görc sné Muz sai

Vik tó ria (GYMS MPI) va ló sí tot ta meg.

A ma gyar iro da lom és tör té ne lem szak cso -

port té mái: Ősi ma gyar hit vi lág; A hon fog la lás
hi te les em lé kei; A szarvas motívum a ma gyar
kul túr tör té net ben; A szo kás ha gyo má nyok mi to -
ló gi ai hát te re; A re for má ció és az el len re for -
má ció tör té nel mi hát te re és iro dal mi ha gya té -
ka; Páz mány Pé ter hit vi tái; Querela to po szok a
ma gyar iro da lom ban; Az eu ró pai és a ma gyar
táv lat Szenczi Mol nár Al bert élet mű vé ben; A
fel vi lá go so dás tár sa dal mi előz mé nyei, iro dal mi
ho za dé ka, a mű vé sze tek ki tel je se dé se; Stí lu sok
és stí lus je gyek az iro da lom ban és a társ mű vé -
sze tek ben; Tör té nel mi meg ha so nu lá sok: a ki -
egye zés től Tri a no nig; A ma gyar ság XX. szá za -
di sors kér dé sei: 1956; Köl té sze tünk szak rá lis
iro dal ma az Óma gyar Má ria-si ra lom tól Pi -
linsz kyig; Né meth Lász ló élet mű ve; Szem lé let -
be li vál to zá sok a ma gyar iro da lom és a tör té -
ne lem ta ní tá sá ban; A ma gyar iro da lom és a
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tör té ne lem ta ní tá sá nak kor sze rű mód sze rei. Az

elő adók az EL TE TKF és BTK (Bu da pest), va -

la mint a deb re ce ni KLTE-ról vol tak.

A szlo vák nyelv és mód szer tan szak cso port

té mái: Kre a tív mód sze rek al kal ma zá sa a szlo -
vák nyelv ta ní tá sá ban; Dra ma ti kus já té kok a
szlo vák iro da lom ta ní tá sá ban; Stí lus elem zés; A
gyer mek- és if jú sá gi iro da lom ta ní tá sá nak
mód szer ta na. Az elő adók a Nyi trai Kons tan tin

Fi lo zó fus Egye tem Szlo vák Nyelv és Iro da lom

Tan szé ké ről ver bu vá lód tak.

Az an gol nyelv és mód szer tan szak cso port

ve ze tő je Fa ra gó Lí via bu da pes ti nyelv ta nár volt.

A 30 órás tré ning alatt az ide gen nyelv el sa já tí tá -

sá nak kre a tív mód sze re i vel is mer tet te meg a

részt ve vő ket, il let ve a fog lal ko zá sok al kal má val

eze ket a mód sze re ket sa já tí tot ták el a részt ve vők.

A kor sze rű osz tály fő nö ki mun ka szak cso -

port Pirkné Gyar ma ti Ágo ta ve ze té se alatt dol -

go zott. A cso port ban a kom mu ni ká ció, a konf -

lik tus ke ze lés, a ta nu lás szer ve zés és a ha té kony

ta nu lás mód sze re it sa já tí tot ták el a részt ve vők.

A szá mí tó gép-fel hasz ná lói tan fo lyam kez dő

és ha la dó cso port ré szé re va ló sult meg. Elő -

adók: Bar ta los Tí mea és Gőgh Pé ter (Nagy me -

gyer, Ke res ke del mi Aka dé mia).

A Ri ma szom ba ti Nyá ri Egye tem 1999. jú li -

us 11–16. kö zöt ti idő ben va ló sult meg 90 részt -

ve vő vel, 14 pe da gó gus Er dély ből ér ke zett.

A nyi tó elő adást Szar ka Lász ló tar tot ta

Dunatáji di lem mák cím mel. 

A nyá ri egye tem szak cso port jai és prog ram -

jai a kö vet ke zők vol tak:

Kéz mű ves mes ter sé ge ne ve lő nők szá má ra

prog ram ne me ze lést, gyöngy fű zést, agya go zást

és csu hé zást ta ní tott. Az elő adók a ka zinc bar ci -

kai Egressy Bé ni Mű ve lő dé si Köz pont Gyer -

mekját szóházá nak mes te rei vol tak: Dienes Má -

ria, Baum gart ner Zsolt, T. Tóth Gyu la és T.

Tóth Gyuláné.

A ta nu lás ta ní tá sa tré nin get Orosz lány Pé ter

ve zet te. (En nek a kép zés nek a tar tal ma több

alak lom mal meg je lent a nyá ri egye te mek prog -

ram ja i ban).

A drá ma já ték és em be ri kom mu ni ká ció

prog ram tar tal ma ön ma gunk meg is me ré se és

meg ér té se, cse le ke de te ink moz ga tó ru gó i nak

tu da tos meg fi gye lé se, a ha té kony kom mu ni ká -

ció el sa já tí tá sa. A kép zést Wenczel Im re győ ri

drá ma pe da gó gus, ta nár ve zet te.

A ta nu lá si prob lé mák prog ram tar tal má ból:

a ta nu lá si za var prob le ma ti ká ja, pe da gó gi ai,

pszi cho ló gi ai meg kö ze lí té sek; is ko la érett ség,

éret len ség, jel lem zők és gyer mek raj zok ból ki -

ol vas ha tó üze ne tek; cso por tos és egyé ni szű rő -

vizs gá lat ok, di ag nosz ti kus el já rá sok; a ta nu lá si

za var és a ma ga tar tá si prob lé mák ös  sze füg gé -

se. A prog ram meg va ló sí tó ja Kár páthy Mag da

pé csi pszi cho ló gus és gyógy pe da gó gus volt.

A nyá ri egye tem új ság ja, a Batyi Ba tyu 2.

év fo lya mát Zeleznik Luj za ír ta és szer kesz tet te.

A Kas sai Nyá ri Egye tem prog ram ja i ra

1999. au gusz tus 15–20. kö zött ke rült sor a kö -

vet ke ző öt szak cso port ban: ma te ma ti ka, osz -

tály fő nö ki ne ve lés, in for ma ti ka, óvo da pe da gó -

gia és te het ség gon do zás. A részt ve vők szá ma

160 volt, eb ből 9 er dé lyi és 8 kár pá talji pe da gó -

gus.

A nyi tó elő adást Ha das Ka ta lin tar tot ta Fre -
u di szim bo li kák cím mel. 

Az egyes szak cso port ok tar tal ma:

Ma te ma ti ka szak cso port: Geo met ri ai bi zo -
nyí tá sok – Kár olyi Kár oly; Szí ne zé si fel ada tok;
Le he tet len sé gi bi zo nyí tá sok – Pin tér Fe renc;

Olim pi ai se géd fel ada tok – Mé szá ros Jó zsef;

Szél ső ér ték-fel ada tok – Hor to bá gyi Ist ván; Hí -
res óko ri prob lé mák – Csor ba Fe renc; Tit kos -
írás ok – Schar nitzky Vik tor; Ta nu lás mód szer -
tan – Ke rék gyár tó Éva; A ma te ma ti ka ok ta tás
ha zai prob lé mái - Vataščin Éva, Oláh Györ gy,

Mé szá ros Jó zsef, Keszegh Ist ván.

A báb já ték és em be ri kom mu ni ká ció szak -

cso port elő adó ja az óvo da pe da gó gu sok szá má -

ra szer ve ző dött. A prog ram elő adó ja Józsa Éva,

Sop ron, Be ne dek Elek Pe da gó gi ai Fő is ko la.

Az osz tály fő nö ki és kol lé gi u mi ne ve lés

szak cso port ban a részt ve vők az elő adó val, Ja -

kab Györg  gyel a mé di u mok nak a kor társ cso -

por tok ra gya ko rolt ha tá sát, a kor társ cso por tok

„ne ve lő” és be ava tó, il let ve ki zá ró sze re pét, a

csa lá di ne ve lés hi á nyos sá ga it, az is ko la fel ada -

tát jár ta kö rül, és ke res te a prob lé mák pe da gó -

gi ai meg ol dá sát, amit a pe da gó gus és az is ko la

a tör vény ad ta ke re tek kö zött meg tud ol da ni.

Az in for ma ti ka sza kos ta ná rok prog ram juk -

ban a há ló za ti alap is me re tek kel, az inter net
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hasz ná la tá val, weboldal ké szí té sé vel, az e-mail

hasz ná la tá val is mer ked tek. A kép zést a kas sai

Ipa ri Kö zép is ko la ta ná rai va ló sí tot ták meg.

A te het ség gon do zás (már ko ráb ban is elő -

for dult ez a te ma ti ka a nyá ri egye te mek so rá -

ban, pl. Ri ma szom bat ban ugyan ez zel az elő -

adó val) szak cso port ban Bóta Mar git (Deb re -

cen, KLTE PszI) fog lal ko zá sa in a te het sé gek

fel is me ré sét, a te het ség gon do zó prog ra mok

szer ve zé sét ta nul ták a részt ve vők.

2000-ben Nagym egy er és Kas sa a nyá ri

egye te mek hely szí ne. Ri ma szom bat ban min -

den igye ke zet el le né re nem jött ös  sze meg fe le -

lő lét szá mú je lent ke ző, így nem in dult egyet len

prog ram sem.

A Nagym egy eri Nyá ri Egye tem (2000. jú li us

9–14.) nyi tó elő adá sát Er dős Lász ló tar tot ta „A
ma gyar ság ér té kei” cím mel. A to vább kép zés

egész ide je alatt Jani ga Jó zsef kép ző mű vész ta -

nár tár la tát te kint het ték meg az ér dek lő dők.

A nyá ri egye tem szak cso port jai és a tar tal -

mak:

Dif fe ren ci á lás az ala po zó sza kasz ban hol -

land mo dell alap ján prog ram az al só ta go za tos

ta ní tók prog ram ja. A mo dell lé nye ge a ta nu lói

ké pes sé gek sze rin ti dif fe ren ci á lás és ér té ke lés.

A prog ram hoz mun ka fü ze tek ké szül tek ma gyar

nyelv ből és ma te ma ti ká ból. Fo lya ma to san ké -

szül a prog ram szlo vá ki ai mu tá ci ó ja, amit hat

re fe ren cia is ko la pró bál ki. A prog ram ve ze tő je

Fürst Éva és a GYMS MPI mun ka tár sai vol tak.

A szlo vák nyelv és mód szer tan szak cso port -

ban a részt ve vők a kö vet ke ző prob lé mák kal fog -

lal koz tak: mor fo ló gia, di dak ti ka sloven ského

jazyka, tvorivá dra matika, syn tax. A té mák elő -

adói a nyi trai Kons tan tin Fi lo zó fus Egye tem

Szlo vák Nyelv és Iro da lom Tan szék ének ta ná rai:

Ladislav Navrátil, Kristi na Vrlíková, Mar ta

Žilková és Ľuboš Kralčák vol tak.

A kor sze rű osz tály fő nö ki mun ka gya kor la ti

kér dé sei prog ram a kom mu ni ká ci ós kész ség

fej lesz té sét, a konf lik tus ke ze lés tech ni ká i nak

és a ta nu lás szer ve zé sé nek el sa já tí tá sát tűz te ki

cé lul. A prog ra mot Pirkné Gyar ma ti Ágo ta,

a GYMS MPI mun ka tár sa ve zet te.

A pe da gó gi ai prog ram a gya kor lat ban szak -

cso port tag jai gya kor ló és jö ven dő is ko la ve ze -

tők, pe da gó gu sok vol tak. A prog ram ban meg ta -

nul ták a hely zet elem zés és ar cu lat ter ve zés

tech ni ká ját, az in téz mény pe da gó gi ai al kot má -

nyá nak ter ve zé sét, a fel ada tok PDCA rend sze -

rű ter ve zé sét. A prog ra mot Pőcze Gá bor és

Dosztál né Véc sei Mag dol na va ló sí tot ták meg.

A ta nu lás ta ní tá sa az al só ta go zat ban kép zés

ve ze tő je Ke rék gyár tó Éva, a ko csi ál ta lá nos is -

ko la igaz ga tó nő je és mun ka tár sai. A tan fo lyam

tar tal ma Orosz lány Pé ter mun ká ja nyo mán lett

al kal maz va az alap is ko la al só ta go za tá ra.

A prog ram el mé le ti és gya kor la ti se gít sé get

nyúj tott a he lyes ta nu lá si szo ká sok ki ala kí tá sá -

hoz az alap is ko la al só ta go za tá ban.

A szá mí tó gép-fel hasz ná lói tan fo lyam kez -

dők és ha la dók ré szé re há rom cso port ban folyt

Bar ta los Tí mea, Bugár Bib iana és Gőgh Pé ter

irá nyí tá sá val.

Az óvo da pe da gó gu sok szak cso port ja a pe da -

gó gi ai prog ram ké szí té sé vel fog lal ko zott Sza bó

Lás zlóné ve ze té sé vel. A részt ve vők meg is mer -

ked tek a kü lön bö ző óvo dai ne ve lé si prog ra mok -

kal: Lé pés ről lé pés re – Görc sné Bocs kai Éva;

Ha gyo mány őr ző prog ram – Fa ust Dezsőné.

Józsa Éva drá ma pe da gó gi ai gya kor la to kat tar tott

a dél utá ni fog lal ko zá sok ide je alat t.

A nyá ri egye tem 180 részt ve vő je (4 er dé lyi

pe da gó gus) 9 szak cso port ban dol go zott.

A szer ve zők „nyílt“ na pot tar tot tak, mely re

meg hív ták a já rá si ok ta tás ügyi ve ze tő ket, va la -

mint az SZ OM Nem ze ti sé gi Fő osz tály ve ze tő -

jét, az ÁPI igaz ga tó ját, a po zso nyi MK Kul tu -

rá lis In té ze té nek igaz ga tó ját. A meg hí vot tak

be te kin tést nyer tek az SZMPSZ nyá ri egye te -

me i nek ki lenc évé be, és sze mé lye sen meg győ -

ződ het tek a nyá ri egye tem egyes szak cso port ja -

i ban fo lyó ko moly szak mai mun ká ról.

A ta lál ko zón részt vett Szi ge ti Lász ló, az

SZK OM ál lam tit ká ra és A. Sza bó Lász ló, az

SZK OM NF igaz ga tó ja is. A ta lál ko zás prog -

ram ját idő sze rű szak mai és ok ta tás irá nyí tá si

prob lé mák meg be szé lé se töl töt te ki, töb bek kö -

zött: az is ko la ta ná csok meg ala ku lá sa, a ma gyar -

or szá gi pe da gó gus ok le ve lek ho no sí tá sa, a szlo -

vák nyelv „ok tatása“ a ma gyar óvo dák ban.

A Kas sai Nyá ri Egye tem – 2000. au gusz tus

21–26. – 7 szak cso port já ban 21 er dé lyi és 2

hor vát or szá gi ta nár ral együtt a részt ve vők szá -

ma 160 volt.
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A nyá ri egye tem prog ram jai:

A ta nu ló köz pon tú mód sze rek a ta nu lás-ta -

ní tás fo lya ma tá ban tré ning sze rű kép zést Sisáné

Mu rai Ju dit ve zet te. A prog ram tar tal ma: a ta -

nu lást se gí tő és hát rál ta tó té nye zők; a ta nu lást

se gí tő mód sze rek és gya kor la ti al kal ma zá suk;

ké pes sé gek és rész ké pes sé gek fej lesz té se; sze -

mé lyi ség- és kö zös ség épí tés.

Az osz tály fő nö ki ne ve lés idő sze rű prob lé -

mái prog ram cél ja: se gí te ni a gyer mek szo ci á -

lis biz ton sá gá nak, sze mé lyi sé gé nek sza bad ki -

bon ta ko zá sát, a tar tós pszi chés stressz fel dol -

go zá sát, a de vi an cia meg elő zé sét, a har mo ni -

kus társ kap cso lat és em pa ti kus kész ség ki ala kí -

tá sát. A kép zés ve ze tői: Gyu lai Ákos né és Sar -

ka Fe renc vol tak (Mis kolc, B.A.Z MPI)

Az óvo da pe da gó gi ai szak cso port fog lal ko -

zá sa i nak té má i ból: az óvo da fenn tart ha tó sá gá -

nak stra té gi á ja; az óvo dai prog ram tar tal má ban

rej lő le he tő sé gek ki hasz ná lá sa; a szü lők meg -

nye ré se az óvo dai ne ve lés szá má ra; a dra ma ti -

kus já ték he lye, sze re pe az óvo dai te vé keny sé -

gek rend sze ré ben; a gyer mek raj zok üze ne te a

pszi cho ló gus ol da lá ról; komp lex ké pes ség fej -

lesz tés já ték kal; a ze ne sze mé lyi ség fej lesz tő

ha tá sa. A té mák elő adói a mis kol ci Vá ro si Pe -

da gó gi ai In té zet mun ka tár sai és a haj dú bö ször -

mé nyi Pe da gó gi ai Fő is ko la ta ná rai vol tak, il let -

ve Sza bó Edit (Szenc).

A drá ma pe da gó gia és te het ség gon do zás

prog ram cél cso port ját a ta ní tók és a ne ve lő nők

al kot ták. Zsé lyi Ka ta lin és Deme Attiláné a kö -

vet ke ző tar tal mat va ló sí tot ták meg: kö zös ség -

ala kí tás, -fe jlesztés drá ma já té kok kal; va ri á ci ók

a vers ta ní tás ra; mese dra ma tizá ció az al só ta go -

zat ban; a te het ség fo gal ma, meg je le né se kis -

gyer mek kor ban; a pe da gó gus sze mé lyi sé ge és

sze re pe a te het ség gon do zás ban; a te het sé ges

gyer me kek ne ve lé se a csa lád ban; a te het sé gek

alul tel je sí té si prob lé mái.

A ro ma ta nu lók ne ve lé sé vel és mű ve lő dé sé -

vel kap cso la tos prob lé mák ke ze lé se szak cso -

port elő adó ja Roz gonyi Ibo lya volt, a nyír egy -

há zi TKF ad junk tu sa. A prog ram ban részt ve -

vők a kö vet ke ző té ma kö rök kel fog lal koz tak: a

ci gány ság tör té ne te; a ro ma mű vé szek, nép szo -

kás ok, mes ter sé gek; iden ti tás fo gal mak; több -

ség-ki sebb ség vi szo nyá nak szo ci ál po li ti kai

meg kö ze lí té se; tár sa dal mi-po li ti kai szo ci a li zá -

ció; etnos zo ci oló giai és ki sebb ség jo gi kér dé -

sek; a fel zár kóz ta tás, te het ség gon do zás és a

szo ci a li zá ció te rü le tén mű kö dő mo del lek; pe -

da gó gi ai prog ra mok.

A ma gyar iro da lom és mód szer tan Márai

Sán dor élet mű vé nek, a mű vek elem zé sé nek ren -

del te alá egész he ti prog ram ját. A tar ta lom ból: A

fi a tal Márai né met or szá gi és fran cia or szá gi tar -

tóz ko dá sa, pub li cisz ti ká ja; Márai és a pol gá ri

Kas sa; mű elem zé sek; Márai és az exp res  szi o -

niz mus; Márai lé lek ta ni mű ve i nek elem zé se; a

neoa vant gárd; a ha tá ron tú li ma gyar poszt mo -

dern és neoa vant gárd; Márai lí rá já nak elem zé se.

Az elő adók: Kakuszi Pé ter, PH, Sze ged;

Komoróczy Emő ke, Bu da pest; Kováts Mik lós,

Kas sa; M. Mol nár Lász ló, Kas sa; Fecsó Szi -

lárd, Kas sa.

A 2001-es nyá ri egye te mek 10. évük be lép -

tek, a hely szí nek Nagym egy er és Kas sa vol tak.

Az SZMPSZ X. ju bi le u mi nyá ri egye te me -

i nek prog ram jai az át gon dolt szak mai épít ke -

zés sel pár hu za mo san az ér zel mek ben gaz dag

fog lal ko zá sok, az ér ték te rem tés, az egy sé ges

fel lé pés, az el fo ga dás és az el fo gad ta tás, a kö -

zös ség ben tör té nő él mény szer zés és ér ték te -

rem tés je gyé ben szer ve ző dött. A nyá ri egye te -

mek tíz éves tör té ne té ben Ga li lei gon do la ta is

ben ne fog lal ta tik: vi har ban a nap sü tés re, nap -

sü tés ben a vi har ra gon dol va él ni, ter vez ni és

dol goz ni. Fo lya ma to san ré sen kell len ni, a célt

so ha nem sza bad szem elől té vesz te ni, a sza va -

kat, ál mo kat tet tek ké kell ala kí ta ni. A X. ju bi le -

u mi nyá ri egye tem mot tó ját Márai Sán dor tól

köl csö nöz tük: „A mű velt em ber ... az, aki tud -

ja, hogy alig tud töb bet a sem mi nél, s van még

ere je hoz zá, hogy mű ve let len sé ge fö lött min -

den nap két ség be es sen.” (Idé zet a nyá ri egye te -

mek ér té ke lé sé ből – ÁZ)

A Nagym egy eri Nyá ri Egye tem – 2001. jú -

li us 1–6. - nyi tó elő adá sát Mi hály Ot tó tar tot ta

A ne ve lés ér té kei és a pe da gó gia mint az ér té -
kek meg va ló sí tó ja cím mel.

A szak mai prog ra mok 10 szak cso port ban

zaj lot tak 215 részt ve vő vel.

Szá mí tás tech ni ka kez dők ré szé re szak cso -

port kép zé sé nek tar tal ma: a szá mí tás tech ni ka

alap jai; a szá mí tó gé pek szer ke ze ti ele mei és
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ke ze lé se; a Win dows ope rá ci ós rend szer hasz -

ná la ta; szö veg szer kesz tés (Word); a szö veg be -

írá sa; a szö veg for má zá sa; men tés, meg nyi tás,

ol dal be ál lí tás; táb lá za tok; ké pek; WordArt; he -

lyes írás-el len őr zés; nyom ta tás. A to vább kép -

zést Nogel Zol tán, a nagym egy eri Ke res ke del -

mi Aka dé mia ta ná ra ve zet te.

Szá mí tás tech ni ka ha la dók ré szé re szak cso -

port a kö vet ke ző prog ram sze rint dol go zott

Mag yarics Mó ni ka, a nagym egy eri Ke res ke del -

mi Aka dé mia ta ná ra ve ze té sé vel: Ex cel táb lá zat -

ke ze lő; szá mok, kép le tek be írá sa; a táb lá zat for -

má zá sa; kép le tek és függ vé nyek hasz ná la ta; di -

ag ra mok ké szí té se; adat bá zis-mű ve le tek.

A Szá mí tás tech ni ka – Inter net szak cso port

ve ze tő je Gőgh Pé ter ta nár volt. A prog ram té -

ma kö rei: az Inter net tör té ne te és szol gál ta tá sai;

szá mí tó gé pes gra fi ka (Corel); Weboldal szer -

kesz té se.

Az Óvo da pe da gó gia szak cso port té ma kö rei

és elő adói: Nép raj zi alap is me re tek – Kustán né

He gyi Füs tös Ilo na, Szent end re; Nép ha gyo -
mány őr zés az óvo dai gya kor lat ban; Nép ha gyo -
mány őr ző óvo dai prog ram be mu ta tá sa – Foust

Dezsőné, Gö döl lő; Me se ré ten me sét tép tem –

Zilahy Ka ta lin, Sop ron; Nép ha gyo mány őr zés
az óvo dá ban – Barsi Er nő, Győr; Ha zai óvo dák
he lyi ne ve lé si prog ram já nak be mu ta tá sa –

Vankó Te ré zia, De á ki; Sazbó Edit, Szenc; Sza -

kál Éva, Nád szeg; mód szer ta ni vá sár; a ha zai

óvo dák ban fo lyó nép ha gyo mány-ápo lás;

kézművesmester ségek ta nu lá sa.

A ma gyar nyelv és iro da lom szak cso port -

ban Antalné Sza bó Ág nes (EL TE BTK Mai

Ma gyar Nyelv Tan szék) és Miruné Czimer

Györ gyi (KLTE, Deb re cen) tar tott elő adá so kat

és fog lal ko zá so kat a kö vet ke ző té ma kö rök ben:

a he lyes írás ta ní tá sa; szö veg tan; szö veg ta ni

gya kor la tok; a fo gal ma zás ta ní tá sa; a ma gyar

iro da lom ta ní tá sá nak mód szer ta na; az iro dal mi

mű vek hermeneu tikai elem zé se, Harry Pot ter.

A szlo vák nyelv és iro da lom kép zés tar tal -

ma: Neo hyb né slovné druhy, väzba slovies,
odlišné sloves né väzby – Ladislav Navrátil;

Jed nočlen né a dvo jčlen né vety, súve tia
a zložené súve tia – Ľuboš Kralčák; Recep cia
a inter pretá cia textu – Kristí na Vrlíková; Dra -
mat ická výcho va – Mar ta Žilková. Az elő adók

a nyi trai Kons tan tin Egye tem Szlo vák Nyelv és

Iro da lom Tan szék ének ta ná rai vol tak.

Dif fe ren ci á lás, a kü lönb sé gek re fi gye lő ta -

nu lás szer ve zé si mó dok prog ram ve ze tő je Sza -

bó Éva, a bu da pes ti Gyer me kek Há za Ál ta lá -

nos Is ko la ta ní tó ja volt. A részt ve vők a kö vet -

ke ző té mák ról kap tak tá jé koz ta tást: a fej lő dő

gyer mek ko rá hoz, tes ti, lel ki, szel le mi ál la po ta -

i nak vál to zá sa i hoz, vál to zó szük ség le te i hez al -

kal maz ko dó ta nu lás szer ve zé si mó dok, esz kö -

zök; klas  szi kus re form pe da gó gi ai és al ter na tív

is ko lák: Wal dors, Montes sori; stra té gi ák, di -

dak ti kai, me to di kai mó dok a sa ját stra té gia fej -

lesz té sé re; dif fe ren ci á lás a ta ní tá si órán; ko ope -

ra tív óra szer ve zés.

A Ma te ma ti ka – fi zi ka szak cso port ban fo -

lyó to vább kép zés tar tal ma és az elő adók:

A me cha ni ka ta ní tá sa, ta pasz ta la tok és ja -

vas la tok; az elekt ro mos ság tan ta ní tá sa – Zá to -

nyi Sán dor, Sop ron; a fi zi ka és a ma te ma ti ka

tár gyak ko or di ná ci ó ja az Öv eges Jó zsef Fi zi ka -

ver seny tük ré ben; fel ada tok kal szem lél te tett

elő adás; a He-Ne gáz lé zer mű kö dé se és al kal -

ma zá sa a fi zi ka ta ní tá sá ban – Ber kes Jó zsef,

Pécs; ver seny fel ada tok a fi zi ká ban, a fo lya ma -

tok irá nya, a ter mo di na mi ka II. fő té te le – Kotek

Lász ló, Pécs; a te het ség gon do zás le he tő sé gei a

ma te ma ti ka ta ní tá sá ban – Var ga Gáborné, Bu -

da pest; egy sze rű kí sér le tek és becs lé sek a mag -

fi zi ka kö ré ben – Szűcs Jó zsef, Pécs; ér de kes és

já té kos kí sér le tek al kal ma zá sa a fi zi ka ta ní tá sá -

ban – Se bes tyén Zol tán, Pécs; a csend hang jai:

a csil la gok üze ne tei; a csil la gá szat ga lé ri á ja –

mit ta nul ha tunk be lő le? – Kol láth Zol tán, Bu -

da pest; a kom bi na to ri ka más té ma kö rök ben –

Iker Já nos, Szom bat hely.

Vi sel ke dé si prob lé mák, ta nu lá si za va rok

fel is me ré se és ke ze lé se 5–9 éves kor ban prog -

ram elő adó ja Kár páthy Mag da pé csi pszi cho ló -

gus, gyógy pe da gó gus. A to vább kép zés tar tal -

ma: az ér zel mek fej lő dé se a test be széd tük ré -

ben; az ér zel mek és a ne mek kap cso la ta; jel lem

és egyé ni ség; mo ti vá ció – mo tí vum; di csé ret –

bün te tés? –új le he tő sé gek a ne ve lés ben; pe da -

gó gi ai bűn té nyek a gyer mek el len; mi se gít a

gyer mek kor ban: a tár gyi mo ti vá ció vagy a sze -

mé lyi meg ha tá ro zott ság?
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A Nagym egy eri Nyá ri Egye tem ide je alatt a

részt ve vők be szél ge tést foly tat tak Szi ge ti Lász -

ló ál lam tit kár ral a szlo vá ki ai köz ok ta tás ál ta lá -

nos re form já ról. Az ér dek lő dők meg is mer ked -

tek a Ter mé szet Vi lá ga fo lyó irat tal, Né meth Gé -

za ve tí tett ké pe i vel (Öt kon ti nens ma dár táv lat -
ból) és Szen drő Sza bolcs hegy má szó val

(Féllábbal a csú cson).
A Kas sa Nyá ri Egye tem – 2001. au gusz tus

19–25. – nyi tó elő adá sát Keresz ty Zsu zsa tar -

tot ta Tü zet ho zok cím mel. Az elő adás a pe da gó -

gus meg szál lott sá gát, a jó ügy és a kö zös ség

irán ti el kö te le zett sé gét, a po zi tív bel ső mo ti -

vált sá got mu tat ta fel ér ték ként a nyá ri egye tem

pe da gó gus kö zös sé gé nek.

A nyá ri egye tem ki lenc szak cso port já ban

154 részt ve vő dol go zott.

A szak cso port ok tar tal má ból:

Szá mí tás tech ni ka kez dők ré szé re prog ram:

a szá mí tó gép fel épí té se, az alap fo gal mak meg -

ha tá ro zá sa; az ope rá ci ós rend szer fel ada ta; a

Win dows és fel hasz ná lá sa; az In té ző (fel fe de ző

prog ram) hasz ná la ta – ál lo mány mű ve le tek;

szö veg szer kesz tés – MS Word: be ál lí tá sok, for -

má zás, ob jek tu mok be szú rá sa, stí lu sok, láb -

jegy zet, vég jegy zet, kör le ve lek. Elő adók: Bá -

rány Já nos, Fü löp Dó ra (Ipa ri Kö zép is ko la és

Ke res ke del mi Aka dé mia, Kas sa).

Óvo da pe da gó gia: Lé pés ről lé pés re óvo dai

prog ram be mu ta tá sa – Deliné Frá ter Ka ta lin,

Haj dú bö ször mény; he lyi ne ve lé si prog ram ké -

szí té se – Nagy Lajos né, Sze rencs; nép ha gyo -

mány őr zés az óvo dá ban – Bo ri Attiláné, Mis -

kolc; éne kes já té kok az év szak ok és az ün ne pek

je gyé ben – Dem blovszkyné Sza bó Ju dit, Sá ros -

pa tak; Va rázs la tos vi lág, a de á ki óvo da he lyi

ne ve lé si progam ja – Vankó Te réz, De á ki; nép -

ha gyo mány őr zés Nád sze gen – Sza kál Éva,

Nád szeg; óvo da me ne dzse lés, az óvo da ar cu la -

tá nak ki ala kí tá sa – Vankó Te réz; né pi gyer mek -

já ték ok ta nu lá sa; né pi kis mes ter sé gek ta nu lá sa.

Vi sel ke dé si za va rok, ta nu lá si prob lé mák

fel is me ré se és ke ze lé se 5–9 éves kor ban prog -

ram tar tal ma meg egye zik a nagym egy eri kép -

zés tar tal má val és elő adó já val. A tré ning mot tó -

ja: „Minden nek ren delt ide je van az ég alat t,

min den aka rat nak, ide je van a szü le tés nek és

ide je a vég ha lál nak.” Ta nul ság ként Szűc s(né

Kozsár) Zsu zsan na cso port ér té ke lé se ön ma gá -

ért be szél: „Éret tebb ko runk ban nem az is me re -

tek és a kész sé gek el sa já tí tá sá val fog lal ko zunk,

mást ta nu lunk. Azt ta nul juk meg, ho gyan kell

el ke rül ni az ön rom bo ló vi sel ke dést, meg azt,

hogy ne emés  szük föl ener gi á in kat szo ron gás -

sal. Fel fe dez zük, ho gyan ke zel het jük fe szült sé -

gün ket. Meg ta nul juk, hogy az ön saj ná lat nál és

a sér tő dött ség nél nincs mér ge zőbb ká bí tó szer.

Rá jö vünk, hogy a vi lág sze re ti a te het sé get, de

a ki szá mít ha tó sá got ju tal maz za. Meg ért jük,

hogy a leg több em ber nincs se ve lünk, se el le -

nünk. Ma gá val van el fog lal va. Meg ta nul juk,

hogy bár men  nyi re ipar ko dunk a ked vük be jár -

ni, min dig akad nak majd em be rek a Föl dön,

akik so ha sem fog nak sze ret ni – ez a meg ál la pí -

tás elő ször fáj dal mas le het, de ké sőbb iga zán

meg nyug ta tó.”

A kézművesmester ségek szak cso port ban a

részt ve vők az agya go zás, csu hé zás és a tűz zo -

mánc tech ni ká it ta nul ták T. Tóth Gyu la, T. Tóth

Gyuláné (Ka zinc bar ci ka) és Takác sné Kamenár

Csil la (Bu da pest) mes te rek től.

A Konf lik tus meg ol dó pe da gó gia kép zést

Rozs Ág nes (Pécs) ve zet te. Tar tal ma: ön bi za -

lom-erő sí tő és együtt mű kö dést se gí tő já té kok –

ön is me ret és egy más meg is me ré se kor lá taink

és ha tá ra ink tisz te let ben tar tá sá val és tisz te let -

tel jes dön ge té sé vel; ha son ló sá ga ink és kü lönb -

sé ge ink – ön el fo ga dás és egy más el fo ga dá sa;

ér té ke ink – vál to zó és örök em be ri ér té ke ink –

a re á lis én és az ide á lis én kö zöt ti fe szült sé gek

tük ré ben; íté le te ink és elő í té le te ink – ve tü le tei

min den na pi éle tünk ben, em be ri mi vol tunk ban

és pe da gó gi ai mun kánk ban; konf lik tu sa ink és

konf lik tus ke ze lé si szo ká sa ink; ko ope ra tív,

kom mu ni ká ci ós és konf lik tus meg ol dó já té kok.

A Ter mé szet- és kör nye zet vé de lem szak -

cso port prog ram ja: Föl dünk glo bá lis fel me le -

ge dé se és a jö vő kép; ener gia az em be ri ség szol -

gá la tá ban; boly gónk nak a né pes ség nö ve ke dés -

ből szár ma zó prob lé mái; fi zi ka a kör nye ze -

tünk ben; köl csön ha tás ok a bio szfé rá ban; mi ért

fon tos a bi o ló gi ai sok fé le ség meg őr zé se; mi le -

gyen a sze mét tel; a kör nye zet szen  nye zés sel

kap cso la tos is me re tek; kör nye zet és kör nye zet -

vé de lem, tet te ink a kör nye ze tün kért; a kör nye -

ze ti ne ve lés tan tár gyi he lye, esz köz rend sze re és
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mód szer ta na, kör nye zet vé del mi prog ra mok;

egy sze rű, ér de kes kí sér le tek a kör nye zet szeny  -

nye zé sé nek vizs gá la tá hoz. A szak cso port elő -

adói: Ba csó Zol tán, Diószeghy Ár pád, Ró ka

And rás, Szerényi Gá bor, Szi li Ist ván, Klemm né

Lőrincz Il di kó vol tak.

Cson tos János né és Sza bó Gi zel la (Izsófal -

va, Izsó Mik lós Ál ta lá nos Is ko la) ve zet ték az

Is ko la ve ze tés, szer ve zet fej lesz tés és az is ko lai

in no vá ció me ne dzse lé se szak cso por tot. A prog -

ram té ma kö rei: az is ko la a tár sa da lom ban; az

is ko la fenn tar tá sa, in téz mé nyi mű kö dé se; a ve -

ze tő az ok ta tá si rend szer ben; az igaz ga tó mun -

ká já nak ki emelt te rü le tei; az is ko la mű kö dé sé -

nek ér té ke lé se; az is ko la mint szer ve zet; a szer -

ve zet jel lem zői: szer ve ze ti tí pu sok, szer ve ze ti

erő for rás ok; a szer ve ze ti kul tú ra és fej lesz té sé -

nek a le he tő sé gei; a szer ve zet mű kö dé sé nek ér -

té ke lé se; az in no vá ció szük sé ges sé ge, de fi ní ci -

ó ja, he lye a szer ve zet mű kö dé sé ben; az in no vá -

ció fi nan szí ro zá sá nak hát te re, az erő for rás ok

fel tá rá sa; a pro jekt meg va ló sí tá sá nak út ja, sa já -

tos sá gai; mi nő ség biz to sí tás.

A hát rá nyos hely ze tű ta nu lók ne ve lé sé vel

és mű ve lő dé sé vel kap cso la tos prob lé mák ke ze -

lé se prog ram meg va ló sí tói Eva Končoková és

Porub sky Ist ván (Garamszentkereszt). A tar -

talom:a hát rá nyos hely ze tű ro ma és nem ro ma

szár ma zá sú ta nu lók ne ve lé sé nek és mű ve lő dé -

sé nek mik ro- és makrotár sadal mi okai; a ta nu -

lók fel zár kóz ta tá sá nak és ne velt sé gi szint jé nek

is ko lai, csa lá di és tár sa dal mi le he tő sé gei és

meg ol dá sai; a ne ve lés ben rej lő le he tő sé gek és

ezek fel tá rá sa; a ta nu lók kal va ló fog lal ko zás

meg ter ve zé se; ki tö ré si pon tok fel ku ta tá sa;

meg ér tő és együtt mű kö dő ma ga tar tás ki ala kí tá -

sa; mód sze rek és tech ni kák el sa já tí tá sa; a Lé -

pés ről lé pés re prog ram is mer te té se.

2002-ben a hely szí nek te kin te té ben vál tás

volt. Nagym egy er he lyett  Dunasz er da he ly

(Sza bó Gyu la MTNY Alap is ko la), Kas sa he -

lyett új ra Ri ma szom bat lett a nyá ri egye te mek

szer ve zé sé nek és le bo nyo lí tá sá nak a hely szí ne.

A Dunasz er da he lyi Nyá ri Egye tem – 2002.

jú li us 7–12. – nyi tó elő adá sát Pajkossy Gá bor

(EL TE BTK) tör té nész tar tot ta Kos suth La jos
és mo dern ma gyar nem zet meg szü le té se cím -

mel, így em lé kez ve Kos suth La jos szü le té sé -

nek 200. év for du ló já ra. A szer ve zők meg hir det -

tek egy ma gyar nyelv-tör té ne lem szak cso por tot

a Kos suth-év for du ló kap csán, ami ér dek lő dés

hí ján nem va ló sult meg.

A prog ra mok:

Nagy ér dek lő dés volt a szá mí tás tech ni ka

kez dők, ha la dók és Inter net ka te gó ri á ban, így

hat cso por tot nyi tot tak.

Az Óvo da pe da gó gia szak cso port té mái: az

óvo dai ze nei ne ve lés mód szer ta na; az óvó nők

mód szer ta ni sza bad sá ga; ki a jó ve ze tő; vi sel -

ke dés za va rok az óvo dá ban; ér zel mi ne ve lés az

óvo dá ban; vizuiáli ne ve lés az óvo dá ban; origa -

mi és szal ma fo nás.

A szak cso port elő adói:

Ta nu lá si prob lé mák, ma ga tar tá si za va rok

fel is me ré se és ke ze lé se, a cél cso port a ta ní tók

és óvó nők vol tak. Az elő adó Kár páthy Mag dol -

na. A cso port az ér zel mek fej lő dé sé vel fog lal -

ko zott, a jel lem és egyé ni ség kér dé sét jár ták

kö rül, il let ve a mo ti vá ció és a mo tí vum ös  sze -

füg gé se it ke res ték.

A Ta nu lói tel je sít mé nyek mé ré se szak cso -

por tot Dosztál né Véc sei Mag dol na ve zet te. A

részt ve vők az ér té ke lés tí pu sa i val, esz kö ze i vel,

a tesz tek kel, azok ké szí té sé vel, a fel adat tí pu -

sok kal, a fel adat la pok ké szí té sé vel, szer kesz té -

sé vel, fel dol go zá sá val, a kész ség- és ké pes ség -

vizs gá lat ok kal fog lal koz tak.

A ko ope ra tív ta nu lá si tech ni kák a ta nu lás-

ta ní tás fo lya ma tá ban szak cso port ban Szent -

mik lós si Lina elő adó a ta nu lói együtt mű kö dé -

sen ala pu ló új sze rű ta nu lá si stra té gi át, mód -

szert is mer te tett meg a pe da gó gu sok kal, sa ját

él mé nyű tré ning for má já ban.

Szek szár di Jú lia több nagy si ke rű ne ve lé si

vo nat ko zá sú szak könyv író ja az Új pe da gó gus -

kom pe ten ci ák az osz tály fő nök mun ká já ban

szak cso por tot ve zet te. A tár sa da lom mal együtt

vál to zik a ta nu ló, az ő meg is me ré se a si ke res

ne ve lés és mo ti vá ció fel té te le. A pe da gó gus

sze mé lyi sé ge min ta, a pe da gó gi á ban mun ka -

esz köz, amit kar ban kell tar ta ni. Az osz tály fő -

nö ki sze rep kör is vál to zik, mert a mo ti vá lat lan

ta nu ló kat a szét hul ló csa lá dok he lyett a kor társ -

cso por tok „ne ve lik”. Az osz tály fő nök nek fel -

ké szült nek és jár tas nak kell len ni a konf lik tu -

sok ke ze lé sé ben is, il let ve a jo gi és az er köl csi
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szo ci a li zá ció te rü le tén is jól és ha té ko nyan kell

meg ol da nia a fel ada to kat. Ezek nek a prob lé -

mák nak a ke ze lé sé re szer ve ző dött a szak cso -

port.

A Ha té kony is ko la ve ze tő – ered mé nyes is -

ko la prog ram meg va ló sí tó ja Cseh Györ gyi, a

Qual i tas (Sze ged) ve ze tő je volt. A részt ve vők a

kö vet ke ző té mák kal dol goz tak: em be rek: mo ti -

vá ció, a ta ná ri mun ka ér té ke lé se, ér te kez let ve -

ze tés, dön tés ho za tal, konf lik tus ke ze lés; szer ve -

zet: szer ve zet el mé let, szer ve ze ti kul tú ra, szer -

ve zet fej lesz tés, te am-mun ka, in for má ci ós és

kom mu ni ká ci ós tech no ló gia, part ne rek; vál to -

zás: a si ke res vál to zás szer ve ze ti és em be ri fel -

tét elei, a vál to zá sok be ve ze té se, meg va ló sí tá sa,

nyo mon kö ve té se. A mo dern is ko la ve ze tés

meg kö ve te li a ta nu ló egyén – ta nu ló szer ve zet

– vál to zó élet – ha té kony mun ka fi gye lem be

vé te lé vel a fo lya ma tos al kal maz ko dást és ta nu -

lást az in téz mény ve ze tők ré szé ről, ha hi te le sek

és ered mé nye sek akar nak ma rad ni az ál ta luk

ve ze tett kö zös ség ben

A Ri ma szom ba ti Nyá ri Egye tem idő pont ja

2002. au gusz tus 18–23. volt, hét szak cso port -

ban va ló sul tak meg a to vább kép zé sek.

A nyi tó elő adást Baranyi Kár oly tar tot ta A
Kár pát-me den cei ma gyar is ko la ér té kei cím -

mel. Az elő adó az ezer éves ma gyar is ko la ér -

té ke i ről be szélt, mely ér té kek az eu ró pai, zsi dó-

ke resz tény ér té kek vo nu la tá ba il lesz ked nek.

Ér tel mi sé gi lé tünk ből ere dő fel ada ta ink az ér -

ték meg őr zés, -teremtés és an nak to vább adá sa

az el kö vet ke ző nem ze dé kek nek. A pe da gó gi át

és az ér tel mi sé gi lé tet az ér té kek kel ös  sze füg gő

fel adat kö ti ös  sze. Ér té ke ket a ma gyar is ko la

ezer év óta te rem tett. 

A nyá ri egye tem szak cso port jai a kö vet ke -

zők vol tak:

Szá mí tás tech ni ka kez dők és ha la dók ré szé -

re. A kép zést a füle ki gim ná zi um ta ná rai

(Tomolya Ró bert és Mol nár Lász ló) ve zet ték.

A kép zé sek tar tal ma meg egye zik a nyá ri egye -

te mek 30 órás kép zé se i nek ilyen irá nyú tar tal -

má val.

A Dif fe ren ci á lás az ala po zó sza kasz ban

hol land mo dell alap ján kép zést az tet te in do -

kolt tá, hogy a Szö vet ség a prog ram

licencének(Győr–Moson–Sopron Me gyei Pe -

da gó gi ai In té zet) meg vá sár lá sa után el in dí tot ta

a mód szer nek és az ah hoz kö tő dő ta nu lói mun -

ka fü ze tek nek a szlo vá ki ai mó do sí tá sát. Mű hely

ala kult az adap tá ci ó ra. Ri ma szom bat ban, e mű -

hely ben al ko tó és az adap tá ci ót meg va ló sí tó,

30 órás to vább kép zést ki dol go zó csa pat mu tat -

ko zott be (és vál tot ta ki a ma gyar or szá gi szak -

em be re ket, elő adó kat) a kö vet ke ző ös  sze té tel -

ben: Kováč Sylvi a, Győ ző And rea, Bukai Lí -

via, Ba logh Zsu zsan na, Kol lár Er zsé bet. A kép -

zés be kézs zorobán is be volt ik tat va, ezt a fog -

lal ko zást Drozdík Ka ta lin ve zet te. A tar ta lom: a

bel ső dif fe ren ci á lás mód sze re i nek el sa já tí tá sa a

he lyes írás és a ma te ma ti ka tan tár gya kon be lül;

a prog ram és mun ka esz kö ze i nek be mu ta tá sa; a

szorobán mint a lo gi kai ké pes ség fej lesz té sé -

nek esz kö ze.

Ma ga tar tás és kom mu ni ká ci ós tré ning és

fog lal ko zás tar tal ma a ta ní tó kat és az óvó nő ket

cé loz ta meg. Tar tal mát in do kol ta a ta nu lók ne -

velt sé gé ből és szo ciokul turális hát rá nyá ból

ere dő de fi cit, amely ne ve lé si prob lé ma meg ol -

dá sá ra a klas  szi kus és zárt is ko la ne he zen ta lál

meg ol dást. A tar ta lom ból: a sze mé lyi ség elem -

zé se; egyé ni tesz tek ér té ke lé se; az ag res  szió

ter mé szet raj za; kom mu ni ká ció és me ta kom -

mu ni ká ció; prob le ma ti kus hely ze tek meg be -

szé lé se; gyer mek raj zok kom mu ni ká ci ó ja. A

kép zést Kár páthy Mag dol na (Pécs) pszi cho ló -

gus ve zet te.

Az Óvo da pe da gó gia szak cso port te vé keny -

sé gét a kö vet ke ző fog lal ko zá sok tet ték ki: az

óvoai ze nei ne ve lés mód szer ta na; iro dal mi ne -

ve lés az óvo dá ban; drá ma já ték az óvo dá ban;

al ko tó dra ma tur gia; anya nyel vi já té kok az óvo -

dá ban; kéz mű ves fog lal ko zá sok, né pi já té kok

ké szí té se; né pi gyer mek já ték ok ta nu lá sa. Az

elő adó kat a ha zai óvo da pe da gó gu so kat kép ző

ta ná rok (Ba logh Má ria, Lo sonc) és gya kor ló

óvo da pe da gó gu sok al kot ták.

A 2002-es SZMPSZ nyá ri egye te mek 17

szak cso port ja kép zé se in 350 fő vett részt. Ri -

ma szom bat ban a Batyi Ba tyu fog lal ta ös  sze a

nyá ri to vább kép zés ese mé nye it.

2003 nya rán Dunasz er da he lyen (2003. jú li -

us 6–11.) és Ri ma szom bat ban (2003. au gusz tus

17–22.) ren dez ték meg a to vább kép zé se ket 310

részt ve vő szá má ra.
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Dunasz er da he lyen (170 részt ve vő) új té ma -

ként je lent meg „Az is ko la ve ze tés: a pe da gó gus

mun ká já nak ér té ke lé se; Mul ti mé dia az ok ta tás -

ban; Nép ha gyo mány és kéz mű ves ség; Mé rés-

ér té ke lés”.

A nyá ri egye tem Bagdy Emő ke el ra ga dó an

ked ves és hi he tet le nül meg győ ző elő adá sá val

kez dő dött. Az elő adás, mely nek cí me Pe da gó -
gus és hi va tás, rá vi lá gí tott az üd vös di vat és a

ha gyo mány, az ér ték kö zöt ti kü lönb ség re és az

ér té kes élet re. A pe da gó gus az em be ri ség örök

ér té ke i nek át ha gyo má nyo zó ja. Pél da mu ta tá sa

kö te le ző ta nít vá nyai előt t, et től lesz hi te les és

el fo ga dott. 

A pe da gó gus-to vább kép zés prog ram jai:

A szá mí tás tech ni kai kép zés iránt óri á si volt

az ér dek lő dés. Sok pe da gó gus ér zi, meg kell fe -

lel nie az új kor ki hí vá sa i nak, IKT –tudás nél kül

nincs esé lye ta nít vá nya it meg nyer ni a tu dás -

nak. Ezért a meg hir de tett há rom szak cso port

he lyett nyolc in dult. A kép zők: Vrá bel Lil la,

Szol gai Mik lós, Kucz mann And rás, Kul csár

And rás, Ri gó Zol tán, Kiss Lász ló, Mag yarics

Mó ni ka és Tö rök Ta más.

To váb bi prog ra mok: ko ope ra tív ta nu lá si

tech ni kák (Ke rék gyár tó Judit–Sík Esz ter), óvo -

da pe da gó gia (Nagy Jenőné), néphyagományok

és kéz mű ves ség (Szanyi Má ria, Ka rá csony

Mol nár Eri ka, Ka rá csony Ist ván); Is ko la ve ze -

tés: a pe da gó gus mun ká já nak ér té ke lé se (Beke

Lász ló), mé rés, ér té ke lés (Dosztálné Véc sei

Mag dol na), ma gyar nyelv és iro da lom (tar ta -

lom: Antalné Sza bó Ág nes: a he lyes írás ta ní tá -

sá nak mód szer ta na; szö veg tan; szö veg ta ni gya -

kor la tok; Gec sei Edit: gya kor la tok a szö veg gel;

szö veg fel dol go zás; a szö veg al ko tás mód szer ta -

na; a fo gal ma zás ta ní tás gya kor la ti lé pé sei; az

iro dal mi mű vek elem zé sé nek mód sze rei;

Komoróczy Emő ke: 1956 iro dal ma; Márai

egyik re gé nyé nek elem zé se; Vančoné Krem mer

Il di kó: szö veg- és be széd ér tés az alap is ko lá -

ban).

A Ri ma szom ba ti Nyá ri Egye tem 140 részt -

ve vő je szá má ra nyi tó elő adá sát Nan szákné

Cser fal vi Ilo na tar tot ta Pe da gó gus hi va tás és
ér té kek cím mel. A le bi lin cse lő elő adás nyo mán

ha ran got kell ön te ni, ám a ha ran got a pe da gó -

gus szó lal tas sa meg. A gyer mek ha rang, a pe da -

gó gus ta lál ja meg hoz zá az utat, hogy az meg -

szó lal jon. Tü re lem mel, hoz zá ér tés sel és sze re -

tet tel elő csa lo gat ni be lő le az egye dit, az leg na -

gyobb mű vé szet, a pe da gó gia és an nak mű ve -

lő jé nek leg na gyobb mű vé sze te. Az is ko lá nak

az a dol ga, hogy mo ti vá ci ós köz pont le gyen,

se gít se a nö ven dé ke ket ér ték rend jük ki ala kí tá -

sá ban, sze mé lyi sé gük fej lő dé sé ben. Az is ko lá -

ban de mok rá ci á nak kell len ni, s azt a pe da gó -

gu sok nak a gyer me kek kel együtt kell gya ko rol -

ni uk.

A nyá ri egye tem je lent ke zői a kö vet ke ző

szak cso por to kat al kot ták:

Ko ope ra tív ta nu lá si tech ni kák – elő adó:

Szemt mik lóssy Lina

Kéz mű ves mes ter sé gek – elő adók: Benko

Tün de, Benko Pál, Györ gy Hen ri ett, Gyet vai

Zsu zsa, Mol nár Móni ak

Me se-já ték, já ték pe da gó gia – elő adók:

Badin Ádám, Főzy Krisz ti na, Fa ra gó La u ra,

Környei Alice

Szá mí tás tech ni ka kez dők és ha la dók ré szé -

re - elő adók: Mol nár Lász ló, Gu bán Mik lós,

Tomolya Ró bert

A 2004-es Dunasz er da he lyi Nyá ri Egye tem

(2003. jú li us 6.) nyi tó elő adá sát Hoff mann Ró -

zsa Pe da gó gus hi va tás és eti ka cím mel tar tot ta

meg. A hi te les, ér té ke ket lét re ho zó, ér té kek

men tén élő és al ko tó, min den nap ja i ban és mun -

ká já ban azt kép vi se lő pe da gó gus fe le lős sé gét

hang sú lyoz ta, to váb bá az er köl csi ma ga tar tás

fon tos sá gát ki mon dott mon da ta in kért, cse le ke -

de te in kért, a hi te les meg je le nést ta nít vá nya ink

előt t. Sze rin te csak ak kor lesz ered mé nyes a

ne ve lé sünk, ha er köl csi ma ga tar tá sunk kal pél -

dáz zuk azt.

A nyá ri egye tem részt ve vői az aláb bi szak -

cso port ok ban dol goz tak:

Egész sé ges élet mód ra ne ve lés az óvo dá ban

prog ram elő adói: Strédl Te réz, Li lik Fer enc né,

Vankó Te ré zia, Sza bó Edit, Sza kál Éva. A tar ta -

lom ból: men tál hi gi é né az óvo dá ban; óvó női

kom pe ten ci ák men tál hi gi é nés fej lesz té se; lel ki

egész ség vé de lem a De á ki Óvo da ne ve lé si

prog ram já ban; moz gás kul tú ra a Szen ci Óvo da

ne ve lé si prog ram já ban; kör nye zet egész ség-ne -

ve lés az óvo dá ban; kör nye zet egész ség-ne ve lé si

pro jek tek ké szí té sé nek mód szer ta na; tárgy ké -
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szí tés, új ra hasz no sí tás, hul la dék ból egy sze rű en

ké szít he tő tár gyak; komp lex kör nye ze ti ne ve -

lés az óvo dá ban; al ler gi ás, aszt más gyer me kek

ne ve lé se az óvo dá ban; táp lá lé ka ink – egész sé -

ges élet mód; szü lők kel tar tott kap cso lat men -

tál hi gi é nés cél zat tal.

A ko ope ra tív ta nu lás tar tal ma: az együtt mű -

kö dé sen ala pu ló ta nu lás in do kai; a ko ope ra tív

ta nu lás alap el vei, kulcs fo gal mai, mód sze rei;

cso port ala kí tás, mód sze rek; kom mu ni ká ció fej -

lesz tés ko ope ra tív mód szer rel; gon dol ko dás fej -

lesz tés. A prog ram tré ning jét Szent mik lóssy

Lina ve zet te.

Héczné Tóth Má ria A ta nu lás mód szer tan ta -

ní tá sa prog ra mot ve zet te. A kép zés tar tal ma: ta -

nu lá si és ta ní tá si prob lé mák; ne héz sé gek az is -

ko lá ban; a ta nu lás hoz va ló vi szony za va ra i nak

elem zé se; a re ha bi li tá ció le he tő sé gei; jó ta nu lá si

szo ká sok ki ala kí tá sa, ta nu lá si ta ná csok; a ta nu lá -

si ké pes ség és a rész ké pes sé gek fej lesz té sé nek

le he tő sé gei, mód sze rei, mun ka for mái; a fi gye -

lem, a be széd, az em lé ke zet, a han gos és a né ma

ér tő ol va sás, a gon dol ko dás fej lesz té se; ta nu lá si

mód sze rek és tech ni kák, sa ját, egyé ni ta nu lói

esz köz rend szer ki dol go zá sa; a ta nu lás mód szer -

tan ta ní tá sá nak le he tő sé gei az is ko lai gya kor lat -

ban; a ta nu lás mód szer tan esz köz rend sze re.

A konf lik tus ke ze lé si tech ni kák szak cso port

ve ze té sét Szek szár di Jú lia vé gez te. Évek óta

nagy az ér dek lő dés a prog ram irán t, hi szen

nap ja ink de mok ra ti kus tár sa dal mi rend je és az

is ko la lég kö re is meg kö ve te li a to le ran cia gya -

kor lá sát. 

A ne ve lé si-mű vé sze ti jel le gű tan tár gyak ok -

ta tá sa az al só ta go za ton kép zés cél ja az volt,

hogy gya kor la ti se gít sé get nyújt son a mű vé sze -

ti tan tár gyak ok ta tá sá hoz. A prog ram ból: az al -

só ta go za tos ének-ze ne ok ta tás cél ja, tar tal ma

az ak tu á lis tan ter vek alap ján, a Ko dály-mód -

szer lé nye ge: a szolmizá ció, szol fézs je len té se

a ha zai ze nei ne ve lés tan órá in; dal ta ní tás és ze -

ne hall ga tás az al só ta go zat egyes év fo lya ma i -

ban; vi zu á lis kul tú ra, vi zu á lis nyelv, vi zu á lis

kom mu ni ká ció; kép ző mű vé sze ti tech ni kák;

test ne ve lés: gim nasz ti ka, já rás, ug rás, fu tás, tá -

masz, füg gés, egyen súly gya kor la tok, lab da já -

ték ok; drá ma pe da gó gia, já ték pe da gó gia. Az

egyes té ma elő adói: Orso vics Yvet t, Szil va Jó -

zsef, Várady Kor né lia, Viczay Il di kó, Szójózsef

Csil la.

A nép ha gyo mány ok és kéz mű ves ség kép -

zés cél ja a nép ha gyo mány ok hoz kö tő dő is me -

re tek és esz té ti kum ta ní tá sa. A tar ta lom ból: a

ha gyo mány sze re pe a ne ve lő-ok ta tó mun ká -

ban; a ta nu lót kö rül ve vő vi lág be épí té se a ta nu -

lá si fo lya mat ba; éne kes-tán cos gyer mek já ték -

ok; esz kö zös já té kok ta nu lá sa; az em be ri élet

for du ló i hoz és az év je les nap ja i hoz fű ző dő

szo ká sok fel dol go zá sá nak és ta ní tá sá nak mód -

szer ta na. A prog ra mot Szanyi Má ria, Láz ár Ka -

ta lin és Ďurkovič Nó ra va ló sí tot ták meg.

A tör té ne lem ta ní tás új út jai prog ram cél ja a

tar tal má ban, mód sze re i ben és mun ka for má i ban

meg újult tör té ne lem ta ní tás be mu ta tá sa. Knausz

Im re, Bac skai Bea, Mend ly La jos és Lőrincz

Lász ló az aláb bi fog lal ko zá so kat ve zet ték: tar -

tal mi és mód szer ta ni meg úju lás a tör té ne lem ta -

ní tás ban; for rás elem zés ko ope ra tív tech ni ká -

val; dra ma ti kus és kéz mű ves mód sze rek a tör -

té ne lem ta ní tás ban; IKT a tör té ne lem ta ní tás ban;

pro jekt ter ve zé si gya kor la tok; új te ma ti ka –

élet mód tör té ne tek, kul tú rák ta lál ko zá sa; já té -

kok, fel ada tok és vi ta a tör té ne lem órán.

A DIFER (Di ag nosz ti kus Fej lő dés vizs gá ló

Rend szer) szak cso port cél ja a hét alap kész ség

fej lő dé si szint jét mé rő mé rő esz köz meg is me ré -

se, a mé rés meg ta nu lá sa, a hét kész ség ala pos

meg is me ré se. Dosztál né Véc sei Mag dol na és

Dosztál Pé ter ve zet te a prog ra mot. Tar tal mát

te kint ve a prog ram a kö vet ke ző ré sze ket érin -

tet te: sze mé lyi ség fej lesz tés; alap ve tő mo tí vu -

mok; kész sé gek és ké pes sé gek; kri té ri um ori en -

tált sze mé lyi ség fej lesz té si stra té gia; a DIFER

fej lő dés vizs gá ló rend szer meg is me ré se; a hét

kri ti kus alap kész ség meg is me ré se; mé rés me -

to di ká ja.

IKT az ok ta tás ban prog ram a szá mí tó gép -

pel se gí tett ta nu lás és ta ní tás ha té kony sá gát

szol gál ja. Tóth Ti ha mér volt a kép zés ve ze tő je.

A Hon lap sz erkesztés és az Inter net – Word,

PowerPoint prog ra mok az in for ma ti ka kép zés

kö ré be tar toz tak.

A Dunasz er da he lyi Nyá ri Egye tem kép zé -

se it szí ne sí tet ték a Ter mé szet tu do má nyos is me -

re tek két na pos prog ram: A me cha ni kai is me re -

tek fel hasz ná lá sa a hő tan te rü le tén; Kony ha ké -
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mia – Ró ka And rás; Szem lé let vál to zá sok az agy
kö rül; Ma gyar or szág ter mé sze ti ér té kei (dia ve -

tí tés) – Szi li Ist ván; Kí sér le tek a ké mia órán; Te
is le hetsz fel fe de ző – Fo dor Eri ka; Kí sér le tek a
fi zi ka órán; Ér de kes kí sér le tek nem szak ma be li -
ek nek – Jurisits Jó zsef; Ma da gasz kár – úti be -

szá mo ló dia ve tí tés sel – Né meth Gé za; 

A nyá ri egye tem részt ve vő i nek mód juk ban

állt ta lál koz ni Fran tišek Tóth ál lam tit kár ral, aki

a Nyi tott is ko la pro jek tet is mer tet te, il let ve a

köz ok ta tá si in téz mé nyek több csa tor nás fi nan -

szí ro zá si le he tő sé ge i ről tar tott elő adást a hall -

ga tó ság nak.

Szar ka Lász ló Kö zös ség épí tés ki sebb sé gi
lét hely zet ben elő adá sa után kö tet len be szél ge -

tés zaj lott a to vább kép zés részt ve vő i vel.

A Ri ma szom ba ti Nyá ri Egye te met – 2004.

au gusz tus 8–13. – Sza bó Győzőné Az ér zel mi
in tel li gen cia és a pe da gó gus hi va tás elő adá sa

ve zet te fel.

Ri ma szom bat ban a ko ope ra tív tech ni kák

kép zés nek foly to nos sá gi jel le ge van. Ezen a

nyá ron Págy or Hen ri et ta (Bu da pest) tré ner

mel lett Bódi Ka ta lin, a fe le di Szom bat hy Vik -

tor Alap is ko la ta ní tó nő je ve zet te a to vább kép -

zé se ket.

Új don ság ként je le nik meg a nyá ri egye te -

mek prog ram já ban a pro jekt pe da gó gia kép zés,

mely nek cél ja meg is mer tet ni a rész ve vő ket a

pro jekt mód szer rel va ló tan ulássz ervezésel, an -

nak sa ját sá ga i val és tech ni ká já val. He ge dűs

Gá bor (Kecs ke mét) a Ma gyar Pro jekt pe da gó -

gi ai Tár sa ság el nö ke, a prog ram ve ze tő je, a kö -

vet ke ző tar ta lom mal töl töt te meg a 30 órás kép -

zést: a pro jekt pe da gó gi ai ne ve lés fi lo zó fi á ja; a

pe da gó gi ai pro jekt ér tel me zé se; a pe da gó gi ai

pro jekt jel lem zői; a pro jekt ok ta tás faj tái; pro -

jekt szer ve zés és -kivitelezés; dif fe ren ci á lás és

ko ope rá lás a pro jekt meg va ló sí tá sá ban; a pro -

jekt mun ká ban rej lő le he tő sé gek: az együtt mű -

kö dés, a dön tés, az önál ló ság és a kre a ti vi tás

kész sé gé nek, kom pe ten ci á já nak ki ala kí tá sa és

fej lesz té se.

Ri ma szom bat ban már el ma rad ha tat lan a

kre a ti vi tást min den kép pen igény lő Kéz mű ves

mes ter sé gek szak cso port. Ezen a nyá ron a

részt ve vők meg is mer ked tek és el sa já tí tot ták a

to jás fes tés, gyöngy fű zés, ba ti ko lás, szal ma fo -

nás és tűz zo mánc mes ter sé gek for té lyát. A kép -

zők a füle ki Mo tol la Mű hely tag jai vol tak, il let -

ve Takác sné Kamenér Csil la (Bu da pest).

A nyá ri to vább kép zé sek té má ja a hát rá nyos

hely ze tű ta nu lók fel zár kóz ta tá sa, a ta nu lás ra

va ló mo ti vá ció ki fej lesz té se volt. El ma rad ha -

tat lan ez a kép zés a prog ra mok so rá ból. Gál

János né és Bene Lás zlóné (Pol gár) ta pasz talt

ve ze tők osz tot ták meg tu dá su kat a nyá ri egye -

tem részt ve vő i vel, akik a Hát rá nyos hely ze tű

ta nu lók ok ta tá sa-ne ve lé se szak cso por tot vá -

lasz tot ták. A kép zést a kö vet ke ző prob lé mák

fel tá rá sa és meg be szé lé se al kot ta: sze mé lyi ség -

fej lesz tés sel, kö zös ség fej lesz tés sel kap cso la tos

pe da gó gi ai fel ada tok el sa já tí tá sa; a ta nu lá si ku -

darc nak ki tett ta nu lók fel zár kóz ta tá sát se gí tő

prog ra mok meg is me ré se; a szo ci á lis hát rá nyok

eny hí té sét se gí tő pe da gó gi ai te vé keny sé gek,

va la mint a ta nu lók ha la dá sát, fej lő dé sét se gí tő

ér té ke lé si mó dok meg is me ré se és meg ta nu lá sa;

új tí pu sú ta nu lás irá nyí tá si mód sze rek; spe ci á lis

ér té ke lé si esz köz rend sze rek al kal ma zá sá hoz

szük sé ges jár tas sá gok meg szer zé se; egyé ni fej -

lesz té si terv ké szí té se; a rész ké pes sé gek fej -

lesz té sé nek meg ta nu lá sa.

A nyá ri egye te mek so rá ban elő ször tör tént

meg az óvo da ve ze tők és fenn tar tók szak elő -

adó inak fel ké szí té se az óvo da ve ze tés szak sze rű

és kor sze rű el lá tá sá ra ha zai elő adók kal, akik

ma guk is gya kor ló ve ze tők. A kép zés a kö vet -

ke ző té má kat tag lal ta: tan ügy-igaz ga tá si alap is -

me re tek, jog sza bály vál to zá sok, az óvo da fi nan -

szí ro zá sa, gaz da sá gi alap el vek, az óvo da költ -

ség ve tés ének ki dol go zá sa, mun ka ügyi kér dé -

sek, köz al kal ma zot ti jog ál lás, az óvo da ne ve lé -

si prog ram ja és a te vé keny ség mi nő sé gé nek

fej lesz té se; el len őr zés, ér té ke lés az óvo dá ban;

óvo da fenn tar tó – is ko la ta nács együtt mű kö dé -

se: fel ada tok és le he tő sé gek, hasz nos se géd -

anyag ok, váz la tok, öt le tek cse ré je.

Ri ma szom bat ban sem ma rad ha tott ki a szá -

mí tás tech ni kai kép zés (Bató Jó zsef, Tomolya

Ró bert), mely a ha la dó kat szó lí tot ta meg a kö -

vet ke ző prog ram mal: szö veg szer kesz tés és táb -

lá zat ke ze lés ha la dók nak; mul ti mé dia; Lapo da;

könyv tár- és fájl ke ze lés; adat tö mö rí tés; kép fel -

dol go zás; szá mí tó gé pes gra fi ka; CD-írás;

weblap készítés; HTML, inter net.
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A nyá ri egye tem részt ve vői ta lál koz tak Né -

meth Ág nes sel, Né meth Lász ló lá nyá val, aki

be szélt édes ap ja pe da gó gi ai el ve i ről és el kép -

ze lé se i ről, s a részt ve vő ket meg aján dé koz ta

Né meth Lász ló köny ve i vel.

A ter mé szet tu do mány sze rel me se i nek Both

Előd, a Ma gyar Űr ku ta tá si In té zet igaz ga tó ja a

ri ma szom ba ti csil lag vizs gá ló ban tar tott iz gal -

mas elő adást Mars, a vö rös boly gó cím mel.

A Dunasz er da he lyi és Ri ma szom ba ti Nyá ri

Egye tem prog ram ja i ra 345 részt ve vő je lent ke -

zett. 

A 2005-ös év ben az SZMPSZ XIV. Nyá ri

Egye te mé nek 13 szak cso port já ban mind ös  sze

274 rész ve vő, 14 szer ve ző és 37 elő adó te vé -

keny ke dett. 

Dunasz er da he lyen – 2005. jú li us 10–15. he -

té ben zaj lot tak a nyá ri egye tem prog ram jai 7

szak cso port ban.

A nyi tó elő adást András falvi Ber ta lan tar -

tot ta Ha gyo mány és jö ven dő cím mel. 

Az egyes szak cso port ok és tar tal muk a kö -

vet ke ző volt:

A drá ma pe da gó gia szak má vá vált (Kaposi

Lász ló és Wenczel Im re vol tak az elő adók)

kép zés cél ja, hogy a részt ve vők sa ját él mé nyű

drá ma fog lal ko zá sok és mód szer ta ni gya kor la -

tok for má já ban pon tos és tö mör át te kin tést kap -

ja nak nap ja ink je len tős re form pe da gó gi á já ról.

A kö vet ke ző té má kat bon col gat ták a cso por tok

tag jai: a drá ma mű fa ja és sa já tos sá gai; a drá ma

al kal ma zá si le he tő sé gei a ne ve lő-ok ta tó mun -

ká ban: prob lé ma meg ol dó le he tő ség, cso port kö -

zi vi szo nyok ja ví tá sa, kre a ti vi tás fej lesz tés,

gon do la tok, ér zel mek mű vé szi for má ba öl té se,

pe da gó gi ai prob lé mák ke ze lé se; kit szol gál a

drá ma; mi lyen élet kor ra ter vez zünk; mód sze -

rek és le he tő sé gek a drá ma pe da gó gi á ban.

He lyi óvo dai prog ram ki dol go zá sa, az óvo -

dai mun ka fej lesz té se (Fo dor At ti la, Se res Ibo -

lya, Strédl Te réz, Sza bó Edit, Vankó Te ré zia

vol tak a prog ram elő adói) prog ram cél ja olyan

fej lesz té si mo dell át adá sa az óvo da pe da gó gu -

sok nak, mely part ner köz pon tú, ter ve zett, sza -

bá lyo zott, mely se gít a he lyi ne ve lé si prog ram

ki dol go zá sá ban és meg va ló sí tá sá ban.

Ne ve lé si-mű vé sze ti tan tár gyak ok ta tá sa az

alap is ko la al só ta go za tán – a ta va lyi kép zés si -

ke res ség re va ló te kin tet tel új ra in dult a kép zés

(elő adók: Dobay Be á ta, Orso vics Yvet t, Szil va

Jó zsef, Szójózsef Csil la, Várady Kor né lia,

Viczay Il di kó), mely fel ölel te az ének-ze ne, vi -

zu á lis kul tú ra, test ne ve lés, drá ma pe da gó gia és

já ték pe da gó gia té ma kö rö ket.

A ta nu lói tu dás ér té ke lé sé nek, mé ré sé nek

kor sze rű mód sze rei (elő adó: Dosztál né Véc sei

Mag dol na) prog ram nem elő ször sze re pelt a

nyá ri egye te mek és év kö zi to vább kép zé sek

prog ram já ban. A kép zés cél ja, hogy a részt ve -

vők be te kin tést kap ja nak az ér té ke lés el mé le ti

és gya kor la ti kér dé se i be, is mer jék meg a ta nu -

lói ér té ke lés sel szem be ni el vá rá so kat, is mer jék

meg a fel adat tí pu so kat, a fel adat írás tech ni ká -

ját, a fel adat la pok szer kesz té sét, az ada tok fel -

dol go zá sát, egy sze rű sta tisz ti kai szá mí tá so kat,

az ered mé nyek elem zé sét és a vis  sza csa to lást.

Ha gyo má nyok az ok ta tó-ne ve lő mun ká ban

(Andrássy Ber ta lan, Láz ár Ka ta lin, Lász ló Il di -

kó, Szanyi Má ria elő adók) prog ram cél ja a ha -

gyo má nyok, a nép rajz és a hely tör té net be épí -

té se a ne ve lő-ok ta tó mun ka fo lya ma tá ba, a pro -

jekt mód szer és mo dul rend szer meg is me ré se és

al kal ma zá sa a re gi o ná lis kul tú ra ta ní tá sá ban,

be ve zet ni a hall ga tó kat a he lyi ha gyo má nyok

meg is me ré sé nek for rás anya gá ba könyv tá ri és

mú ze u mi se géd anyag ok alap ján.

Szá mí tó gép pel se gí tett ta nu lás, IKT az ok ta -

tás ban (elő adók: Geri Va lé ria, Tóth Ti ha mér)

kép zés tar tal ma: hard ver és soft ver esz kö zök a

ta nu lás ban; szá mí tó gép pel se gí tett ta nu lás és ta -

ní tás a gya kor lat ban; online ta nu lás és ta ní tás;

di gi tá lis tan anyag; szá mí tó gé pes tu dás fel mé rés;

ok ta tá si por tál ok; az ok ta tást se gí tő prog ra mok a

gya kor lat ban; tan anyag és tesz tek ös  sze ál lí tá sa;

Az IKT ha la dó szin tű al kal ma zá sa az ok ta -

tás ban (Kiss Lász ló, Ri gó Zol tán) kép zés cél ja

meg is mer tet ni a hall ga tók kal a di gi tá lis esz kö -

zök fel hasz ná lá si le he tő sé ge it az ok ta tás ban. A

tar ta lom ból: di gi tá lis tech ni ka fel hasz ná lá sa az

ok ta tás ban; di gi tá lis fény ké pe ző gép, ka me ra le -

he tő sé gei; kész fo tó- és videoanyagok ké szí té se;

video pro jek tor fel hasz ná lá sa az ok ta tás ban.

Ri ma szom bat – 2005. au gusz tus 7–12.,

nyá ri egye tem.

Az SZMPSZ Ri ma szom ba ti Nyá ri Egye te -

mé nek nyi tó elő adá sát Vass Vil mos, a Veszp ré -
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mi Egye tem do cen se tar tot ta Mű velt ség kép a
XXI. szá zad ban cím mel. Mi a mű velt ség és ho -

gyan vál to zott az év szá zad ok so rán a mű velt -

ség kép? – kér dés kö ré szőt te gon do la ta it az elő -

adó, aki vé gig ka la u zol ta hall ga tó it kü lön bö ző

szá za do kon és ko ro kon, meg vizs gál va, mely

kor nak mi volt az ide ál ja és a mű velt ség ről al -

ko tott ide á ja. Pél dák kal il luszt rál ta, mit ér tet tek

a kü lön bö ző ko rok, kul tú rák és ci vi li zá ci ók a

mű velt ség fo gal ma alat t. Ma a mű velt ség kép be

a klas  szi kus eu ró pai mű ve lő dés tör té net mel lett

töb bek kö zött be le tar to zik az IKT el sa já tí tá sa, a

prob lé ma meg ol dás, a to le ran cia, a si ke res kom -

mu ni ká ció, a ko ope rá ció és az egy más ra fi gye -

lés ké pes sé ge is. A pe da gó gus nak azt a ta nul sá -

got kell az egész ből le szűr nie, hogy a kö zép -

pont ban nem a tan anyag áll, ha nem a ta nu ló, s

nem csak a szak ér tel met, ha nem a mű velt sé get,

a hasz nál ha tó tu dást és a kü lön bö ző kom pe ten -

ci á kat is kell fej lesz te ni a si ke res élet ve ze tés

cél já ból. 

A nyá ri egye tem szak cso port ja i nak cél jai és

tar tal ma:

Együtt mű kö dés a ta nu lás ban (elő adók:

Págy or Hen ri ett, Bódi Ka ta lin) szak cso port tar -

tal ma a kép zés tar tal ma irán ti gon dos ko dó és

ki tün te tő oda fi gye lést je len ti. A prog ram fon -

tos sá ga, a pe da gó gus mód szer ta ni kul tú rá já nak

fej lesz té se ér de ké ben fon tos a prog ra mot a nyá -

ri egye te mek fó ku szá ban tar ta ni. A prog ram a

ta nu lói-ta ná ri együtt mű kö dés re he lye zi a hang -

súlyt, a kü lön bö ző ké pes sé gek fej lesz té se áll a

prog ram kö zép pont já ban, a min den ta nu ló ra

va ló fi gye lés, a bá to rí tó fel adat vál la lás és an -

nak el vég zé se, a po zi tív vis  sza jel zés.

Kéz mű ves mes ter sé gek ta nu lá sa (elő adók:

Dienes Má ria, Neszádeli Gyu la, Ursutzné B.

Krisz ti na, Emődi Im re) prog ram a nyá ri egye -

tem slá ge re. A pi he nés re, ugyan ak kor a ta nu lói

sza bad idős prog ra mok hasz nos és si ke res meg -

ter ve zé sé re össz pon to sít, ar ra, hogy mi nél

hosszabb ide ig benn tart sa a ta nu lót az is ko lá -

ban, ér de kes, szí nes és gaz dag, sze mé lyi ség fej -

lesz tő prog ra mot kí nál va szá munk ra. A kép zés a

gyöngy fű zést, origamit, ko sár fo nást és s tűz zo -

mán cot kí nál ta a prog ram iránt ér dek lő dők nek.

Óvo dai ne ve lé si prog ra mok (elő adók: Pin -

tér Éva, Maróthy Er zsé bet, Il lés István né,

Köves di Er zsé bet, Szé kely Ilo na, Csen gő di

Gáborné) – az előaadók kü lön bö ző, a kis gyer -

mek ké pes sé ge it fej lesz tő he lyi ne ve lé si prog -

ra mo kat mu tat tak be. Ilye nek vol tak: D.O.B. –

dif fer c niált bá nás mód óvo dai prog ram; já ték –

moz gás – kom mu ni ká ció az ér zel mi, szo ci á lis

és ér tel mi ké pes sé gét ki bon ta ko zá sát szol gá ló

prog ram; komp lex pre ven ci ós óvo dai prog ram

a fő fel ada tá nak a har mo ni kus sze mé lyi ség fej -

lesz tést tart ja az élet ko ri és egyé ni sa já tos sá gok

fi gye lem be vé te lé vel; a Mály va óvo dai prog -

ram a já ték ba ágya zott ta nu lás ra he lye zi a

hang súlyt.

Ele mi alap kész sé gek és mé ré sük; a DIFER

prog ram cso mag (elő adók: Nagy Jó zsef, Feny -

ve si Mar git, Józsa Krisz ti án, Zsol nai Ani kó)

kép zést a Sze ge di Tu do mány egye tem ku ta tói

tar tot ták. Cél juk az volt, hogy sor ra be mu tas sák

a hét ele mi kész sé get (írás-moz gás ko or di ná -

ció, be széd hang hal lás, re lá ci ós szó kincs, ele mi

szá mo lá si kész ség, ok-oko za ti ös  sze füg gé sek,

ta pasz ta la ti kö vet kez te tés, ta pasz ta la ti ös  sze -

füg gé sek, szo ci á lis fej lett ség), mely kri té ri um -

ori en tált sze mé lyi ség fej lesz té si stra té gia.

Az IKT az ok ta tás ban (elő adók: Geri Va lé -

ria, Tóth Ti ha mér) kép zés ezen nyá ri egye tem

prog ram já ban va ló sze rep lé se a pe da gó gu sok

di gi tá lis írás tu dás fej lesz té sét in du kál ta.

Az ECDL-vizsgára elő ké szí tő kép zés és in -

gye nes vizs ga le he tő ség (Tomolya Ró bert, Fe -

hér Lász ló – kép zők) prog ram cél ja az ér dek lő -

dő pe da gó gu sok fel ké szí té se az ECDL Start

vizs gá ra, ez ál tal meg sze rez ni az EU ál tal tá mo -

ga tott, egy sé ges eu ró pai szá mí tó gép-hasz ná lói

jo go sít ványt. A kép zés tar tal ma: Az ECDL

Start azt je len ti, hogy a le het sé ges hét mo dul

kö zül csak négy mo dul ból kell vizs gát ten ni. A

mo du lok a kö vet ke zők vol tak: IT-alapis-

meretek; ope rá ci ós rend sze rek; szö veg szer -

kesz tés; táb lá zat ke ze lés; adat bá zis-ke ze lés;

pre zen tá ció; in for má ció és kom mu ni ká ció.

Az SZMPSZ XV. Nyá ri Egye te me

Dunasz er da he ly, 2006. jú li us 9–14.

Szar ka Lász ló Szte re o tí pi ák, mí to szok a kö -
zép-eu ró pai nem ze tek tör té ne té ben és min den -
nap ja i ban cím mel tar tot ta meg nyi tó elő adá sát. 

A nyá ri egye tem szak mai prog ram jai a kö -

vet ke zők vol tak:
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Az Elekt ro ni kus tan anyag ké szí tés Lapo da

mul ti mé dia-szer kesz tő prog ram cso mag gal kép -

zés elő adó ja Topor Gyu la volt. A rö vid tar ta lom:

mul ti mé dia a tan órá kon, re ál, hu mán és in for ma -

ti kai te rü le te ken; fo gal mak, mul ti mé dia és in ter -

ak ti vi tás; Lapo da te le pí té se és ál ta lá nos át te kin -

té se; mul ti mé di ás alap anyag ok rend sze re zett tá -

ro lá sa, ke ze lé se, az alap anyag gyűj tés tech ni kái;

a mul ti mé di ás al kal ma zás meg ter ve zé se, for ga -

tó könyv-ké szí tés; új Lapo da könyv lét re ho zá sa;

új Lapo da ol dal lét re ho zá sa, szer kesz té se; mul ti -

mé di ás ele mek át te kin té se, alak zat és cím ke ele -

mek rész le tes tár gya lá sa; mul ti mé di ás ele mek

al kal ma zá sa: nyo mó gomb; ese mény ke ze lés;

alak zat, cím ke nyo mó gomb al kal ma zá sa; mul ti -

mé di ás ele mek al kal ma zá sa: kép; ese mény ke ze -

lés – lis ta, gördítősáv; ese mény ke ze lés – hang,

film; ese mény ke ze lés – szö veg; ese mény ke ze lés

kép let szer kesz tő, kép let elem – adat bá zis, szer -

kesz tő me ző; in te rak tív teszt la pok ké szí té se; a

Lapo da-könyv önál ló lét re ho zá sa – vég ső teszt.

Ma ga tar tás za va ros és ta nu lá si ne héz sé gek -

kel küsz kö dő gyer me kek fej lesz té se prog ram

cél ja olyan ta nu lás szer ve zé si esz kö zök, mód -

sze rek, le he tő sé gek be mu ta tá sa, el fo gad ta tá sa,

me lyek se gít sé gé vel a ta nu lás-ta ní tás fo lya ma -

ta si ke re seb bé vál hat.

A kép zés rö vid tar tal ma: ala pok, me lyek re

épít he tünk: pe rem fel té te lek – igény fel mé rés –

elő ze tes tu dás – kom pe ten ci á ink – prob lé ma ka -

ta ló gus – meg ol dás ke re sé sek; cé lok meg ha tá -

ro zá sa; a ta nu lók sa já tos sá gai   szo ci á lis hely -

zet: nyel vi hát rány, ta nu lá si mo ti vá ció, ta nu lá si

szo ká sok – az is ko lai kör nye zet: pe da gó gi ai

gya kor lat, szeg re gá ció, elő í té le tes ség, hát rá -

nyos meg kü lön böz te tett ség, mul ti kul tur al itás –

ta nu lá si ne héz ség – ta nu lá si za var kü lönb sé gei

– meg ol dás ke re sé sek; az in di vi du á lis ok ta tá si

és ne ve lé si prog ram ki dol go zá sa; elő írás rend -

sze rek; ta nu lás szer ve zés; a konst ruk ti vis ta pe -

da gó gia; Kagan-féle ko ope ra tív ta nu lás; pro -

jekt mód szer; pro jek tek gyűj té se, elem zé se, faj -

tái; a pro jekt ké szí tés; a részt ve vői kör sze re pe,

fon tos sá ga a pro jekt ben; ha té kony ta nu lás szer -

ve zé si mó dok.

Kép zés ve ze tők: Ko vács Éva, Vi téz

Gyöngy  vér, Hor váth Ilo na (Csil lag szem Fej -

lesz tő Ál ta lá nos Is ko la és Ta nu lást Se gí tő Fej -

lesz tő Köz pont, Bu da pest), Maňko Ve ro ni ka

(DIC, Zó lyom).

Ta nu lás mód szer tan, a ta nu lás ta ní tá sa prog -

ram már rég óta is me rős, de min dig hasz nos a

pe da gó gu sok szá má ra. A kép zést Héczné Tóth

Má ria va ló sí tot ta meg a kö vet ke ző tar ta lom -

mal: ta nu lá si és ta ní tá si prob lé mák, ne héz sé gek

az is ko lá ban; a ta nu lás hoz va ló vi szony za va ra -

i nak elem zé se, a re ha bi li tá ció le he tő sé gei; jó

ta nu lá si szo ká sok ki ala kí tá sa, ta nu lá si ta ná -

csok; a ta nu lá si ké pes ség és a rész ké pes sé gek

fej lesz té sé nek le he tő sé gei, mód sze rei, mun ka -

mód jai; a fi gye lem, a be széd, az em lé ke zet, a

han gos és a né ma ér tő ol va sás, a gon dol ko dás

fej lesz té se; ta nu lá si mód sze rek és tech ni kák;

sa ját, egyé ni ta nu lói esz köz rend szer ki dol go zá -

sa; a ta nu lás mód szer tan ta ní tá sá nak le he tő sé gei

az is ko lai gya kor lat ban; a ta nu lás mód szer tan

esz köz rend sze re.

Is ko lai konf lik tu sok ke ze lé se prog ra mot

Puky Zsu zsan na va ló sí tot ta meg.

A kép zés rö vid tar tal ma: a kö zös sza bá lyok

ki je lö lé se; a konf lik tus fo gal ma, a konf lik tus -

pe da gó gia; po zi tív én kép ala kí tá sa, assz ertiv -

itás; szte re o tí pia, elő í té let, diszk ri mi ná ció;

ered mé nyes kom mu ni ká ció; én-üze net, ér tő fi -

gye lem, em pá tia; együtt mű kö dés és ver sen gés;

konf lik tus ke ze lő stra té gi ák; konst ruk tív prob -

lé ma meg ol dás; tár gya lás; ér ték konf lik tu sok;

eset elem ző gya kor la tok. 

A gyer me ki sze mé lyi ség kom mu ni ká ci ós

esz köz tá ra – já ték és sze mé lyi ség fej lesz tés

kép zés cél ja, hogy a részt ve vők meg is mer jék a

gyer mek sze mé lyi sé gét ins pi rá ló erő ket, a ki -

egyen sú lyo zást biz to sí tó vis  sza tar tó ne ga tív

erő ket. Mind a két for má ra szük ség van, hogy a

sze mé lyi ség túl lép jen a kö vet ke ző fej lő dé si

sza kasz ba. A tré ning alatt szó esik a be teg ség

sze mé lyi ség for má ló ere jé ről, a tra gé di ák, a bal -

ese tek, a si ker te len ség üze ne té ről. A részt ve vők

be te kin tést nyer nek a sze mé lyi ség kom mu ni ká -

ci ós esz köz tá rá ba. 

A kép zés tar tal ma: a sze mé lyi ség ről a leg -

újabb fel té te le zé sek tük ré ben; az ele mek ener -

gia tar tal ma, ha tá suk a sze mé lyi ség fej lő dés re;

ele mek re épü lő já té kok, négy ele mes tech ni ka;

cso por tos, pá ros, egyé ni já té kok a tér ben; cso -

por tos, pá ros, egyé ni já té kok a szo bá ban; cso -
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por tos, pá ros, egyé ni já té kok lá nyok nak; cso -

por tos, pá ros, egyé ni já té kok fi úk nak; cso por -

tos, pá ros, egyé ni já té kok ké szí té se pa pír ból,

tex til ből, fo nál ból; a sze mé lyi ség erős sé gei és

gyen géi; szín te rá pia, mo za ik já ték, rajz teszt. 

A kép zés ve ze tő je Kár páthy Mag dol na volt.

Gyógy pe da gó gia pe da gó gi ai és pszi cho ló -

gi ai tanács daók ré szé re progam tar tal ma: cso -

port ala kí tás; a gyógy pe da gó gus sze rep vál to zá -

sai; a gyógy pe da gó gus he lye a köz ok ta tás ban;

a gyógy pe da gó gi ai te vé keny sé gek új tar tal mai;

a ha té kony ta nu ló meg is me ré se; a pe da gó gi ai

di ag nosz ti ka esz köz tá ra; a kog ni tív fej lesz té sen

tú li „tar to mány”; a moz gás fej lő dé se, sze re pe,

za va rai; a já ték fej lő dé se és ne héz sé gei; a fi -

gye lem, az em lé ke zet fej lő dé se és za va rai; a

gon dol ko dás fej lő dé se és za va rai; a rajz fej lő -

dé sé nek el aka dá sai, a me se fel dol go zá sá nak

ne héz sé gei; az al kal maz ko dás és a kom mu ni -

ká ció ne héz sé gei, az ön ma gá ról al ko tott kép és

a tu dás ról va ló tu dás ki ala ku lá sá nak ne héz sé -

gei; a fej lesz tő já té kok sze re pe. A kép zés ve ze -

tő je Torda Ág nes (Barczi Gusz táv Gyógy pe da -

gó gi ai Fő is ko la, Bu da pest), Pá li Ju dit (EL TE,

Bu da pest) volt.

Di gi tá lis esz kö zök hasz ná la ta az ok ta tás ban

szá mí tás tech ni kai kép zést Kiss Lász ló és Ri gó

Zol tán ve zet te. A kép zés rö vid tar tal ma: a Mic -

ro soft Win dows XP ope rá ci ós rend szer le he tő -

sé gei, be ál lí tá sai, az ope rá ci ós rend szer test re

sza bá sa; Inter net Explor er  mű kö dé se és hasz -

ná la ta; a Mic ro soft Win dows XP és az Office

gra fi kus le he tő sé gei: Word, Power Point, Paint,

Inter net Explor er, Google, free ware prog ra -

mok, ki ke re sé se, le töl té se, te le pí té se; di gi ta li -

zá lás (scaner) ké pek al ko tá sa, mó do sí tá sa; írás -

fel is me rés OCR prog ram; di gi tá lis fény ké pe -

zés; free ware prog ra mok az adott té má ra; sa ját

fo tó vagy vi deó CD el ké szí té se: ada tok ki ége -

té se Nero prog ram se gít sé gé vel; vi deó ké szí té -

se, vá gá sa, ége té se PC-n.

Ko má rom, 2006. jú li us 10–15.

Ko má ro mi hely szín nel há rom mű vé sze ti

jel le gű kép zés va ló sult meg.

Ezek a kö vet ke zők vol tak: a Gyer mek köz -

pon tú vi zu á lis ne ve lés cél ja: a gyer mek köz pon -

tú szem lé let a vi zu á lis ne ve lés ben fon tos sá te -

szi az ér zel mi in tel li gen cia ki ala kí tá sát és fej -

lesz té sét nap ja ink si vár, fo gyasz tói szem lé le té -

vel el len tét ben. Elő tér be he lye zi az él mény köz -

pon tú kre a tív meg nyil vá nu lást, ami ener gi á kat,

al ko tá si ked vet sza ba dít fel a gye re kek ben. Ez

az al ko tás vágy és öröm a gyer mek sze mé lyi -

ség je gye i nek po zi tív ol da la it erő sí ti azon kí vül,

hogy a te het ség ki bon ta ko zá sát is se gí ti.

A kép zés tar tal ma: le het-e más kép pen is

raj zot ta ní ta ni? – a gyer mek a rajz órán; a gyer -

mek köz pon tú vi zu á lis ne ve lés tan órai sa já tos -

sá gai – a mo ti vá ció és az ér ze lem je len tő sé ge a

vi zu á lis ne ve lés ben; a gyer me ki fan tá zia fej -

lesz té se – a szte re o tí pi ák tól men tes vi zu á lis

gon dol ko dás ki ala kí tá sa - az egyé ni bá nás mód,

a kre a tív ön ki fe je zés fej lesz té se; tech ni kai sza -

bad ság az al ko tás ban; a gyer mek raj zok fej lő dé -

se; sík be li ala kí tá sok: tér áb rá zo lás – for ma áb -

rá zo lá sok – fes té sze ti tech ni kák – ve gyes tech -

ni kák; jel hasz ná lat; tér be li ala kí tá sok: re li e fek

– bá bok – tér ren de zés; vi zu á lis ne ve lés ci gány

ta nu lók kal. A kép zést L. Ritók Nó ra (Igaz -

gyöngy Alap fo kú Mű vé sze ti Is ko la, Be ret  tyó -

új fa lu) ve zet te.

Drá ma pe da gó gia – já ték és a ta ní tás ta lál -

ko zá sa prog ram cél ja: a részt ve vők já té kok,

mód szer ta ni gya kor la tok és sa ját él mé nyű drá -

ma fog lal ko zá sok for má já ban pon tos és tö mör

át te kin tést kap nak nap ja ink egyik je len tős re -

form pe da gó gi á já ról.

A tar ta lom: tör té ne ti és el mé le ti alap ve té -

sek; mi a drá ma és mi nem az? a dra ma ti kus te -

vé keny ség rend sze re zé se, az egyes te vé keny sé -

gek de monst rá ci ó ja; al kal ma zott drá ma – sza -

bály já té kok; al kal ma zott drá ma – dra ma ti kus

já té kok; szín há zi esz kö zök a drá ma ta ní tás ban;

alap ve tő drá ma ta ná ri stra té gi ák; al kal ma zott

drá ma – ta ní tá si drá ma. A kép zés ve ze tő je

Kaposi Lász ló és Lip ták Il di kó vol tak.

Ének-ze ne kar ve ze tők szá má ra prog ram

kép zés ve ze tő je Józsa Mó ni ka volt. A prog ram

tar tal ma az ének-ze ne és is ko lai kar ve ze tés té -

ma kö re it érin tet ték.

Ri ma szom bat, 2006. au gusz tus 6–11.

Ri ma szom bat ti ze dik éve adott ott hont az

SZMPSZ nyá ri egye te mé nek, ami a szer ve zők

ré szé ről nem ke vés fel adat vál la lás volt Csúsz

Lász ló, Csúsz Ilo na, Tóth Csil la, Ziman Ágo ta,

Bódi Ka ta lin, Luk ács An na má ria, Bozó Edit,
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Se bők Csil la, Sal lai Ág nes, Ádám Zi ta és a

rimaszéc si alap is ko la mel lett mű kö dő ta ní tók

ének ka ra ös  sze té te lű csa pat min dent meg tett

azért, hogy a Kár pát-me den ce min den tá já ról

ér ke ző ma gyar pe da gó gu sok jól érez zék ma gu -

kat Gömör ben, Tom pa Mi hály szü lő vá ro sá ban.

A X. Ri ma szom ba ti Nyá ri Egye tem nyi tó

elő adá sát He ge dűs Gá bor, a Ma gyar Pro jekt pe -

da gó gi ai Tár sa ság el nö ke tar tot ta „A két
pedagó gia“ cím mel. A pe da gó gia vi lá gá ban

két pe da gó gia kö zött fe szül az el len tét: a ha -

gyo má nyos, a herbar ti pe da gó gia vív ja har cát a

konst ruk ti vis ta szem lé let tel, mód sze re i ben a

fron tá lis mun kán az együtt mű kö dé sen ala pu ló

is me ret szer zés sel. Ko runk szak mai ki hí vá sa:

tu dunk-e szem lé le tet vál ta ni, vagy ma rad min -

den a ré gi ben. Adyt idéz ve: „...Vagy lesz új ér -

tel me a ma gyar Igék nek, vagy ma rad ré gi ben a

bús ma gyar élet.” Míg a ré gi pe da gó gia tar tal -

mat, tár gyi, encik lo pe dikus tu dást akar ta ní ta ni

a gye rek kel, ad dig az új a tu dás meg szer zé sé re

irá nyu ló ér dek lő dést fej lesz ti ki ben ne. Az új

szem lé let vál tás szük sé ges sé gét tá maszt ja alá a

tan kö te le zett ség ki to ló dá sa, a fel ső ok ta tás el tö -

me ge se dé se, az élet hos  szig tar tó ta nu lás fon -

tos sá ga, a tu dás ala pú tár sa da lom mun ka erő-pi -

a ci kö ve tel mé nye, mely új, hasz nál ha tó tu dást

igé nyel a po ten ci á lis mun ka vál la ló tól. Eb ben

az ös  sze füg gés ben fon tos a kre a ti vi tás sze re pé -

nek nö ve ke dé se, hi szen a ha tá rok kö zé szo rí tó

tan terv nem ne vel ta lá lé kony ság ra, nem ked vez

a kre a tív sze mé lyi ség nek. Tény ként kell ke zel -

ni, hogy a ta nu ló a tu dást nem ki zá ró la go san az

is ko lá ban szer zi, te hát új ta nu lá si kör nye ze tet

kell te rem te ni, ahol ér vé nye sül az új pe da gó gi -

ai szem lé let: mo ti vált pe da gó gu sok mo ti vált

szü lők mo ti vált gyer me ke it si ker él mény hez

jut tat ja. Az új pe da gó gi ai szem lé let ki vá ló

mód szer ta ni esz kö ze a pro jekt pe da gó gia, mely

nem kész fel adat sor meg ol dá sá ra kész te ti a ta -

nu lót, ha nem le he tő sé get te remt szá má ra az ön -

meg va ló sí tás ra. Az is ko la funk ci ói: 1. sze res -

sen a gye rek is ko lá ba jár ni; 2. ta nít son meg az

is ko la kom mu ni kál ni; 3. ta nít son meg az is ko la

az ön meg va ló sí tás és az ön el fo ga dás meg élé sé -

re. Mert: „Az em ber azt akar ja, amit tud, és azt

tud ja, amit akar” – zár ta meg győ ző dés sel gon -

do la tai so rát He ge dűs Gá bor.

A nyá ri egye tem szak cso port jai a kö vet ke -

zők vol tak: ECDL-vizsgára elő ké szí tő kép zés és

in gye nes vizs ga le he tő ség prog ram cél ja fel ké -

szí te ni az ér dek lő dő pe da gó gu so kat az ECDL

Start vizs gá ra és le he tő vé ten ni a nyá ri egye tem

so rán a vizs ga in gye nes meg szer zé sét. Az ECDL

az EU ál tal tá mo ga tott, egy sé ges eu ró pai szá mí -

tó gép-hasz ná lói jo go sít vány. Meg szer zé sé hez 1

el mé le ti és 6 gya kor la ti vizs gát kell le ten ni. Az

ECDL meg bíz ha tó (a PC hasz ná la tá hoz szük sé -

ges va la men  nyi is me re tet ga ran tál ja), egy sze rű

(konk rét kö ve tel mény rend sze re van, mo du lá ris

for má ja szá mos előnyt je lent), mi nő ség-ori en tált

(az EU ál tal tá mo ga tott, és a nem zet kö zi ECDL

Ala pít vány ál tal fel ügyelt vizs ga rend szer), vé -

gül, de nem utol só sor ban pe dig füg get len, az az

kész sé ge ket ala kít ki, ame lyek a hard ver és

szoft ver tí pu sá tól füg get le nül biz to sít ják az

alap ve tő al kal ma zá sok ban va ló jár tas sá got. A

kép zés rö vid tar tal ma: az ECDL Start a 2006-os

nyá ri egye te men azt je len ti, hogy a le het sé ges 7

mo dul ból 2006-ban csak az utol só 3 mo dul ból

kell vizs gát ten ni. Ta valy volt le he tő ség az el ső

4 mo dul vizs gá ra. A 2006-os mo du lok a kö vet ke -

zők: 1. Táb lá zat ke ze lés 2. Adat bá zis-ke ze lés 3.

Power Point.

A prog ra mot Tomolya Ró bert és Fe hér

Lász ló (Fü lek) ve zet ték.

A Di gi tá lis tan anyag szer kesz tés Lapo da

mul ti mé di ás szö veg szer kesz tő vel prog ra mot

Topor Gyu la ve zet te. A prog ram cél ja i ban és

tar tal má ban meg egye zik a Dunasz er da he lyi

Nyá ri Egye tem ugyan ilyen prog ram já val.

Ma ga tar tás za var és hiper ak tiv itás fel is me -

ré se és pe da gó gi ai „ke ze lé se” szak cso port elő -

adói Feny ve si Mar git (Barczi Gusz táv Gyógy -

pe da gó gi ai Fő is ko la, Bu da pest), Kny i hárné

Gaika Ju dit (Bács-Kis kun Me gyei Ta nu lá si

Kész sé get Vizs gá ló Szak ér tői és Re ha bi li tá ci ós

Bi zott ság, Kecs ke mét), Torda Ág nes (Barczi

Gusz táv Gyógy pe da gó gi ai Fő is ko la, Bu da pest)

A kép zés cél ja: Nap ja ink idő sze rű té má ja,

hogy egy re több olyan gye rek jár óvo dá ba, is -

ko lá ba, akik a ta nu lá si prob lé mák mel lett vagy

anél kül is ma ga tar tá si, vi sel ke dé si prob lé mák -

kal ren del kez nek. A za va ró vi sel ke dés oka it

kell el ső sor ban is mer nünk, hogy a meg fe le lő

hoz zá ál lást, ke ze lést meg ter vez hes sük. Egy
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ma ga tar tás za var mö gött le het hiper ak tiv itás,

te het ség, vagy ta nu lás ban va ló aka dá lyo zott -

ság. Az elő adá sok el ső ré szé ben a részt ve vők

meg is me rik mind egyik tü net cso por tot, az oko -

kat és a tü ne te ket. Ez után sor ke rül va la men  nyi

ke ze lé sé re. A kü lön bö ző oki ma ga tar tás prob lé -

mák ke ze lé sét fő leg gya kor la ti úton, tré ning

for má já ban ta nul ják meg a részt ve vők. Meg is -

me rik a tü ne tek fel is me ré sé nek, ér tel me zé sé -

nek mód ja it és a ke ze lé si tech ni ká kat. Az eset -

ta nul má nyok ból meg ol dá so kat ke res nek. Az

elő adást egy dif fe ren ci ál di ag nosz ti ka zár ja.

A kép zés rö vid tar tal ma: a hiper ak tiv itás el -

mé le te; a hiper ak tiv itás ke ze lé se; a ma ga tar tás -

za var el mé le te; a ma ga tar tás za var ke ze lé se; a

te het sé ges gyer mek prob lé mái; dif fe ren ci á lá si

tech ni kák; a ta nu lá si za var ról ál ta lá ban; dis za -

kalku lia el mé le te és ke ze lé se; disz le xia el mé le -

te és ke ze lé se; dis z grá fia el mé le te és ke ze lé se.

A ta nu lás mód szer tan ta ní tá sa szak cso port

mind cél ja i ban, mind tar tal má ban, mind a kép -

zés ve ze tő jé nek sze mé lyé ben meg egye zik a

Dunasz er da he lyi Nyá ri Egye tem prog ram já ban

lé vő kép zés sel.

A kézművesmester ség ta nu lá sa szak cso -

port ban a Mo tol la Mű hely tag ja i nak ve ze té sé -

vel meg ta nul ták a gyöngy fű zés, gyé kény fo nás,

szö vés, ba ti ko lás, ne me ze lés és agya go zás

mes ter sé gét.

A Mű vé sze tek kel va ló ne ve lés óvo dai prog -

ram cél ja: az óvo dai ne ve lés a mű vé sze tek esz -

kö ze i vel és él mény pe da gó gia ere jé vel prog ra -

mot azok nak az óvo da pe da gó gu sok nak ajánl juk,

akik pe da gó gi ai mun ká juk so rán a gyer me ke ket

okos sze re tet ben, ér zel mi biz ton ság ban, hu mor -

ral te li sza bad al ko tó lég kör ben dol goz nak.

Kü lö nös kép pen azok tud nak ered mé nye sen

dol goz ni a prog ram mal, akik a mű vé sze tek esz -

kö ze i vel gyak ran hat nak a gyer me kek re. Fel -

hasz nál ják a ver set, a me sét, a dra ma ti kus já té -

ko kat, az éne ket, éne kes já té ko kat, ze ne hall ga -

tást, a raj zo kat, a ké zi mun ka lé lek ne me sí tő ere -

jét és gyak ran el jut tat ják a gyer me ket a mű vé -

szi él mé nyig.

Ez a prog ram be fo gad min dent, ami „csak

tisz ta for rás ból” fa kad és nem ide gen az élet kor -

tól, hogy a gyer me kek a mű vé szet sok szí nű ha -

tá sá val él jék át a vis  sza nem té rő óvo dás éle tet.

A kép zés tar tal ma: az „Óvo dai ne ve lés a

mű vé sze tek eszközeivel“ al ter na tív prog ram

rész le tes ér tel me zé se; a prog ram ne ve lés el mé -

le ti és ne ve lé si rend sze ré nek tisz tá zá sa; az új -

sze rű en ér tel me zett te vé keny sé gek tar tal mi, ta -

nu lá si, mód szer ta ni esz köz rend sze re, azok gya -

kor la ti hasz ná la ta; pro jekt pe da gó gia az óvo dá -

ban: a pro jekt ta nu lá si stra té gia, a pro jekt mód -

szer meg va ló su lá sa a gya kor lat ban; a kép ző -

mű vé szet – ze ne – iro da lom kap cso ló dá sa a

pro jekt hez; év sza ki és a hoz zá tar to zó je les na -

pok hoz, ün ne pek hez kap cso ló dó prog ra mok

ter ve zé se és meg va ló sí tá sa a gya kor lat ban. 

A kép zést Fü löp Sán dorné (Kar cag) va ló sí -

tot ta meg.

A Ro ma prog ram: ro ma et ni kum hoz tar to zó

ta nu lók ne ve lé si, mű ve lő dé si prob lé má i nak fel -

tá rá sa, és pe da gó gi ai kí sér le tek a prob lé mák

meg ol dá sá ra prog ram cél ja a hát rá nyos hely ze -

tű, el ső sor ban ro ma ta nu lók in téz mé nyi ku dar -

ca i nak főbb cso mó pont já nak meg ke re sé se,

azok ter ve zett meg ol dá sa. A hát rá nyos hely zet

ki ala ku lá sa: a vár ha tó ta nu lá si za va rok ki szű ré -

se. Mód szer ta ni ja vas la tok: esély te rem tés a pe -

da gó gi á ban.

A kép zés rö vid tar tal ma: a tár sa dal mi ko hé -

zió az ok ta tás po li ti ká ban; ro ma gye re kek az is -

ko lá ban; is ko lák spe ci á lis kí ná la ta a ro ma ta nu -

lók ok ta tá sá ban; a fej lő dést be fo lyá so ló té nye -

zők ha tá sa a ta nu lá si ké pes sé gek re; szo ci a li zá -

ci ós- és sze mé lyi ség fej lő dé si za va rok új szü lött

kor tól kis is ko lás ko rig; kis is ko lás ko rú ak és if jú -

ko rú ak sze mé lyi ség za va rai; ko rai részképes -

ségzavarok; is ko la érett ség; spe ci á lis kul tu rá lis

és szo ci á lis hely zet ben lé vő gyer mek cso por tok

fej lesz té si le he tő sé gei; egyé ni fej lesz tés a kész -

ség fej lesz tés te rü le tén, re ha bi li tá ci ós cé lú fej -

lesz tés; kész sé gek, at ti tű dök, gon dol ko dá si mű -

ve le tek fej lesz té sé nek le he tő sé gei; pszi chi kus

funk ci ók fej lesz té se; ta ní tá si órán kí vü li mód -

sze rek: já ték te rá pia, ön is me re ti tré ning, tan ulás -

mód sz er tani tré ning, pszi chodrá ma.

A kép zést Ko vács Ot tó és Szabóné Ottmay -

er Zsu zsan na (Sza bó Lő rinc Ál ta lá nos Is ko la és

Szak kép ző Is ko la, Ózd) ve zet ték.

A di ák tánc cso por tot irá nyí tó pe da gó gu sok

ko re og rá fi ai kép zé se szak cso port tar tal má ban

tel je sen új kép zés faj ta volt a nyá ri egye te mek
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so rá ban. Ki de rült, nagy szük ség van rá a né pi

tán cok hi te les sé ge, a tisz ta for rás szem pont já ból.

A kép zés meg va ló sí tói: Agócs At ti la, Agócs

Pol ly, Var ga Nor bert, Var ga Kor né lia (Fü lek).

A 2006-os nyá ri egye te mek sta tisz ti ká ja:

180 részt ve vő Dunasz er da he lyen, 70 Ko má -

rom ban, 170 Ri ma szom bat ban, ös  sze sen: 420

pe da gó gus. So ha en  nyi kol lé gát nem von zott

még nyá ri, ha zai to vább kép zés, mint eb ben az

év ben. A meg nyug ta tó az, hogy egy re több a

szak ma iránt ér dek lő dő pe da gó gus.

Ti zen öt év rö vid mér le ge

A Szlo vá ki ai Ma gyar Pe da gó gu sok Szö vet sé ge

2006 nya rán 15. al ka lom mal szer vez te meg

nyá ri egye te me it. 

Ti zen öt év után az em ber meg kap ja el ső

sze mély azo nos sá gi iga zol vá nyát, a ti zen öt év a

fe le lős ség és a nagy ko rú ság bi zo nyí té ka is. Mit

ér a bi zo nyí ték a mi nő ség, a tar ta lom és a te -

rem tett ér ték nél kül?

Te rem tett-e ér té ket az SZMPSZ nyá ri egye -

te mei szer ve zé se és meg va ló sí tá sa ál tal? S mi -

lyen ér té ke ket? Le het, a kér dést fel sem sza -

bad na ten ni, mert a két ke dők és a kö zö nyö sök

tá bo ra elég nagy (ők azok, akik az el múlt 16 év

so rán alig vagy egyet len to vább kép zést sem

tar tot tak rang juk hoz mél tó nak), de ha még is, a

vá laszt igen nel vagy nem mel is el le het ne in -

téz ni. Iz gal ma sabb azon ban a má so dik kér dés,

hogy mi lyen ér té ke ket te rem tet tek a nyá ri

egye te mek. En nek a kér dés nek is van nak elő -

kér dé sei, hogy mik és me lyek az ér té kek a pe -

da gó gia, az em ber vi lá gá ban és Eu ró pá ban és a

vi lág ban is. Ér ték-e, ha bel ső kész te tés foly tán

nya ran ta, nyá ri sza bad sá ga ro vá sá ra 400 pe da -

gó gus ta lál ko zik, ha egy hé ten ke resz tül is mer -

ke dik, pe da gó gi ai és szak mai-mód szer ta ni,

szer ve zé si prob lé mák meg ol dá sát fe sze ge ti, ha

is mer ke dik a hely szín nel, meg is me ri az adott

kör nye zet mű ve lő dés- és kul túr tör té net ét, ter -

mé sze ti szép sé ge it, ha ki vá ló em be rek kel ta lál -

ko zik, akik pél da kép ként szol gál hat nak a min -

den nap ok mun ká já ban, ha ré sze se a mi nő ség te -

rem tés nem kis fá rad ság gal já ró szel le mi te vé -

keny sé gé nek, ha sa ját él mé nyét és meg élt ta -

pasz ta lá sát tud ja hi te le sen tol má csol ni, ha ma -

ga is ré sze se egy- e gy to vább kép zés si ke res

szervezésének?.

Ti zen öt év mér le ge a szám ta lan szak mai

együtt lét, a mi nő ség, a „kit – ho gyan” kér dés re

ke res ve a pe da gó gi ai vá la szo kat és meg ol dá so -

kat. Ti zen öt év a Kár pát-me den ce ma gyar pe -

da gó gu sai éle té nek és prob lé má i nak, ugyan ak -

kor örö me i nek meg is me ré sé vel, gaz dag tör té -

net. Erős és nagy el ha tá ro zás szü le tett 1992-

ben, ami kor Pukkai Lász ló, az SZMPSZ ak ko -

ri or szá gos el nö ke meg szer vez te a de á ki

MTNY Alap is ko la pe da gó gu sa i val az el ső De -

á ki Nyá ri Egye te met. Min den szer ve ző nek a

mun ká ját kö szö net il le ti. 

Kö szö net il le ti a Ma gyar Köz tár sa ság Ok ta -

tá si Mi nisz té ri u mát a szak mai prog ra mok, az

Il  lyés Köz ala pít ványt és az SZK Kul tu rá lis Mi -

nisz té ri u mát (2005, 2006) a nyá ri egye te mek

ki egé szí tő kul tu rá lis prog ram ja i nak tá mo ga tá -

sá ért.
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2. ÉV KÖ ZI TO VÁBB KÉP ZÉ SEK ÉS A

ROZS NYÓI KÖZ OK TA TÁ SI KON FE -

REN CIA FEL DOL GO ZÁ SA

Az el ső rozs nyói pe da gó gus ta lál ko zó té to va lé -

pé sek kel in dult. A szak mai kon fe ren cia té má ja

azon ban me rész volt és ma gas ba íve lő: au to nó -

mi ák az ok ta tás ügy ben, az au to nóm is ko la. A

té ma ma is idő sze rű, idő sze rűbb, mint va la ha,

mert 2004 ta va szán az Eu ró pai Unió ka pu já ban

tu da to sult csak iga zán ben nünk a mű ve lő dés, a

tu dás fon tos sá ga, a sa ját sor sunk in té zé sé nek

gond ja és örö me. 

Az el ső kon fe ren ci án meg győ ző dés sel, hit -

tel val lot tuk az in téz mé nyek ben mű kö dő sza -

bad ság kis kö re i nek – Bibó val él ve – szak mai,

em be ri au to nó mi át sür ge tő szük sé ges sé gét. Ki -

mond tuk, hogy szá munk ra lét fon tos sá gú az in -

téz mé nyi au to nó mia, a szak mai sza bad ság,

mert az au to nóm rend sze rű in téz mény kom pe -

ten ci á i ban, dön té se i ben önál ló gon dol ko dás ra

kész tet, önál ló sors in té zést fel té te lez. Ok ta tás -

po li ti kai és szak mai szem pon to kat mér le gel ve

az idő ben nün ket iga zolt. Stra té gia ke re sés,

együtt gon dol ko dás jel le mez te az el ső kon fe -

ren ci át, aho gyan a sor ra ke rü lő töb bit is. 

Az el ső pe da gó gus ta lál ko zót be ár nyé kol ta

az ak ko ri ha ta lom ar ro gáns vi sel ke dé se és

bosszú ja. Ám ez sem aka dá lyoz hat ta meg a ha -

za i a kat, hogy a kö vet ke ző évek ben ne le gye nek

új ra és új ra a szlo vá ki ai ma gyar pe da gó gu sok

or szá gos ta lál ko zó já nak há zi gaz dái, hogy a

kon fe ren cia szak mai tar tal má nak meg ha tá ro zói

ne gon dol kod ja nak fo lya ma to san a köz ok ta tás

jö vő jé ről. Sok szor csak ál mok, ví zi ók szint jén

tör tént a gon dol ko dás. S ami kor az ál mok va ló -

ra vál tak, vis  sza te kint ve a meg tett út ra, az úton

lé vő nem a pi he nés re gon dol, ha nem a ki hí vás -

ra, a ki tar tás ra, a kö zös hit erős sé gé re.

1995-ben Rozs nyón és az azt kö ve tő idők -

ben vált nagy ko rú vá a szlo vá ki ai ma gyar pe da -

gó gus tár sa da lom, ami kor a po li ti kai ha ta lom -

nak a ma gyar is ko lák két nyelvűsítésére, a két -

nyel vű bi zo nyít vá nya ink egy nyelvűsítésére tett

kí sér le te el le né ben pol gá ri en ge det len sé get fo -

gad tunk. Iga zá ból ak kor érez te a ha ta lom nak

min dig ki szol gál ta tott ma gyar pe da gó gus, hogy

az ott hon len ni itt hon most tör té nik meg. S ránk

fi gyelt ak kor Eu ró pa. Ezt az idő sza kot so ha

nem sza bad fe led nünk. Azt, hogy nem tud ták

ránk kény sze rí te ni a két nyel vű sé get, az anya -

nyelv-, kul tú ra- és ha gyo mány vesz té sét, azt,

hogy a pe da gó gus és a kö zös sé gek bát rak mer -

tek len ni. 

1995 a kon fe ren cia éle té ben az út ke re sés

éve volt, ám az évek tel té vel, a ha zai szer ve zők

el szánt sá gá val, a szak ma is iz mo so dott, meg

tud tuk fo gal maz ni sa ját el kép ze lé se in ket, be il -

lesz ked tünk egy szak mai áram kör be, s fej lő dé -

sünk tu da tos ter ve zé sé vel az ered mé nyek is

mu tat koz nak. 

1995. már ci us 31–április 1-jén zaj lott az el -

ső köz ok ta tá si kon fe ren cia a kö vet ke ző prog -

ram mal:

– Czabán Sa mu éle te és mun kás sá ga

– A szlo vá ki ai ma gyar ok ta tás ügy múlt ja és

je le ne – Popé ly Gyu la

– Au to nó mi ák az ok ta tás ügy ben: Kör kép az

au to nóm is ko lák múlt já ról és je le né ről Eu -

ró pá ban és Ma gyar or szá gon – Töt tössy

István né

– Ki sebb sé gi ma gyar ok ta tá si au to nó mia ter -

ve ze tek a Kár pát-me den cé ben

– Az au to nóm is ko lá hoz ve ze tő út Szlo vá ki á -

ban

1996-ban az 1 000 éves ma gyar is ko lát ün -

ne pel ve, a kon fe ren cia – 1996. már ci us 30–31.

– en nek az év for du ló nak je gyé ben zaj lott: a

szlo vá ki ai ma gyar is ko lák múlt já ról, je le né ről

és jö vő jé ről. A múlt ról, hogy an nak ta nul sá gai

alap ján ter vez he tő le gyen a jö vő. 

A prog ram ból: 

– A hon fog la lás 1100 éve – Pozs gay Im re

– 1000 éves a ma gyar is ko la – Lénárt Bé la

– A szlo vá ki ai ma gyar ok ta tás ügy het ven öt

éve

– Az au to nóm is ko la – Koz ma Ta más

A har ma dik rozs nyói kon fe ren cia – 1997.

áp ri lis 5–6. – a köz ok ta tás eu ró pai di men zi ó it,

il let ve az au to nóm is ko la szak mai meg kö ze lí té -

se it te kin tet te át.

A köz ok ta tá si kon fe ren cia elő adá sai:

– Mer re tart az eu ró pai köz ok ta tás? – Koz ma

Ta más

– Mer re tart a ma gyar or szá gi köz ok ta tás? –

Bá tho ry Zol tán
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– Mer re tart a szlo vá ki ai köz ok ta tás? –

Vladislav Rosa

– Az au to nóm is ko la: Köz ok ta tás és ön kor -

mány zat – Pőcze Gá bor

– Pe da gó gi ai prog ram – he lyi tan terv – Horn

Györ gy

– Ar cu lat ter ve zés, mi nő ség biz to sí tás az is ko -

lá ban – Hor váth At ti la

A kö vet ke ző év prog ram ja a szak mai eti -

ka, az új pe da gó gus sze re pek, a vál to zó vi lág

ki hí vá sa i ra ad ha tó in téz mé nyi vá la szok vol -

tak.

A IV. rozs nyói köz ok ta tá si kon fe ren cia –

1998. már ci us 28–29. – tar tal má ból:

– Új ki hí vá sok, új pe da gó gus sze re pek – Beke

Ka ta

– Ha zai köz ok ta tá sunk fel ké szü lé se az eu ró -

pai ki hí vá sok ra – Ivan Turek

– 1848 és Gömör – B. Ko vács Ist ván

– Ön kor mány zat és is ko la – Pőcze Gá bor

– Em be ri és szak mai eti ka a pe da gó gus pá lyán

– Trenc sényi Lász ló

– Is ko la épí tő is ko la ve ze tő – Gál Fe renc

– Par la men ti vá lasz tá sok előtt az MKP, az

SDKÚ, a DBP ok ta tás po li ti kai kon cep ci ó ja

Az 1999-es kon fe ren cia – 1999. már ci us

20–21. – ne ves elő adói a kü lön bö ző ok ta tá si

rend sze rek re form jai jel lem ző i vel, meg ha tá ro -

zó vo ná sa i val is mer tet ték meg a részt ve vő ket.

A prog ram:

– Vál to zá sok az eu ró pai köz ok ta tá si rend sze -

rek irá nyí tá sá ban – Se té nyi Já nos

– Az ok ta tás ügy stra té gi ai fej lesz té sé nek le -

he tő sé gei – Mát rai Zsu zsa

– A pe da gó gi ai prog ram mint az is ko lai mi -

nő ség alap ja – Pőcze Gá bor

– A pe da gó gus az ok ta tás vál to zó vi lá gá ban –

Nagy Má ria

– Re form előtt Szlo vá kia köz ok ta tá sa? –

Milan Ftáčnik, ok ta tá si mi nisz ter

– A cseh ok ta tás ügy vál to zá sa 1989 óta –

Jana Hen dri chová

2000. áp ri lis 1–2-án meg ren de zett kon fe -

ren ci án a har ma dik év ez red is ko lá ja, a jö vő kép,

az ér té ke lé si rend sze rek, a mi nő ség biz to sí tás

volt a té ma.

A tar ta lom ból:

– A 3. év ez red is ko lá ja – Se té nyi Já nos

– Mil len ni um a köz ok ta tás stra té gi ai prog -

ram ja – Vladislav Rosa

– Ér té ke lés – mi nő ség – tan fel ügye let –

Vladislav Rosa

– Ér té ke lés – mi nő ség – Hoff mann Ró zsa

– Fej lesz té si és in no vá ci ós prog ra mok az ÁPI

mun ka terv ében – Vla di mír Repáš

– Az OM Nem ze ti sé gi Fő osz tá lya a ma gyar

is ko lák fej lesz té sé ért – A. Sza bó Lász ló

A 2001. évi kon fe ren cia – 2001. már ci us

30–31. – az Eu ró pai Unió or szá ga i nak köz ok ta -

tá si rend sze re, a glo ba li zá ló dás, az er re re a gá ló

tár sa dal mi fo lya ma tok, az esély te rem tés a pe -

da gó gi á ban, a pe da gó gus kép zés re form já nak

szük sé ges sé ge prob lé mák ra ke res te a meg fe le -

lő vá la szo kat.

A prog ram ple ná ris elő adá sai:

– Az eu ró pai köz ok ta tá si rend sze rek ak tu á lis

prob lé mái a glo ba li zá ló dó vi lág ban – Ha -

lász Gá bor

– A tár sa dal mi fo lya ma tok és az ok ta tá si

rend szer – Gazsó Fe renc

– A ma gyar köz ok ta tás hely ze te – Mi hály Ot -

tó

– Az ál ta lá nos kép zés tar tal mi fej lesz té sé nek

irá nyai, esz kö zei és fel tét elei – Lo ránd Fe -

renc

– A köz ok ta tás jö vő je és a köz igaz ga tá si re -

form – Zachar iás Ist ván

– Re for mok a pe da gó gus kép zés ben és to -

vább kép zés ben a nyi trai Kons tan tin Egye -

te men – Lász ló Bé la

– Az ok ta tás és a ne ve lés nem ze ti prog ram ja

– Szi ge ti Lász ló

A szek ci ók ban már több éve je len van a pe -

da gó gi ai prog ram ké szí té se, a mi nő ség biz to sí -

tás, az is ko la tár su lá sok sze re pe az esé lyek kö -

ze lí té sé ben; a kom pre hen zív is ko la esély te rem -

tő cél ki tű zé sei; is ko la fej lesz té si prog ram meg -

ala po zá sa (Botka Lajos né).

2002. jú li us 1-jé vel óvo dá ink, is ko lá ink ön -

kor mány za ti fenn tar tá sú ak let tek. Eb ben a

meg vál to zott intézményfen ntartási hely zet ben

a kon fe ren cia az ön kor mány zat ok és az is ko la

kap cso la tá val fog lal ko zott. Az elő adá sok az

irá nyí tást, a he lyi és re gi o ná lis szin tű fel adat el -

lá tást, -megosztást, ter ve zést, a glo bá lis gon -

dol ko dás és lo ká lis dön tés té má kat ölel ték fel.
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A 2002. áp ri lis 6–7-i kon fe ren cia prog ram ja:

– A te rü le ti és he lyi ok ta tás irá nyí tás jel lem zői

– Ko vács Ist ván Vil mos

– Az irá nyí tás rend sze re és a fel adat meg osz -

tás rend je a ma gyar köz ok ta tás ban – Pa lo tás

Zol tán

– Ön kor mány za ti fel ada tok a köz ok ta tás el lá -

tá sá ban – Tus ká né Papp Er zsé bet

– Ha té kony in téz mény ve ze tés de cent ra li zált

kör nye zet ben – Ve res Pál

– Vá lasz út előtt a ha zai köz ok ta tás-irá nyí tás:

ki hí vá sok és le het sé ges vá la szok – Milan

Ftáčnik

– A de cent ra li zált köz ok ta tás-irá nyí tás sal

kap cso la tos fenn tar tói el vá rá sok – René

Bílik

– A de cent ra li zált köz ok ta tás-irá nyí tás sal

kap cso la tos in téz mé nyi el vá rá sok – Var ga

La jos

– Anya or szá gi tá mo ga tá sok a szlo vá ki ai ma -

gyar ok ta tás fej lesz té sé ért – Ríz Ádám

A szek ci ók ban meg je len tek: a köz ok ta tá si

in téz mé nyek te vé keny sé gé nek he lyi ter ve zé se;

az ön kor mány za ti is ko la fenn tar tás; az is ko la -

fej lesz té si prog ram meg ala po zá sa té mák.

2003-ban (2003. áp ri lis 5–6.) a kon fe ren cia

hí vó mon da ta „A vál to zá sok kulcs sze rep lő je a

pe da gó gus” volt. Ezt a vá lasz tást az in do kol ta,

hogy tu da to sí ta ni kell: le gyen bár mi lyen a stra -

té gia, a fej lesz tés, a meg va ló sí tás em be ri té nye -

ző kön áll vagy bu kik. A pe da gó gus kulcs sze -

rep lő je a vál to zás nak, a mi nő ség nek, min den

fo lya mat nak. Szem lé let vál tá sa kor pa rancs. 

A kon fe ren cia ple ná ris elő adá sai:

– A ha zai köz ok ta tás fej lesz té se – Fran tišek

Tóth

– Az em be ri erő for rás-fej lesz tés stra té gi á ja –

Sipos Já nos

– A pe da gó gus szak ma tár sa dal mi meg íté lé se

– Nagy Má ria

– A pe da gó gus sal szem be ni el vá rá sok egy

fel mé rés tük ré ben – Lampl Zsu zsan na

– A pe da gó gus sal szem be ni el vá rá sok a XXI.

szá zad ban – Baráth Ti bor

– Új pe da gó gus sze re pek a mi nő sé gi ta nu lá si

kör nye zet ben – Poór Zol tán

– Új irány za tok a nyi trai pe da gó gus kép zés -

ben – Pin tes Gá bor

– Pe da gó gus-to vább kép zés – az em be ri erő -

for rás-fej lesz tés esz kö ze – Pertl Gá bor

– A ha zai pe da gó gus-to vább kép zés hely ze te

és jö vő je – Miroslav Val i ca

– Vál to zá sok, ér té kek, hit és jö vő – Bagdy

Emő ke

A szek ci ók té má já ból: a pe da gó gus mun ká -

já nak ér té ke lé se; az in téz mény ve ze tők mun ká -

já nak ér té ke lé se; köz ok ta tás: stra té gia és fej -

lesz tés.

A ti ze dik, ju bi le u mi pe da gó gus ta lál ko zó

(2004. már ci us 27–28.) „A tu dás vál to zó tar tal -

ma és fej lesz té se” té má ra épül. Ha zai köz ok ta -

tá sunk tör vé nyi szin ten ed dig nem egy sé ge sült,

de kü lön bö ző, eu ró pai alap el vek nek meg fe le lő

tör vé nyek kel igyek szik fel zár kóz ni az eu ró pai

irány vo nal hoz, mely nek ve zér fo na la a de mok -

ra ti kus, de cent ra li zált és fel adat meg osz tá son

ala pu ló in téz mény irá nyí tás. 

A köz ok ta tás tar tal mi re form ja na gyon rég -

óta vá rat ma gá ra. A ju bi le u mi év ben ezt a re for -

mot sür get tük úgy is, hogy a két na pos szak mai

kon fe ren ci án ezt a „szak em bert pró bá ló” fel -

ada tot tűz zük ki cé lul. Mert Eu ró pá ban nem

csak ma gyar nak kell meg ma rad ni, ha nem jól el

kell iga zod ni a vi lág ban. Eh hez kor sze rű tu dás,

po zi tív élet szem lé let szük sé ges, s olyan ké pes -

sé gek nek kell bir to ká ban len ni, mely ké pes sé -

gek, tu dás és kom pe ten ci ák al kal mas sá tesz nek

ben nün ket, hogy bol do gan, em be ri en, gon dol -

ko dó és kri ti kus ál lam pol gár ként él jük éle tün -

ket eb ben a vi lág fa lu ban.

A tar ta lom ból:

– A rozs nyói pe da gó gus ta lál ko zók sze re pe a

szlo vá ki ai ma gyar köz ok ta tás ban – Ádám

Zi ta

– A tu dás és a kom pe ten ci ák – Nahal ka Ist ván

– Mit vár az is ko lá tól a mun ka vi lá ga? – Tóth

At ti la (Kas sa)

– A tar ta lom sze re pe az ok ta tá si rend szer sza -

bá lyo zá sá ban – Mi hály Ot tó

– A tar ta lom fej lesz tés és ta nu lás szer ve zés új

irá nyai - Knausz Im re

– Ok ta tás fej lesz té si cé lok és tö rek vé sek az

Eu ró pai Uni ó ban – Se té nyi Já nos

– „Mil len ni um”-on in nen és túl – Ka rol Kor -

in tuš
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A szek ci ók ban a kö vet ke ző té má kat be szél -

ték meg a részt ve vők: ta nu lás szer ve zé si mó -

dok, esz kö zök és el já rá sok; tar tal mi in no vá ci ók

a ne ve lé si-ok ta tá si in téz mé nyek ben; az óvo dai

ne ve lés tar tal ma és fej lesz té se; a kö zép is ko lai

tan anyag tar tal mak és te vé keny sé gek fej lesz té -

se; a ha zai köz ok ta tás tar tal mi re form já nak ok -

ta tás po li ti kai fel tét elei és szak mai fel ada tai.

A XI. köz ok ta tá si kon fe ren cia – 2005. áp ri -

lis 9–10. – a „Vál to zó vi lág – vál to zó is ko la –

hasz nál ha tó tu dás” té mát bon tot ta ki. A té mát

in do kol ta a PI SA mé rés sok ko ló ered mé nye, a

na gyon várt tar tal mi re form el in du lá sa (el ma ra -

dá sa) is.

A kon fe ren cia ple ná ris elő adá sai:

– Ne ve lés, ne velt ség, mű velt ség kép a XXI.

szá zad ban – Korzen szky Ri chárd

– Vál to zó tu dás – vál to zó is ko la – Vass Vil -

mos

– A ma gyar köz ok ta tás a nem zet kö zi mé ré sek

tük ré ben – Vá ri Pé ter

– A ha zai köz ok ta tás mi nő sé ge a PSA 2003

ered mé nye i nek tük ré ben – Paulí na

Koršňáková

– A pe da gó gus kép zés meg úju lá sá nak szük sé -

ges sé ge és irá nyai – Er dé lyi Mar git

– A pe da gó gus-élet pá lya mo dell mi nisz té ri u -

mi ter ve ze te – Szi ge ti Lász ló

A szek ci ók té mái: tar tal mi in no vá ci ók a

szlo vá ki ai ma gyar is ko lák ban; az is ko lai sza -

bad idő-szer ve zés tar tal mi és mód szer ta ni fej -

lesz té se; az óvo dai ne ve lés tar tal má nak fej lesz -

té se; PI SA 2003: elem zé sek és fej lesz té si fel -

ada tok; az ok ta tás irá nyí tás fel ada tai a tar ta lom -

fej lesz tés ben.

A 2006. már ci us 25–26-án meg ren de zett

rozs nyói köz ok ta tá si kon fe ren cia a „Regio -

nalitás a köz ok ta tás ban” hí vó mon dat kö ré

gyűj töt te a ple ná ris elő adá so kat és a szek ci ók

té má it.

A plenéris elő adá sok:

– A re gi o ná lis ok ta tás ügy meg je le né se az eu -
ró pai és nem ze ti kon cep ci ók ban és do ku -
men tu mok ban – Ko vács Ist ván Vil mos

– A köz ok ta tá sunk kö zép- és hos  szú tá vú fej -
lesz té si ter vei – Szi ge ti Lász ló

– A köz ok ta tás fej lesz té se és a pi ac ké pes tu -
dás – Berényi Jó zsef

– A köz ok ta tás sze re pe a re gi o ná lis fej lesz tés -
ben – Kor mos Dé nes

– Kom pe ten cia fej lesz tés – is ko la fej lesz tés -
mo der ni zá ció – Pála Kár oly

– A ha zai köz ok ta tás tar tal mi re form já nak ter -
ve ze tei – Branislav Púpala–Pavol. Černek

A szek ci ók mun ká ját a kö vet ke ző té ma kö -

rök töl töt ték ki: re gi o ná lis és kis tér sé gi cé lok és

fel ada tok a köz ok ta tás ban; in téz mé nyi pe da gó -

gi ai prog ram ter ve zé se, tan anyag fej lesz tés; re -

gi o ná lis ér té kek be épí té se a tan anyag ba; óvo dai

ne ve lé si prog ram ter ve zé se és fej lesz té se; te -

het ség gon do zás az alap- és kö zép is ko lák ban.

A Rozs nyón szer ve zett pe da gó gus ta lál ko zó

és köz ok ta tá si kon fe ren cia részt ve vő i nek szá ma

a ti zen két év át la gát te kint ve 300 volt, ami azt

bi zo nyít ja, hogy a pe da gó gu so kat ér dek li az ok -

ta tás jö vő jé nek ala ku lá sa. A pe da gó gus ta lál ko -

zók tör té ne te ta nú sít ja, szük sé ges a ta ní tók, ta ná -

rok mun ká já nak meg be csü lé se, az oda fi gye lés,

mert an nak mo ti vá ló ere je van. Ezért ke rült

éven te ki osz tás ra a Czabán Sa mu Pe da gó gi ai

Díj, il let ve a Fel vi dé ki Ma gyar Pe da gó gus Díj.

A rozs nyói köz ok ta tá si kon fe ren ci ák és a

pe da gó gus ta lál ko zók az MK OM és az Il  lyés

Köz ala pít vány, il let ve a HTMH – Szü lő föld

Alap tá mo ga tá sa ré vén va ló sul tak meg mind a

mai na pig.

A rozs nyói pe da gó gus ta lál ko zók a kez det -

től meg ha tá roz ták a szlo vá ki ai ma gyar köz ok -

ta tás ról va ló szak mai gon dol ko dást, de ta lán a

szlo vá ki ai köz ok ta tás egé szé re is ha tást gya ko -

rol tak, hi szen Rozs nyót és a ma gyar pe da gó gu -

so kat meg tisz tel te je len lé té vel az ok ta tá si mi -

nisz ter és ál lam tit ká ri szin ten ne megy szer kép -

vi sel tet te ma gát a ha zai szak tár ca, ter mé sze te -

sen a kon szo li dál tabb po li ti kai lég kör ide jén.

De nem csak eb ben rej lik a ti zen két év je len tő -

sé ge. Rozs nyó a szlo vá ki ai ma gyar köz ok ta tás

ha son ló fó ru ma volt, mint Szár szó. Itt le he tő -

ség nyílt az ok ta tás ügy, ezen be lül a szlo vá ki ai

ma gyar ok ta tás ügy ben fel me rült prob lé mák ki -

be szé lé sé re. De mok ra ti kus pár be széd ke re tei

kö zött ke res tük az elő re vi vő meg ol dá so kat a

jö vő re, a meg ma ra dás ra, az ös  sze fo gás ra, a fej -

lő dés re, hogy a szlo vá ki ai ma gyar Eu ró pá ban

okos, ér tel mes pol gár ként tel je sed jen ki, ta lál ja

meg éle te ér tel mét.
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A rozs nyói pe da gó gus ta lál ko zók kon fe ren -

ci á i nak min dig vi lá go san meg ha tá ro zott és

gon do san meg fon tolt, elő ké szí tett té mái vol tak.

Min ta ként szol gál tak szá munk ra az anya or szá -

gi kon fe ren ci ák és pe da gó gi ai stra té gi ai dön té -

sek. Azt gon dol tuk, ezek nek a szak mai irány -

vo na lak nak a men tén ter vez ve a jö vőt, ná lunk

is meg tör tén nek a köz ok ta tás egé szé nek vál to -

zá sát sür ge tő in téz ke dé sek. 

Négy-öt évig sem mi jel nem utalt ar ra, hogy

bár mi lyen nyi tás, vál to zás, de mok ra ti zá ló dás

be kö vet kez het ne a szlo vá ki ai köz ok ta tás ban. A

szlo vák kol lé gák sem se gí tet tek eb ben. Le het,

nem volt el kép ze lés a jö vő tisz tá zá sá ra, a ma

elem zé sé re, le het, nem vol tak mar káns és hi te -

les szak mai kép vi se lői a vál to zás nak, le het,

hogy az ok ta tás po li ti ka té to va sá ga, cél ta lan sá -

ga is el bi zony ta la ní tot ta a szak mát. Saj ná la tos,

hogy az ok ta tás ku ta tás hi á nya csak ad hoc

meg ol dá so kat szült, és a cent ra li zált köz ok ta tás

el ké pesz tő mér ték ben ki szol gál ta tott a po li ti ká -

nak. Szü let tek itt „Kons tan tin” és „Mil len ni -

um” ter ve ze tek, de a szak ma súly ta lan sá ga

kép te len volt a mér leg nyel vét a vál to zás irá -

nyá ba bil len te ni. De ben nün ket, éven te az újért,

a kö zös prob lé ma ki be szé lé sé ért, a kö zös jö vő

meg ter ve zé sé ért Rozs nyó ra za rán dok ló kat, a

ma gyar pél da von zott, meg kell mu tat ni, mer re

ha lad a vi lág, mer re sze ret nénk mi is in dul ni. A

vál to zás tól va ló fé lel mek na gyon mé lyen ben -

nünk vol tak, si et tet ni sem mit nem le he tett. Egy

ci vil szer ve zet tet te a dol gát, fel vil lan tot ta az

el éren dő táv la tot. A sür ge tő tü rel met len ség, a

vál to zás aka rá sa és a vál toz ta tás ered mé nyé nek

fel mu ta tá sa fel erő sí tet te a Rozs nyón ki mon dot -

ta kat. Er re nem le he tett nem oda fi gyel ni.

A rozs nyói kon fe ren ci ák új szem lé le tet hoz -

tak a szlo vá ki ai ma gyar köz ok ta tás ba. Fej lesz -

tet ték a pe da gó gu sok pe da gó gi ai kul tú rá ját, a

köz ok ta tás ról mint rend szer ről, a fej lesz té sek

kap csán az is ko lá ról mint szer ve zet ről kez dő -

dött el a pár be széd. A szak mai irá nyí tás ban is a

rend szer szem lé let alap ján in dult meg a gon dol -

ko dás. A kon fe ren ci ák ál tal nyúj tott is me re tek

alap ján gya ra po dott és fej lő dött a pe da gó gi ai

szó kincs, meg ta nul tunk a szak má ról be szél ni.

Rozs nyó nak kö szön he tő, hogy új fo gal mak ho -

no sod tak meg a pe da gó gu sok szak mai fo ga -

lom tá rá ban, a ne ve lő tes tü le tek ben pe da gó gi ai

prog ram ról, mi nő ség biz to sí tás ról, ön kor mány -

za ti in téz mény fenn tar tás ról, fe le lős ség-meg -

osz tás ról, TQM-ről, ve ze tő kép zés ről, az óvo -

dák ese té ben or szá gos és he lyi ne ve lé si prog -

ram ról esett szó, mely nek ered mé nye ként meg

is szü le tet tek a szlo vá ki ai adap tált vagy itt fej -

lesz tett ne ve lé si és pe da gó gi ai prog ra mok. 

A rozs nyói pe da gó gus ta lál ko zók ho za dé ka -

ként egész sé ges vér át öm lesz tést ka pott a szlo vá -

ki ai ma gyar pe da gó gus tár sa da lom. A vál to zás, a

vál toz ta tás nyug ta lan sá ga és kí vá na tos sá ga

száll ta meg az amúgy is kí sér le te ző ked vű kol lé -

gá kat. Rozs nyón mu tat koz tak be az el ső pe da gó -

gi ai prog ra mok, itt ke rül tek be mu ta tás ra az al ko -

tó pe da gó gu sok pá lya mun kái, in nen in dult út já -

ra min den in for má ció, ami meg moz gat ta a ne ve -

lő tes tü le tek al ko tó fan tá zi á ját. A Rozs nyón tör -

tén tek ről egyet nem le he tett, hall gat ni ró la.

1994-ben a Ri ma szom ba ti, majd 1995-ben

a Ko má ro mi já rás ban, il let ve az ér sek új vá ri

Czuc zor Ger gely MTNY Alap is ko lá ban (amit

kö vet tek so kan má sok) meg in dult a já rás hoz

vagy hely hez köt he tő pe da gó gus-to vább kép -

zés: a Ri ma szom ba ti Pe da gó gi ai Na pok, a Ko -

má ro mi Pe da gó gi ai Na pok, il let ve a Czuc zor

Ger gely MTNY Alap is ko la pe da gó gu sai ál tal

szer ve zett he lyi szin tű to vább kép zé sek.

E pe da gó gus-to vább kép zé sek (fél na po sak,

egész na po sak) tar tal mát meg ha tá roz ta:

– a rozs nyói köz ok ta tá si kon fe ren ci án hal lott

té ma vagy szug gesz tív elő adó

– a já rás vagy in téz mény ma gyar pe da gó gu -

sa i nak szak mai igé nye

– va la mely más to vább kép zé sen hal lott té ma

idő sze rű sé ge vagy elő adó sze mé lyi sé ge

– az SZMPSZ prog ram já ból adó dó pe da gó gi -

ai prob lé ma meg vi ta tá sa

– a ma gyar or szá gi szak mai fej lesz té sek és in -

no vá ci ók, új prog ra mok, ha té kony mód sze -

rek is me re té nek mo ti vá ló ere je 

– fej lesz té si kon cep ció és pe da gó gi ai mű hely

ki ala kí tá sá nak ter ve ze te az SZMPSZ ré szé -

ről

– és még szám ta lan, le het, szub jek tív el kép -

ze lés is.

Né mely orszá gos/járási/he lyi jel le gű 30

órás kép zés meg va ló su lá sá ban nagy sze re pet
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ját szott, hogy az SZMPSZ köz pon ti iro dá já nak

szak em be rei az MK OM Ha tá ron Tú li Ma gya -

rok Fő osz tá lya ál tal mű köd te tett Ok ta tá si Ta ná -

cson a szak mai fej lesz té sek fon tos sá gát és a ha -

zai, he lyi jel le gű, fej lesz tő mű he lyek ki ala kí tá -

sát szor gal maz ták. 2000 őszén az OM a ma -

gyar or szá gi köz ok ta tá si alap ból két mil lió fo -

rin tot szánt er re a cél ra cél pá lyá zat alap ján. Is -

mer ve a ma gyar or szá gi köz ok ta tás szak mai

szol gál ta tá sa i nak pi a ci jel le gét, az SZMPSZ 15

har minc órás kép zést biz to sí tott eb ből a pénz -

ből, ezek a kép zé sek a fej lesz tést, a mű he lyek

ki ala ku lá sá nak szük sé ges sé gét sür get ték. A

kép zé sek or szá go san let tek el he lyez ve Kirá ly -

helmec től Po zso nyig. Tar tal muk: pe da gó gi ai

prog ram ké szí té se; az ok ta tó-ne ve lő in téz mény

ar cu la tá nak meg ter ve zé se; TQM; mi nő ség biz -

to sí tás; ta nu lói tel je sít mé nyek mé ré se és ér té -

ke lé se. A kép zé sek jel le ge a pe da gó gus szak ma

ala po zá sát érin tet ték, nem tan tárgy jel le gű ek

vol tak.

A tan tárgy-pe da gó gia és mód szer tan a szak -

mai na pok tar tal mát al kot ták: pl. új szem lé le tű

tan köny vek be mu ta tá sa a szer ző vel va ló be -

szél ge tés alap ján; Haj dú-fé le ma te ma ti ka;

MATANDA – ma te ma ti kai se géd esz köz be mu -

ta tá sa; Né meth Lász ló élet mű ve; Márai Sán dor

élet mű ve stb.

A he lyi, já rá si, or szá gos to vább kép zé sek

jel le gé ben a szak mai ala po zás do mi nált. A

meg vál to zott tár sa dal mi kö rül mé nyek meg vál -

to zott hely zet be hoz ták a csa lá do kat, a ta nu ló -

kat. Az is ko lá nak eb ben a hely zet ben is ne vel -

ni, ok tat ni kel lett, de a mo ti vá lat lan ta nu lót ho -

gyan mo ti vál ja – prob lé ma szül te a to vább kép -

zé sek té má it. Szám ta lan kép zés fog lal ko zott a

ne he zen ne vel he tő ta nu lók kal; a ma ga tar tás za -

va ros és a ta nu lá si prob lé mák kal küsz kö dő ta -

nu lók fej lesz té sé vel; az in teg rá ci ó val; a hipear -

ak tiv itás sal; a dis z funkciók za va rá val, an nak

fel is me ré sé vel és ke ze lé sé vel; a DIFER (Di ag -

nosz ti kus Fej lő dés vizs gá ló Rend szer) ál tal

nyúj tott fej lesz té sek kel; a fej lesz tő ér té ke lés -

sel; a ko ope ra tív és a pro jekt pe da gó gia új mód -

sze re i nek el sa já tí tá sá val, a ta nu lás mód szer tan -

nal, a ta nu lók ered mény te len ta nu lá si szo ká sa i -

nak meg vál toz ta tá sá val; a te het ség gon do zás -

sal; a ta nu lók sza bad ide jé nek hasz nos el töl té sé -

nek szer ve zé sé vel; a kis tér sé gi együtt mű kö dés

le he tő sé ge i vel, a rend szer ki ala kí tá sá val és mű -

kö dé sé vel; a kis tér sé gi tár su lás köz ok ta tá si

rend sze ré nek meg szer ve zé sé vel, a kis tér ség ben

fo lyó te het ség gon do zás sal és fel zár kóz ta tás sal;

pe da gó gi ai prog ram ké szí té sé vel; a pe da gó gus

és a gyer mek sze mé lyi ség fej lesz té sé vel; a burn

out-je len ség meg ol dá sá val; a gyer mek raj zok

sze mé lyi ség fej lesz tő ha tá sá val; a kör nye zet vé -

de lem mel; a drog meg elő zés sel; az EU-s pá lyá -

za tok írá sá nak meg ta nu lá sá val; fej lesz tő já té -

kok kal; óvo dai ne ve lé si prog ra mok be mu ta tá -

sá val, meg is me ré sé vel, ké szí té sé vel; a Bel ső

Gon do zá si Rend szer rel mint az esély te rem tés

és a fel zár kóz ta tás le he tő sé gé vel; az együtt ne -

ve lés és a sa já tos ne ve lé si igé nyű ta nu lók ne ve -

lé sé vel; a prog res  szív mód sze rek el sa já tí tá sá -

val; az egész ség ne ve lés sel; be irat ko zá si prog -

ram mal.

A he lyi/já rá si prog ram szer ve zők az SZMP-

SZ ASZ és TV ad ta pá lyá za ti le he tő sé gek ré vén

az Il  lyés Köz ala pít vány, a Páz mány Pé ter Ala -

pít vány és a Szü lő föld Alap tá mo ga tá sá val va -

ló sí tot ták meg a pe da gó gus-to vább kép ző prog -

ra mo kat, il let ve az SZMPSZ OV az MK OM, a

Szü lő föld Alap, a HTMH, az Apá czai Köz ala -

pít vány és az Il  lyés Köz ala pít vány pá lyá za ti tá -

mo ga tá sa alap ján.

A már meg va ló sult to vább kép zé sek em be ri,

szak mai ho za dé ka fel be csül he tet len. A kép zé -

sek nek a vál to zá sok ra gya ko rolt ha tá sát lát vá -

nyo san nem na gyon le het ta pasz tal ni. De ha et -

től mo ti vál tabb, in for mál tabb és nyi tot tabb a

pe da gó gus, ak kor ez a tá mo ga tá sok nak a si ker -

kri té ri u ma. 
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3. TA NÁ RI EM LÉK KON FE REN CI ÁK

A Szlo vá ki ai Ma gyar Pe da gó gu sok Szö vet sé ge

Prog ram já ban el kö te le zet ten óv ja a nem ze ti ha -

gyo má nyo kat, fej lesz ti az anya nyel vi kul tú rát,

és prog ra mo kat biz to sít mind ezek egyé ni és

cso por tos meg élé sé hez.

E cé lok je gyé ben ren dez te meg az SZMPSZ

Ri ma szom ba ti Re gi o ná lis Pe da gó gi ai Köz pont ja

kö zö sen az SZMPSZ Kas sai Te rü le ti Vá laszt má -

nyá val a Rá kó czi -sza bad ság harc 300. év for du ló -

já ra azt a szak mai kon fe ren ci át, mely 2003. ok tó -

ber 17–18–19-én zaj lott Kas sán a Márai Stú di ó -

ban, a tör té ne lem és ma gyar sza kos ta ná rok szá -

má ra. A kon fe ren cia fő tá mo ga tó ja a Nem ze ti

Kul tu rá lis Örök ség Mi nisz té ri u ma volt.

A kon fe ren cia cél ja egy részt tisz tel gés volt a

Rá kó czi -sza bad ság harc hő sei és a fe je de lem

előt t, a pél da kö ve tés, ami re vi lá gunk ban oly ke -

vés pél dát lát a pe da gó gus és a gyer mek egy -

aránt, a tisz tes ség, a be csü le tes ség, a ki tar tás, a

ha za szol gá la ta – mind- mind olyan tu laj don sá -

gok, ami vel a 17-18. szá zad em be re pél da ké pül

szol gál a ma em be ré nek. Más részt a kon fe ren cia

mó dot adott a részt ve vők nek mé lyeb ben és szé -

le seb ben ki- és be te kin te ni a 17. és a 18. szá zad

ese mé nye i be, po li ti ká já ba, ha tal mi har ca i ba, az

önál ló sá gért ví vott küz del mek be, hogy azt hi te -

le seb ben tud ják köz ve tí te ni ta nít vá nya ik fe lé is,

ne vel ve őket a pél da ké pek kö ve té sé re, il let ve a

sa ját sze mé lyi sé gük gaz da gí tá sá ra. Ezek nek a

cé lok nak a kon fe ren cia ele get tett.

A kon fe ren cia rész ve vő i nek szá ma a kö vet -

ke ző kép pen ala kult: ös  sze sen 99 részt ve vő je

volt a kon fe ren ci á nak, eb ből 15 ma gyar or szá gi,

akik a határ men ti Rá kó czi ne vét vi se lő is ko lá -

kat kép vi sel ték. A kon fe ren ci án 13 elő adó tar -

tott ér té kes elő adást, akik az észak ke let-ma -

gyar or szá gi mú ze u mok, egye te mek ne ves tör -

té né szei vol tak és hi te le sen, el kö te le zet ten, hi -

va tá suk és a sza bad ság harc irán ti tisz te let tel

bon tot ták ki a té mát. A kon fe ren cia tar tal mát a

zug lói Szé che nyi Ist ván Ál ta lá nos Is ko la 50 fős

ön kép ző kör ének Ve zér lő fe je de lem c. is ko la -

drá ma elő adá sa tet te még át él he tőb bé. A két

szer ve ző igye ke zett a le he tő sé gek sze rint biz to -

sí ta ni a mi nő sé get. A kas sai Márai Stú dió a

kon fe ren cia mél tó hely szí né nek bi zo nyult.

A kon fe ren cia tar tal ma és le fo lyá sa:

El ső nap a részt ve vők meg is mer ked tek

Kas sa és a Rá kó czi -sza bad ság harc kö tő dé se i -

vel. A ro dos tói Rá kó czi -ház meg te kin té se a Ke -

let-Szlo vá ki ai Mú ze um igaz ga tó ja, Pol lák Ró -

bert szak mai kí sé re té ben tör tént. A Szent Er -

zsé bet Szé kes egy ház ban az ün ne pi is ten tisz te -

let után a részt ve vők az em lék be szé det kö ve tő -

en meg ko szo rúz ták a fe je de lem szar ko fág ját.

Az es ti órák ban meg te kin tet ték a Ve zér lő fe je -
de lem c. is ko la drá mát a zug lói Szé che nyi Ál ta -

lá nos Is ko la ön kép ző kör ének elő adá sá ban.

A kö vet ke ző na pon az elő adók a Rákóczi ak

di cső ko rá tól a sza bad ság har con át a Rá kó czi -

em lék kel kap cso la tos té má kat fej tet ték ki.

A har ma dik nap ta nul mány út tal telt. A kon -

fe ren cia részt ve vői meg lá to gat ták Sá ros pa ta -

kon a Rá kó czi -vá rat és Mú ze u mot, majd Bor si -

ban meg te kin tet ték a fe je de lem szü lő há zát, a

bor si kas télyt.

Ös  szeg zé sül: A kon fe ren cia cél ja i ban, tar -

tal má ban és ki vi te le zés ében a mi nő ség je gye it

vi sel te. Egy tar tal mas és lé lek el eme lő nem ze ti

év for du ló ke re tén be lül szak mai ta lál ko zást

biz to sí tott a szlo vá ki ai ma gyar és az anya or szá -

gi tör té ne lem és ma gyar sza kos pe da gó gu sai

szá má ra. Szak mai kap cso la tok és ba rát sá gok

szö vőd tek a há rom nap alat t. A kon fe ren cia

részt ve vői ma guk kal vi szik is ko lá juk ban a kon -

fe ren ci án szer zett ta pasz ta la to kat és se gí te nek

di ák ja ik nak nem ze ti iden ti tá suk fej lesz té sé ben,

a nem hi val ko dó, má so kat  is meg be csü lő nem -

ze ti büsz ke ség ki ala kí tá sá ban és meg élé sé ben,

a ha gyo má nyok és a kul tú ra meg őr zé sé ben és

to vább adá sá ban.

A kon fe ren cia ple ná ris elő adá sai:

A Rákóczi ak di cső ko ra:

Az el ső bir tok köz pont: Sze rencs. Elő adó:

Fazekas né Ma jo ros Ju dit

Eu ró pa leg bát rabb as  szo nya. Elő adó:

Kriszto fori Ol ga (Mun kács)

A csa lád gaz da sá gi alap ja: sző lő és borke -

reskedelem Előadó: Ulrich At ti la (Nyír egy há za)

Er dély a sza bad ság harc ban. Elő adó: Or go -

na An ge li ka (MNM)

Sá ros pa tak a sza bad ság harc ide jén. Elő adó:

Ta más Edit (Sá ros pa tak)
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Mis kolc a XVIII. szá zad el ső fe lé ben. Elő -

adó: Gyu lai Éva (Mis kol ci Egye tem)

A Rá kó czi -sza bad ság harc és Eper jes. Elő -

adó: Kó nya Pé ter (Eper jes)

A Fel vi dék be kap cso ló dá sa a sza bad ság harc -

ba. Elő adó: Peter Duchoň (Kas sai Mú ze um)

Rá kó czi -em lé kek:

Ku ruc köl té szet. Elő adó: Doby Bé la (Sá ros -

pa tak)

Rá kó czi új ra te me té se Kas sán. Elő adó: Bal -

as sa Zol tán (Kas sa)

A Ro dos tói ház Kas sán. Elő adó: Pol lach

Ró bert (Kas sai Mú ze um)

2004. szep tem ber 24–26-án Lo sonc (Vi ga -

dó) adott ott hont a Ba las si Bá lint szü le té sé nek

450., ha lá lá nak 410. év for du ló ja tisz te le té re

szer ve zett szak mai ta ná ri kon fe ren ci á nak, mely -

nek hí vó mon da ta „Öl töz tess fel fegy ve red del,

jó és  szel, bá tor szív vel” Ba las si-idé zet volt.

A kon fe ren cia fő tá mo ga tó ja a Nem ze ti

Kul tu rá lis Örök ség Mi nisz té ri u ma volt. Fő véd -

nö kei: Hiller Ist ván a MK kul tu rá lis mi nisz te re

és Ru dolf Chmel a SZK kul tu rá lis mi nisz te re. 

A kon fe ren ci á nak kb. 120 részt ve vő je volt,

kö zü lük so kan az anya or szág ból és Er dély ből

ér kez tek. A kon fe ren ci án 11 elő adó tar tott ér té -

kes elő adást, akik Bu da pest ről, Sze ged ről, Po -

zsony ból és Lo sonc ról ér kez tek.

A kon fe ren cia cél ja egy részt az, hogy le he -

tő sé get nyújt a szak mai fej lő dés re, az ér dek lő -

dő kö zön ség szá má ra a ma gyar kul tú ra ápo lá -

sá ra, egy iga zi pol gá ri ta lál ko zás ra.

Más részt a kon fe ren cia mó dot adott a részt -

ve vők nek mé lyeb ben meg is mer ni Ba las si Bá -

lint köl té sze tét és élet mű vét, hi szen a ma gyar

lí ra Ba las si val kez dő dött. Ba las si élet mű vé nek

ta ní tá sa iga zi szak mai pe da gó gu si ki hí vás.

Ezek nek a cé lok nak a kon fe ren cia ele get tett.

A kon fe ren cia tar tal ma és le fo lyá sa:

A szak mai kon fe ren cia öku me ni kus is ten -

tisz te let tel kez dő dött ab ban a lo son ci re for má -

tus temp lom ban, amely több mint 30 éve ki zá -

ró lag csak ki ál lí tó te rem ként üze mel. Az is ten -

tisz te le tet Fa ze kas Lász ló re for má tus püspök -

he lyettes Révkomárom ból és Bar tal Kár oly

pre mont rei apát Jász ó vár ról tar tot ta.

A he lyi alap is ko la dísz ter mé ben a Szlo vá ki -

ai Ma gyar Kul tú ra Mú ze u ma Ba las si-ván dor ki -

ál lí tá sá nak meg nyi tó já ra ke rült sor. 

A meg nyi tón meg je lent Lauter Éva ta nács -

adó as  szony, aki Hiller Ist ván mi nisz ter úr le ve -

lét ol vas ta fel, majd Csúsz Pé ter, a Lo son ci

Kör ze ti Hi va tal elöl já ró ja kö szön töt te a kon fe -

ren cia részt ve vő it. 

A kon fe ren ci át meg tisz tel te je len lé té vel a

MK Po zso nyi Nagy kö vet ség ének kon zul ja, va -

la mint Czim bal mosné Mol nár Éva a MK Kul -

tu rá lis In té ze té nek igaz ga tó ja Po zsony ból. 

A nyi tó elő adást Csehy Zol tán iro da lom tör -

té nész, a Come nius Egye tem ta ná ra tar tot ta, aki

elő adá sá ban Ba las si sze rel mi köl té sze tét ál lí -

tot ta a kö zép pont ba.

Ezt kö vet te Várkonyi Gá bor tör té nész elő -

adá sa, aki a köl tő len gyel or szá gi „buj do sá sá -

nak” va ló di oka it pró bál ta fel tár ni.

A szom ba ti elő adá sok egy ha tá ro zott ívet

al kot tak Ba las si iro dal mi in du lá sá tól a köl tő

ha lá lát fel dol go zó Rimay-köl teményig és a ha -

lál utá ni kul tusz ki ala ku lá sá ig.

Sza bó And rás iro da lom tör té nész Ba las si

Bá lint né met ből ké szült pró za for dí tá sát is mer -

tet te.

Ba las si és te o ló gia cím mel elő adó Kő -

szeghy Pé ter ar ra a kér dés re adott meg győ ző

vá laszt, hogy ho gyan hat ja át a te o ló gia Ba las -

si sze rel mes ver se it.

Szent már toni Sza bó Gé za a Ba las si-bio grá -

fia ele me it is be von ta a Jú lia ver sek ér tel me zé -

sé be.

Ko vács Sán dor Iván Cortez ál lí tó la gos ver -

se i nek prob le ma ti kus sá gát tag lal ta. Ezt kö vet te

Bö ször mé nyi Ist ván, a füle ki gim ná zi um ta ná -

rá nak elő adá sa Loson czi An na ék sze rei cím mel. 

Va dai Ist ván a Bal as sa-kódex szer ke ze tét

is mer tet te. A Ba las si-mű ta ní tá sa i nak ne héz sé -

ge it bon col gat ta Hor váth Iván iro da lom tör té -

nész. 

A két zá ró elő adás, Ács Pá lé és Szőnyi

Györ gy End réé Ba las si apo te ó zi sá val és a Ba -

las si-kul tus  szal fog lal ko zott.

A szak mai rész egyéb prog ra mok kal is ki e -

gé szült: pén tek es te az Ap ro pó Kiszín pad be -

mu ta tó já val, va la mint Csúsz Pé ter ál tal adott

ele gáns fo ga dás sal zá rult.
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A leg si ke re sebb kultúr pro gram azon ban

Csörsz Rumen Ist ván és Sza bó And rás ze nés

iro dal mi est je volt.

A kon fe ren cia részt ve vői Ba las si-em lék fát

ül tet tek a he lyi ma gyar óvo da ud va rán.

A je len lé vő pe da gó gu sok a har ma dik na pon

ta nul mány úton vet tek részt, mely nek fő ál lo -

má sai a Ba las si-csa lád va la mi ko ri bir to kai,

Kék kő, Divény és Zó lyom vá rai vol tak.

Ös  szeg zé sül: A kon fe ren cia cél ja i ban, tar -

tal má ban és ki vi te le zés ében is a mi nő ség je -

gye it vi sel te. Egy tar tal mas és lé lek eme lő nem -

ze ti év for du ló ke re tén be lül szak mai ta lál ko zást

biz to sí tott a szlo vá ki ai ma gyar és az anya or szá -

gi tör té ne lem és ma gyar sza kos pe da gó gu sai

szá má ra Szak mai kap cso la tok és ba rát sá gok

szö vőd tek a há rom nap alat t. A kon fe ren cia

részt ve vői ma guk kal vi szik is ko lá juk ban a kon -

fe ren ci án szer zett ta pasz ta la to kat és se gí te nek

di ák ja ik nak nem ze ti iden ti tá suk fej lesz té sé ben,

a nem hi val ko dó, má so kat is meg be csü lő nem -

ze ti büsz ke ség ki ala kí tá sá ban és meg élé sé ben,

a ha gyo má nyok és a kul tú ra meg őr zé sé ben és

to vább adá sá ban.

2004. ok tó ber 16–17-én Ko má rom ban, a

Selye Já nos Gim ná zi um dísz ter mé ben ke rült

sor a Jó kai Mór em lék kon fe ren ci á ra, mely nek

fő véd nö ke Czim bal mosné Mol nár Éva, az MK

po zso nyi Kul tu rá lis In té ze té nek az igaz ga tó ja

volt.

A ta ná ri kon fe ren cia Jó kai Mór ha lá lá nak

100. év for du ló já ra em lé ke zett Ko má rom ban,

az író szü lő he lyén. A tá mo ga tók: NKÖM, OM,

MK KI és az Il  lyés Köz ala pít vány vol tak.

A 100 részt ve vő a re for má tus temp lom be li

em lé ke ző is ten tisz te let után a kö vet ke ző prog -

ra mot hall gat ta meg:

Jó kai és Ko má rom – Gás pár Ti bor

A Jó kai-em lék szo ba meg te kin té se Kmety

Er zsé bet ve ze té sé vel

Jó kai he lye a ma gyar re gény iro da lom ban,
írói fej lő dé se – Kustyán Ilo na

Jó kai pá pai di ák ko ra – Verss Zsu zsan na

Sza lon – Gar ni tú ra. Az ep res ker ti Jó kai-
sza lon és Fes ztí-sza lon – Császt vay Tün de

Jó kai-mű vek hermeneu tikai elem zé se – Szé -

plaky Györ gy

Mi ért ér de mes Jó ka it ol vas ni? – Fábri An na

Jó kai fü re di évei – Ács An na

A kon fe ren cia a fü re di Jó kai-vil la meg te -

kin té sé vel és a fü re di vil la kert jé ben meg ren de -

zett ró zsa fa ül te tés sel ért vé get.

Az írás ban rög zí tett gon do la tok hos  szabb

éle tű ek, mint a sza vak, ame lyek „el száll nak”,

mint a köl tö ző ma dár, ha mar el fe lej tőd nek,

mint a nyá ri em lé kek.

Ezért kell szá mot ad ni egy- e gy je len tős tör -

té nés ről, mely for mál ja a köz vé le ményt, ese -

tünk ben a Jó zsef At ti lá ról ki ala kult ké pün ket,

tu dá sun kat. Az el telt „ne héz” 100 év alatt az

ide o ló gi ák ki sa já tí tó, a köl tő éle tét és ha lá la kö -

rül mé nye it meg íté lő kor tár sak, szak em be rek

meg bé lyeg ző íté le te alap ján a köl tő ről ki ala kí -

tott és to vább adott ké pünk na gyon egy ol da lú,

ki sa já tí tó és stig ma tizáló. 

Ide je volt meg ren dez ni egy Jó zsef At ti la-

kon fe ren ci át is, nem csak szü le té sé nek cen te ná -

ri u ma, ha nem a párt ide o ló gi ák tól men tes szem -

lé let sa rá tól va ló meg tisz tí tás kap csán is.

Ér ték mé rő és szem lé let ala kí tó mér föld kö -

vek azok a ta lál ko zá sok, ame lyek a szel le mi

élet nagy sá gá nak éle tét és mun kás sá gát van nak

hi va tott ala kí ta ni az utó kor szá má ra.

A Szlo vá ki ai Ma gyar Pe da gó gu sok Szö vet -

sé ge ha gyo má nya i hoz hí ven ta ná ri kon fe ren ci -

ák kal em lé ke zik nem ze ti év for du ló ink ra. Jó -

zsef At ti la szü le té sé nek 100. év for du ló ja tisz te -

le té re ”...a múl tat be kell val la ni” cím mel szer -

ve zett ta ná ri kon fe ren ci át a Szö vet ség.

2005. szep tem ber 30.–ok tóber 2. kö zött

Ko  má rom ban Jó zsef At ti la élet mű ve meg íté lé -

sé nek át for má lá sa volt a cél. Az, hogy a ku ta tás

(hi szen Il  lyés Gyuláné csak a nyolc va nas évek -

ben tet te köz zé Jó zsef At ti lá val kap cso la tos

vissza em lé ke zé se it) és a gya kor lat szem be sül -

jön egy más sal, hogy a ku ta tók ta lál koz za nak a

sze mé lyi sé get for má ló pe da gó gu sok kal, el ső

kéz ből ér te sül je nek az ered mé nyek ről, azt

azon nal tol má csol ják a ta nít vá nyok nak, s em -

ber kö zel be hoz zák Jó zsef At ti lát. To váb bá az

volt a cél, hogy a köz vé le mény be suly kolt egy -

ol da lú párt ide o ló gi ai be so ro lás és ki sa já tí tás

meg szűn jék. A köl tő ha lá lá val és mű vé sze té vel,

sze mé lyi sé gé vel, kap cso la ta i val ös  sze fo nó dó

tév hi tek ren de zé se a ku ta tók mun ká ja ál tal, az

élet mű és ma ga az élet együt tes szem lé le té nek
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ki ala kí tá sa, a köl tői mes ter ség, an nak tu dá sa,

tu da tos meg élé se, a hi va tás tu dat ból fa ka dó

meg szál lott köl té szet kris tály tisz ta mű ve lé se, a

tu da tos köl tő és tisz ta köl té szet ös  sze kap cso ló -

dá sa, a köl tő és élet mű ve pe da gó gi ai ta nít ha tó -

sá ga té ma ként sze re pelt a kon fe ren ci án.

A kon fe ren cia elő adói kö zött a leg ne ve sebb

ma gyar or szá gi szak em be rek, ku ta tók vol tak, a

Jó zsef At ti la Tár sa ság el nö ke, egye te mi ta nár,

Tver do ta Györ gy, Ve res And rás, a Tár sa ság al -

el nö ke, egye te mi ta ná rok, tan szék ve ze tők:

Agár di Pé ter, Szi ge ti La jos Sán dor, Pomogáts

Bé la, Sző ke Györ gy, Garai Lász ló, Far kas Já -

nos Lász ló, Valachi An na, N. Hor váth Bé la,

Bókay An tal, Gren del La jos (Comenius Egye -

tem), Er dé lyi Mar git (Selye Já nos Egye tem),

va la mint gya kor ló ta ná rok: Fe nyő D. Györ gy,

Kelec sényi Lász ló Zol tán és Vojtek Sán dor.

Az elő adá sok gaz dag sá ga, szak sze rű sé ge,

sok ré tű sé ge és ku ta tá si mély sé ge Jó zsef At ti lát,

mint nyug ta lan és ér zé keny em bert, a kí sér le te -

ző és min den for má ban tök éle te set al ko tó zse -

ni á lis köl tőt, a ma gyart, az is ten ke re sőt, a kris -

tály tisz ta fo gal ma kat al ko tó mű vészt mu tat ták

be.

A kon fe ren cia részt ve vői szo ká suk hoz hí -

ven a Tisz ti Pa vi lon bel ső ud va rán Jó zsef At ti -

la em lék fát ül tet tek a köl tő tisz te le té re.

A kon fe ren ci á hoz kap cso ló dott „Ho bó”

Föl des Lász ló és Écsi Gyöngyi–Csanaky Ele o -

nó ra mű vé szi elő adá sa, mely a részt ve vők

együtt lét ének ki tel je se dé sét és él mé nyét for -

mál ták mű vé szi vé, fe led he tet len né.

Nem a men  nyi ség, a mi nő ség, a ku ta tás, az

elő adá sok nyúj tot ta új Jó zsef At ti lá ról va ló tu -

dás ad ta a kon fe ren cia iga zi ér té két. Meg tisz te -

lő volt a ku ta tók-elő adók meg je le né se, az, hogy

a Jó zsef At ti la Tár sa ság je len volt Ko má rom -

ban, s hogy ezt a kon fe ren ci át 120 fel vi dé ki

ma gyar pe da gó gus tisz te le te meg je len lé té vel

és tu dás vá gyá val.

A szak mai ta nács ko zás har ma dik nap ján a

részt ve vők Bu da pes ten meg te kin tet ték a Pe tő fi

Iro dal mi Mú ze um ki ál lí tá sa it Ratzky Ri ta fő -

igaz ga tó as  szony ki tűn te tő tár lat ve ze té sé vel.

Meg lá to gat ták és meg ko szo rúz ták a Gát ut ca 5-

ben a köl tő szü le té sé nek he lyét. Vé gül a Ke re -

pe si te me tő ben a köl tő sír já nál ko szo rúz tak és

el éne kel ték a Him nuszt.

A kon fe ren cia a Nem ze ti Kul tu rá lis Örök -

ség Mi nisz té ri u ma, a po zso nyi Ma gyar Köz tár -

sa ság Kul tu rá lis In té ze te, az Il  lyés Köz ala pít -

vány, a Páz mány Pé ter Ala pít vány és a Szlo vák

Köz tár sa ság Kul tu rá lis Mi nisz té ri u ma anya gi

tá mo ga tá sá val va ló sult meg.

A kon fe ren cia prog ram ja:

– Jó zsef At ti la ké pünk – Pomogáts Bé la

– „Mi lyen jó len ne nem üt ni vis  sza” –- Hobo

„Föl des Lász ló”

– Tisz ta köl té szet – po li ti kai köl té szet, Jó zsef

At ti la: Ti sza zug – Tver do ta Györ gy

– Jó zsef At ti la és a szo ci a liz mus – ahogy ma

lát juk – Agár di Pé ter

– Jó zsef At ti la 1933-ban – N. Hor váth Bé la

– Mi ért ír ta meg sok ver sét Jó zsef At ti la két -

szer? – Garai Lász ló 

– A ké sei kor szak vers tí pu sai (ti po ló gi ai kí -

sér let) – Ve res And rás 

– Jó zsef At ti la „eg zisz ten ci á lis” lí rá ja – Gren -

del La jos 

– Jó zsef At ti la val lo má sos köl té sze te – Bókay

An tal 

– A vir rasz tó köl tő – Szi ge ti La jos Sán dor 

– Köl tő én és gon dol ko dó én – Far kas Já nos

Lász ló 

– Ver sek és vers vál to za tok – Né hány öt let Jó -

zsef At ti la ta ní tá sá hoz – Fe nyő D. Györ gy 

– Ma ga tar tá sok és köl tői meg je le ní té sük Jó -

zsef At ti la ver se i ben – Kelec sényi Lász ló

Zol tán 

– Jó zsef At ti la: Élet rajz és köl té szet – Sző ke

Györ gy 

– „Szallagúton” kö ze led ni Jó zsef At ti lá hoz –

Valachi An na 

– Jó zsef Atti la-i von za tok az iro da lom pe da -

gó gi á ban – Er dé lyi Mar git 

– Ta nít ha tó-e Thomas Mann üd vöz lé se? Hol,

ho gyan, mi ért? – Vojtek Sán dor 
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4. TA NUL MÁ NYI VER SE NYEK, MŰ -

VELT SÉ GI VE TÉL KE DŐK

A Szlo vá ki ai Ma gyar Pe da gó gu sok Szö vet sé ge

Prog ram já ban ki emelt he lyen fog lal ko zik az

anya nyel ven va ló te het ség gon do zás le he tő sé -

ge i nek meg te rem té sé vel. Ezért szor gal maz ta

már az 1990-es évek má so dik fe lé től a szer ve -

zett anya nyel vű ta nul má nyi ver se nyek és mű -

velt sé gi ve tél ke dők szer ve zé sét. 

Az anya nyel vű ta nul má nyi ver se nyek szer -

ve zé sé nek szor gal ma zá sá ra azért is volt nagy

szük ség, mert a ha zai OM ré szé ről nem volt

igye ke zet a kü lön bö ző tan tár gyi olim pi á szok

fel ada ta i nak anya nyel vi for dí tá sá ra, ez ál tal

több eset ben diszk ri mi nál va érez ték ma gu kat a

ta nu lók a kü lön bö ző ver se nye ken.

Az SZMPSZ ci vil szak mai szer ve zet ként

1996 óta fo lya ma to san ko or di nál ja a szlo vá ki ai

ma gyar köz ok ta tás ban (1–12. év fo lyam) részt -

ve vő ta nu lók szá má ra a kü lön bö ző anya nyel vű

ta nul má nyi ver se nye ket és mű velt sé gi ve tél ke -

dő ket. A cél el ső sor ban az, hogy a ta nul má nyi

ver se nye ken éven te részt ve vő 6–7 ezer ta nu ló

meg tud ja mu tat ni tan tár gyi tu dá sá nak több le tét

egész sé ges ön bi zal ma erő sí té se ér de ké ben, bi -

zo nyít sa anya nyel ve, nem ze ti kul tú rá ja, nem -

ze ti kö zös sé ge ha gyo má nyai irán ti meg be csü -

lé sét, sze re te tét, fel ké szült sé gét a di gi tá lis írás -

be li ség ből, mi köz ben olyan, a hasz nál ha tó tu -

dást meg je le ní tő kom pe ten ci ák ra tesz szert,

mely kom pe ten ci ák sze mé lyi sé gé be épül ve fel -

ké szí tik őt a jö ven dő élet pá lyá já ra, a mun ka -

vál la lás ra, az élet hos  szig tar tó ta nu lás ra, a fo -

lya ma tos ön mű ve lő dés re, a kö zös ség szem -

pont já ból is hasz nos élet vi tel re.

Éven te 10-13 ta nul má nyi ver seny szer ve ző -

dik az alap- és kö zép is ko la di ák jai szá má ra,

me lyek több sé ge há rom vagy négy lép csős (is -

ko lai, re gi o ná lis, or szá gos, Kár pát-me den cei

dön tő) és fel öle lik az anya nyelv, iro da lom, ma -

te ma ti kai, fi zi ka, ké mia, in for ma ti ka, kör nye -

zet vé de lem, föld rajz, tör té ne lem tan tár gya kat.

Mű fa ji lag: es  szé írás, mű elem zés, jel lem zés,

kis elő adás tar tá sa, szá mí tó gé pes pre zen tá ció

ös  sze ál lí tá sa, al bum ké szí tés stb. jel le mez te a

ta nul má nyi ver se nye ket.

A ver se nyek cél ja:

– az anya nyelv ápo lá sa és fej lesz té se, az

anya nyelv biz tos bá zi sán ala pu ló is me re tek

meg szer zé se és fel dol go zá sa

– az anya nyelv ben va ló meg ma ra dás

– a te het ség gon do zás

– a kre a ti vi tás fej lesz té se

– a kü lön bö ző ta nul má nyi ver se nyek ál ta li ki -

hí vás a kü lön bö ző ta nu lói kom pe ten ci ák

fej lesz té se ér de ké ben

– ha té kony kom mu ni ká ció

– ku ta tás, meg fi gye lés ösz tön zé se

– a kri ti kai gon dol ko dás fej lesz té se

– az IKT hasz ná la ta, pre zen tá ció el ké szí té se

– kis elő adás ra va ló fel ké szü lés és an nak meg -

tar tá sa

– a szü lő föld ér té ke i nek: ha gyo má nyok, ter -

mé sze ti kin csek, kul túr tör té net, mű ve lő dés -

tör té net meg is me ré se, meg be csü lé se és

óvá sa

– kap cso lat épí tés.

A ta nul má nyi ver se nyek be és mű velt sé gi

ve tél ke dők be 1996 óta éven te 5000–6000 ta nu -

ló kap cso ló dik be. 

1996-tól a kö vet ke ző ta nul má nyi ver se nye -

ket szer vez te az SZMPSZ or szá gos jel leg gel:

– 1848, te csil lag – a sza bad ság harc 150. év -

for du ló ja tisz te le té re

– Ispiláng – nép ha gyo mány őr zés – mű velt sé -

gi ve tél ke dő

– Simonyi Zsig mond He lyes írá si Ver seny

(2007-ben 10. al ka lom mal)

– Öv eges Jó zsef Fi zi ka ver seny

– Iri nyi Já nos Or szá gos Kö zép is ko lai Ké mia -

ver seny

– Nem zet kö zi föld rajz ver seny (té má ja: a Kár -

pát-me den ce nem ze ti park jai; ég haj la ta;

vul ká ni ko szo rú já nak ter mé szet- és tár sa da -

lom föld raj za, tu risz ti ká ja; ide gen for gal ma;

a Vaj da ság ter mé sze ti és tár sa dal mi föld raj -

za, nép raj zi ér té kei és az on nan szár ma zó

ma gyar tu dó sok, uta zók; a Kár pát-me den ce

víz raj za, kü lö nös te kin tet tel a Du ná ra)

– Zrí nyi Ilo na Ma te ma ti ka Ver seny

– Fel vi dé ki Ma gyar Ma te ma ti ka ver seny

– Éven te kü lön bö ző kö te le ző ol vas mány fel -

dol go zá sá ra épü lő mű velt sé gi ve tél ke dő:

Eg ri csil la gok, Légy jó mind ha lá lig, A lő -
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csei fe hér as  szony, Besz ter ce ost ro ma, Fe -
ke te vá ros

– Jó kai Mór és ko ra – mű velt sé gi ve tél ke dő

– Es  szé író ver se nyek, me lyek ki ad vány for -

má já ban meg je len tek: Be lő le nőt tem én,
mint fa törzs ből gyen ge ága – hon is me re ti

pá lyá zat; A ha za min den előtt – Gár do nyi

Gé za: Eg ri csil la gok cí mű mű ve meg je le né -

sé nek 100. év for du ló já ra ki írt jel lem rajz ké -

szí tés; Él tem egy szer én, Márai Sán dor – az

író szü le té sé nek 100. év for du ló já ra ki írt

esszé író pá lyá zat; Em ber és sze rep – Né -

meth Lász ló szü le té sé nek 100. év for du ló já -

ra ki írt es  szé író pá lyá zat; Vö rös mar ty szü -

le té sé nek 200. év for du ló já ra ki írt mű elem -

ző pá lyá zat; Ré gi ek re em lé kez ve;
– Al só ta go za tos kis di ák ok al bum ké szí tő pá -

lyá za ta: 1848 – a sza bad ság harc 150. év -
for du ló ja; Hon fog la lás ré gi ma gyar mon -
dák ban; Me se, me se, mát ka... I., II., III.;
Kis ha zám a nagy Uni ó ban;

– Kitaibel Pál Bi o ló gi ai és Kör nye zet vé del mi

Ver seny

– Sa jó Kár oly Kör nye zet vé del mi Ver seny

– Tör té ne lem: Kos suth La jos és ko ra; II. Rá -
kó czi Fe renc és ko ra; Ár pá dok örö ké ben; A
tö rök fél hold ár nyé ká ban; Ma gyar ál lam -
ala pí tás; Ár pád há zi ki rá lyok;

– Ma gyar iro da lom: A XIX. szá za di ma gyar
iro da lom; Pe tő fi Sán dor éle te mű vei tük ré -
ben;

– INFOPROG in for ma ti kai ver seny (1999 óta

éven te)

– Kem pe len Far kas pá lyá zat a fel ta lá ló szü le -

té sé nek 270., ha lá lá nak 200. év for du ló ja

kap csán.

A ver se nyek szer ve zői: Drozdík Ka ta lin,

Csic saí Sa rol ta, Nagy Te réz, Ádám Zi ta, Csósz

Lász ló, Ko vács Ti bor, Sza bó And rea, Si mon

At ti la, Si mon Be á ta, Tomolya Ró bert, Oláh

Györ gy, Pomichal Ri chárd, Vö rös Má ria,

Andruskó Im re, Pék Lász ló, Pálfi And rea vol -

tak.

Ös  szeg zés ként: A te het ség és a tu dás tisz te -

le tet pa ran cso ló és jö vőt te rem tő. Egy nem ze -

tet, le gyen az kis lé lek szá mú, a mi nő ség, a tu dás

vitt elő re. A mi nő ség az, ami em bert, nem ze tet

nö veszt és szá mon tart a vi lág nem ze te i nek

nagy csa lád já ban.

A Szlo vá ki ai Ma gyar Pe da gó gu sok Szö vet -

sé ge fenn ál lá sá nak 16 éve alatt a Prog ram já ban

meg fo gal ma zot tak hoz hí ven, sok el kö te le zett

ta nár társ sal együtt ter ve zi, szer ve zi, ala kít ja a

fel vi dé ki ma gyar te het sé gek min den nap ja it. 

Az em bert fő ben és szel lem ben kell mű vel -

ni, mert itt kez dő dik az EM BER. A köz ok ta tás -

ban 50 év re elő re kell gon dol kod ni, mert ge ne -

rá ci ók ról ge ne rá ci ók ra ad juk át a tu dást, a szel -

lem tu do mányt, ma ga tar tá sunk kal, éle tünk kel

te remt jük meg a tu dás tisz te le tét és ér té két. S

nem mind egy a vi lág nak, a ma gyar ság nak,

hogy gon dol ko dó, fe le lős ség tu dó és kre a tív

lesz-e a jö vőt ala kí tók tá bo ra.
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A szlo vá ki ai ma gyar tan nyel vű is ko lák anya -

nyel vi, mű vé sze ti és tár sa da lom tu do má nyi tan -

tár gyak ból szer ve zett ver se nye it ál ta lá ban egy-

e gy kul tu rá lis ren dez vény ke re té ben ren de zik

(Jó kai Na pok, Ka zin czy Na pok, Ko dály Na -

pok, Csen gő Ének szó, Du na Men ti Ta vasz,

Tom pa Mi hály Vers- és Pró za mon dó Ver seny,

Or szá gos Nép mű vé sze ti Fesz ti vál stb.), ezért

ezek ről a kul tú rá ról szó ló fe je zet ben ol vas ha -

tunk.

A szlo vá ki ai ma gyar is ko lák – a ver seny -

szer ve ző ket te kint ve – a ter mé szet tu do má nyi

ta nul má nyi ver se nyek há rom tí pu sá ba kap cso -

lód hat nak be:

a) olyan szlo vá ki ai ver se nyek be, ame lye ket

egy sé ge sen hir det nek meg az ös  szes szlo vá -

ki ai is ko la szá má ra, te kin tet nél kül az is ko -

la ta ní tá si nyel vé re;

b) ma gyar or szá gi ver se nyek be;

c) szlo vá ki ai ma gyar in téz mé nyek ál tal szer -

ve zett, ma gyar nyel vű ver se nyek be.

Ne gye dik ként meg em lít het nénk még né -

hány olyan ver senyt, ame lye ket nem Szlo vá ki -

á ban vagy Ma gyar or szá gon szer vez nek; de

ezek ma még nem ál ta lá no sak, nem érin te nek

min den is ko lát, leg több ször a part ner is ko lák

kö zös ren dez vé nye i nek ré szei.

Vizs gál juk meg kö ze lebb ről a fen ti fel so ro -

lás jel leg ze tes sé ge it!

a) A ter mé szet tu do má nyi tan tár gyak ver se -

nye in nincs szük ség az is ko lák ta ní tá si

nyelv sze rin ti kü lön vá lasz tá sá ra, hi szen

ezek ben a tan tár gyak ban a tan terv és a kö -

ve tel mény rend szer min den is ko lá ban nagy -

já ból egy sé ges. (A nem szlo vák ta ní tá si

nyel vű alap is ko lák ta nu ló i nak esély egyen -

lő sé gét a fel adat la pok for dí tá sá val le het ne

biz to sí ta ni. Ez nincs min dig így, és a for dí -

tá sok szín vo na la is erő sen in ga do zik.) Eb be

a – szlo vák és a nem szlo vák ta ní tá si nyel -

vű is ko lák szá má ra kö zös – ver seny ka te gó -

ri á ba so rol hat juk a tan tár gyi olim pi á kat

(ma te ma ti kai, fi zi kai, ké mi ai, föld raj zi, bi o -

ló gi ai olim pia), a Pitago rasz- versenyt és a

fi zi kai olim pia ré sze ként nyil ván tar tott Ar -

khi mé dész -ver senyt. Az em lí tett ka te gó ria

ver seny tí pu sa i nak kö zös jel lem ző je, hogy

min den szlo vá ki ai is ko la szá má ra meg hir -

de tik, ver seny nap tá rát az ok ta tá si mi nisz té -

ri um te szi köz zé.

b) A szlo vá ki ai ma gyar is ko lák ta nu lói „ven -

dég ver seny zők ként” kap cso lód nak be né -

hány he lyi vagy or szá gos ta nul má nyi ver -

seny be. (Hogy csak né hány pél dát em lít -

sünk: ilyen a vá ci vagy a bátaszé ki le ve le ző

ma te ma ti ka ver seny, az Aba cus cí mű fo lyó -

irat ver se nyei, vagy az Élet és Tu do mány cí -

mű fo lyó irat A gon dol ko dás is ko lá ja cí mű

ro va ta, ahol min dig ta lál koz ha tunk szlo vá -

ki ai ma gyar egyé ni ver seny zők ne vé vel.)

c) Az ös  szes szlo vá ki ai ma gyar is ko la szá má -

ra ver seny zé si le he tő sé get biz to sít (és a ha -

tá ron tú li te rü le te ket önál ló me gyék ként ke -

ze li) pl. a kecs ke mé ti köz pont tal mű kö dő

Zrí nyi Ilo na Ma te ma ti ka ver seny vagy a

Nagy ka ni zsá ról irá nyí tott Ken gu ru Ma te -

ma ti ka ver seny. Mind két ver seny be éven te

több ezer ta nu ló kap cso ló dik be, és a tö me -

ges ség a szlo vá ki ai ma gyar is ko lák ra is jel -

lem ző. (A Ken gu ru Ma te ma ti ka ver seny

nem zet kö zi ver seny, ame lyen Szlo vá kia is

részt vesz. A ma gyar ta ní tá si nyel vű alap is -

ko lák/gim ná zi u mok egy ré sze eb be a szlo -

vák nyel vű ver seny be kap cso ló dik be.)

HOR VÁTH GÉ ZA

A SZLO VÁ KI AI MA GYAR TE HET SÉG GON DO ZÁS 



A szlo vá ki ai ma gyar is ko lák szá má ra a rend -

szer vál tás után nyílt le he tő ség ar ra, hogy önál ló,

sa ját szer ve zé sű ta nul má nyi ver se nye ken mér jék

ös  sze a te het sé ges ta nu lók kre a ti vi tá sát, át la gon

fe lü li ké pes sé ge it. A Ka ted ra fo lyó irat és a Ka ted -

ra Tár sa ság kö zö sen szer ve zi a lap ta nul má nyi

ver se nye it. A Ka ted ra-ver se nyek né me lyi ke csu -

pán le ve le ző for du lók ból áll, több sé ge azon ban

négy, öt vagy hat le ve le ző for du ló alap ján vá laszt -

ja ki az or szá gos dön tő részt ve vő it. Az aláb bi táb -

lá zat át te kin tést nyújt az éven te több ezer ta nu lót

fog lal koz ta tó Ka ted ra-ver se nyek tör té ne té ről.
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A Ka ted ra-ma te ma ti ka ver seny kü lön le ges -

sé ge, hogy a ta nu lók dol go za ta it nem a ver -

seny szer ve ző (te hát a fel ada tok ki tű ző je) ja vít -

ja, il let ve az or szá gos dön tő fel adat so ra it min -

dig ma gyar or szá gi ta nár (te hát „kí vül ál ló”) ál -

lít ja ös  sze. A ver seny ti zen egy éves tör té ne te

so rán a le ve le ző ver seny fel ada ta it kez det ben a

Nyi trai Kons tan tin Egye tem ta ná rai és ta nít vá -

nyai ja ví tot ták Lász ló Bé la ve ze té sé vel. 1999-

től ezt a sze re pet alap is ko lai ta ná rok vet ték át:

Culka Ce cí lia (Somorja), Csúsz Ilo na (Ri ma -

szom bat), Kiss Szil via (Dunaszerdahely),

Lancz Ist ván (Fü lek). A le ve le ző for du lók

felada so rainak al ko tói: Hor váth Gé za (Zselíz),

Vataščin Éva (Pár kány), Lancz Ist ván (Fü lek)

és Kár olyi Kár oly (Bátaszék). Az or szá gos

dön tő fel adat so ra i nak ös  sze ál lí tá sát a kö vet ke -

ző ma gyar or szá gi ta ná rok vál lal ták: Újváry Ist -

ván (Vác), Minda Mi hály (Vác), Minda Mihá -

lyné (Vác), Ró ka Sán dor (Nyír egy há za), Kár -

olyi Kár oly (Bátaszék), Brenyó Mi hály (Kecs -

ke mét), Brenyó Mihá lyné (Kecs ke mét).

A Ka ted ra fo lyó irat nak, a szlo vá ki ai ma gyar

pe da gó gu sok és szü lők lap já nak az or szá gos

ver seny so ro za tai – ame lyek fő szer ve ző je a Ka -

ted ra Ala pít vány, társ szer ve zői pe dig a Ka ted ra
szer kesz tő sé ge, a Lil i um Aurum Könyv- és Lap -

ki adó, a Szlo vá ki ai Ma gyar Ok ta tá si Fó rum és a

Szlo vá ki ai Kör nye zet vé del mi Ügy nök ség – egy -

idő sek a lap pal, s min den sal lang tól men te sen

ki mond ha tó-le ír ha tó: Szlo vá kia szin te mind -

egyik ma gyar is ko lá já ban is mer tek... 

Az az ál lí tás is me gáll ja he lyét, hogy a több

mint egy év ti zed alatt az or szág szin te min den

ma gya rul ta nu ló fi a tal ja így vagy úgy, de már

ta lál ko zott a ver sen  nyel: ol dot ta si ke re sen vagy

ke vés bé si ke re sen hó nap ról hó nap ra az egyes

tan tár gyak ver seny fel ada ta it.

Az ala pít vány mun ka tár sai és a ver seny so -

ro zat szer ve zői szá má ra is ér té ke sek e meg mé -

ret te té sek, hi szen a je len leg is fu tó ve tél ke dő fo -

lya mok ba – ma te ma ti ka, tör té ne lem, iro da lom,

al só ta go zat, va la mint ter mé szet- és kör nye zet -

vé de lem – az el múlt évek ben év ről-év re majd -

nem 6000 (!) ma gyar alap is ko lás ta nu ló kap -

cso ló dott, kap cso ló dik be.

A részt ve vő fi a ta lok és fel ké szí tő ta ná ra -

ik az egész tan éven át a Ka ted rá ban meg hir de -

tett és le zaj lott le ve le ző ver seny se gít sé gé vel

ké szül nek fel az or szá gos dön tő re, aho vá a leg -

jobb ered mén  nyel vég zett di á kok az egyes tan -

tár gyak fe le lős ko or di ná to ra i nak ja vas la tá -

ra kap nak meg hí vót. A dön tő ben éven te ös  sze -

sen mint egy 300–400 ta nu ló vesz részt, és ter -

mé sze te sen kí sé rő ta ná ra ik.

Kü lön ki eme len dő a gye re ke ket egész év -

ben fel ké szí tő ta ní tók, ta ná rok dön tő sze re pe a

te het ség gon do zás e for má já ban, il let ve szót ér -

de mel, hogy a ver se nyek nem jö het tek vol na

lét re, s nem „él het né nek” a ma is meg il le tett

„lét azo nos sá guk kal”, ha nincs mö göt tük az az

ál do zat kész szer ve ző gár da, amely él te ti a ver -

se nye ket. 

Itt ter mé sze te sen az ed di gi ös  szes Ka ted ra-

ver seny szer ve ző jét – tör té ne lem, iro da lom, ma -

te ma ti ka, ide gen nyel vek (an gol, né met), ké mia,

ter mé szet- és kör nye zet vé de lem, al só ta go zat –

ki kell emel ni, így Ajpek Gab ri el lát, Andruskó

Im rét, Ardam i ca And re át, Bár czi Zsó fi át, Culka

Ce cí li át, Czére Gyön gyit, Csi ba Lí vi át, Csúsz

Ilo nát, Csúsz Lász lót, Föl des Jó zse fet, Hasák

Györ gyöt, Hor váth Gé zát, Kár olyi Ká rolyt,

Kiss Szil vi át, Könözsi Évát, Lász ló Bé lát,

Lancz Ist vánt, Mé szá ros Pé tert, Mé szá ros Va lé -

ri át, Nagy At ti lát, Nagy Fló ri ánt, Pén zes Ist vánt,

Si mon At ti lát és Várady Kor né li át. 

Ki ma gas ló ver seny szer ve zői és pe da gó gi ai

mun kás sá guk el is me ré se ként a Ka ted ra Ala pít -

vány ku ra tó ri u ma a ti ze dik, ju bi le u mi Ka ted ra-

ver se nyek al kal má ból A szlo vá ki ai ma gyar is -

ko lá kért em lék pla ket tet ado má nyoz ta Lász ló

Bé lá nak, a nyi trai Kons tan tin Egye tem Kö zép-

eu ró pai Ta nul má nyok Ka ra dé kán já nak, a Ka -

ted ra-ver se nyek „szel le mi aty já nak”, a ver seny

gesz to rá nak; Hor váth Gé zá nak, a zselízi alap is -

ko la ta ná rá nak, a ma te ma ti ka ver se nyek fő szer -

ve ző jé nek; Pén zes Ist ván nak, az iro da lom ver -

seny elő ké szí tő jé nek, aki egyéb ma gyar nyel vi

ver se nye i vel, anya nyel vi já té ka i val már sok ta -

nu ló szí vé be be lop ta ma gát, il let ve Si mon At ti -

la tör té nész nek, aki a tör té ne lem ver seny nek

volt éve ken át – ak kor még kö zép is ko lai ta nár -

ként – a le bo nyo lí tó ja.

Ezen ju bi le um al kal má val Hor váth Gé za, a

Ka ted ra ma te ma ti ka ver se nyé nek „min de ne se”

fo gal maz ta meg a leg ta lá lób ban a Ka ted ra-ver -
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se nyek lé nye gét: „Új év ez re dünk ele jén gyak -

ran éri bí rá lat ré gi ónk ok ta tá si ered mé nye it. Ál -

lí tó lag sok te kin tet ben a sor vé gén kul lo gunk.

Az elem zé se ket hall gat va-ol vas va fel tű nő en

gyak ran hang zik el egy – ko ráb ban alig hal lott

– ér ve lés: »tovább nyí lik az olló«, az az: egy re

na gyobb lesz a tel je sít mény be li kü lönb ség a

leg jobb és az ún. le sza ka dó ta nu lók kö zött. Fé -

lek, a hi bát orvoslandó ez út tal is a ki sebb el len -

ál lás irá nyá ban pró bá lunk majd ha lad ni: a te -

het ség gon do zás ro vá sá ra csök kent jük a szem -

lá to mást nö vek vő dif fe ren ci át, mi köz ben a

gyen gék ugyan olyan gyen gék ma rad nak, mint

ed dig vol tak. Min den gye rek nek ala nyi jo ga

van ar ra, hogy az is ko lá tól meg kap ja az őt meg -

il le tő tu dás men  nyi sé get. Ez azon ban ko ránt sem

je len ti azt, hogy min den gye rek nek ugyan olyan

ké pes sé gek kel kell be fe jez nie a ta nul má nya it;

ami az egyik nek már meg ter he lő, az egy má -

sik nak eset leg ke vés le het. A te het ség gon do zást

te hát so ha sem tart hat juk »úri hun cut ság nak«: a

te het sé ges gye rek nek jo ga van át la gon fe lü li is -

me re te ket, ké pes sé ge ket sze rez nie. So kan át -

koz zák a ver se nye ket, a ver seny szel le met,

ugyan ak kor szid ják az is ko lát azért, mert »élet -

sz erűtlen«, ön ma gá nak va ló. Mi cso da el lent -

mon dás! Az élet min den pil la na ta ál lan dó (és

oly kor kö nyör te len) ver seny. Az zal ár ta nánk

leg töb bet, ha hagy nánk, hogy ta nít vá nya ink

csu pán az is ko la pa dot el hagy va szem be sül né -

nek ver seny hely ze tek kel.

A kel lő kö rül te kin tés nél kül szer ve zett ver -

seny azon ban ká ros is le het. A le ve le ző ver seny

min den két sé get ki zá ró an a hasz no sak kö zé tar -

to zik: rend sze res, önál ló mun kát igé nyel, ön fe -

gye lem re ne vel, és ami egy ki csit sem mel lé -

kes: a ta nu ló ezt az igé nyes te vé keny sé get a le -

he tő leg nyu god tabb kö rül mé nyek kö zött vé -

gez he ti: sa ját gyer mek szo bá já ban.”
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1. MA GYAR PE DA GÓ GI AI SZAK LAP OK

ÉS KIADÓK

Az el ső Cseh szlo vák Köz tár sa ság mind ös  sze

húsz esz ten de ig lé te zett, s ez idő alatt ti zen hat

éven át hét ma gyar nyel vű pe da gó gi ai fo lyó ira -

ta volt a ma gyar ta ní tók nak. Mind kö zül leg -

élet ké pe sebb és leg te kin té lye sebb a Ma gyar
Ta ní tó volt, amely rö vid idő múl tán a Szloven -

szkói Ál ta lá nos Ma gyar Ta ní tó egye sü let hi va -

ta los lap ja ként je lent meg Ko má rom ban fél ha -

von ként, har minc két ol da lon, 1921-től 1944-ig.

Rend sze re sen tá jé koz tat ta a ta ní tó sá got a leg -

fon to sabb tud ni va lók ról, az őket érin tő hi va ta -

los in téz ke dé sek ről: tör vé nyek ről, ren de le tek -

ről, tan ter vek ről és tan köny vek ről, de je len tek

meg ben ne mód szer ta ni írá sok is. Volt ezen fe -

lül szép iro dal mi ro va ta is, amely nek szer zői

leg in kább íro ga tó ta ní tók vol tak. Mi vel a

SZÁMTE ér dek vé del mi sze re pet töl tött be,

nyil ván va ló, hogy a lap so kat fog lal ko zott a ta -

ní tó egye sü let ügyes-ba jos dol ga i val. Er re szol -

gált az Egye sü le ti Élet ro va ta. Egy mást vál tó

szer kesz tői vol tak: Ježo Már ton, Banai Tóth

Pál és Bo ros Bé la.

„Az el ső ma gyar szak saj tó ki ál lí tás ren de -

ző sé ge az Or szá gos Ál ta lá nos Ta ní tó egye sü let

hi va ta los fo lyó ira tát, a Ma gyar Ta ní tót, a bu da -

pes ti Mű csar nok ban ez év (1943 – szerk.

megj.) ja nu ár 25-től feb ru ár 2-ig ren de zett ki ál -

lí tás al kal má ból arany érem mel tün tet te ki.”

(Bo ros 2005, 222, 112)

1944 őszén Bo ros be szá mo ló ja alap ján az

egye sü le ti élet is meg bé nult, és csu pán a Ma -
gyar Ta ní tó hó nap ról hó nap ra vé ko nyu ló szá -

mai ad tak jelt ar ról, hogy a ta ní tó egye sü let él,

bár vér ke rin gé se le las sult. „Egye sü le tünk tag -

ja i nak, la punk ol va só i nak, mun ka tár sa i nak s

min den ta ní tó test vé rünk nek és hoz zá tar to zó i -

nak áldástel jes ma gyar ka rá csonyt és az ed di gi -

ek nél bol do gabb új esz ten dőt kí vá nunk!” Ezek

vol tak a SZÁMTE és a Ma gyar Ta ní tó utol só

sza vai azok hoz, akik kel hu szon négy éven át

együtt har colt a ta ní tói igaz sá gért. Ak kor még

nem tud ták, de ké sőbb bi zo nyos sá vált, hogy

tör té nel mi kül de té sü ket be fe jez ték. (Bo ros

2005, 222, 116–117)

Má sik fon tos lap nak te kint het nénk a

Szloven szkói Ma gyar Tan ügyet (1928-tól Ma -
gyar Tan ügy), amely 1925 jú li u sá tól 1933 de -

cem be ré ig ha von ta egy szer je lent meg Po -

zsony ban. Va ló já ban a Ma gyar Ta ní tó kon cep -

ci ó já nak el len sú lyo zá sá ra hoz ták lét re bal ol da -

li be ál lí tott sá gú pe da gó gu sok, akik a Szloven -

szkói Ál ta lá nos Ma gyar Ta ní tó egye sü let el len -

zé két ké pez ték. Mi vel a lap mun ka tár sai szo ci -

ál de mok ra ta né ze te ket val lot tak, cik ke ik hang -

vé te lé re mind az an ti kom mu niz mus, mind az

an ti kle ri ka liz mus jel lem ző volt. Fő kö ve te lé se -

ik kö zé tar to zott a fe le ke ze ti is ko lák tel jes ál la -

mo sí tá sa, amit nem csak az if jú ság vi lá gi ne ve -

lé se te kin te té ben tar tot tak fon tos nak, ha nem a

ta ní tók bé re zé sé nek egy sé ge sí té se szem pont já -

ból is. A lap nak előbb Far kas Gyu la volt a szer -

kesz tő je, ké sőbb De zső Zol tán. Kár pát al já ról

Czabán Sa mu és Szerényi Fer di nánd vol tak a

lap mun ka tár sai.

Mi u tán 1933-ban meg szűnt a Ma gyar Tan -
ügy, 1934-ben Czabán Sa mu, Ilku Pál és Barta

La jos Új Kor szak cí men egy kár pát al jai la pot

in dí tott Be reg szá szon, amely 1936-ig, te hát két

évig je lent meg. El ső év fo lya ma ha von ta két -

szer, az az két he ten te, a má so dik már csak ha -

von ta egy szer. A lap cik ke i nek, il let ve egé szé -

CSICSAY ALAJOS–LENDVAY TIBOR–NAGY ATTILA–

SZEBERÉNYINÉ Z. JUDIT

AZ ISKOLAI MŰVELŐDÉST SZOLGÁLÓ LAPKIADÁS 



nek a hang vé te le még in kább bal ol da li volt,

mint előd jéé. Lel kes írá so kat kö zölt a szov jet

pe da gó gi á ról és is ko la ügy ről. Köz zé tet te és

pro pa gál ta a Nem zet kö zi Ta ní tó egye sü let an ti -

fa sisz ta fel hí vá sa it. Tud va le vő, hogy Czabánék

szem ben áll tak a Szloven szkói Ál ta lá nos Ma -

gyar Ta ní tó egye sü let tel, amely he lyett új szer -

ve ze tet kí ván tak lét re hoz ni. Cé lul tűz ték ki a

cseh szlo vá ki ai ma gyar is ko lák (ál ta lá ban az is -

ko lák) ál la mo sí tá sát és a köz ok ta tás in gye nes sé

té te lét. Kö ve tel ték, hogy a lel ki is me ret sza bad -

sá ga ter jed jen ki a gye re kek re is. A lap szer -

kesz tő je Czabán Sa mu volt.

A Pod karpát szká-ruszi Ál ta lá nos Ma gyar

Ta ní tó egye sü let ha vi köz lö nye ként je lent meg

1928 és 1931 kö zött Be reg szá szon a Ma gyar
Is ko la pe da gó gi ai és tan ügy-po li ti kai lap,

amely in kább el mé le ti kér dé sek kel fog lal ko -

zott, és ke ve sebb gon dot for dí tott a gya kor la ti,

mód szer ta ni prob lé mák ra. Előbb Szerényi Fer -

di nánd, majd Czabán Sa mu szer kesz tet te.

A fent le ír tak ból vi lá go san ki tű nik, hogy a

szlo vá ki ai és a kár pát al jai ta ní tók el sőd le ges

cél ja a szak mai ér dek vé de lem, va la mint a ma -

gyar is ko lák meg tar tá sa és fej lesz té se volt,

ugyan ak kor po li ti kai és szak mai né ze te ik

szem pont já ból nem vol tak egy sé ge sek, ami egy

de mok ra ti kus ál lam ban ter mé sze tes is.

A négy vi lá gi ok ta tás po li ti kai szak la pon kí -

vül tá ja in kon há rom fe le ke ze ti ok ta tás ügyi fo -

lyó irat is meg je lent.

A ka to li kus ok ta tás ügyi la pot, a Vi lá gos sá -
got 1929 és 1933 kö zött ad ták ki Ér sek új vár ban

ha von ta egy al ka lom mal. Írói so kat fog lal koz -

tak esz té ti kai kér dé sek kel, ze né vel, mű ve lő dés -

tör té net tel, ugyan ak kor a ki sebb sé gi is ko lá kat

érin tő prob lé mák kal is. A lap hely te le ní tet te az

is ko lák ál la mo sí tá sá ra tett ja vas la to kat, sőt az -

zal sem ér tett egyet, hogy az egy há zi is ko lák

pe da gó gu sai ál la mi fi ze tést kap ja nak, pon to -

sab ban: el uta sí tot ta az is ko lák „sze mé lyi ál la -

mo sí tá sát”, amit pe dig a ta ní tók több sé ge igé -

nyelt. A la pot Din  nyés Kár oly, Vil land Já nos és

Csongrády Ár pád szer kesz tet ték.

A szloven szkói és az ún. pod karpat szká-

ruszi re for má tu sok hi va ta los lap ja volt a Re for -
má tus Egy ház és Is ko la, amely 1921 és 1933

kö zött je lent meg fel vált va Rozs nyón, Lo son -

con, Nagyka poson, majd is mét Rozs nyón. A

lap tá mo gat ta a fe le ke ze ti is ko lák sze mé lyi ál -

la mo sí tá sát, és rend sze re sen fog lal ko zott ne ve -

lé si-ok ta tás ügyi prob lé mák kal. Egy mást vált va

vol tak szer kesz tői: Mag da Sán dor, Réz Lász ló,

Kövi Ár pád, Sző ke Ist ván és Zsem lye La jos.

Pe da gó gi ai lap nak te kint he tő a ha von ta

meg je le nő Tan ügyek is, amely a szlo vá ki ai és

kár pát al jai ró mai és gö rög ka to li kus egy ház me -

gye tan ügyi köz lö nye ként je lent meg 1929-

1938 kö zött. A rozs nyói püs pö ki hi va tal ad ta ki.

(Fónod 1997)

Ezek a la pok az 1938-as ha tár mó do sí tás

után meg szűn tek, il let ve a Tan ügye ken kí vül

meg sem ér ték azt. 1939 és 1944 kö zött egye -

dül a Ma gyar Ta ní tó foly tat ta mun ká ját Fel vi -
dé ki Ma gyar Ta ní tó cí men.

Tud va le vő, hogy a jog fosz tott ság évei után

a ma gyar is ko lák csak 1950 szep tem be ré ben

nyíl tak meg. A szlo vá ki ai ma gyar pe da gó gu -

sok nak azon ban 1956-ig nem volt szak lap juk.

Az igaz ság hoz azon ban az is hoz zá tar to zik,

hogy nem is na gyon let tek vol na olyan sze mé -

lyek, akik ír ták és szer kesz tet ték vol na.

A szlo vá ki ai ma gyar ta ní tá si nyel vű is ko lák

szá má ra 1956 ja nu ár já ban je lent meg az el ső

mód szer ta ni fo lyó irat az zal a cél lal, hogy ha tá -

sos se gít sé get nyújt son ta ní tó ink szá má ra „min -

den na pi is ko lai mun ká juk ban, to váb bá szak mai

és ide o ló gi ai to vább kép zé sük ben”. A Szo ci a lis -
ta Ne ve lés fő fel ada tát az el ső szám elő sza vá -

ban a szer kesz tő bi zott ság a „szak mai szín vo nal

eme lé se, az ok ta tó-ne ve lő mun ka te rén el ért

leg jobb gya kor la ti ta pasz ta la tok ál ta lá no sí tá sa

és a ta ní tók mód szer ta ni mun ká já nak tö ké le te -

sí té sé ben” ha tá roz ta meg. Ele in te két hó na pon -

ként, majd ha von ta je lent meg – a szün idő ki -

vé te lé vel – a Szlo vák Pe da gó gi ai Ki adó vál la lat

gon do zá sá ban.

Az in du lás kor Náhlovsky Lász ló volt a fo -

lyó irat el ső fe le lős szer kesz tő je, 1957-től Tur -

czel La jos, majd Onódi Já nos (1963), il let ve

Mózsi Fe renc (1968) és Fibi Sán dor (1981) lát -

ták el e fel ada tot a lap meg szű né sé ig.

A lap mun ka tár sai el ső sor ban a ma gyar tan -

nyel vű is ko lák pe da gó gu sai vol tak, és ők vol -

tak a fo lyó irat cím zett jei is. En nek az volt az

elő nye, hogy a cik kek a cél ki tű zés nek meg fe le -
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lő en gya kor la ti jel le gű ek vol tak, a min den na pi

ta pasz ta la tok alap ján szü let tek, s a szá mos ké -

pe sí tet len pe da gó gus szá má ra köz vet le nül

hasz no sít ha tók vol tak, vi szont az a tény, hogy a

gya kor lat és nem az el mé let em be rei ír ták a la -

pot, ese ten ként az írá sok szín vo na lá nak ala -

csony vol tát ered mé nyez ték. Az idő fo lya mán

azon ban a mun ka tár sak egy re si ke re seb ben tö -

re ked tek a fel me rü lő ok ta tá si és ne ve lé si kér dé -

sek tu do má nyo sabb elem zé sé re is. Ez szo ro san

ös  sze füg gött a ha zai nem ze ti sé gi is ko lák se gít -

sé gét szol gá ló in téz mé nyek és dol go zó ik fej lő -

dé sé vel. El ső sor ban a Szlo vák Pe da gó gi ai Ki -

adó al kal ma zot ta i ra (Ber tók Im re, Bernáth

Mik lós, Ha vas Vil mosné, Si ma Éva), va la mint

a Pe da gó gi ai Ku ta tó in té zet ma gyar rész le gé nek

mun ka tár sa i ra (Hasák Vil mos, Kylián Éva,

Kissling Ele o nó ra, Bernáth Er zsé bet, Heger

Mag da, Tö rök Ma tild stb.) gon do lunk, il let ve a

nyi trai pe da gó gus kép ző fő is ko la ta ná ra i ra (Bá -

lint La jos, Csan da Sán dor, Hor váth Ist ván,

Kaz imírné Pesthy Má ria, Ko vács Zol tán, Ku -

lacs De zső, Lász ló Bé la, Ré vész Ber ta lan, Sze -

berényi Zol tán és Ju dit, Te le ki Ti bor és Ilo na,

Zsil ka Ti bor), hogy csak a leg gyak rab ban pub -

li ká ló kat em lít sük.

A fej lő dés, az el mé lyü lő ala pos ság azon ban

a gya kor ló pe da gó gu sok azon ré te gét is jel le -

mez te, akik haj lan dók vol tak ta pasz ta la ta i kat,

ok ta tó-ne ve lő, kí sér le te ző mun ká juk, ol va sá si

él mé nye ik, szak mai fej lő dé sük kör vo na la zá sá -

ra, má sok mun ká já nak ja ví tá sa ér de ké ben is

köz zé ten ni (Bö ször mé nyi Já nos, Lukovics Iza -

bel la, Papp End re, Var sá nyi Lász ló stb.). Vi -

szont az is tény, hogy a ké sőb bi ek fo lya mán is

ne megy szer igen ne héz volt a szer ző gár da szá -

má nak ki bő ví té se, hi szen a re mek gya kor la ti

meg va ló sí tás kész sé ge nem min dig járt együtt

az írás be li köz lés kész sé gé vel.

A köz ok ta tás so ha sem füg get len az ál ta lá -

nos po li ti ká tól. A ha zai ma gyar ta ní tá si nyel vű

is ko lák – és en nek meg fe le lő en a Szo ci a lis ta
Ne ve lés – tör té ne te is az or szág po li ti kai, gaz -

da sá gi és kul tu rá lis éle té nek szer ves ré szét ké -

pez te ép pen úgy, mint ahogy szer ves ré sze az

egész cseh szlo vák ok ta tás po li ti ká nak. Ezt a

mar xis ta-le ni nis ta ide o ló gia, il let ve a Cseh szlo -

vá kia Kom mu nis ta Párt ja szab ta irány vo na lak

ha tá roz ták meg, s ez rá nyom ta bé lye gét a lap

tar tal má ra, szer kesz té sé re, prob lé ma ke ze lé sé re.

Egyet len fő szer kesz tő sem von hat ta ki ma gát a

párt és a kor mány szer vek ha tá ro za tai nép sze rű -

sí té sé nek kö ve tel mé nye alól, azok mi nél ma ra -

dék ta la nabb meg va ló sí tá sát elő se gí tő ta nul má -

nyok, ve zér cik kek, írá sok, min den más té má jú

cikk elé he lye zé sé től. Rend sze re sen is mer tet te

a CSKP KB, a CSSZSZK kor má nyá nak, az

SZSZK Ok ta tá si Mi nisz té ri u má nak az ok ta tás -

sal és a ne ve lés sel kap cso la tos – el ső sor ban az

ide o ló gi ai, a vi lág né ze ti, szo ci a lis ta ha za fi ság -

ra és pro le tár nem zet kö zi ség ne ve lés re vo nat -

ko zó ha tá ro za ta it. Ezek nek az esz mei-po li ti kai

jel le gű írá sok nak – fő képp ve zér cik kek nek –

túl nyo mó részt az ok ta tó-ne ve lő mun ka so rán

meg va ló sí tan dó fel ada tok tag la lá sa volt a tár -

gya (Óno di J., Tábi L., Mózsi F., Gábriš G., Pék

V., Fibi S. stb.), az ok ta tás kor sze rű sí té sé nek

prob le ma ti ká ját is en nek függ vé nyé ben ke zel -

ték.

A lap el ső év ti zed ének írá sai az is ko lák

men  nyi sé gi fej lő dé sét tük rö zik. Igen sok a

konk rét óra le írás, mint a gyors és köz vet len se -

gí te ni aka rás meg nyil vá nu lá sa, amit a ha zai is -

ko la re for mok meg le he tő sen gyors egy más -

után ja min den kép pen in do kolt. A köz le mé nyek

azt bi zo nyít ják, hogy ez az idő szak az or szá gos

szint hez va ló fel nö vés ide je, ami kor is tár sa dal -

mi igény ként lép fel a lap kö ré cso por to sult

szer zők el mé le ti to vább kép zé sé nek szük sé ges -

sé ge. Az em lí tett in téz mé nyek dol go zói, va la -

mint a tan fel ügye lők, szer kesz tők, fő is ko lai ok -

ta tók nem túl né pes gár dá já ra gon do lunk, akik

a nem ze ti sé gi ok ta tás ügy kér dé se i nek el mé -

lyül tebb vizs gá la tá val meg raj zol ták a nem ze ti -

sé gi is ko lák önál ló ar cu la tát, tisz táz ták az ún.

spe ci fi kus és összál la mi tan tár gya kat és ne ve lé -

si te rü le te ket. A to vább lé pés igé nye ál ta lá nos

jel lem ző jük volt.

Az egyes tan tár gyak kö zük ter mé sze te sen

el ső sor ban a ma gyar nyelv és iro da lom ta ní tá -

sá nak prob le ma ti ká ja állt a fo lyó irat fó ku szá -

ban, hi szen ez volt az a te rü let, amely ben a töb -

bi ha zai pe da gó gi ai fo lyó irat ok ból nem, a ma -

gyar or szá gi szak lap ok ból pe dig csak rész ben

vár hat tak se gít sé get. Ugyan is ez a ha zai ma -

gyar is ko la spe ci fi kus tan tár gya, amint a szlo -
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vák nyelv és iro da lom, il let ve az ak kor kö te le -

ző orosz nyelv ta ní tá sai is. Ez vo nat ko zik ter -

mé sze te sen az ének-ze ne ta ní tá sá ra, hi szen az

ének, a ze ne, a tánc szer ves ré sze egy- e gy nép

tör té ne té nek, rend kí vül szo ros kap cso lat ban áll

a nép iro dal má val és tár sa da lom lé lek ta ná val.

Mint is me re tes, e tan tár gyak szá má ra kü lön

spe ci á lis tan ter vet dol goz tak ki, míg a töb bi

tan tárgy ok ta tá sa a cseh és szlo vák ta ní tá si

nyel vű alap- és kö zép is ko lá i val tel je sen meg -

egye ző tan ter vek, tan köny vek stb. alap ján

megy vég be.

A Szo ci a lis ta Ne ve lés sa já tos pro fil já ból

adó dott, hogy ke ve seb bet fog lal koz ha tott azok -

kal a tan tár gyak kal, ame lyek ok ta tá sa a cseh és

a szlo vák nyel vű, il let ve a ma gyar or szá gi is ko -

lák ban is fel lel he tő el mé le ti vagy mód szer ta ni

kér dé se ket ve tett fel (ma te ma ti ka, fi zi ka, bi o ló -

gia, ké mia, föld rajz, test ne ve lés stb.), ez a né -

ző pont vo nat ko zott a lé lek tan és a pe da gó gia

egyes ága za ta i ra is. E te rü le te ken – fő leg ele in -

te – lé nye ge sen több volt a for dí tás, mint az

ere de ti írás. A pe da gó gu sok szak mai lá tó kör -

ének a bő ví té sét a ne ve lés, ok ta tás, pe da gó gi ai

és fej lő dés lé lek tan, il let ve a ne ve lés szo ci o ló gia

idő sze rű prob lé má it a ha zai és a kül föl di fo lyó -

irat ok szem lé jé ben (Fi gye lő) tár ta fel a fo lyó -

irat a het ve nes évek től, az újon nan meg je le nő

tan köny vek és mód szer ta ni, il let ve a pe da gó gu -

sok ál tal hasz no sít ha tó is me re te ket tar tal ma zó

mű vek is mer te té sé nek is bő te ret biz to sí tott (a

Köny vek ről, Szlo vák Pe da gó gi ai Ki adó vál la lat

új ki ad vá nyai stb. ál lan dó ro va tok vol tak).

Az anya nyel vi és az ide gen nyel vi ok ta tás

szín vo na lá nak fo ko zá sa ér de ké ben kö zölt a lap

ta lán a leg több olyan ta nul mányt, amely ere de -

ti sé gé nél fog va kü lö nö sen al kal ma sak vol tak a

ta ná rok per ma nens szak mai to vább kép zé sé re

(pl. az iro da lom el mé let és nyel vé szet kö ré ből

Ja kab Ist ván, Zeman Lász ló, Zsil ka Ti bor stb.

vagy Ber tók Ist ván ta nul má nyai a szlo vák

nyelv tu do mány, a kont raszt ív elem zés kö ré ből,

Hor váth Ist ván rend kí vül szín vo na las nyel vé -

sze ti írá sai stb.).

Mi vel a fo lyó irat az egyet len ma gyar nyel -

vű is ko lai lap volt, szük ség sze rű en fog lal koz -

nia kel lett va la men  nyi is ko la (ne ve lé si in téz -

mény) sa já tos sá ga i val. Min den év fo lyam ban

szá mos írás szólt az óvo dai ne ve lés kér dé se i ről,

az el mé le ti szak em be rek tá jé koz ta tó jel le gű írá -

sai mel lett az óvó nők, tan fel ügye lők ta pasz ta la -

ta i nak, ös  szeg zé se i nek is he lyet biz to sí tott

(Svec Ilo na, Szobiné Ke re kes Esz ter stb.). Az

alap is ko lák és gim ná zi u mok sa já tos ne ve lé si

prob lé má it tár gya ló írá sok mel lett (Mózsi Fe -

renc, Fibi Sán dor, Csic say Ala jos, Sze berényi

Ju dit, Ku lacs De zső stb.) a tu dás szint fel mé ré -

sé től az osz tály fő nö ki mun kán át a pá lya vá lasz -

tá sig szá mos pe da gó gi ai prob lé ma lá tott nap vi -

lá got, oly kor a szak mun kás kép ző il let ve szak -

kö zép is ko lák, a nap kö zi ott ho nok, is ko lai klu -

bok stb. kér dé sei is fel me rül tek.

A lap egyet len fi ze tett szer kesz tő je dr.

Simich Er zsé bet volt, ő in té zett min den lap pal

kap cso la tos ad mi niszt ra tív és nyom dai ügyet.

Nyug dí ja zá sa után Kósa Ka ro la vet te át a fel -

ada tot. A szer kesz tő bi zott ság tag jai csak a min -

den na pos mun ká juk mel lett, tisz te let be li funk -

ci ó ként lát ták el a fo lyó irat szer kesz té sé vel

együtt já ró fel ada to kat. A szer kesz tő bi zott ság

sze mé lyi ös  sze té te le több al ka lom mal is meg -

vál to zott, de mind vé gig irá nyí tó szem pont ma -

radt, hogy le gyen „kép vi se lő je” az egyes tan -

tár gyak nak (az anya nyelv től a test ne ve lé sig),

is ko la fo ko za tok nak, is ko la ve ze tés nek stb.

A rend szer vál tás után a fő szer kesz tő Szk la -

dányi End re lett, s a ve ze tő szer kesz tő Kósa

Ka ro la.

A lap cí mé ből, amely 1956 ja nu ár já ban Szo -
ci a lis ta Ne ve lés ként in dult, a szo ci a lis ta szót

1990. ja nu ár 13-án tö röl te a szer kesz tő ség, ak -

kor, ami kor ala ku ló köz gyű lés ét tar tot ta Nyit -

rán a Szlo vá ki ai Ma gyar Pe da gó gu sok Szö vet -

sé ge. A lap to vább ra is a Szlo vá ki ai Pe da gó gi ai

Ki adó gon do zá sá ban je lent meg há rom éven át,

meg bí zott ve ze tő szer kesz tő vel (Kósa Ka ro la),

egy fél ál lás ban fog lal koz ta tott se géd szer kesz -

tő vel és né hány kül ső mun ka társ köz re mű kö dé -

sé vel. A lap nak to vább ra is volt szer kesz tő bi -

zott sá ga, amely kis sé meg újult.

1993 szep tem be ré ben vi szont az is ko la ügyi

mi nisz té ri um új osz tály ve ze tő je kö zöl te a szer -

kesz tő ség gel, hogy az ál la mi ki adó a lap ki adá -

sá nak költ sé ge it csak egy meg ha tá ro zott rész -

ben haj lan dó fe dez ni, ám en nek el le né ben a mi -

nisz té ri um el vár ja, hogy el len őr zést gya ko rol -
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has son a lap tar tal ma fe lett. Nyil ván va ló, hogy

a rend szer vál tás után az ilyen fel té tel el fo gad -

ha tat lan volt mind a szer kesz tők, mind a szer -

kesz tő bi zott ság szá má ra, s ez vé gül is 1993 de -

cem be ré ben az egyet len szlo vá ki ai ma gyar pe -

da gó gus lap meg szű né sé hez ve ze tett.

Az SZMPSZ III. Or szá gos Köz gyű lé se

1993. no vem ber 26–27-én Kas sán kü lön bö ző

szak bi zott sá go kat ho zott lét re, köz tük egy hét -

ta gú mun ka cso por tot is, amely a Szak iro dal mi

és Pe da gó gi ai-pub li cisz ti kai Bi zott ság ne vet

kap ta. Tag ja i nak a kül döt tek a kö vet ke ző sze -

mé lye ket vá lasz tot ták meg: Csic say Ala jos (a

bi zott ság ve ze tő je), Fónod Zol tán, Laczkóné

Er dé lyi Mar git, Lend vay Ti bor, Má té Lász ló,

Popé ly Gyu la és Schil ler Pál. (Né me lyi kük nem

volt je len a vá lasz tás nál, de ké sőbb fel ké rés re

vál lal ták a sze re pet, en nek el le né re nem vet tek

részt a bi zott ság mun ká já ban.) A hét sze mély ből

rend sze re sen csak hár man ta lál koz tak, a bi zott -

ság ve ze tő je, Laczkóné Er dé lyi Mar git és Lend -

vay Ti bor. Ké sőbb csat la ko zott hoz zá juk Hor -

váth Gé za. E bi zott ság az SZMPSZ el nök sé gé -

től azt a fel ada tot kap ta, hogy a Ne ve lés meg -

szűn te után – ami elő re lát ha tó volt – ke res sen

le he tő sé get ar ra, hogy a pe da gó gu sok szak cik -

kei va la hol to vább ra is meg je len hes se nek.

Az el ső pub li ká lá si le he tő sé get a Hét szer -

kesz tő sé ge kí nál ta fel, sőt az ak ko ri fő szer kesz -

tő Lacza Ti ha mér és az em lí tett szak bi zott ság

ve ze tő je egy kon cep ci ót is fel vá zol tak az

együtt mű kö dés re vo nat ko zó an. A lap nak ez -

után lett is pe da gó gi ai ro va ta, amely 1995. áp -

ri lis vé gé ig, va gyis a lap meg szű né sé ig meg -

ma radt.

A má sik le he tő sé get az ak kor még he ten te,

kö zel szá zez res pél dány szám ban meg je le nő

Va sár na pi Új Szó ad ta meg, amely ben ne gyed -

éven ke resz tül (1993. szep tem ber 5-től no vem -

ber 28-ig) egy egész ol dalt a pe da gó gi ai ro vat

töl tött ki. A fel té tel vi szont az volt, hogy meg -

fe le lő cik kek ről a szak bi zott ság nak kell gon -

dos kod nia, s ugyan ak kor ne ki kell elő te rem te -

nie a ro vat szer kesz tő jé nek (egy hi va tá sos új -

ság író nak) a tisz te let dí ját. (Nem vé let len, hogy

egy eset ki vé te lé vel pár ká nyi kis vál lal ko zók

let tek azok, akik egy- e gy szám hoz szük sé ges

pénz ös  sze get meg ad ták, per sze csak a lap ha -

sáb já nak al ján meg je le nő rek lám el le né ben.)

Vé gül va la ki a szer kesz tő ség ben ki je len tet te, a

ro vat nem il lik be le a lap pro fil já ba, ami ért az -

tán meg is szün tet ték.

A har ma dik pub li ká lá si le he tő ség Győr ből,

a me gyei pe da gó gi ai in té zet lap já tól, a Ho gyan
Továb b?-tól ér ke zett, ugyan csak 1993-ban.

1994 szep tem be ré től 2002 de cem be ré ig vi -

szont a szlo vá ki ai ma gyar pe da gó gu sok már

önál ló ro va tot kap tak a lap ban, amely nek szer -

kesz té sét a pe da gó gi ai in té zet igaz ga tó ja és a

lap fő szer kesz tő je Csic say Ala jos ra bíz ták. Mi -

vel az éven te öt ször meg je le nő fo lyó irat nak

két har mad rész ben te ma ti kus szá mai vol tak, a

szó ban for gó ro va ton kí vül a ter ve zett té mák -

hoz is csat la koz hat tak cik ke ik kel a ma gyar toll -

for ga tók, amit meg is tet tek. Tu do má sunk sze -

rint ez volt az egye dü li ma gyar or szá gi pe da gó -

gus lap (il let ve lap ál ta lá ban), amely hos  szú

időn ke resz tül önál ló ro va tot adott a ha tá ron tú -

li ma gya rok nak. Meg íté lé sünk sze rint e gesz tus

min de nek előtt szak mai in for má ció-cse re szem -

pont já ból bírt igen nagy je len tő ség gel.

An nak el le né re, hogy más ha zai la pok szer -

kesz tő sé ge i vel a pub li ká ció le he tő sé ge i ről nem

foly tak tár gya lá sok, mind egyik szí ve sen kö zölt

pe da gó gi ai cik ke ket, ame lyek al ka lom sze rű en

je len tek meg ná luk. A cél azon ban az volt, hogy

a pe da gó gu sok olyan szak lap hoz jus sa nak,

amely tel jes ter je del mé ben ki zá ró lag a szlo vá -

ki ai ma gyar ne ve lés és ok ta tás ügyé vel fog lal -

ko zik. Pon to sab ban fo gal maz va, önál ló szak -

mai lap ra volt igény. Az SZMPSZ Or szá gos

Vá laszt má nya i nak ülé se in több ször is fel ve tő -

dött a ja vas lat, hogy ma ga a szö vet ség ad jon ki

la pot. A szak bi zott ság ve ze tő je lap ki adók ban

dol go zó szak em be rek kel költ ség ve tést ké szít -

te tett ar ra vo nat ko zó an, éven te mek ko ra pénz -

ös  szeg kel le ne ah hoz, hogy a pe da gó gu sok szö -

vet sé ge ha von ta meg je le nő la pot tud jon ki ad ni.

Ami kor ki de rült, hogy leg alább évi egy mil lió

ko ro na az ös  szeg, a szö vet ség ügy ve ze tő al el -

nö ke ki je len tet te, ezt kép te len ség meg sze rez ni,

hi szen a szö vet ség mű kö dé sé hez szük sé ges

anya gi a kat is gond elő te rem te ni. Nem mu tat ko -

zott hát más le he tő ség, mint egyes ma gán ki -

adók meg szó lí tá sa, ám a pró bál ko zá sok hi á ba -

va ló nak bi zo nyul tak, mert a ki adók ve ze tői
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nem vol tak haj lan dók rá fi ze té ses la pot meg je -

len tet ni. Az tán nem kis meg le pe tés re ön ként je -

lent ke zett a Lil i um Aurum Ki adó.

1995. áp ri lis 22-én, az em lé ke ze tes ko má ro -

mi nagy gyű lés szü ne té ben Kul csár Fe renc, a

Ka ted ra (cser kész lap) ak ko ri fő szer kesz tő je, az

SZMPSZ szak bi zott sá ga ve ze tő jé nek át nyúj tot ta

a lap fris sen meg je lent al kal mi kü lön szá mát az -

zal a meg jegy zés sel, hogy a to váb bi ak ban a ki -

ad vány tel jes mér ték ben a szlo vá ki ai ma gyar pe -

da gó gu sok lap ja kí ván len ni. A leg kö ze leb bi el -

nök sé gi ülé sen az SZMPSZ ve ze tői ar ra a meg -

ál la po dás ra ju tot tak, hogy a té mát, il let ve a pe -

da gó gi ai pub li cisz ti ka to váb bi ki bon ta koz ta tá sá -

nak e le he tő sé gét egy kü lön al ka lom mal, ta pasz -

talt szak em be rek be vo ná sá val, a szö vet ség ré -

szé ről csak e fel adat tal meg bí zott sze mé lyek vi -

tas sák meg. E cél ból 1995 má ju sá ban egy szak -

mai ta lál ko zó ra ke rült sor Muzs lán, ame lyen az

SZMPSZ ré szé ről részt vett Fo dor At ti la, Var ga

Fri gyes, Olasz And rás és Csic say Ala jos (há zi -

gaz da ként), a győ ri pe da gó gi ai in té ze tet, Annási

Fe renc igaz ga tó és he lyet te se Görc sné Muz sai

Vik tó ria, va la mint a Ho gyan To vább? fő szer -

kesz tő je, dr. Li lik Fer enc né kép vi sel ték, a Lil i -

um Aurum Ki adót pe dig Hodossy Gyu la igaz ga -

tó és a Ka ted ra szer kesz tő je Ví zi And rea.

Hodossy Gyu la, a va ló já ban 1995 szep tem be ré -

től in du ló lap kon cep ci ó ját egyet len mon dat ba

sű rí tet te: „ A Ka ted ra, a szlo vá ki ai ma gyar ok ta -

tás ügy szak mai mű he lye, a múlt, a je len és a jö -

vő egye te mes sé gét fel mu ta tó fó rum kí ván len -

ni.” Aki rend sze res ol va só ja a lap nak, meg győ -

ződ he tett ró la, hogy e kon cep ci ó ból az óta élet -

ké pes prog ram lett. A lap né hány esz ten de je már

nem csak a pe da gó gu sok nak író dik, ha nem van

mon da ni va ló ja a szü lők és min den olyan em ber

szá má ra is, aki őszin tén ér dek lő dik a szlo vá ki ai

ma gyar, il let ve ál ta lá ban a ne ve lés-ok ta tás irán t.

A Ka ted ra fo lyó irat je len leg Szlo vá ki á ban

az egyet len ma gyar nyel vű, a szlo vá ki ai ma -

gyar ok ta tás sal és ne ve lés sel fog lal ko zó pe da -

gó gi ai ha vi lap, amely gaz dag, ér de kes tar tal -

má val, fon tos ok ta tás ügyi, ne ve lé si és pszi cho -

ló gi ai vo nat ko zá sú cik ke i vel, tény fel tá ró ri -

port ja i val a szlo vá ki ai ma gyar pe da gó gu sok és

szü lők ked velt, ol va sott fo lyó ira ta lett.

Az 1993/94-es tan év től, majd 1995 szep -

tem be ré től – a Ka ted ra Ala pít vány szak mai fel -

ügye le té vel a Lil i um Aurum Könyv- és Lap ki -

adó gon do zá sá ban – rend sze re sen meg je le nő

fo lyó irat cél ja a szlo vá ki ai ma gyar ok ta tás ügy

fel ka ro lá sa, a ma gya rul ok ta tó pe da gó gu sok

szak mai szín vo na lá nak eme lé se és a szü lők ru -

gal mas tá jé koz ta tá sa.

A fo lyó irat év ti ze des tör té ne te so rán fo lya -

ma tos át ala ku lá son ment ke resz tül: bő vül tek

ro va tai és írói gár dá ja – má ra a pe da gó gi á val

fog lal ko zó szak em be rek mel lett ott ta lál juk a

ne ves szlo vá ki ai ma gyar új ság író kat, köz író kat

és a szlo vá ki ai ma gyar tan nyel vű is ko lák ban és

egye te me ken ok ta tó gya kor ló pe da gó gu so kat

is. Tar tal mi lag a lap el ső ré szé ben az ál ta lá nos

pub li cisz ti kai írá sok – ért ve itt a tu do má nyos

hoz zá szó lá so kat, re cen zi ó kat, pszi cho ló gi ai ta -

ná cso kat, ri por to kat stb. – kap nak he lyet, míg

má sik ré szé ben, az ún. Tan-tár gy ro va tok ban a

gya kor ló pe da gó gu sok ta ná csai, ta pasz ta la tai,

új sze rű óra váz la tai ke rül nek be mu ta tás ra.

Évek óta a hav i lap mel lék le te a Ka ted ra-

ver se nyek so ro zat, amely a di ák ság szá má ra kí -

nál meg mé ret te tést az egyes tan tár gyak ban. A

Ka ted ra-ver se nyek be éven te mint egy 5000-

6000 ta nu ló kap cso ló dik be. Ugyan csak ok ta tá -

si se géd let a fo lyó irat ban meg ta lál ha tó szí nes

poszter mel lék let is. Ál lás pont ja i val, ér ték íté le -

te i vel a Ka ted ra a ha zai ok ta tás ügyet akar ja

szol gál ni, és cik ke i vel, ne ve lé si ta ná csa i val a

szlo vá ki ai ma gyar csa lá do kat, a szü lő ket is

part ner nak kí ván ja meg nyer ni.

A lap fő szer kesz tői vol tak egy mást vált va:

Hodossy Gyu la, Kul csár Fe renc, Szil vássy Jó -

zsef és Bod nár Gyu la. 

A la pot szer kesz tet ték egy mást kö vet ve: H.

Kubik Ka ta lin, Vizi And rea, Bod nár Gyu la, A.

Sza bó Lász ló, Pol gár Ani kó, Gálik Ivett és

Nagy At ti la.

A Szlo vá ki ai Ma gyar Pe da gó gu sok Szö vet -

sé ge – bár tag lét szá ma min dig meg ha lad ta a

2200 főt – 1994-ig nem ren del ke zett önál ló lap -

pal, mely se gít het te vol na a tag ság gal va ló kap -

cso lat tar tást és az in for má ció cse rét.

1994. már ci u sá ban je lent meg el ső al ka lom -

mal Hí re ink cím mel a szö vet ség hír lap ja. Kez -

de mé nye ző je a Szö vet ség ak ko ri el nö ke Sidó
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Zol tán, szer kesz tő je, ki vi te le ző je és ter jesz tő je

az ak ko ri ügy ve ze tő tit kár, Fo dor At ti la volt. A

ko má ro mi köz pon ti iro dá ban 400 pél dány ban

fény má so lón sok szo ro sí tott bel ső tá jé koz ta tó

hí re i vel, kí ná la ta i val el ju tott min den szlo vá ki ai

ma gyar ok ta tá si in téz mény be. Az A5-ös for má -

tu mú, kez det ben 12, ké sőbb 20–24 ol da lon

meg je le nő ki ad vány nak ös  sze sen 44 szá ma je -

lent meg 1999 áp ri li sá ig. A lap kez det től fog va

azt a célt szol gál ta, hogy tá jé koz tas sa a tag sá -

got a szö vet ség vá lasz tott szer ve i nek mun ká já -

ról, az egy re szé le se dő szak mai te vé keny ség -

ről, a ren dez vé nyek ről, s az ak kor na gyon is ak -

tu á lis is ko la men tő fel ada tok ról.

Ez után két év szü net kö vet ke zett, majd

2001-ben új cím mel, új for má tum ban nap vi lá -

got lá tott a Fó rum, a szö vet ség új, ha von ta meg -

je le nő tá jé koz ta tó lap ja. El ső szer kesz tő je Lo -

vász Gab ri el la volt, aki 2003 ja nu ár já ban Lend -

vay Ti bor nak ad ta át szer kesz tői mun ka kört. Et -

től kezd ve a lap Pe da gó gus Fó rum né ven jut el

min den szlo vá ki ai ma gyar ok ta tá si in téz mény -

be. Az in du lás kor még csak 12, majd 20, ké sőbb

pe dig 24 ol da lon meg je le nő hír lap to vább ra is

azt a célt tűz te ki, hogy rend sze re sen tá jé koz tas -

sa tag ja it a Szö vet ség mun ká já ról. A ha vi 500-

600 pél dány szám ban meg je le nő Pe da gó gus fó -
rum azon ban már nem csak az ok ta tá si in téz mé -

nyek be ke rül el, ha nem meg ren del he tő vé vált

min den ki szá má ra, aki fi gye lem mel sze ret né kí -

sér ni a szlo vá ki ai ma gyar is ko lák ban fo lyó

mun kát. Az új for ma és a bő vebb ter je de lem azt

is le he tő vé tet te, hogy a Szö vet ség hí rei mel lett

a ré gi ók ban zaj ló ese mé nyek ről, is ko lai ren dez -

vé nyek ről, a szlo vá ki ai ma gyar ok ta tás hely ze -

té ről is be szá mol ja nak a Pe da gó gus fó rum tu dó -

sí tói. A lap rend sze re sen be szá mol az or szá gos

ren dez vé nyek ről, a nyá ri egye te mek ről, a 4 re -

gi o ná lis pe da gó gi ai köz pont te vé keny sé gé ről, a

Selye Já nos Egye tem Come nius Pe da gó gi ai In -

té ze te to vább kép zé se i ről, a te rü le ti vá laszt má -

nyok ban fo lyó mun ká ról, kö zöl pá lyá za ti fel hí -

vá so kat, könyv is mer te té se ket, egyéb szak mai

jel le gű írá so kat.

A lap ál lan dó mun ka tár sai kö zé so rol ha tók

a Szö vet ség ben tiszt sé get be töl tő sze mé lyek,

el ső sor ban Pék Lász ló, Ádám Zi ta, Csík Zol -

tán, Fo dor At ti la, Pelle Ist ván, il let ve a re gi o ná -

lis pe da gó gi ai köz pon tok ve ze tői. Raj tuk kí vül

rend sze re sen pub li kál a lap ban Stir ber La jos,

Szanyi Má ria, Mé szá ros Mag dol na, Gyet vai

Ju dit, Hajt man Bé la stb.

A Pe da gó gus Fó rum ki adá sá ért a Szö vet ség

el nö ke, Pék Lász ló fe lel. A szer kesz tő bi zott ság

ös  sze té te le: Pék Lász ló, Ádám Zi ta, Fo dor At -

ti la, Lend vay Ti bor, Pelle Ist ván, Lo vász Gab -

ri el la, Csík Zol tán, Hajt man Bé la. A nyom dai

elő ké szí tést Štrba Pé ter, a lek to rá lást Kor pás

Pál vég zi. 2003 jú ni u sá tól az SZMPSZ sa ját

hon lap pal ren del ke zik (www.szmp sz.sk), ame -

lyen a Pe da gó gus Fó rum is meg ta lál ha tó.

2. TAN KÖNYV KI ADÁS

Az I. Cseh szlo vák Köz tár sa ság ban a tan köny -

ve ket az ál la mi Cseh szlo vá ki ai Pe da gó gi ai

Könyv ki adó ad ta ki, kez det ben Prá gá ban, ké -

sőbb Szlo vá ki á ban is. Tud va le vő, hogy a ma -

gyar is ko lák zö me fe le ke ze ti is ko la volt, ezért

en ge dé lyez ték, hogy né hány tan köny vet, zö mé -

ben hit tan- és ol va só köny ve ket az egy há zak is

ki ad has sa nak. A ma gyar nyel vű tan köny ve ket –

ki vé ve a ma gyar nyelv tan és az iro dal mi ol va só -

köny ve ket – cseh ből vagy szlo vák ból for dí tot -

ták. Hogy kik ír tak és for dí tot tak tan köny vet,

ar ról ke vés in for má ció áll ren del ke zé sünk re,

ami még is, te le van el lent mon dás sal. Szerényi

Fer di nánd az Al ma nach ban mind ös  sze en  nyit ír

ró la: „Új tan köny vek re volt szük ség és a tá jé ko -

zat lan ság el ső éve i ben új ma gyar tan köny vek

úgy lát tak nap vi lá got, hogy a tol lat for ga tó ma -

gyar ta ní tók társ szer zőt ke res tek, aki te kin té lyé -

vel biz to sí tot ta a könyv nek a be ve ze té sét az is -

ko lák ba. Ma már ez alól a gyám ság alól las san

és fo ko za to san füg get le ní tik ma gu kat a tan -

könyv írók és egy re több az olyan sze ren csé sen

szer kesz tett tan könyv, mely az ál lam hű ség nek

és a nem ze ti ön tu dat nak sze ren csés szin té zi sét

mu tat ja.” (Szerényi 1934, 308, 95)

Tur czel La jos is meg jegy zi: „A cseh szlo vá -

ki ai ma gyar nyel vű tan könyv írás 1920-ban

kez dő dött. (…) Az ir re den tiz mus lé té nek és ve -

szé lyé nek túl hang sú lyo zá sa a tan könyv írók ki -

vá lasz tá sát is be fo lyá sol ta, ez ál tal sok eset ben

szak ma i lag gyen ge szer zők kap tak meg bí zást.”

(Fónod 1997, 384, 317–319)
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Kez det ben ez va ló szí nű leg így is volt. Sőt

az is igaz, hogy az ál la mi pe da gó gi ai ki adó nak

mind vé gig nem volt sem ma gyar rész le ge, sem

ma gyar szer kesz tő sé ge. Vi szont azok, akik tan -

köny ve ket ír tak vagy for dí tot tak, nem mind -

nyá jan te kint he tők gyen ge toll for ga tók nak. Íme

né hány név kö zü lük: Banai Tóth Pál, Bo ros Bé -

la, Czabán Sa mu, Far kas Ist ván, akik az ele mi

és pol gá ri is ko lák szá má ra ír tak nyelv tan- és

iro da lom köny ve ket. A kö zép is ko lák szá má ra

pe dig töb bek kö zött Bí ró Lu ci án, Borka Gé za,

Mayer Im re, Or bán Gá bor és má sok.

Sti lisz ti kai se géd könyv ként ad ta ki a ki adó

a Já nos Vi tézt és a Tol dit, ame lyek hez Borka

Gé za ké szí tett jegy ze te ket. Il lik, hogy a tan -

könyv for dí tók kö zül is meg em lít sünk né há -

nyat.

Pél dá ul:

– ma te ma ti ka – Gidró Bo ni fác,

– al geb ra, fi zi ka, áb rá zo ló geo met ria – Mé -

szá ros Györ gy,

– ké mia – Mit ter hauser Ri chárd,

– föld rajz és ter mé szet rajz – Hor váth Cé zár,

– tör té ne lem – Ma gyar Győ ző,

– la tin – Or bán Gá bor,

– fran cia nyelv – Kram mer Je nő.

Fon tos mód szer ta ni köny ve ket ír tak:

– Mé szá ros Győ ző: A nép is ko lai szám tan ta -
ní tás mód szer ta na ta ní tók és ta ní tó je löl tek
szá má ra, 1931.

– Mónus Gyula–Szerényi Fer di nánd: Hon is -
me ret és pol gá ri ne ve lés ta ní tá sá nak út mu -
ta tó ja, 1933.

Szó tá rak is ké szül tek a tár gyalt idő szak ban:

– Ma gyar he lyes írá si szó tár, 1924 – Bí ró Lu -

ci án,

– Ma gyar he lyes írás zseb szó tá ra, 1931 –

Seidl (Szepessy) Sán dor,

– Ide gen sza vak zseb szó tá ra, 1931 – Seidl

(Szepessy) Sán dor.

A Tiso-féle szlo vák ál lam ban mi nisz te ri

ren de let tel til tot ták meg az 1939 előt ti tan köny -

vek hasz ná la tát a ma gyar is ko lák ban, ezért a ta -

ní tók nak nem ada tott más le he tő ség, mint az,

hogy ré geb bi tan köny vek ből vá lo ga tott szö ve -

ge ket dik tál ja nak a ta nu ló ik nak. A ma gyar

nem ze ti ki sebb ség ön ere jé ből csu pán két tan -

könyv ki adá si költ sé ge it tud ta fe dez ni, ezért a

két aláb bi könyv szol gál hat ta az al sóbb osz tá -

lyok ta nu ló it: Tu li pán ABC és a Tu li pán ol va só -
könyv. (Fónod 1997)

A jog fosz tott ság évei után az el ső ma gyar

ábé cés könyv és az ol va só köny vek a 2–5. osz tá -

lyo sok szá má ra Elő re cím mel már 1949-ben

meg je len tek, ak kor, ami kor kí sér let kép pen

meg nyíl tak az el ső ma gyar osz tá lyok. Szer ző ik

Far kas Ist ván és Bal as sa Mi hály vol tak. Nyelv -

tan- és gya kor ló köny vet pe dig Or bán Gá bor írt,

még ugyan ab ban az év ben.

„Az 1950/51-es tan év ben, ami kor lét re jöt -

tek az önál ló ma gyar is ko lák, az Ál la mi Pe da -

gó gi ai Könyv ki adó nak meg ala kult a ma gyar

szer kesz tő sé ge. 1953-tól az in téz mény ne ve

Szlo vák Pe da gó gi ai Ki adó volt. 

A ma gyar szer kesz tő ség (Slovenské ped a -

gog ické nakla dateľstvo, redak cia maďarských

učeb níc) fel ada ta kez det től fog va a ma gyar is -

ko lák min den tí pu sá nak tan köny vek kel va ló el -

lá tá sa volt, de ők ad ták ki a mód szer ta ni ké zi -

köny ve ket, szó tá ra kat és az egyéb pe da gó gi ai

té má jú ter je del me sebb írá so kat is.

El ső fő szer kesz tői kö zé tar toz tak: Fer dics

Jó zsef, Kise ly Dó ra, Jeszenkovits Vil mos, majd

Ber tók Im re, Kecskeméthy Győ ző és Si ma

Éva; a ki lenc ve nes évek vé gén pe dig Urbán

Zsolt vet te át a szer kesz tő ség ve ze té sét. A tan -

köny vek zö mét cseh szer zők ír ták, ki sebb mér -

ték ben szlo vá kok, ezért a ma gyar köny vek

jobb-ros  szabb for dí tá sok ként ke rül tek a ma -

gyar gye re kek ke zé be. Ki vé telt ké pez tek a

szlo vák nyelv, orosz nyelv, ze nei ne ve lés, va la -

mint a ma gyar iro da lom és a nyelv tan, ame lye -

ket ma gyar szer zők ír tak, az an gol és né met

nyelv köny vek pe dig mu tá ci ó ként je len tek meg.

Ere de ti pub li ká ci ók ter ve zői és szer zői vol tak:

Jeszenkovits Vil mos, Ber tók Im re, Bernáth

Mik lós, Schilderné Bögi Irén, Grečová Mar gi -

ta, Wechter Já nos, Si ma Éva, Kecskeméthy

Győ ző és Urbán Zsolt. Ren ge teg gon dot je len -

tett a szer zők és a for dí tók meg nye ré se, rész ben

azért, mert a pe da gó gu sok több sé ge e mun ká ra

nem volt elég gé fel ké szült, ke ve sen mer ték ezt

a fel ada tot vál lal ni, a ki vá lasz tá suk ba pe dig

még párt po li ti kai szem pont ok is köz re ját szot -

tak, egy- e gy könyv ki adá sa rö vid ha tár idő höz

kö tő dött, s a ki adó ve ze tő sé ge me re ven ra gasz -
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ko dott ah hoz, hogy a for dí tás ter je del me pon to -

san egyez zen az ere de ti szö veg ter je del mé vel.

Mind ezek el le né re több sé gé ben ki tű nő tan -

köny vek ke rül tek ki a szer kesz tő ség ből, bár

akad tak olya nok is, ame lyek majd nem hasz nál -

ha tat la nok vol tak. A szlo vák ki adó ma gyar

szer kesz tő sé gé nek jó kap cso la ta volt a bu da -

pes ti Tan könyv ki adó val, ezért si ke rült né hány

ma gyar tan köny vet is át hoz ni az al só ta go za tos

ta nu lók szá má ra.

A szer kesz tő ség a leg több bel ső mun ka társ -

sal a nyolc va nas évek má so dik fe lé ben ren del -

ke zett, pon to san ti zen öt tel, s a ki ad vá nya ik szá -

ma éven te 130–140 kö zött moz gott. A ki lenc -

ve nes évek ele jén a szer kesz tők szá ma hét re

csök kent, s át lag 60 ki ad vá nyuk je lent meg

éven te. Az óta ez az ál la pot is fo ko za to san rom -

lik. Igaz, hogy a rend szer vál tás éve i ben meg -

szűnt a Szlo vák Pe da gó gi ai Ki adó mo no pó li u -

ma, az ok ta tás ügyi mi nisz té ri um pá lyá zat út ján

más ki adó kat is meg bíz tan köny vek ki adá sá val,

ugyan ak kor nem szor gal maz za a tan könyv pi ac

ki ala ku lá sát, ezért a szlo vá ki ai is ko lák, köz tük

a ma gya rok is, job bá ra egy tan köny ve sek ma -

rad tak.

Ma gyar nyelv tan és iro da lom tan köny ve ket

a ma gyar alap is ko lák, gim ná zi u mok, szak kö -

zép is ko lák és szak mun kás kép zők ta nu lói szá -

má ra – töb bek kö zött – a kö vet ke ző sze mé lyek

ír tak: Bartha Ti bor, Ber tók Im re, Csan da Sán -

dor, Far kas Ist ván, Gerő Já nos, Hasák Vil mos,

Ko vács Ist ván, Kul csár Ti bor, Mayer Im re,

Mózsi Fe renc, Or bán Gá bor, Ozo rai Fe renc,

Pár kány An tal, Pász tó And rás, Sas An dor, Sze -

berényi Zol tán, Szuchy Mag dol na, Tankó Lász -

ló, Te le ki Ilo na, Tur czel La jos, Var sá nyi Lász ló.

A tan könyv for dí tók kö zül is il lik meg ne -

vez ni a ki emel ke dőb be ket:

– Ma te ma ti ka: Dvorsky Ka ta lin, Oláh Györ gy,

– Fi zi ka: Dvorsky Ka ta lin,

– Ké mia: Si mon Lász ló,

– Ter mé szet rajz: Má zik Má ria, Stol lár Ist ván,

Zeman Lász ló,

– Bi o ló gia: Öllős Ár pád,

– Föld rajz: Bernáth Mik lós, Öllős Ár pád,

Stol lár Ist ván, Sza ba di Já nos,

– Tör té ne lem: Kissling Ele o nó ra, Pár kány

An tal,

– Pol gá ri ne ve lés: Kecskeméthy Győ ző, Si ma

Éva,

– Óvo dai ne ve lés: Föl des Ilo na.

Az egye te me ken és a nyi trai pe da gó gi ai fa -

kul tá son (fő is ko lán, majd egye te men) ok ta tó

pe da gó gu sok hall ga tó ik szá má ra sok szo ro sí tott

jegy ze te ket, il let ve tan köny ve ket ír tak. Kö zü -

lük em lí tést ér de mel: Blaskovics Jó zsef, Bradár

Gyu la, Bartha Ti bor, Csan da Sán dor, Garaj La -

jos, Ja kab Ist ván, Kaz imírné Pesthy Má ria,

Mayer Im re, Or bán Gá bor, Jarosla va Paši -

aková, Rá kos Pé ter, Ré vész Ber ta lan, Sas An -

dor, Si ma Fe renc, Sze berényi Zol tán, Te le ki

Ilo na, Tur czel La jos, Zeman Lász ló, Zsil ka Ti -

bor.

A mód szer ta ni köny vek kö zül is ér de mes

meg em lí te ni a kö vet ke ző ket:

– Ja kab Ist ván: A ma gyar nyelv tan és he lyes -
írás ta ní tá sa a 6-9. év fo lyam ok ban, 1960;

– Bartha Ti bor: A fo gal ma zás ta ní tá sa a 6-12.
év fo lyam ok ban, 1960;

– Schnier erné Wurster Ilo na: Szak mai és
mód szer ta ni se géd könyv a ma gyar nyelv ta -
ní tá sá hoz az alap is ko la II. osz tá lyá ban,
1975;

– Ber tók Im re: A ma gyar és szlo vák nyelv ta -
ní tá sá nak ös  sze ve tő mód szer ta na, 1975;

– Géczi La jos: Az orosz nyelv ta ní tá sá nak
mód szer ta na, 1970.

A pe da gó gu sok és a szü lők szá má ra is adott

ki se géd köny ve ket az  SZKP:

– Bö ször mé nyi Já nos: Csa lád és is ko la,
1962;

– Mózsi Ferenc–Varsányi Lász ló: Elő ször az
is ko lá ban, 1968.

A gya kor ló pe da gó gu sok (ta ní tók, ta ná rok)

mun ká i ból két vá lo ga tás je lent meg a 60–70-es

évek ben:

Ta ní tói szem mel I-III. Ta nul mány-gyűj te -
mény, 1966–1971;

Mód szer ta ni ta nul má nyok, 1974.

Hasz nos ké zi könyv nek bi zo nyult Zsil ka Ti -

bor Po é ti kai szó tár cí mű mun ká ja, amely 1977-

ben je lent meg.

Egyes mi nisz té ri u mok ha tás kö ré be tar to zó

könyv ki adók is ad tak ki a mi nisz té ri um ál tal

fel ügyelt kö zép is ko lák (tech ni ku mok, szak kö -

zép is ko lák, szak mun kás kép zők) ta nu lói szá má -
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ra írt tan köny ve ket ma gyar nyel ven. (Fónod

1997)

Az 1989-es rend szer vál tás után, pon to sab -

ban a ki lenc ve nes évek kö ze pé től, sok szí nű vé

vált a ma gyar tan könyv ki adás Szlo vá ki á ban. A

Szlo vák Pe da gó gi ai Könyv ki adó Ma gyar Szer -

kesz tő sé ge mel lé leg in kább a Lil i um Aurum

zár kó zott fel, majd az Orbis Pic tus, a Terra Tan -

könyv ki adó és a Poľana ki adók. Nem csak tan -

köny ve ket, ha nem ún. se géd tan köny ve ket,

mun ka fü ze te ket és mód szer ta ni köny ve ket is

ki ad tak.

Alap is ko lá sok szá má ra ír tak tan köny ve ket (a

tel jes ség igé nye nél kül):

– Ma gyar nyelv és iro da lom: Ádám Zi ta,

Borvákné Cs. Irén, Bukor Er zsé bet, Csu ka

Má ria, Drozdík Ka ta lin, Fib iné H. Éva, Jó -

nás Jú lia, Krem mer Ju li an na, Len gyel Jú lia,

Cs. Lisz ka Györ gyi, Me zei Már ta, Nagy

Ador ján, Or vos Má ria, Papp Éva, Pálffyné

B. Edit, Si mon Má ria, Szuchy Mag dol na,

Törökné Sz. Adrien.

– Szlo vák nyelv és iro da lom: Benicky Ilo na,

Bernáth Er zsé bet, Ko vács Lász ló, Nagy

Ador ján, Or vos Má ria, Ska bela Ró zsa,

Bóna Irén, Ha lász Ani ta, Ko vács Zsu zsan -

na.

– Ze nei ne ve lés: Ko vács Zsu zsan na, Luko -

vics Má ria, Mol nárné N. Er zsé bet, Orso vics

Yvet t.

Kö zép is ko lás ok szá má ra:

– Ma gyar nyelv és iro da lom: Bole mant Lil la,

Csan da Gá bor, Gubíkné Har ma ti Má ria,

Hor váth Er zsé bet, Hor váth Pé ter, Hor váth

Ist ván, Höl gye Ist ván, Kováts Mik lós, Pár -

kány An tal, Patus Já nos, Sze berény iné Z.

Ju dit, Tankó Lász ló.

– Szlo vák nyelv és iro da lom: Var ga Jó zsef,

Var sá nyi Már ta.

– Tör té ne lem: Ko vács Lász ló, Si mon At ti la.

Spe ci á lis is ko lák ta nu lói szá má ra:

– Ma gyar nyelv és iro da lom: Csam bal Pi ros -

ka, Eg ri Er zsé bet, Hlavaty Mar git, Pán Ro -

zá lia, Sze ke res Ág nes, Zupkó Má ria.

– Ze nei ne ve lés: Svingerné H. Éva, Ür ge Má -

ria. (Fónod 2004)
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1. KÖZ MŰ VE LŐ DÉS

Szlo vá ki á ban az 1920-as évek től (az el ső köz -

tár sa ság, de a Szlo vák Ál lam ide jén is, és ez

foly ta tó dott az 50-es évek től a rend szer vál tá -

sig) fo lya ma to san lé te zett egy in téz mé nye sí tett

ál la mi fel nőtt ok ta tá si (nép mű ve lé si) rend szer,

mely nek szer ves ré szét ké pez te a kü lön rész -

leg ként mű kö dő ma gyar kép zés.

A kép zés ke re té ben az 1950-es évek től a

Nép mű ve lé si In té zet Ma gyar Osz tá lya a Cse -

ma dok kal együtt mű köd ve rend sze re sen szer -

ve zett tan fo lya mo kat ma gyar nép mű ve lők szá -

má ra, és je len te tett meg mód szer ta ni és szak -

mai ki ad vá nyo kat, il let ve a Nép mű ve lés c. fo -

lyó ira tot. 

1990 után meg szűnt a Ma gyar Osz tály, és

az új já a la kult Nem ze ti Nép mű ve lé si Köz pont

(NOC) ke re té ben nap ja in kig nincs ál la mi lag tá -

mo ga tott ma gyar kép zés (igaz, a gyér költ ség -

ve tés mi att a szlo vák kép zés is rend szer te len).

A já rá si nép mű ve lé si köz pon tok épü le tei egy

ré szét – fő leg a ma gyar lak ta te rü le te ken – a

Mat i ca sloven ská „pri va ti zál ta”.

A 90-es évek ben a ma gyar ci vil szer ve ze tek

pró bál ták pó tol ni eze ket a kép zé se ket – több-

ke ve sebb si ker rel (Cse ma dok, Márai Sán dor

Ala pít vány, SZMPSZ, Fó rum In for má ci ós

Köz pont, Ka ted ra Ala pít vány stb.).

A köz mű ve lő dés fo gal má nak kér dé se na -

gyon ös  sze tett ma Szlo vá ki á ban. Köz mű ve lő -

dé sen 1989 előtt ál ta lá ban az ama tőr és fél profi

mű vé sze ti moz gal mak, cso por tok ve ze tő i nek

szak mai to vább kép zé sét ér tet ték, amely a ma ga

esz köz tá rá val és le he tő sé ge i vel a fel nőtt la kos -

ság kul tu rá lis igé nye i nek ki szol gá lá sát tar tot ta

szem előt t.

1989 után ez a fo ga lom dif fe ren ci á ló dott. A

ha gyo má nyos köz mű ve lő dés fo gal ma több

olyan rész te rü let pon to sabb meg fo gal ma zá sát

tet te szük sé ges sé, ame lyek más-más meg kö ze -

lí tést és esz köz tárt igé nyel tek. Ilyen volt a fel -

nőtt ok ta tás, tré nin gek, ci vil, szak mai és mód -

szer ta ni kép zé sek, kom mu ni ká ci ós tré nin gek

stb. Ez nem pusz tán ter mi no ló gi ai prob lé ma -

ként je lent ke zett, ha nem egye di, spe ci á lis kép -

zé si for má kat, sőt in téz mé nyi meg ol dá so kat

kö ve telt meg.

1989 után az in téz mé nyi hát tér is gyö ke re -

sen át ala kult. Míg ko ráb ban a köz mű ve lő dé si

kép zé se ket ál la mi szer vek és in téz mé nyek vé -

gez ték (egye te mek, fő is ko lák, Nép mű ve lé si In -

té zet stb.), ad dig a 90-es évek ben ezek mel lett,

oly kor a ko ráb bi in téz mé nyek sze re pét is át vál -

lal va non prof it in téz mé nyek (pol gá ri tár su lá -

sok, egye sü le tek, szak mai szer ve ze tek, ala pít -

vá nyok stb.) vé gez ték ezt a mun kát. A kép zé si

pi a con fo ko za to san meg je len tek a pro fit ori en -

tált szer ve ze tek, in téz mé nyek is.

Je len leg na gyon sok szí nű ké pet mu tat a

köz mű ve lő dé si kép zés. Meg ta lál ha tók ben ne a

fen tebb jel zett for mák, ugyan ak kor na gyon ko -

or di ná lat lan is, a kép zé sek a pi a ci vi szo nyok tól,

il let ve az egyes in téz mé nyek anya gi le he tő sé -

ge i től füg ge nek.

A szlo vá ki ai ma gyar köz mű ve lő dé si és nép -

mű ve lé si kép zés ki ke rült az ál la mi fel ada tok

kö ré ből az zal, hogy meg szűnt a po zso nyi Nép -

mű ve lé si In té zet nem ze ti sé gi osz tá lya 1990-

ben. Az új já a la kult Nem ze ti Nép mű ve lé si Köz -

pont csak a köz igaz ga tá si egy sé gek szint jén

(ma gyar lak ta já rá sok), ott is a sze mé lyi ös  sze -

té tel től füg gő en fog lal ko zik a szlo vá ki ai ma -

gyar köz mű ve lő dés kér dé sé vel. Önál ló szek ci -
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ó ja, köz pont ja a ma gyar nép mű ve lé si és köz -

mű ve lő dé si kép zés nek nincs ma Szlo vá ki á ban.

En nek kö vet kez té ben meg szűn tek a ma gyar

szak mai ki ad vány ok és a fo lyó irat, ame lyek

min den faj ta ide o ló gi ai sal lang el le né re fon tos

ki egé szí tői és se gí tői vol tak a nép mű ve lői mun -

ká nak az el múlt év ti ze dek ben.

A Cse ma dok anya gi el le he tet le ní té se 1995-

ben az utol só le he tő sé gét is meg szün tet te an -

nak, hogy mód sze res, hos  szú táv ra ter ve zett,

ál la mi lag tá mo ga tott szak mai kép zé sek in dul -

ja nak be az egyes ré gi ók ban te vé keny ke dő nép -

mű ve lők, szak ve ze tők és kul tu rá lis ak ti vis ták

szá má ra.

Az el ső sor ban a Cse ma dok ból ki vált vagy

önál ló sult szak mai szer ve ze tek nem tud ták pó -

tol ni azt a hi ányt, amely a szak mai kép zé sek te -

rü le tén egy re ag gasz tób bá vált a ki lenc ve nes

évek má so dik fe lé ben.

Az új kép ző szer ve ze tek (Márai Sán dor

Ala pít vány, Fó rum In for má ci ós Köz pont,

SZMPSZ stb.) el ső sor ban az in téz mé nyi me -

nedzs ment, a ci vil szer ve ze tek mű kö dé sé nek

ha té kony sá gá ra össz pon to sí tot tak.

Vi szony lag fo lya ma tos volt a pe da gó gu sok

szak mai kép zé se, de az SZMPSZ rend kí vül

gaz dag prog ram kí ná la ta sem tud ta pó tol ni a 90-

es évek ele jé től gya kor la ti lag meg szűnt ál la mi -

lag fi nan szí ro zott ma gyar nyel vű pe da gó gus-

to vább kép zést.

Nem ala kult ki a szak mai kép zés, egy ál ta -

lán a fel nőtt kép zés egy sé ges rend sze re szlo vá -

ki ai ma gyar vo na lon, en nek kö vet kez té ben az

egyes – egyéb ként na gyon hasz nos nak bi zo -

nyu ló – kép zé sek is vissz hang és foly ta tás nél -

kül ma rad tak.

A Ma gyar or szá gon, vagy ma gyar or szá gi

rész vé tel lel meg va ló sult kép zé sek csak na gyon

szűk ré te get ér tek el, és nem min den eset ben

vol tak régióspeci fikusak.
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2. A NÉP MŰ VE LÉS JO GI HÁT TE RE

SZLO VÁ KI Á BAN

A Szlo vák Köz tár sa ság jog rend je ha son ló kép -

pen más or szá gok jo gi rend sze re i hez az elő írá -

sok szé les pa let tá ját so rol ja fel. A kér dés pon tos

és ala pos, min den igényt ki elé gí tő jo gi rend sze -

re zé sé nek ér de ké ben, elő írá sok töm ke le ge fog -

lal ko zik az adott te rü let tel. En nek az ál lí tás nak

lát szó lag el lent mond, hogy Szlo vá ki á ban a

nép mű ve lést il let ve a hoz zá kap cso ló dó nép -

mű ve lé si te vé keny sé ge ket, csak egy tö mör,

11§-t tar tal ma zó jo gi nor ma tag lal ja – a Szlo -

vák Köz tár sa ság Nem ze ti Ta ná csá nak 61/2000-

es szá mú, nép mű ve lés ről szó ló tör vé nye

(Zákon o osve tovej čin nos ti).

Eme jo gi elő írás 2000. feb ru ár já ban volt el -

fo gad va és az ad dig ha tály ban lé vő 52/1959-es

szá mú, azo nos meg ne ve zé sű tör vényt vál tot ta

fel. Az 1959-től al kal ma zott sza bá lyo zás az ak -

ko ri tár sa dal mi rend szer „tö ké le tes” al ko tá sa

volt, és tel jes mér ték ben a szo ci a lis ta rend szer

sa já tos sá ga it tük röz te. A tör vény be ve ze tő ré -

sze le szö gez te, hogy a nép mű ve lé si te vé keny -

ség leg fon to sabb cél jai a szo ci a lis ta kul tu rá lis

for ra da lom ból ered nek. A nép mű ve lés, mint fo -

ga lom, ma gá ba fog lal ta ré szint Cseh szlo vá kia

Kom mu nis ta Párt já nak po li ti kai irány vo na la it,

ide o ló gi ai rend sze rét, pon to sab ban azok elő tér -

be he lye zé sét, sőt, szó sze rint ki nyil vá ní tot ta,

hogy ez a te vé keny ség a kom mu nis ta párt ve ze -

té se alatt fej ten dő ki. Vég ered mény ben meg ál -

la pít ha tó, hogy en nek a tör vény nek in kább volt

agy mo sást elő idé ző és po li ti kai jel le ge, mint -

sem va lós nép mű ve lé si kül de té se. Az el telt idő -

szak alat t, a tör vény több al ka lom mal is mó do -

sít va volt, de egé szen a 1989-es rend szer vál tá -

sig meg tar tot ta a fen tebb már vá zolt po li ti kai

jel le gét. A tör vény ide o ló gi ai ré sze it 1991-ben

szün tet ték meg vég le ge sen.  

A Szlo vák Köz tár sa ság Al kot má nya, mint az

ál lam alap tör vé nye, nem is me ri a nép mű ve lés

fo gal mát. En nek el le né re az al ko tók nak si ke rült

be szer kesz te ni olyan ro kon fo gal ma kat, me lyek

így a nép mű ve lést köz ve tett mó don in teg rál ták

az al kot mány ba. A Pre am bu lum dek la rál ja a pol -

gá rok szel le mi és gaz da sá gi fej lő dé sé re va ló tö -

rek vé sét Szlo vá ki á ban. To váb bá az egyes alap -

ve tő jo gok ke re te in be lül meg ta lál ha tók a nép -

mű ve lés, mint ak ti vi tás, alap fel tét elei.

Tér jünk rá a 61/2000-es szá mú tör vény re. A

jog sza bály azon jo gi vi szo nyo kat tag lal ja, me -

lyek a nép mű ve lés ál ta lá nos for má it il le tik. Ez -

zel egyi de jű leg, a tör vény sza bá lyoz za a nép -

mű ve lé si lé te sít mé nyek jog ál lá sát Szlo vá ki á -

ban, to váb bá azon ala nyok jo ga it és kö te les sé -

ge it, akik ilyen lé te sít mé nye ket ala pí ta nak,

vagy tar ta nak fenn. Nem utol só sor ban a tör -

vény meg em lí ti a köz igaz ga tá si szer vek ha tás -

kör ét a nép mű ve lés te rén.

Ami a nép mű ve lés fo gal mát il le ti, a tör -

vény al ko tó a jog sza bály 2. §-ában nép mű ve lé -

si te vé keny sé get úgy ha tá roz ta meg, mint olyan

ak ti vi tá sok ös  szes sé ge, me lyek az ön kén tes ség,

a sze mé lyes ér dek lő dés, és az em ber ál tal ve le -

szü le tett al ko tá si kedv ré vén elő se gí tik az egyé -

nek sze mé lyi ség fej lő dé sét, kul tu rá lis be ál lí tó -

dá sa it. Egy na gyon szé les és tág meg fo gal ma -

zás ról van te hát szó. Bi zo nyos pon to sí tást

ugyan azon pa ra gra fus má so dik be kez dé se

nyújt, mely fel so rol ja azon mód sze re ket, me -

lyek elő se gí tik az em be rek kul tu rá lis és mű -

velt sé gi szint jé nek fej lesz té sét. Ezek kü lön fé le

jel le gű ek le het nek, kezd ve az in for má ci ók és

is me re tek köz ve tí té sé től, a nem ze ti ön azo nos -

ság és a nem ze ti sé gi-et ni kai kis seb sé gek iden -

ti tás tu da tá nak meg erő sí té sén át, a kör nye zet vé -

de lem, kép ző mű vé sze ti ne ve lés kü lön bö ző for -

má in és a tra dí ci ók ápo lá sán ke resz tül, egé szen

a tár sa da lom ra ve szé lyes je len sé gek meg elő zé -

sé ig, és más kul tu rá lis ak ti vi tá so kig. En nek

tük ré ben a nép mű ve lés fő jel lem zői add. 1) ön -

kén tes sé gen, ér dek lő dé sen és kre a ti vi tá son

alap szik, add. 2) hoz zá já rul az em be rek ál ta lá -

nos fej lő dé sé hez, add. 3) jel le ge tör vény ál tal

meg ha tá ro zott, és nem utol só sor ban, add. 4) az

egész te vé keny sé get egy nép mű ve lé si lé te sít -

mény biz to sít ja. Szak mai szem pont ból nép mű -

ve lé si cé lok ra ala pí tott lé te sít mény ál ta lá nos

jel le gű és spe ci á lis jel le gű le het – a tör vény

ezen felül kü lön is meg em lí ti a csil lag vizs gá lót

és pla ne tá ri u mot. 

A jog sza bály ér tel mé ben nép mű ve lé si in -

téz ményt ala pí tók szé les ré teg ből ke rül het nek
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ki. Így er re le he tő sé gük van az ezen a té ren bi -

zo nyos ha tás kö rök kel bí ró köz pon ti ál lam igaz -

ga tá si szerv nek, ke rü let nek, a köz ség nek, s más

jo gi és fi zi kai sze mély nek. Ez zel kap cso la to san

ér de mes meg em lí te ni azt a tör vény mó do sí tást,

me lyet a 416/2001-es tör vény ho zott, mely nek

ér tel mé ben az ál lam igaz ga tá si fel ada tok je len -

tős ré szét át ru ház ták a ke rü le ti és kör ze ti hi va -

ta lok ról az újon nan meg ala kult ke rü le ti ön kor -

mány zat ok ra és a köz sé gek re.  

A köz sé gek re át ru há zott köz igaz ga tá si fel -

ada tok kap csán ér de mes meg em lí te ni, a SZNT

369/1990-es szá mú, a köz sé gek jog ál lá sá ról

szó ló tör vé nyé nek 4. § 3. be kez dé sé nek h)

pont já ban fog lal ta kat, mely nek ér tel mé ben a

köz ség kö te les meg fe le lő fel té te le ket biz to sí ta -

ni a mű ve lő dés re, kul tú rá ra, a nép mű ve lés re, a

mű ked ve lő mű vé sze ti mun ká ra, a test ne ve lés re

és a sport te vé keny ség re. A fel sőbb szin tű ön -

kor mány za ti egy sé gek szin tén meg ha tá ro zott

fel ada tok kal bír nak, bár a 302/2001-es szá mú,

a ke rü le tek jog ál lá sá ról szó ló tör vény a „nép -

mű ve lés”, vagy „nép mű ve lé si te vé keny ség” ki -

fe je zé se ket nem tűn te ti fel. 

De tér jünk vis  sza a nép mű ve lő dé si te vé -

keny ség ről szó ló tör vény hez. Ez a tör vény ha -

tá roz za meg ugyan is kö ze lebb ről a Szlo vák

Kul tu rá lis Mi nisz té ri um, va la mint a ke rü le tek

nép mű ve lé si mun ká ban va ló rész vé tel ének fel -

ada ta it. A nép mű ve lé si te vé keny ség ben to vább -

ra is köz pon ti sze rep jut a kul tu rá lis mi nisz té ri -

um nak. Fel ada tai kö zé tar to zik töb bek közt a

meg fe le lő jo gi és in téz mé nyi hát tér ki ala kí tá sa

a nép mű ve lé si te vé keny ség fej lő dé sé hez, mű -

köd te té sé hez. Ezen felül a mi nisz té ri um tá mo -

gat ja az e te vé keny sé gek ből szár ma zó ér té kek

be mu ta tá sát, nép sze rű sí té sét itt hon és kül föld -

ön, és nem utol só sor ban or szá gos jel le gű nép -

mű ve lé si in téz mé nyek lét re ho zá sá ban vál lal

sze re pet. Az ál la mi nép mű ve lé si in téz mé nyek

jo gi sze mé lyi ség gel bír nak, já ru lé kos szer ve ze -

tek for má já ban.  A 6. § 2. be kez dé se két or szá -

gos jel le gű in téz ményt em lít, név sze rint a Po -

zso nyi Nem ze ti Nép mű ve lé si Köz pon tot és az

Ógyal la-i Köz pon ti Csil lag vizs gá lót. 

Ke rü le ti szin ten a nép mű ve lő dés meg szer ve -

zé se ma gá nak a ke rü let nek a fel ada ta. Az ál ta la

ala pí tott in téz mé nyek fel ada ta, egy szer smind

kö te les sé ge a köz mű ve lé si te vé keny ség biz to sí -

tá sa és ko or di ná lá sa, va la mint azon nép mű ve lő -

dés sel fog lal ko zó in téz mény ki je lö lé se, mely se -

gí ti a töb bi ek mun ká ját, egy be fog ja a kü lön bö ző

szer ve ze te ket. Az egyes in téz mé nyek ha tás kö re -

it or szá gos, re gi o ná lis és he lyi szin ten egy aránt,

azok ala pí tó ok ira tai ha tá roz zák meg. Bár a köz -

mű ve lő dést sza bá lyo zó tör vény köz vet le nül

nem tar tal maz za, a ter mé sze tes sze mé lyek és jo -

gi sze mé lyek szá má ra a fen tebb em lí tett te vé -

keny ség vég zé sé re a klas  szi kus har ma dik szek to -

ros in téz mé nyek áll nak ren del ke zés re. A ki fej tett

te vé keny sé gek kö rét a tár su lás, szer ve zet ha tá -

roz za meg sa ját cél ki tű zé sei alap ján. 

A tör vény ki mond ja, min den olyan nép mű -

ve lé si in téz mény, mely 2000. már ci u sa, a tör -

vény ha tály ba lé pé se előtt ala kult, to vább ra is

köz mű ve lő dé si in téz mény nek mi nő sül.

Vé gül sze ret ném meg osz ta ni azo kat a ta -

pasz ta la to kat, me lye ket az anyag gyűj tés fo lya -

mán sze rez tem. Mun kám so rán al kal mam nyílt

el be szél get ni kü lön bö ző köz mű ve lő dé si in téz -

mé nyek ben dol go zó sze mé lyek kel. Szin te egy -

be hang zó vé le mé nyük sze rint a je len le gi tör vé -

nyi hát tér az in téz mé nyes mun ka szá má ra nem

ele gen dő, nem tük rö zi azok el vá rá sa it, sa já tos -

sá ga it. A kö zel jö vő ben, épp ezért, tör vény mó -

do sí tás vár ha tó. Ahogy már em lí tet tem az

egyes in téz mé nyek va lós tar tal mi kö re (kül de -

té se) nagy ban függ az ala pí tók aka ra tá tól.

Olyan vé le mé nyek is fel me rül tek, me lyek

sze rint a re gi o ná lis nép mű ve lé si in téz mé nyek

szín vo na lá nak eme lé sé hez nagy ban hoz zá já rul -

na, ha a Nem ze ti Nép mű ve lé si Köz pont irá nyí -

tá sa alá tar toz ná nak.

3. FEL NŐTT OK TA TÁS – TÖR VÉ NYI

KE  RE TEK

A fel nőtt ok ta tás az 1997-ben el fo ga dott Tt.

386/1997. szá mú tör vény, il let ve an nak mó do -

sí tá sai ér tel mé ben szer ve ző dik, és az em lí tett

tör vény alap ján az ef faj ta kép zé si for ma az is -

ko la rend sze ren be lül fo lyó egyéb kép zé sek

mel lett köz fel adat nak mi nő sül, és ré sze az ál -

lam ok ta tá si rend sze ré nek.

A kép zé sek hi va ta los nyel ve az ál lam nyelv,

va gyis a szlo vák, il let ve amen  nyi ben a részt ve -
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vők azt igény lik, és a kép ző in téz mény en nek

ele get tud ten ni, más nyelv is le het. (Eb ben a

pont ban az ere de ti tör vényt mó do sí ta ni kel lett,

mi vel üt kö zött a 1995-ös nyelv tör vén  nyel: a ki -

sebb sé gek jo ga a mű ve lő dés re és in for má ció -

szer zés re az anya nyel ven.).

A tör vény min den ki szá má ra egyen lő jo go -

kat biz to sít az ilyen tí pu sú kép zé sek hez. Ez a

kép zé si for ma – az élet hos  szig tar tó ta nu lás el -

ve it kö vet ve –nincs élet kor hoz köt ve.

A tör vény meg en ge di a kép zés ös  szes for -

má ját (sze mi ná ri um, kur zus, is ko lá zás stb.),

bár mi lyen idő tar tam ban, ha gyo má nyos és új

mód sze rek kel (táv ok ta tás, e-learn ing, vi de o -

kon fe ren cia, le ve le ző for ma stb.).

Kép ző in téz mé nyek a tör vény ér tel mé ben

le het nek:

– is ko lai in téz mé nyek (alap-, kö zép- és fel ső -

fo kú),

– ma gán sze mé lyek és jo gi sze mé lyek in téz -

mé nyei.

Az ok ta tá si mi nisz té ri um bár mi lyen jel le gű

kép zést en ge dé lyez, de a nem akk re di tált kép -

zé sek nél nem ad ha tó ki hi va ta los irat a kép zés

el vég zé sé ről, így az nem je lent köz vet len

előnyt a részt ve vők nek.

Amen  nyi ben a kép ző in téz mény hi va ta los

irat tal kí ván ja el lát ni sa ját kép zé sé nek részt ve -

vő it, a kép zé si prog ra mot akk re di tál tat nia kell a

mi nisz té ri um nál. Az akkred itá ciós el já rást ez a

tör vény sza bá lyoz za.

Az akkred itá ció a kép ző in téz mény nek az

adott képzés(ek) meg va ló sí tá sá ra va ló szak mai

fel ké szült sé gé nek ál la mi hi te le sí té se.

Az akkred itá ció ki bo csá tá sá ról az ok ta tá si

mi nisz té ri um dönt az akkred itá ciós bi zott ság

aján lá sa alap ján.

Az akkred itá ció a kö vet ke ző fel té te lek tel -

je sí té sé hez kö tött:

– az in téz mény te vé keny sé gé ben sze re pel a

kép zés mint te vé keny ség,

– az in téz mény ki dol goz za a kép zés pe da gó -

gi ai do ku men tá ci ó ját és pro jekt jét (ter vét),

– az in téz mény biz to sít ja a szük sé ges ok ta tó -

kat (lek to ro kat) – akik nek nem kell az in -

téz mény al kal ma zott ja i nak len ni vagy más

szer ző dé ses vi szony ban áll ni uk, 

– biz to sít ja a kép zés hez szük sé ges mű sza ki és

anya gi fel té te le ket – ezt a tör vény nem rész -

le te zi.

Az akkred itá ciós iga zo lás 5 év re szól – az

adott kép zést ez után új ra kell je gyez tet ni, te hát

az akkred itá ciós idő nem hos  szab bít ha tó meg.

Az iga zo lás nem ru ház ha tó át más in téz mény -

re.

A kép ző in téz mény kö te le zett sé gei az

akkred itá ció el nye ré se után:

– a kép zé se ket a jó vá ha gyott do ku men tá ció

alap ján kell meg va ló sí ta nia, il let ve az eset -

le ges vál to zá sok ról tá jé koz tat nia kell a bi -

zott sá got,

– a kép zé sek ada ta i ról nyil ván tar tást kell ve -

zet nie – hely szín, részt ve vők, fel hasz nált

tan anyag ok, ki bo csá tott bi zo nyít vá nyok,

tan köny vek, egyéb se géd esz kö zök stb.,

– amen  nyi ben az ké ri, tá jé koz tat ni az akkred -

itá ciós bi zott sá got a ter ve zett kép zé sek he -

lyé ről, idő pont já ról, hogy azt a bi zott ság

köz vet len for má ban tud ja el len őriz ni,

– tá jé koz tat nia kell a bi zott sá got a név- és

cím vál to zá sok ról, il let ve az in téz mény eset -

le ges meg szű né sé ről.

Az ok ta tá si mi nisz té ri um to váb bi fel ada tai: 

– szak mai kon zul tá ci ót biz to sít és in for má ci -

ó kat nyújt a kép ző in téz mé nyek nek, 

– el len őr zi a kép zé sek szín vo na lát,

– ve ze ti a kép zé sek és az akkred itá ciós bi zott -

ság mun ká já nak nyil ván tar tá sát.

Az akkred itá ciós bi zott ság a mi nisz té ri um

ta nács adó szer ve. A bi zott ság tag ja it az ok ta tá -

si mi nisz ter ne ve zi ki – kép zés ben jár tas szak -

em be re ket a köz pon ti ál la mi hi va ta lok, a he lyi

ál la mi hi va ta lok szer vei, te rü le ti ön kor mány -

zat ok, a mun ka ügyi hi va ta lok és szak mai szer -

ve ze tek ja va sol hat nak. Nem le het vi szont a bi -

zott ság tag ja va la mely kép ző in téz mény kép vi -

se lő je – ez zel elő zik meg a jog ta lan előny höz

ju tást, az eset le ges ér dek üt kö zé se ket.

A bi zott ság mű kö dé sét a mi nisz té ri um ál tal

ki bo csá tott alap sza bály irá nyít ja – a tör vény

pél dá ul nem szab ja meg a bi zott ság tag ja i nak

szá mát, mű kö dé si ide jü ket, a bi zott ság bel ső

szer ve it.

Ál ta lá no san le szö gez het jük, hogy a szlo vá ki -

ai fel nőtt kép zés ről szó ló tör vény meg le he tő sen
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la za, je len tő sebb fel ügye le tet vagy el len őr zést

nem ga ran tál. Az akkred itá ciós bi zott ság az el -

len őr ző fel ada tot a kép zé sek je len le gi szá ma mi -

att kép te len el vé gez ni (je len leg több mint 4000

kép zést tar ta nak nyil ván), a kép ző in téz mé nyek

pe dig nem kö te le sek éves je len té sek kel vagy más

for má ban do ku men tál ni te vé keny sé gü ket.

4. A FEL NŐT TKÉPZÉSEK SZER KE ZE TE

Ez a „to le ráns” tör vény vi szont előny te len a

ma gu kat ké pez ni kí vá nó sze mé lyek nek, mi vel

nincs szak mai ga ran cia a kép zé sek szín vo nal -

ára és hasz nál ha tó sá gá ra. Előny te len a ko moly

kép ző in téz mé nyek szá má ra is, mi vel nagy te ret

en ged a kon ku ren ci á nak, olyan in téz mé nyek -

nek is, ame lyek va ló di fel ké szült ség és szak mai

szín vo nal nél kül vág nak be le a kép zé sek be csu -

pán a pil la nat nyi nye re ség ked vé ért.

A kép ző in téz mé nyek szá ma két év alatt át -

lag ban 30 szá za lék kal emel ke dett. A je len tős

emel ke dés meg le pő mó don a fő is ko lák nál, il -

let ve a non-pro fit in téz mé nyek nél és az egyéb

(te hát nagy részt ál la mi) in téz mé nyek nél ta -

pasz tal ha tó. A 2004-es ál la pot hoz ké pest a pro -

fit ori en tált cé gek po zí ci ó ja gyen gült.

A kép zé sek be a várt nál ala cso nyabb mér -

ték ben kap cso lód nak be az is ko la rend sze ren

be lü li in téz mé nyek – ös  sze sen alig több mint

20%-át te szik ki az ös  szes kép ző in téz mény nek.

És kü lö nö sen ala csony a fő is ko lák rész vé te le a

kép zés ben, ho lott a fel nőtt kép zés ben ép pen ne -

kik van a leg na gyobb ta pasz ta la tuk, és leg jobb

szak em ber gár dá juk.

A szak kép zést nyúj tó kö zép fo kú in téz mé -

nyek (szak kö zép is ko lák és szak mun kás kép -

zők) ma ga sabb rész vé te le fő ként az zal ma gya -

ráz ha tó, hogy ezek olyan mű sza ki fel sze re lé -

sek kel ren del kez nek, me lyek alap ve tő en szük -

sé ge sek az át kép zé sek hez (fő ként szak mun kás-

fel ké szí tés), és el ső sor ban eze ken a te rü le te ken

mo zog nak.

A kép ző in téz mé nyek zö mét a pro fit-ori en -

tált cé gek és ma gán vál lal ko zás ok te szik ki –

eb ből ar ra le het kö vet kez tet ni, hogy a fel nőtt -

ok ta tás ha zánk ban „jó üzlet“.
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For rás: http://www.minedu.sk/DVZ/dvz.htm
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59. táblázat. Kép ző in téz mé nyek rész vé te le a kép zé sek ben – a kép zé sek szá ma alap ján

For rás: http://www.minedu.sk/DVZ/dvz.htm



A nonpro fit in téz mé nyek rész vé te le a kép -

zé sek ben fő ként hi ány pót ló jel le gű, bi zo nyos

tí pu sú kép zé se ket fő ként ők nyúj ta nak.

Az egyéb in téz mé nyek rész vé te le je len tő -

sen meg nőtt – ezt a ka te gó ri át két nagy cso port -

ra oszt hat juk. El ső az ál la mi in téz mé nyek ke re -

té ben lét re ho zott kép zé si in téz mé nyek, ame -

lyek a sa ját em be re ik és al kal ma zot ta ik to vább -

kép zé sé re ala kul tak és sza ko sod tak. Sa ját pro -

fil ju kon be lül ren del kez nek szak em be rek kel a

kép zé sek meg va ló sí tá sá ra. Ezek a költ ség ve -

tés ben elő re ter ve zett kép zé si pén zek ből fi nan -

szí roz zák kép zé se i ket.

A má sik je len tős cso port az ön kor mány zat -

ok ál tal mű köd te tett kép ző- és mű ve lő dé si köz -

pon tok. Ezek az 1989 előt ti nép mű ve lői köz -

pon tok utó dai (ma rad vá nyai), ame lyek nek si -

ke rült át vé szel ni ük a rend szer vál tást. Ál ta lá ban

nem ren del kez nek sa ját pro fil lal – bár mi lyen tí -

pu sú kép zést vé gez nek, amely re igény van. A

leg utób bi idő kig ezek az in téz mé nyek költ ség -

ve té si hoz zá já ru lás ból mű köd tek, de a köz igaz -

ga tá si de cent ra li zá ció fo lya mán az el múlt két

év ben fo ko za to san át ke rül tek a he lyi és te rü le ti

ön kor mány zat ok fel ügye le te alá. Mi vel az ön -

kor mány za ti fi nan szí ro zás Szlo vá ki á ban elég

ne héz ke sen mű kö dik az át me ne ti idő szak mi -

att, va la mint a gaz da sá gi lag le ma radt ré gi ók -

ban ál lan dó költ ség ve té si hi án  nyal küzd, ezért

ezek az in téz mé nyek ko moly ve szély be ke rül -

tek. Szá muk ra az egyik le het sé ges túl élé si

esély ép pen az ilyen jel le gű kép zé sek mű köd te -

té se, me lyek nek be vé te lé ből ki egé szít he tik

apa dó költ ség ve té sü ket. Vi szont ép pen ezek

azok az in téz mé nyek, akik sa ját szak em ber gár -

dá val nem ren del kez nek, hi szen az al kal ma zot -

ta kat ál ta lá ban csak a mű ve lő dés-szer ve zés ben

ké pez ték ki.
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60. táblázat. A kép zé sek meg osz lá sa té má juk sze rint

For rás: http://www.minedu.sk/DVZ/dvz.htm



A kép zé sek te rü le tén a leg szem be tű nőbb az

in for ma ti kai kép zé sek ará nya 15% fe lett. Ezen

kép zé sek nél a ma gas arányt le het po zi tí van és

ne ga tí van is ér té kel ni. Egy részt ör ven de tes,

hogy ilyen sok le he tő ség van az ilyen jel le gű

kép zé sek re, de a kép zé sek tar tal ma szem pont -

já ból zöm mel (kö rül be lül az ese tek ľ ré szé ben)

tel je sen alap fo kú fel hasz ná lói ok ta tás ról van

szó. Ezek a kép zé sek so kat se gít het nek azok -

nak az idő sebb ge ne rá ci ók nak (30 és 50 év kö -

zött), akik az is ko lá ban még nem ta lál koz tak

szá mí tó gép pel, és így alap ve tő is me re te ik hi á -

nyoz nak. A kép zé sek idő tar ta ma vi szont na -

gyon rö vid (át la ga 20–40 óra kö zött mo zog),

ami vi szont ke vés egy olyan sze mély nek, aki -

nek ez az el ső ta lál ko zá sa a szá mí tó gép pel. Az

utol só két év ben meg sza po rod tak az ECDL

vizs gá ra fel ké szí tő kép zé sek, ame lyek cer ti -

fiká tu mot nem nyúj ta nak, de eme lik a részt ve -

vők esé lye it an nak meg szer zé sé re. Ez a tény

ak kor ér de kes, ha tud juk, hogy Szlo vá ki á ban a

köz igaz ga tá si át szer ve zé sek kap csán alap kö ve -

tel mén  nyé tet ték az ál la mi al kal ma zot tak in for -

ma ti kai fel ké szült sé gét – jobb hí ján ezt úgy ha -

tá roz ták meg, hogy min den ál la mi al kal ma zott -

nak meg kell sze rez nie leg alább az alap fo kú

fel hasz ná lói ECDL bi zo nyít ványt. Ter mé sze te -

sen en nek a cél nak az el éré sé hez je len tős pénz -

esz kö zö ket is ren delt a kor mány. Ez te rem tett

egy új, és fi ze tő ké pes pi a cot az ilyen kép zé sek

szá má ra. A fel ké szí té sek na gyobb ré szét ter mé -

sze te sen pro fit ori en tált cé gek vég zik, ki sebb

rész ben még az ál la mi in téz mé nyek van nak je -

len. 

Az utób bi két év ben akk re di tált kép zé sek -

nél már ör ven de tes az Inter net-használa tra va ló

fel ké szí tés, és rész ben meg je le nik a sa ját hon -

lap ké szí té sé nek ok ta tá sa is. De ezek is elég rö -

vi dek óra szám ban, és kor lá to zott tí pu sú prog ra -

mok kal fog lal koz nak.

A töb bi kép zés vi szont ki mon dot tan csak

ma ga san spe ci a li zált szak em ber gár dá nak szól:

rend szer gaz dák nak, ipa ri szak mér nö kök nek,

sta tisz ti ku sok nak, ma te ma ti ku sok nak stb.

A kö vet ke ző fel tű nő en ma ga san kép vi selt

ka te gó ria a me nedzs ment-mar ke ting te rü let.

En nek ará nya azért szem be tű nő, mert meg ha -

lad ja va la men  nyi ipa ri tí pu sú kép zés ös  sze gét.

Az ugyan igaz, hogy a me ne dzse rek és mar ke -

ting szak em be rek te rü le tén az or szág ré geb ben

hi ányt szen ve dett, hi szen ezek a tár gyak nem

sze re pel tek 1989 előtt az ok ta tás ban, de nincs

iga zán mód ja ér vé nye sül ni a mar ke tin ges vagy

me ne dzser szak em ber nek, ha nincs olyan szak -

mun kás, aki a ter mé ket elő ál lít sa. Ez a te rü let

va ló szí nű leg di vat szak má vá vált az el múlt

évek ben, és most már túl ter me lés kezd mu tat -

koz ni e té ren.

Eb ben a ka te gó ri á ban je len nek még meg a

pro jekt me ne dzser-kép zé sek is (ezek 2002-től

sza po rod tak gom ba mód ra), ame lyek fő ként

EU-s pro jek tek írá sá ra és me ne dzse lé sé re sza -

ko sí ta nak. Ezek nek ha té kony sá gá ról elég ne -

héz még ké pet al kot ni, hi szen az Eu ró pai Uni -

ós prog ra mok ha zánk ban csak most fut nak fel

iga zán (fő ként a kis vál lal ko zói szfé rá ban).

Új te rü let ként je lent ke zik eb ben a té ma kör -

ben az utób bi két év ben az ön kor mány za ti és

köz igaz ga tá si me nedzs ment, amely szin tén hi -

ány pót ló ként van je len a pi a con, és je len tős se -

gít sé get je lent a köz igaz ga tás de cent ra li zá ci ó -

nál fel lé pő prob lé mák or vos lá sá ban – szak em -

ber hi ány, rossz gaz dál ko dás, az EU-s for rá sok

me rí té sé nek hi á nya stb.

Szem be tű nő a nyel vi ok ta tá sok szá má nak

di na mi kus emel ke dé se. Az ál ta lá nos nyelv tan -

fo lyam ok mel lett az utol só idő szak ban meg sza -

po rod tak a spe ci fi kus fel ké szí té sek – te hát az

egyes szak mák hoz kö tő dő szak nyel vi fel ké szí -

tés (üz let kö tők, pénz ügyi szak em be rek szá má -

ra). Ez mu tat ja, hogy mely te rü le tek fi ze tő ké -

pe sek a pi a con, vi szont csök ken az ál ta lá nos

nyel vi ala po kat nyúj tó kép zé sek ará nya.

To váb bi ki ma gas ló te rü le tet a sze mé lyi ség -

fej lesz tő prog ra mok al kot ják, me lyek nek tar tal -

mát és ha tá sát na gyon bi zony ta lan meg ha tá roz -

ni. Fő té má ik a kar ri er épí tés, ön fej lesz tés (ál ta -

lá nos), az ori en tá ció a mun ka erő pi a con, a le -

sza ka dó ré te gek (vég zett ség nél kü li cso por tok)

mo ti vá ci ó ja, va la mint az el sőd le ges mun ka nél -

kü li ré teg (azok a fi a ta lok, akik az is ko la el vég -

zé se után azon nal mun ka nél kü li vé vál tak) ak ti -

vá ci ó ja. Már az is elég két sé ges, hogy ho gyan

ké pes egy 40 órás pszi cho ló gi ai tré ning ha té ko -

nyan se gí te ni azo kat a 40-55 év kö zöt ti mun ka -

nél kü li e ket, akik az elő ző rend szer ben meg szo -
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kott szo ci á lis biz ton ság után át me net nél kül ke -

rül tek a pi a ci kö rül mé nyek ha ra pó fo gó já ba. Az

vi szont, hogy mi ben se gít het egy jó fel ké szü lés

az ál lás in ter jú ra, ha a mun ka nél kü li még érett sé -

gi vel sem ren del ke zik, már egy ér tel mű: sem mi -

ben. A leg ért he tet le nebb az egész ben, hogy ilyen

tí pu sú kép zé se ket az ún. hát rá nyos ré gi ók ban is

re a li zál tak, ahol va ló ban nem sze mé lyi ség vagy

hoz zá ál lás kér dé se a mun ka hely meg szer zé se,

hi szen olyan ma gas a mun ka nél kü li ség ará nya,

hogy egy sze rű en kép te len ség mun kát ta lál ni

(Pél dá ul: A kas sai ke rü let ben te rü le ten ként a

mun ka nél kü li ek ará nya el éri a 37%-ot, és

ugyan eb ben a ke rü let ben 24000 mun ka nél kü li re

kb. 300 sza bad mun ka hely jut!)

Az ilyen jel le gű kép zé sek va lós élet re hí vó -

ja az EU-s Hu mán erő for rás-fej lesz tő tá mo ga tá -

si prog ram volt, amely ko moly pénz ös  sze gek -

kel tá mo gat ta a kép zé sek mel lett a má sod la gos

prog ra mo kat is: kar ri er-ta nács adás, mun ka köz -

ve tí tés és a mun ka nél kü li ek mo ti vá ci ós és ak ti -

vá ci ós prog ram ja it. Eze ken a kép zé se ken ke -

resz tül te hát je len tős tá mo ga tá sok hoz le he tett

jut ni, de ha té kony sá guk az or szág je len le gi

gaz da sá gi és mun ka erő-pi a ci vi szo nyai mi att

egy sze rű en ninc s.

Az ál la mi al kal ma zot tak kép zé se ki zá ró lag

ide ig le ne sen vagy ál lan dó jel leg gel a köz igaz -

ga tás ban dol go zó sze mé lyek fel ké szí té sét és

kép zé sét szol gál ja. Olyan tan tár gya kat tar tal -

maz, mint a kö zös ala pok, a spe ci á li san meg kö -

ve telt tu dás anyag, kom mu ni ká ció, szer ve zés.

Né hány kép zés ese té ben rész le te zik, hogy mely

te rü let re ké szí tik fel az il le tő ket (ok ta tás ügy, ci -

vil vé de lem stb.). Ál ta lá nos idő tar ta muk 40

óra. Ezek a kép zé sek egy ér tel mű en nem érin tik

az ál ta lá nos fel nőtt kép zést, hi szen csak egy

szűk, zárt és elő re meg ha tá ro zott cso port nak

szól nak. Ezek az is me re tek nem is hasz no sít ha -

tók más te rü le te ken, mint az ál la mi szfé ra. Lét -

re jöt tü ket fő ként az in do kol hat ta, hogy a köz -

igaz ga tá si re for mok so rán új kö ve tel mé nye ket

tá masz tot tak az ál la mi és köz al kal ma zot tak kal

szem ben: szi go rúbb kva li fi ká ci ós el vá rá so kat

és rend sze res to vább kép zé si kö te le zett sé ge ket.

Ezek nek a kép zé sek nek te hát csak az ap pa rá tu -

so kon be lül van ha tá suk, de so ha nem vál nak

nyi tot tá szé les kö zön ség szá má ra. Szá muk az

utób bi két év ben nem nőtt, amely nek leg főbb

oka a fel jebb le írt spe ci a li zált köz igaz ga tá si

kép zé sek meg je le né se. 

A kis vál lal ko zói prog ra mok ge ne rá ló ja

egye ne sen a Nem ze ti Mun ka ügyi Hi va tal volt,

amely a ma gas mun ka nél kü li ség or vos lá sá ra

ön fog lal koz ta tó prog ra mot in dí tott be még a

90-es évek kö ze pén. A prog ram lé nye ge az

volt, hogy mi vel egy re több nagy fog lal koz ta tó

vég zett lét szám le épí tést vagy zárt be vég leg,

ezért tá mo gas sák a kis vál lal ko zói szfé rát,

amel  lyel a mun ka nél kü li esé lyt kap, hogy sa ját

vál lal ko zás sal te remt se elő meg él he té sét. A

prog ram ele in te vis  sza nem té rí ten dő köl csö -

nök kel se gí tet te a vál lal ko zást ala pí tó mun ka -

nél kü li e ket. A prob lé ma azon ban az volt, hogy

a kez dő vál lal ko zó nak sem mi lyen is me re tei

nem vol tak ar ról, ho gyan is kell egy ilyen vál -

lal ko zást ve zet ni, ezért ál ta lá ban csőd be is

men tek – a tá mo ga tás pe dig el úszott. Ezért in -

dí tot ták be a vál lal ko zói kép zé se ket, hogy nö -

vel jék az em be rek esé lye it a si ke res vál lal ko -

zás ra. A prog ra mok má ig fut nak, mi köz ben a

tá mo ga tá so kat (le szá mít va a leg ros  szabb hely -

zet ben lé vő ré gi ó kat) már le épí tet ték, és az ál -

ta lá nos adó- és tár sa da lom biz to sí tá si rend szer

egy ál ta lán nem ked vez a kis vál lal ko zók nak. A

kor mány po li ti ka te hát ön ma gá nak mon dott el -

lent, és erő sen vis  sza is esett az em be rek vál lal -

ko zói ked ve. 
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A táb lá zat nem bont ja a kép ző in téz mé nye -

ket tí pu suk sze rint, ezért azok nak rész vé tel ét

rö vi den be mu tat nánk:

A szak mun kás kép ző in téz mé nyek nél a kép

elég tisz ta és egy ér tel mű: fő ként sa ját szak te rü -

let ükön be lül vé gez nek kép zé se ket, hi szen eh -

hez meg van nak az esz kö ze ik, szak ok ta tó ik és

fel sze re lé sük. Ke vés bé hasz nál ják ki egyéb le -

he tő sé ge i ket: a nyel vi ok ta tó kat és a szá mí tó gé -

pes be ren de zé se i ket. Fel ada tuk a fel nőtt kép zés -

ben fő ként a mun ka nél kü li ek át kép zé sé ben van

– ké pe sek gyor san, ha té ko nyan és so kak szá -

má ra el ér he tő en ké pez ni olyan szak mák ra,

ame lyek ben pil la nat nyi lag igény mu tat ko zik a

mun ka erő pi a con.

A szak kö zép is ko lák nál szin tén ké zen fek vő,

hogy el ső sor ban sa ját te rü le tü kön be lül mo zog -

ja nak – nem is akadt pél da az el len ke ző jé re.

Ezek az in téz mé nyek már gyak rab ban ki egé szí -

tik kí ná la tu kat nyel vi és in for ma ti kai ok ta tás -

sal, ami je len tős le het a fel nőtt kép zés ben. El ső -

sor ban azért, mert ilyen tí pu sú in téz mény a ki -

sebb vá ro sok ban is mű kö dik (ál ta lá ban a 8-10

000 főt szám lá ló vá ro sok ban már van egy érett -

sé git nyúj tó szak is ko la, ha gim ná zi um nincs

is), így eze ket a kép zé se ket el ér he tő vé te szi a

he lyi kö zös sé gek nek ott is, ahol nincs nyelv is -

ko la vagy más sza ko so dott kép ző in téz mény.

Ez zel se gí tik azo kat, akik kön  nyeb ben el tud -

nak he lyez ked ni egy ide gen nyelv is me re té ben

vagy a szá mí tó gép-fel hasz ná lói tu dá suk kal.

A gim ná zi u mok ará nya ala csony a töb bi kö -

zép is ko lai in téz mény hez ké pest – a kép zé sek

pro fil ja vi szont meg fe lel a le he tő sé ge ik nek. Az

ide gen for ga lom te rü le tén ide gen ve ze tők kép -

zé sét vég zik, a lek tor kép zé sen be lül pe dig az

alap is ko lai és kö zép is ko lai ta ná rok fel ké szí té -

sét a ha té ko nyabb mun ká ra.
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61. táblázat. Kö zép fo kú ok ta tá si in téz mé nyek ál tal nyúj tott kép zé sek

For rás: http://www.minedu.sk/DVZ/dvz.htm



A fő is ko lák ese té ben a kép zé sek na gyob bik

fe le már erő sen kö tött az in téz mény sza ko so dá -

sá hoz. Je len tős sze re pük van az ok ta tó-kép zés -

ben, de ez szin tén fő ként az alap- és kö zép is ko -

lai ta ná rok to vább kép zé sét je len ti. Ezek nek a

szak em be rek nek se gí te nek tan tár gya i kon be lü -

li to vább kép zés ben vagy al ter na tív ok ta tá si

mód sze rek el sa já tí tá sá ban. Je len tő sen csök kent

a me ne dzser-tí pu sú ok ta tá si cso ma gok szá ma –

eze ket a kép zé se ket ál ta lá ban az ál la mi in téz -

mé nyek és pro fit cé gek vet ték át tő lük.
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62. táblázat. Fő is ko lai szin tű ok ta tá si in téz mé nyek ál tal kí nált kép zé sek

For rás: http://www.minedu.sk/DVZ/dvz.htm



A pro fit ori en tált kép zők ese té ben a pa let ta

már sok kal szí ne sebb, és több kö vet kez te tést is le

le het von ni be lő le. El ső sor ban, hogy sok ilyen

cég ép pen a mun ka nél kü li-át kép ző prog ra mok

ki hasz ná lá sá ra jött lét re (ezek re utal a vál lal ko zói

és sze mé lyi ség fej lesz tő prog ra mok na gyon ma -

gas ará nya a töb bi in téz mény hez ké pest). Az

utol só két év ben be állt el moz du lás vi szont mu -

tat ja, hogy vé get ér tek azok a prog ra mok, ame -

lyek a kis vál lal ko zó kat tá mo gat ták – ará nyuk je -

len tő sen vis  sza esett. Meg nőtt vi szont az ér dek lő -

dés a nyel vek iránt – ezek nek szá ma és ará nya

meg nőtt. Ha meg néz zük az utób bi két év mun ka -

erő-pi a ci tá mo ga tá si prog ram ja it, ak kor ért he tő -

vé vá lik, hogy mi ért nőtt to vább a sze mé lyi ség -

fej lesz tő és ún. ori en tá ci ós prog ra mok szá ma.

Ezek nek tar tal má ról és ef fek ti vi tá sá ról már az

ös  szeg ző táb lá zat nál szól tunk. A szak mun kás -

kép zés ará nya az utób bi két év ben gyön gült, és

meg je len tek az egyes „ke re sett” szak mák ra va ló

fel ké szí té sek – ezek, mint be ta ní tott mun kás vég -

zett sé get nyúj ta nak el ső sor ban az épí tő ipar és a

gép gyár tás (au tó gyá rak) szá má ra. 

Je len tő sen meg emel ke dett a lek tor kép zé sek

szá ma – a szin te nem is lé te ző egy da rab kép -

zés hez ké pest már 15 ilyen sze re pel a kép zés -

ben. Hogy ezek ke re té ben az in téz mé nyek sa ját

lek tor gár dá ju kat erő sí tik-e, vagy ál ta lá nos kép -

zést vé gez nek, az saj nos nem de rül ki a nyil vá -

nos ság ra ho zott anya gok ból.

A töb bi te rü le ten szin te sem mi lyen el moz -

du lás nem tör tént. 
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63. táblázat. Pro fit ori en tált in téz mé nyek ál tal kí nált kép zé sek

For rás: http://www.minedu.sk/DVZ/dvz.htm



A non-pro fit in téz mé nyek nél ér de kes ket -

tős sé get fi gyel he tünk meg: egy részt fel vál lal -

nak olyan te rü le te ket, ame lyek „pénzt hoz nak”

szá muk ra (szá mí tó gé pes, kis vál lal ko zás, ide -

gen nyelv, köny ve lés, ál la mi kép zé sek), más -

részt hi ány pót ló in téz mé nyek ként ok tat nak

azok ban a té mák ban, ame lyek fon to sak a kö -

zös sé gek szá má ra. Kezd het jük rög tön a szo ci á -

lis mun kák nál, amely ezek ben az ese tek ben

már va ló di szo ci á lis mun kát je lent: fo gya té kos

em be rek és gye re kek gon do zá sa, fo gya té kos-

as  szisz ten sek kép zé se, öreg gon do zás, be teg -

gon do zás. Ugyan ak kor meg ta lál ha tó itt a kéz -

mű ipar ese té ben ha gyo má nyos mes ter sé gek

ok ta tá sa is, ame lye ket mun ka nél kü li ek vagy

fo gya té ko sok szá má ra dol goz tak ki.

Me nedzs ment ka te gó ri á ban szin te ki zá ró lag

pro jekt me nedzs ment és ci vil in téz mé nyek me -

nedzs ment je vagy mar ke ting je sze re pel. Ez egy

kény sze rí tő kö rül mé nyek nek kö szön he tő, hi -

szen a ci vil szer ve ze tek irá nyí tá sa, mű köd te té -

se se hol sem tan anyag, és sok ban el tér a gaz da -

sá gi szfé ra sza bá lya i tól. Így ezek a szer ve ze tek

sa ját ma gu kat kép zik, hogy ha té ko nyab ban

mű köd je nek.

A lek tor kép zés itt is 1-ről 10-re emel ke dett.

Ezek ki mon dot tan a ci vil ok ta tók fel ké szí té sét

cé loz zák meg, fel te he tő leg a lek tor hi ány mi att.

Ál ta lá no san jel lem ző ugyan is, hogy a non-pro -

fit szek tor ban kez dő, ta nu ló és gya kor la tot

szer ző tré ne rek és ok ta tók a kel lő szak mai szint

el éré se után át men nek dol goz ni a pro fit szfé rá -

ba, ahol tu dá suk ból meg tud nak él ni.

A té mák alap ján lát hat juk, hogy a ci vi lek

nem fog lal koz nak az egyéb ként si ke res té mák -

kal. Pél dá ul az ide gen for gal mi kép zé sek nél a

fő té ma az agro tur isztika, a vi dé ki tu riz mus és

egyéb vi dék fej lesz tő jel le gű pro fi lok. Te hát

olyan te rü le tek, ame lyek kel se gít he tik a vi dé -

ken, ros  szabb gaz da sá gi kö rül mé nyek kö zött

élő ket.
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64. táblázat. A non-pro fit in téz mé nyek ál tal kí nált kép zé sek

For rás: http://www.minedu.sk/DVZ/dvz.htm



Az egyéb in téz mé nyek nél leg szem be tű nőbb

a min dent fe lül mú ló nö ve ke dés: az in téz mé nyek

szá ma és a kép zé sek szá ma is több mint két sze -

re sé re nőt nem egé szen két év alat t. Er re a je len -

ség re már utal tunk az elem zés ele jén: a köz igaz -

ga tá si szer vek gyors tem pó ban ki ala kí tot ták sa -

ját in téz mé nyi hát te rü ket a köz al kal ma zot tak

fel ké szí té sé re és to vább kép zé sé re. Ez zel a kép -

zé sek re szánt köz pén zek gya kor la ti lag át men nek

az ál lam egyik zse bé ből a má sik ba. Hogy a kép -

zé sek szín vo na lát és mi nő sé gét mi lyen lek tor -

gár dá val és mód szer tan nal ala kít ják ki, ar ról saj -

nos szin tén nem in for mál nak a nyil vá nos ada -

tok. A me ne dzse ri, pénz ügyi és in for ma ti kai

kép zé sek je len tős ré szét ezek a kép zé sek és in -

téz mé nyek te szik ki. A me ne dzse rek nél el ső sor -

ban – mint már em lí tet tük – az ön kor mány za ti és

köz igaz ga tá si me nedzs ment pre fe rált. Az in for -

ma ti kai kép zé sek fő ként fel ké szí tő prog ra mok

az ECDL cer ti fiká tum meg szer zé sé re. 

A nyel vi kép zé sek nél már in kább az egyes

cé gek és ban kok sa ját kép ző in téz mé nyei je len -

nek meg, akik al kal ma zot ta ik nyel vi tu dá sá nak

gya ra pí tá sá ra tö re ked nek.

Az akkred itá ció val nem ren del ke ző kép zé -

se ket nem iga zán le het ele mez ni, bár fel te he tő -

en sok kal in kább el lát ják a ne mes fel ada tot, va -

ló san ke let ke ző lo ká lis igé nyek re re a gál nak,

vagy szű kebb szak mai cso por tok el kö te le zett -

sé gé ből fa kad nak. Ezek a kép zé sek nem rend -

sze re sek, nin cse nek hi va ta lo sít va, vagy a he lyi

kö zös ség vagy va la mely szak mai szer ve zet va -

ló sít ja meg sa ját igé nyei alap ján. Ép pen ezért

nem sze re pel nek nyil ván tar tás ban és sta tisz ti -

ká ban, te hát csak kü lön ku ta tó mun ká val tár ha -

tók fel.
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AKÁC S, ŠTE FAN

1995 (sz erk.) Do ku men tu mok gyűj te mé nye. 2.
rész. Bratislava, Hlas ľudu.

1996 (sz erk.) Do ku men tu mok gyűj te mé nye. 3.
rész. Bratislava, Hlas ľudu.

AL BERT SÁN DOR

2004 Selye Já nos Egye tem. Ko má rom, KT.

2005 Az in du ló Selye Já nos Egye tem. Ko má -

rom, KT.

2006 Az épü lő Selye Já nos Egye tem. Ko má -
rom, KT.

BALLA KÁL MÁN

1990 (sz erk.) Ter ve zet a cseh szlo vá ki ai ma -
gyar tu do má nyos élet in téz mé nyi rend -
sze ré nek ki ala kí tá sá ra. In TÓTH KÁ -

ROLY (össze áll.): Új Min de nes Gyűj te -
mény 9., Po zsony, Ma dách.

BÁR CZI ZSÓ FIA

2004 Ma gyar iro da lom Cseh/Szlo vá ki á ban,
1918–2004. Pró za iro da lom (1989–2005).
In FÓNOD ZOL TÁN (fősz erk.): A
cseh/szlo vá ki ai ma gyar iro da lom le xi ko -
na 1918–2004, Po zsony, Madách-Poso -

nium.

BERÉNYI DÉ NES

2003 (sz erk.) Ma gyar tu do má nyos mű he lyek a
kör nye ző or szá gok ban. Lé nye ge sen bő -

ví tett 3. ki adás. Bu da pest.

BERÉNYI JÓ ZSEF

1994 Nyelv or szág lás. Po zsony, Fó rum Ala pít -

vány.

BO ROS FE RENC

2000 Szom szé dunk, Szlo vá kia. Po zsony, Kal -

ligram.

CHLUP, OTAKAR

1949 KAHU DA, FRANTIŠEK–KRÁL, KA -

REL Škol ský zákon. Pra ha, Orbis.

COMENIUS – Ped a gog ický inštitút Uni verz i ty J.
Selye ho – Selye Já nos Egye tem Pe da gó -
gi ai In té ze te, n.o.: Ala pí tó le vél. Ko má -

rom, 2005.

CSÁKY PÁL

1998 Ma gya rok Szlo vá ki á ban. Bratislava–Po -

zsony, Ma gyar Ko a lí ció In for má ci ós

Köz pont ja.

CSAN DA GÁ BOR

2003 (sz erk.) Somor jai Dis pu ta 1. Az élő szlo -
vá ki ai ma gyar írás be li ség c. szim pó zi um
elő adá sai. Somorja–Dunaszerdahely. Li   -

li um Aurum–Fórum Ki sebb ség ku ta tó In -

té zet. 

CSEHY ZOL TÁN

2004 Ma gyar iro da lom Cseh/Szlo vá ki á ban,
1918–2004. Köl té szet (1989–2005). In

FÓNOD ZOL TÁN (sz erk.): A cseh/szlo -
vá ki ai ma gyar iro da lom le xi ko na 1918–
2004. Po zsony, Madách-Posonium.

CSIC SAY ALA JOS

2001 Is ko la tör té net. Dunasz er da he ly, Lil i um

Aurum.

Doho da medzi Sloven sk ou repub lik ou a reg istro -
vaný mi cirk va mi a nábožen ský mi spo -
loč nosťa mi o výchove a vzdelá vaní č.
395/2004 Z. z.

DO HÁ NYOS RÓ BERT

2004 LEL KES GÁ BOR–TÓTH KÁR OLY

(sz erk.) Nem ze ti és et ni kai ki sebb sé gek
Szlo vá ki á ban 2003. Somorja–Duna szer -

dahely, Fó rum Ki sebb ség ku ta tó Intézet–

Lilium Aurum.

DOL NÍK ER ZSÉ BET

1997 A szlo vá ki ai ma gyar ok ta tá si rend szer idő  -

sze rű kér dé sei – 1997. Ma gyar Ki sebb ség
– Nem zet po li ti kai Szem le. 2. évf. 3–4. sz. 
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1994 A szlo vá ki ai ma gyar ok ta tás ügy hely ze -

te. REGIO (Ki sebb sé gi Szem le). 5. évf.

3. sz. 28–45. p.

1996 Az ál la mi ok ta tás po li ti ka és a ki sebb sé gi
ok ta tás. (Kéz irat, elő adás – Bras só.)

1994 Az egyes tan tár gyak al ter na tív ok ta tá sá -
nak kon cep ció ja vas la ta a nem ze ti sé gi leg
ve gyes te rü le tek is ko lá i ban. (Kéz irat,

elem zés). Poz sony–Somor ja, Együtt élés

KI–Fórum Ki sebb ség ku ta tó Intézet–

Bib liotheca Hun gar i ca.

1995 Ma gyar anya nyel vű ok ta tás Szlo vá ki á -
ban. Bu da pest, Pe da gó gi ai Le xi kon.

1996 Sor sunk – Is ko lá ink (A ma gyar anya -
nyel vű ok ta tás Szlo vá ki á ban). Pozsony–

Somorja, Együtt élés KI–Fórum Ki sebb -

ség ku ta tó Intézet–Bibliotheca Hun gar i -

ca.

DURAY MIK LÓS

1983 Ku tya szo rí tó. New York, Püs ki.

1989 (sz erk.) Ket tős el nyo más ban. Do ku men -
tu mok a cseh szlo vá ki ai ma gyar ság hely -
ze té ről és jog vé del mé ről 1978–1988.

New York, Hun gar i an Human Rights

Foundation-Püski.

1994 KVAR DA JÓZSEF–ORISKÓ NOR -

BERT A nem zet ál lam és de mok ra ti kus
el len sze re. Po zsony, Együtt élés.

FILEP TA MÁS GUSZ TÁV

1998–2000 TÓTH LÁSZ LÓ (sz erk.) A (cse h)s -
zlováki ai ma gyar mű ve lő dés tör té ne te
1918–1998. I–IV. köt. Bu da pest, Ister.

FO DOR ZOL TÁN

1985 Nem ze ti sé gi is ko lák a Szlo vák Szo ci a lis -
ta Köz tár sa ság ban. Bratislava, Sloven -

ské ped a gog ické nakla dateľst vo.

FÜR LA JOS

1989 Ki sebb ség és tu do mány. Bu da pest.

GABZDILOVÁ, SOňA

1999 Maďarské škol st vo na Sloven sku v dru -
hej polovi ci 20. storoči a. Duna jská Stre -

da, Lil i um Aurum. /Katedra Fü ze tek, 4./

GÖRÖM BEI AND RÁS

1982 A cseh szlo vá ki ai ma gyar iro da lom
1945–1980. Bu da pest, Aka dé mi ai Ki -

adó.

GREN DEL LA JOS

2004 Iro da lom, könyv ki adás. In FA ZE KAS

JÓZSEF–HUNČÍK PÉ TER (sz erk.):

Ma gya rok Szlo vá ki á ban (1989–2004).
Somorja–Dunaszerdahely, Fó rum Ki -

sebb ség ku ta tó Intézet–Lilium Aurum.

GYÖ NYÖR JÓ ZSEF

1989 Ál lam al ko tó nem ze ti sé gek. Bratislava,

Ma dách.

1990 Mi lesz ve lünk, ma gya rok kal? Pozsony–

Bra tislava, Ma dách.

GYUR GYÍK LÁSZ LÓ

1994 Ma gyar mér leg. Po zsony, Kalligram.

2002 Nép szám lá lás 2001. Új Szó (Gon do lat),

2. évf. (2002. szep tem ber 6.) 18. sz.

9–12 p.

HODOSSY GYU LA

2002 (sz erk.) Hely zet kép a szlo vá ki ai ma gyar
köz ok ta tás ról. Dunasz er da he ly, Lil i um

Aurum.

2001 (sz erk.) A szlo vá ki ai ma gyar is ko lák tör -
té ne te 1949–1999. Dunasz er da he ly, Lil i -

um Aurum.

HRU BOS IL DI KÓ

2002 A „bo lo gnai fo lya mat”. Bu da pest, Ok ta -

tás ku ta tó In té zet.

JARÁBIK, BA LÁZS

2003 TOK ÁR, ADRI AN (sz erk.) Stav menši -
novej leg is latívy na Sloven sku 2001/
2002. Bratislava, Nadá cia Kalligram.

KAHU DA, FRAN TIŠEK → CHLUP, OTAKAR 1949.

KA SZA SÁN DOR

2000 (fősz erk.) Ma gya rok a vi lág ban. Kár pát-
me den ce. Bu da pest, CEBA.

KOPÁč, J.

é. n. Dějiny škol ství a ped a gogiky v Česko -
sloven sku. 1. díl. České a sloven ské škol -
ství a ped a gogi ka v letech 1918–1928.

Brno, Uni ver si ta J. E. Purkyně, 14–22,

130–156. p.

KOTOč, JÁN

1970 Sloven ské škol st vo po oslo bo dení. Brati -

slava, Sloven ské ped a gog ické nakla -

dateľst vo.
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KOZ MA TA MÁS

2003 Ki sebb sé gi ok ta tás Kö zép-Eu ró pá ban.
Bu da pest, Ok ta tás ku ta tó In té zet.

KÖVES DI JÁ NOS

1996 (sz erk.) Edvard Beneš el nö ki dek ré tu -
mai, avagy a ma gya rok és a né me tek
jog fosz tá sa. Po zsony, Pan nó nia.

Kő VÁ GÓ LÁSZ LÓ

1977 Ki sebb ség – nem ze ti ség. Bu da pest, Kos -

suth.

KRÁL, KAREL → CHLUP, OTAKAR 1949

Kval i fiko vanosť ped a gog ick ých pra cov níkov a

odbor no sť vyučo va nia v regionál nom

škol stve. Sloven ský učiteľ, VI/99.

KUL CSÁR MÁ RIA

2002 NAGY MYRTIL–SZARKA KRISZ -

TINA–SZÉP AT TI LA–TÓTH KÁ -

ROLY–TUBA LA JOS Non prof it 1x1.
Úti ka la uz kez dő ci vil szer ve ze tek szá má -
ra. Dunasz er da he ly, Lil i um Aurum–

Fórum In for má ci ós Köz pont, 184 p.

KVAR DA JÓ ZSEF → DURAY MIK LÓS 1994

LANSTYÁK IST VÁN

2000 A ma gyar nyelv Szlo vá ki á ban. Bu da -

pest–Po zsony, Osiris–Kalligram–MTA

Ki sebb ség ku ta tó Mű hely.

LÁSZ LÓ BÉ LA

2002 A szlo vá ki ai ma gyar ság mű velt sé gi

szint jé ről. In Hely zet kép a szlo vá ki ai
ma gyar köz ok ta tás ról. Dunasz er da he ly,

Lil i um Aurum, 8–31. p.

2004 A ma gyar ok ta tás ügy. In FA ZE KAS

JÓZSEF–HUNČÍK PÉ TER (sz erk.):

Ma gya rok Szlo vá ki á ban (1989–2004). 1.

köt. Somorja–Dunaszerdahely, Fó rum

Ki sebb ség ku ta tó Intézet–Lilium Aurum,

183–246. p.

LEL KES GÁ BOR → DO HÁ NYOS RÓ BERT 2004

MÁTE J, J.

1976 Dejiny českej a slovenskej ped a gogiky.
Bratislava, 336. p.

MÓZSI FE RENC

1973 Nem ze ti sé gi is ko la, iro dal mi ne ve lés.
Bratislava, Sloven ské ped a gog ické

nakla dateľst vo.

NAGY MYR TIL → KUL CSÁR MÁ RIA 2002

Nar i ade nie vlády Slovenskej repub liky č. 2/2004 Z.
z., ktorým sa ustanovu jú podrob nos ti
rozpisu finančných prostried kov zo štát -
ne ho rozpoč tu pre zák lad né školy, stre -
diská prak tick ého vyučo va ni a, zák lad né
umelecké školy a škol ské zari ade nia v
znení nar i ade nia vlády Slovenskej
repub liky č. 758/2004 Z. z. a nar i ade nia
vlády Slovenskej repub liky č. 662/2005
Z. z.

Národ ný prog ram výchovy a vzdelá va nia v Sloven -
skej repub like.

Návrh kon cep cie Ďalšieho rozvo ja vysokého škol st -
va na Sloven sku pre 21. storočie.

Bratislava, Uni verzi ta Komen ského,

2000.

A nyi trai ma gyar pe da gó gus kép zés negy ven öt éve.

Nyi tra, Nyi trai Kons tan tin Egye tem Kö -

zép-eu ró pai Ta nul má nyok Ka ra, 2005.

Ok ta tók és hall ga tók: Ok ta tók és az in téz mény ben

vég zett hall ga tók név so ra. In: A Nyi trai
Ma gyar Pe da gó gus kép zés negy ven öt
éve. Nyi tra, Nyi trai Kons tan tin Egye tem

Kö zép-eu ró pai Ta nul má nyok Ka ra,

2005.

ORISKÓ NOR BERT → DURAY MIK LÓS 1994

Ozná me nie Min is ter st va zahraničných vecí Sloven -

skej repub liky č. 394/2004 Z. z. o uza v -
retí Zmlu vy medzi Sloven sk ou repub lik -
ou a Svä tou stoli cou o katolíck ej výcho -
ve a vzdelá vaní.

PELLE IST VÁN → PÉN ZES IST VÁN 2005

PÉN ZES IST VÁN

2005 PELLE IST VÁN Szlo vá ki ai Ma gyar Pe -
da gó gu sok XI. Or szá gos Ta lál ko zó ja.
Ko má rom.

293Felhasznált irodalom



PLEVZA, VIL IAM

1983 A CSKP nem ze ti sé gi po li ti ká ja. Brati s -

lava, Ma dách.

POPÉ LY GYU LA

2005 Erős vá runk az is ko la. Po zsony, Ma -

dách-Posonium.

Pro Selye Uni verz i tas. Alap sza bály zat. Ko má rom,

2004.

Pro gramové vyh láse nie vlády Slovenskej repub liky
(1995).

PUR GAT, JÁN

1970 Od Tri anonu po Košice. Bratislava, Epo -

cha.

RING ÉVA

1986 (sz erk.) He lyünk Eu ró pá ban. Né ze tek és
kon cep ci ók a 20. szá za di Ma gyar or szá -
gon. 2. köt. Bu da pest, Mag ve tő.

Sčí tanie oby vateľov, domov a bytov v roku 1991.

Štati stický úrad Slvenskej repub liky.

Sčí tanie oby vateľov, domov a bytov v roku 2001.

Štati stický úrad Slvenskej repub liky.

Selye Já nos Egye tem Ku ta tó in té ze te. Ala pí tó le vél.
Ko má rom, 2004.

Sep a rát štati stick ej ročenky škol st va Slovenskej
repub liky 2005. Bratislava, Ústav infor -

má cií prognóz škol st va, 2005.

SIDÓ ZOL TÁN

2002 Köz ügy. A Ko má ro mi Vá ro si Egye tem ju -
bi le u mi év köny ve (1992–2002). Ko má -

rom, Schola Comaromien sis.

1995 TAR ICS PÉ TER Az anya nyel vi mű ve lő -
dés nek nincs al ter na tí vá ja. Ko má rom,

Szin nyei.

SI MON AT TI LA

2004 (sz erk.) A szlo vá ki ai ma gya rok tör té ne -
té nek vá lo ga tott bib li og rá fi á ja 1990–
2002. Somorja–Dunaszerdahely, Fó rum

Ki sebb ség ku ta tó Intézet–Lilium Aurum.

SKUTNABB-KANGAS, TOVE

1997 Nyelv, ok ta tás és ki sebb sé gek. Bu da pest,

Te le ki Lász ló Ala pít vány.

Sprá va o čin nos ti Uni verz i ty J. Selye ho za rok 2004.

Komárno, Uni verzi ta J. Selye ho–Selye

Já nos Egye tem, ja nu ár 2005.

Sprá va o čin nos ti Uni verz i ty J. Selye ho za rok 2005.

Komárno, Uni verzi ta J. Selye ho–Selye

Já nos Egye tem, ja nu ár 2006.

Štati stické ročenky škol st va Slovenskej repub liky.
Bratislava, Ústav infor má cií a prognóz

škol st va, 1990–2005.

SZAR KA KRISZTÍ NA → KUL CSÁR MÁ RIA 2002

SZAR KA LÁSZ LÓ

1993 A szlo vá kok tör té ne te. Bu da pest, Bere -

mény i.

SZERÉNYI FER DI NÁND

1934 (sz erk.) A Cseh szlo vá ki ai Ma gyar Ta ní -
tók Al ma nach ja 1918–1933. Bratislava,

U nás.

SZÉP AT TI LA → KUL CSÁR MÁ RIA 2002

SZI GE TI LÁSZ LÓ

1995 Ok ta tás ügyünk hely ze te. Po zsony, Fó -

rum Ki sebb ség ku ta tó Intézet–Bibliothe -

ca Hun gar i ca. /MKDM-Füzetek/

A Szlo vák Köz tár sa ság Kor má nyá nak prog ram ja.
XII. rész, 1998. ok tó ber 27.

Szlo vá ki ai Ma gyar Pe da gó gu sok Szö vet sé ge
1990–2000. Ki ad vány az SZMPSZ meg -
ala ku lá sá nak 10. év for du ló ja al kal má -
ból. Ko má rom, 2000.

Szlo vá ki ai Ma gyar Pe da gó gu sok Szö vet sé ge
1990–2000. Ko má rom 2000.

Szlo vá ki ai Ma gyar Pe da gó gu sok Szö vet sé ge, a Pe -
da gó gus fó rum kü lön szá má nak szí nes ki -
ad vá nya az SZMPSZ meg ala ku lá sá nak
15. év for du ló ján. Ko má rom, 2005.

TAR ICS PÉ TER → SIDÓ ZOL TÁN 1995

TOK ÁR, ADRI AN → JARÁBIK, BA LÁZS 2003

TÓTH LÁSZ LÓ → FILEP TA MÁS GUSZ TÁV 1998

TÓTH KÁR OLY → DO HÁ NYOS RÓ BERT 2004 
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TÓTH KÁR OLY → KUL CSÁR MÁ RIA 2002

TÓTH KÁR OLY

1994 Le ány vá ri éb re dés. Cik kek, es  szék, ta -
nul má nyok. Dunasz er da he ly. NAP.

2001 (sz erk.) Ez red for du ló. A tu do mány je le -
ne és jö vő je a ki sebb ség ben élő kö zös sé -
gek éle té ben c. kon fe ren cia elő adá sai –
2000. de cem ber 7. Dunasz er da he ly, Fó -

rum Ki sebb ség ku ta tó Intézet–Lilium

Aurum. /Nostra Tem po ra 3./

2002 LAMPL ZSU ZSAN NA, MÉSZÁROS -

NÉ Mo za ik 2001. Gyors je len tés – Fel vi -
dék. In SZA BÓ, ANDREA–BAUER,

BÉLA–LAKI, LÁSZLÓ–NEMESKÉRI,

IST VÁN: Mo za ik 2001. Gyors je len tés.
Bu da pest, Nem ze ti If jú ság ku ta tó In té zet.

TU BA LA JOS → KUL CSÁR MÁ RIA 2002

Ústa va Československej repub liky č. 150/1948 Zb.

Ústa va Československej social i stick ej repub liky
(č.100/1960 Zb.)

Ústa va Slovenskej repub liky č. 460/1992 Zb.
(244/1998 Z. z., 90/2001 Z. z., úplné zne -
nie č. 135/2001 Z. z.).

Ústavná listi na Československej repub liky (č.
121/1920 Zb.) z 29. februára 1920.

Ústavný zákon č. 23/1991 Zb., ktorým sa uvádza
Listi na zák lad ných práv a slobôd ako
ústavný zákon Fed erál ne ho zhro maž de -
nia Českej a Slovenskej Fed er atívnej
repub liky.

Ústavný zákon o postavení národ nos tí v Českej
a Slovenskej Fed er atívnej repub like (č.
144/1968 Zb.)

Vyh láš ka Min is ter st va škol st va a vedy Slovenskej
repub liky č. 222/1993 Zb. o odbornej a
ped a gog ick ej spô so bilosti ped a gog ic -
kých pra cov níkov.

Vyh láš ka Min is ter st va škol st va a vedy Slovenskej
repub liky č. 280/1994 Z. z. o súkrom ných
školách.

Vyh láš ka Min is ter st va škol st va Slovenskej repub liky
č. 137/2005 Z. z. o školskej inšpekci i.

Vyh láš ka Min is ter st va škol st va Slovenskej repub liky
č. 14/1996 Z. z. o pod mienkach posky to -
va nia dotá cií zo štát ne ho rozpoč tu
cirkevným škol ským zari ade ni am, obec -
ným škol ským zari ade ni am a súkrom ným
škol ským zari ade ni am.

Vyh láš ka Min is ter st va škol st va Slovenskej repub liky
č. 145/1996 Z. z. o pri jí maní na štúdi um
na stred ných školách v znení vyh lášky č.
437/2001 Z. z., vyh lášky č. 725/2002 Z.
z., vyh lášky č. 6/2004 Z. z. a vyh lášky č.
706/2004 Z. z.

Vyh láš ka Min is ter st va škol st va Slovenskej repub liky
č. 291/2004 Z. z. ktorou sa urču jú
podrob nos ti o spô sobe ustanove nia
orgánov školskej samo správy, o ich
zložení, o ich orga ni za čnom a finančnom
zabezpečení.

Vyh láš ka Min is ter st va škol st va Slovenskej repub liky
č. 348/2005 Z. z. o druhoch a náleži tos -
ti ach vysvedčení a ostat ných škol ských
tlačív.

Vyh láš ka Min is ter st va škol st va Slovenskej repub liky č.
41/1996 Z. z. o odbornej a ped a gog ick ej
spô so bilosti ped a gog ick ých pra cov níkov
v znení vyh lášky č. 14/1998 Z. z., vyh lášky
č. 379/2000 Z. z., vyh lášky č. 200/2002 Z.
z. a vyh lášky č. 374/2005 Z. z.

Vyh láš ka Min is ter st va škol st va Slovenskej repub liky
č. 41/1996 Zb. o odbornej a ped a gog ic -
kej spô so bilosti ped a gog ick ých pra cov -
níkov.

Vyh láš ka Min is ter st va škol st va Slovenskej social i s -
tick ej repub liky č. 143/1984 Zb. o zák -
lad nej škole v znení vyh lášky Min is ter st -
va škol st va, mládeže a špor tu Slovenskej
repub liky č. 409/1990 Zb. a vyh lášky
Min is ter st va škol st va Slovenskej repub -
liky č. 249/1995 Z. z.

Vyh láš ka Min is ter st va škol st va, mládeže a špor tu
Slovenskej repub liky č. 80/1991 Zb. o
stred ných školách.

Vyh láš ka Min is ter st va škol st va, mládeže a špor tu
Slovenskej repub liky č. 80/1991 Zb. o
stred ných školách v znení vyh lášky č.
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52/1993 Z. z., vyh lášky č. 255/1995 Z. z.,
vyh lášky č. 120/2003 Z. z. a vyh lášky č.
424/2005 Z. z.

Vyh láš ka Min is ter st va škol st va, mládeže a špor tu
Slovenskej repub liky a Min is ter st va
zdra vot níct va Slovenskej repub liky č.
536/1990 Zb. o zri aďo vaní a čin nos ti
cirkevných škôl.

Vyh láš ka Min is ter st va škol st va, mládeže a špor tu
Slovenskej repub liky č. 477/1990 Zb. o
zák lad ných umeleck ých školách.

Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o
zmene a doplnení niek torých zákonov v
znení zákona č. 2009/2002 Z. z., zákona
č. 401/2002 Z. z., zákona č. 442/2003 Z.
z., zákona č. 465/2003 Z. z., zákona č.
528/2003 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z.,
zákona č. 455/2004 Z. z., zákona č.
523/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z.
a zákona č. 332/2005 Z. z.

Zákon č. 167/2000 Z. z. o zri adení Katolíck ej uni -
verz i ty v Ružomberku.

Zákon č. 286/1999 Z. z. o zri adení Vysokej školy
man až men tu v Trenčíne.

Zákon č. 29/1984 Zb. o sús tave zák lad ných a stred -
ných škôl (škol ský zákon) v znení zákona
č. 188/1988 Zb., zákona č. 171/1990 Zb.,
zákona č. 522/1990 Zb., zákona Národ -
nej rady Slovenskej repub liky č.
230/1994 Z. z., zákona Národ nej rady
Slovenskej repub liky č. 231/1994 Z. z.,
zákona č. 6/1998 Z. z., zákona č. 5/1999
Z. z., zákona č. 229/2000 Z. z., zákona č.
216/2001 Z. z., zákona č. 416/2001 Z. z.,
zákona č. 506/2001 Z. z., zákona č.
334/2002 Z. z., zákona č. 408/2002 Z. z.,
zákona č. 553/2003 Z. z., zákona č.
596/2003 Z. z., zákona č. 207/2004 Z. z.,
a zákona č. 365/2004 Z. z.

Zákon č. 416/2001 Z. z. o pre chode niek torých
pôsob nos tí z orgánov štát nej správy na
obce a na vyššie územ né celky v znení
zákona č.184/2002 Z. z. a zákona č.
103/2003 Z. z. (články XI. až XIV.)

Zákon č. 465/2003 Z. z. o zri adení Uni verz i ty J.
Selye ho v Komárne a o doplnení zákona
č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o
zmene a doplnení niek torých zákonov v
znení nesko rších pred pisov.

Zákon č. 596/2003 Z. z. o štát nej správe v škol stve a
školskej samo správe a o zmene a
doplnení niek torých zákonov v znení
zákona č. 365/2004 Z. z. a zákona č.
564/2004 Z. z.

Zákon č. 597/2003 Z. z. o finan co v aní zák lad ných
škôl, stred ných škôl a škol ských zari -
adení v znení zákona č. 523/2004 Z. z. a
zákona č. 564/2004 Z. z.

Zákon Fed erál ne ho zhro maž de nia Českej a
Slovenskej Repub liky č. 172/1990 Zb. o
vysokých školách.

Zákon Národ nej rady Slovenskej repub liky č.
324/1996 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa
zákon 172/1990 Zb. o vysokých školách
v znení zákona Národ nej rady Slovenskej
repub liky č. 41/1994 Z. z. a o zmenách
názvov niek torých vysokých škôl.

Zákon Národ nej rady Slovenskej repub liky č.
84/1995 Zb., ktorým sa mení Zákon
Slovenskej Národ nej rady č. 542/1990
Zb. o štát nej správe v škol stve s školskej
samo správe.

Zákon Slovenskej národ nej rady č. 542/90 Zb. o štát -
nej správe a školskej samo správe.
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Mayer Imre: 274, 275

Mayer Zoltán: 226

Mázik Mária: 275

Mečiar, Vladimír: 25, 191, 196

Medvegy Tilda: 226, 228

Melo Ferenc: 106

Mendly Lajos: 242

Mészáros György: 274

Mészáros Győző: 274

Mészáros József: 211, 227, 234

Mészáros Lajos: 229

Mészáros Magdolna: 273

Mészáros Péter: 219, 220, 263, 265

Mészáros Valéria: 265

Mezei Márta: 276

Mézes Péter: 220

Mihály Géza: 181

Mihály Ottó: 237, 252, 253

Miklós László: 158, 220

Mikó Zoltán: 214

Mináč, Vladimír: 182

Minda Mihály: 265

Minda Mihályné: 265

Miruné Czimer Györgyi: 237

Miškóci, Matej: 52

Mitterhauser Richárd: 274

Mohayné Katanics Mária: 230

Mojzesné Székely Katalin: 226

Molnár Imre: 230

Molnár János: 170

Molnár László: 240, 241

Molnár Mónika: 241

Molnárné N. Erzsébet: 276

Mónus Gyula: 274

Morovics M. Tibor: 230

Morvai Edit: 230

Mózsi Ferenc: 268, 269, 270, 275

N. Horváth Béla: 260

Nagy Adorján: 221, 276

Nagy Attila: 265, 272

Nagy Béla: 220

Nagy Ernő: 219, 220

Nagy Flórián: 263, 265

Nagy Jenőné: 231, 241

Nagy József: 245

Nagy Katalin: 228

Nagy Lajosné: 238

Nagy Mária: 252, 253

Nagy Márton: 230

Nagy Teréz: 220, 262

Nahalka István: 253

Náhlovszky László: 268

Nanszákné dr. Cserfalvy Ilona: 225, 241

Navrátil, Ladislav: 235, 237

Nemčok, Ondrej: 194

Német Imréné: 227

Németh Ágnes: 244

Németh Géza: 238, 243

Németh László: 234, 244, 256, 262

Németh Margit: 220, 221, 230, 232

Neszádeli Gyula: 245

Nobel Iván: 232

Nogel Zoltán: 237

Noszkay Ödön: 199

Novák Ferenc: 88, 196

Ocsovay Imre: 201

Oláh György: 211, 231, 234, 262, 275

Oláh Imre: 211

Olasz András: 272

Olasz Géza: 227

Öllős Árpád: 183, 220, 275

Ónodi János: 268, 269

Orbán Gábor: 274, 275

Orgona Angelika: 257

Oríšek, Martin: 51

Oroszlány Péter: 232, 234, 235

Orsovics Yvett: 242, 244, 276

Orvos Mária: 276

Osvald Lajos: 48

Ozábal, Jozef: 55

Ozogány Ernő: 230

Ozorai Ferenc: 154, 275

Ozsvald Erzsébet: 229

Págyor Henrietta: 243, 245

Pajkossy Gábor: 239

Pála Károly: 254

Páldi János: 226, 228

Pálffy Mária: 231

Pálffyné B. Edit: 276

Pálfi Andrea: 262

Páli Judit: 247

Pálinkás Márta: 233

Palotás Zoltán: 253

Pán Rozália: 276

Pápai Lajos: 233

Papp Ágnes: 228

Papp Endre: 269

Papp Éva: 276

Párkány Antal: 275, 276

Part Edit: 231
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Pastier, Jozef: 182

Pásztó András: 275

Pásztor István: 181, 183, 185

Pašiaková, Jaroslava: 275

Pathó Flóris: 199

Patus János: 276

Paulovič, Jozef: 55

Pavlíková, Sarolta: 227

Pázmány Péter: 233

Pék László: 86, 193, 214, 220, 262, 273

Pelle István 214, 273

Peller József: 227, 233

Pénzes István: 220, 263, 265

Pénzesné B. Ilona: 220

Pereszlényi Éva: 231

Perhács János: 181, 220

Pertl Gábor: 253

Pethes Béla: 199

Petőfi Sándor: 200

Petrikás Árpád: 225, 226

Petróczi Gábor: 106

Pilinszky János: 233

Pintér Éva: 245

Pintér Ferenc: 227, 231, 234

Pintes Gábor: 253

Pirkné Gyarmati Ágota: 234, 235

Pišút: 208

Pius, Miroslav: 193

Pleško, Michal: 54

Plichta Éva: 226

Pőcze Gábor: 235, 252

Polgár Anikó: 272

Pollach Róbert: 258

Pollák Róbert: 257

Pomichal Richárd: 262, 220

Pomogáts Béla: 260

Pomšár Zoltán: 158

Poór Zoltán: 253

Popély Gyula: 195, 230, 251, 271

Porubszky István: 239

Pósa Lajos: 200, 227

Pozsgay Imre: 251

Pukkai László: 183, 214, 225, 250

Puky Zsuzsanna: 246

Púpala, Branislav: 254

Radnai Gyula: 230

Raffay Mária: 220

Rákos Péter: 275

Ratzky Rita: 260

Reiter Géza: 220

Repáš, Vladimír: 252

Reszutyík István: 220

Révész Bertalan: 269, 275

Réz László: 268

Rigó Zoltán: 241, 245, 247

Ríz Ádám: 253

Róka András: 239, 243

Róka Sándor: 265

Rosa, Vladislav: 220, 252

Rozgonyi Ibolya: 236

Rozs Ágnes: 228, 238

Rozsnyainé Eszményi Tünde: 106

S. Fekete Zoltán: 186

Sajó Károly: 262

Sallai Ágnes: 248

Sándor Eleonóra: 181

Sarka Ferenc: 236

Sas Andor: 275

Sass Attila: 225

Sass Attiláné: 225, 226

Sass Pál: 184

Sebestyén Zoltán: 237

Sebők Csilla: 248

Sebők László: 227

Seidl (Szepessy) Sándor: 274

Sekej, Michal: 52

Selye János: 168

Selye, Hans › Selye János 

Semelliker: 227

Seres Ibolya: 244

Setényi János: 252, 254

Scharnitzky Viktor: 234

Schilderné Bögi Irén: 274

Schiller Pál: 214, 271

Schmögner János: 199

Schniererné Wurster Ilona: 275

Sidó H. Zoltán: 227

Sidó Zoltán: 181, 184, 211, 214, 272

Sík Eszter: 241

Sikos T. Tamás: 170, 176

Sima Éva: 228,  269, 274, 275

Sima Ferenc: 275

Simich Erzsébet: 270

Simon Attila: 231, 262, 263, 276

Simon Beáta: 262, 265

Simon László: 275

Simon Mária: 276

Sipos Lajos: 228, 253

Sisáné Murai Judit: 236

Skabela Rózsa: 228, 276

Slavkovská, Eva: 35, 188, 191, 193, 195, 223

Smiger András: 106

Somos Béla: 232

Staár Gyula: 230

Stirber Lajos: 273

Stoffa Veronika: 170
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Stollár István: 158, 275

Strédl Terézia: 170, 220, 221, 230, 242, 244

Stróbl László: 106

Stubendek István: 233

Suba Anna: 229

Subuly, Matej: 55

Svec Ilona: 230, 233, 270

Svingerné H. Éva: 276

Szabadi János: 275

Szabó András: 258, 259

Szabó Andrea: 262

Szabó Csilla: 230, 233

Szabó Edit: 236, 242, 244

Szabó Edit: 237

Szabó Éva: 237

Szabó Gizella: 239

Szabó Győzőné: 243

Szabó Imre: 154

Szabó Lászlóné: 235

Szabó Pál: 185

Szabó Rezső: 181, 183, 184

Szabó Tibor: 184

Szabómihály Gizella: 221

Szabóné dr. Mühlenkampf Erika: 106

Szabóné Ottmayer Zsuzsanna: 250

Szakál Éva: 237, 238, 242

Szakál László: 220

Szalay Szilvia: 233

Szanyi Mária: 226, 241, 242, 244, 27

Szarka László: 230, 234, 243, 246

Szeberényi Judit: 269, 270, 276

Szeberényi Zoltán: 269, 275

Székely Ilona: 245

Szekeres Ágnes: 276

Szekszárdi Júlia: 239, 242

Szenczi Edit: 221

Szenczi Molnár Albert: 233

Szendi Klára: 195

Szendrey Imre: 199

Szendrő Szabolcs: 238

Szentmártoni Szabó Géza: 258

Szentmiklóssy Lina: 239, 241, 242

Szép Erzsébet: 233

Széplaky György: 228, 259

Szerényi Ferdinánd: 48, 201, 267, 268, 273, 274

Szerényi Gábor: 239

Szetyinszky Veronika: 229

Szigeti Lajos Sándor: 260

Szigeti László: 86, 171, 193, 206, 214, 220, 223,

235, 238, 252, 254

Szili István: 239, 243

Szilva József: 186, 242, 244

Szilvássy József: 272

Szinyei Merse Jenő: 202

Szobi Eszter: 230, 233, 270

Szoboszlai Márta: 184

Szójózsef Csilla: 242, 244

Szőke György: 260

Szőke István: 268

Szolgai Miklós: 241

Szöllősy Zsuzsa: 232, 233

Szőnyi György Endre: 258

Szőnyi Magda: 228

Szűcs Katalin: 227

Szűcsné Kozsár Zsuzsanna: 238

Szuchy Magdolna: 275, 276

Szuperák Mária: 214

Šimečka, Milan: 182

Šimek Mária: 193

Šimek, Miroslav: 191, 192

Šrobár, Vavro: 20, 21

Štefánek, Anton: 20

Švec Ilona: 183, 184

T. Tóth Gyula: 234, 238

T. Tóth Gyuláné: 234, 238

Tábi L.: 269

Takács Erika: 220

Takács Zoltán: 181

Takácsné Kamenár Csilla: 238, 243

Tamás Edit: 258

Tankó László: 275, 276

Tarschys, Daniel: 188

Tátos Lajos: 199

Teleki Ilona: 158, 220, 269, 275

Teleki Tibor: 269

Tenczel István: 86, 193

Theisz Józsefné: 106

Tímár István: 220

Tiso, Jozef: 19, 22

Točík, Karol: 53

Tokár Imre: 106

Tolcsvay Antal: 214

Tölli Balázs: 106

Tolnai Gyuláné: 227

Tomolya Róbert: 240, 241, 244, 246, 249, 262

Tompa Mihály: 200, 248

Topor Gyula: 246, 249

Torda Ágnes: 249

Török Matild: 269

Török Tamás: 241

Törökné Sz. Adrien: 276

Torzsai Tamás: 228

Tóth Ágnes: 247

Tóth Attila: 253

Tóth Csilla: 248

Tóth Etelke: 228
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Tóth Lajos: 220

Tóth Mariann: 226

Tóth Sándor: 192, 195

Tóth Tihamér: 243, 244, 245

Tóth, František: 243, 253

Töttössy Istvánné: 183, 204, 251

Trencsényi László: 252

Trugly Sándor: 185

Tuba Lajos: 220

Turczel Lajos: 268, 273, 275

Turek, Ivan: 252

Tuskáné Papp Erzsébet: 253

Tverdota György: 260

Uhereczky Géza: 200

Újvári István: 265

Újváry László: 211

Ulrich Attila: 257

Uram, Ján: 54

Urbán Zsolt: 274

Ürge József: 220

Ürge Mária: 276

Ursutzné B. Krisztina: 245

Vadai István: 258

Vajda Barnabás: 220, 221

Valachi Anna: 260

Valica, Miroslav: 253

Vámos Tibor: 231

Vancsó Ödön: 227, 231

Vančoné Kremmer Ildikó: 231, 241

Vankó Terézia: 211, 229, 230, 237, 238, 242, 244

Váradi Kornélia: 242, 244, 263, 265

Varga Anna: 184

Varga Éva: 220

Varga Ferenc: 229

Varga Frigyes: 211, 272

Varga József: 276

Varga Kornélia: 250

Varga Lajos: 88, 196, 253

Varga Norbert: 250

Varga Sándor: 181

Varjú Katalin: 220

Várkonyi Gábor: 258

Varsányi László: 269, 275

Varsányi Márta: 276

Vásárhelyi Éva: 231

Vásárhelyi Károly: 199

Vaskó Imre: 199

Vass Vilmos: 245, 254

Vašečka, Michal: 220

Vataščin Éva: 234, 265

Végh László: 181

Vekerdy Tamás: 229, 232

Veres Andrán: 260

Veres Pál: 106, 253

Verss Zsuzsanna: 259

Viczay Ildikó: 242, 244

Vilcsek Béla: 228, 231

Villand János: 268

Vincze Ferenc: 199

Vitéz Gyöngyvér: 246

Vízi Andrea: 272

Vojtek Sándor: 260

Vörös Mária: 262

Vörösmarty Mihály: 262

Vožíšek, František: 53

Vrábel Lilla: 241

Vrlíková, Kristina: 235, 237

Wechter János: 274

Weiss Kornélia: 199

Wenczel Imre: 234, 244

Weszely Tibor: 231

Zachariás István: 252

Zátonyi Sándor: 237

Závodszky Géza: 230

Zelezník Lujza: 232, 234

Zelina, Miron: 228

Zeman László: 270, 275

Zemko, Milan: 219

Zilahy Józsefné: 184, 231, 233

Zilahy Katalin: 237

Ziman Ágota: 248

Zirig Árpád: 221

Znám István: 181

Zuberec, Ján: 227

Zupkó Mária: 276

Zupkó Tamás: 158

Zsélyi Katalin: 228, 230, 236

Zsemlye Lajos: 268

Zsidó János: 220

Zsilka Tibor: 269, 270, 275

Zsolnai Anikó: 245

Zsolnai József: 227

Zsolnai Józsefné: 227

Žilková, Marta: 235, 237
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Aka dé mi ai Ki adó: 200

Akkred itá ciós Bi zott ság: 119, 161, 166, 168, 170

Ál la mi Pe da gó gi ai In té zet (ÁPI): 176, 213, 216, 227,

235

Ál la mi Tan fel ügye let: 176

Ál lat or vo si Egye tem (UVL), Kas sa: 128

Apá czai Cse re Já nos Ta ní tó kép ző Fő is ko la: 131,

183, 187, 189

Apá czai Köz ala pít vány: 172, 187, 216, 256

Apá czai Tan könyv ki adó: 216

Ap ro pó Kis szín pad: 259

Auszt rá li ai Ma gya rok Szö vet sé ge: 185

Bács-Kis kun Me gyei Ta nu lá si Kész sé get Vizs gá ló

Szak ér tői és Re ha bi li tá ci ós Bi zott ság, Kecs ke -

mét: 249

Bar czi Gusz táv Gyógy pe da gó gi ai Fő is ko la, Bu da -

pest: 247, 249

Bar tók Bé la MTNy Alap is ko la, Nagym egy er: 211,

229

Bél Má tyás Egye tem, Besz ter ce bá nya: 45, 130

Be ne dek Elek Pe da gó gi ai Fő is ko la: 225, 226

Be ne dek Elek Pe da gó gi ai Fő is ko la: 225, 226, 131,

183, 187, 189, 233, 234

Ber zse nyi Dá ni el Evan gé li kus Gim ná zi um (Lí ce um)

és Kol lé gi um, Sop ron: 106

Bes se nyei Györ gy Ta nár kép ző Fő is ko la, Nyír egy há -

za: 236

Bo lyai Aka dé mia: 211

Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Pe da gó gi ai In té zet:

236

Bot  tyán Já nos Gim ná zi um és Mű sza ki Kö zép is ko la,

Esz ter gom: 106

Bu da pes ti Corv i nus Egye tem: 131, 171, 183, 189

Bu da pes ti Ker té sze ti Egye tem Ker té sze ti Fő is ko lai

Ka ra: 131

Bu da pes ti Köz gaz da ság-tu do má nyi Egye tem → Bu -

da pes ti Corv i nus Egye tem

Bu da pes ti Mű sza ki és Gaz da ság tu do má nyi Egye tem

(BME): 131

Bu da pes ti Ta ní tó kép ző Fő is ko la: 230

Calvin Já nos Te o ló gi ai Aka dé mia: 131, 171, 173

City&Guilds Pit man Qual i fi ca tion s: 177

Coe tus Teol o go rum: 172

Come nius Egye tem: 45, 126, 128, 129, 130, 144,

154, 163, 258, 260

Czuc zor Ger gely MTNY Alap is ko la, Ér sek új vár:

255

Cseh szlo vák Köz tár sa ság Nem zet gyű lé se: 22, 60

Cseh szlo vák Szö vet sé gi Köz tár sa ság Szö vet sé gi

Gyű lé se: 31, 158, 159

Cseh szlo vá kia Kom mu nis ta Párt ja: 23, 65, 269, 279

Cseh szlo vá ki ai Ma gyar Ki sebb ség Jog vé dő Bi zott -

sá ga: 65, 76, 155, 191

Cseh szlo vá ki ai Ma gyar Kul tú rá ért Ala pít vány: 225

Cseh szlo vá ki ai Ma gyar Test ne ve lő Szö vet ség: 201

Cseh szlo vá ki ai Ma gyar Tu do má nyos Tár sa ság →
Szlo vá ki ai Ma gyar Tu do má nyos Tár sa ság

Cseh szlo vá ki ai Ma gya rok Anya nyel vi Tár sa sá ga: 85

Cseh szlo vá ki ai Pe da gó gi ai Könyv ki adó: 273

Cse ma dok: 86, 160, 181, 183, 184, 185, 186, 188,

192, 204, 205, 208, 216, 203, 277, 278

Csil lag szem Fej lesz tő Ál ta lá nos Is ko la és Ta nu lást

Se gí tő Fej lesz tő Köz pont, Bu da pest: 246

De á ki Alap is ko la SZMPSZ Alap szer ve ze te: 225

Deb re ce ni Tu do mány egye tem: 225, 226, 232, 234,

235, 237

De mok ra ti kus Szlo vá ki á ért Moz ga lom (DSZM):

191

DIC, Zó lyom: 246

Do bó Ka ta lin Gim ná zi um, Esz ter gom: 106

Domov Biz to sí tó Tár sa ság: 200

Du na Te le ví zió: 173

Dunasz er da he lyi Gé pi pa ri Szak mun kás kép ző Is ko -

la: 191

ECDL Ala pít vány: 248

Egressy Bé ni Mű ve lő dé si Köz pont, Ka zinc bar ci ka:

234

Egye sült Nem ze tek Szer ve ze te (ENSZ): 11, 31

Egye sült Pro tes táns Gim ná zi um, Ri ma szom bat: 61

Egye te mes Evan gé li kus Te o ló gi ai Aka dé mia: 61

Együtt élés Po li ti kai Moz ga lom: 25, 181

E-Ma gyar or szág Klub: 174

INTÉZMÉNYMUTATÓ



Eöt vös Ló ránt Tu do mány egye tem (EL TE): 225,

228, 230, 231, 234, 237, 239, 247

Eper je si Evan gé li kus Kol lé gi um: 61

Ér sek új vá ri Köz sé gi Ka to li kus Gim ná zi um: 61

Eu ró pa Ta nács (ET): 11, 127, 160, 188

Eu ró pai Biz ton sá gi és Együtt mű kö dé si Szer ve zet

(EBESZ): 11, 161, 194, 205

Eu ró pai Unió (EU): 88, 104, 130, 170, 172, 173,

177, 207, 210, 212, 213, 216, 217, 251, 252, 254

Fel sőbb Pe da gó gi ai Is ko la, Po zsony: 153, 154

Fel ső-ma gyar or szá gi Ál ta lá nos Ta ní tó egye sü let →
Szloven szkói Ál ta lá nos Ma gyar Ta ní tó egye sü let

Fel vi dé ki Ál ta lá nos Ma gyar Ta ní tó egye sü let

(FÁMTE) → Szloven szkói Ál ta lá nos Ma gyar

Ta ní tó egye sü let

Flenger In té zet, Ér sek új vár: 53, 62

FMK → Ma gyar Pol gá ri Párt

Fó rum In for má ci ós Köz pont: 277, 278

Fó rum In té zet → Fó rum Ki sebb ség ku ta tó In té zet 

Fó rum Ki sebb ség ku ta tó In té zet: 193, 216, 223

Föl des Fe renc Gim ná zi um, Mis kolc: 106

Füg get len Ma gyar Kez de mé nye zés → Ma gyar Pol -

gá ri Párt

Gá bor Dé nes Fő is ko la: 131

Goe the In té zet: 177

Gyer me kek Há za Ál ta lá nos Is ko la, Bu da pest: 237

Győr-Moson-Sopron Me gyei Ok ta tá si Köz pont: 225

Győr-Moson-Sopron Me gyei Pe da gó gi ai In té zet:

226, 228, 230, 232, 233, 235, 240

Ha la dó Ma gyar Ta ní tók Szö vet sé ge: 48

Ha tá ron Tú li Ma gyar Ok ta tá si Ta nács (HTMOT): 206

Ha tá ron Tú li Ma gya rok Hi va ta la (HTMH): 207,

216, 256

Ha tá ron Tú li Tan könyv és Tan esz köz Ta nács: 215

He ted Nap Ad ven tis ta Egy ház, Szlo vá ki ai Gyü le ke -

zet: 41

Hol land és Kö zép-Ke let-Eu ró pai Te o ló gi ai Ka rok

Szö vet sé ge: 172

HTMH → Ha tá ron Tú li Ma gya rok Hi va ta la

Hu mán Ex pan zió, Bu da pest: 176, 232

Hu nya di Já nos Gim ná zi um és Szak kö zép is ko la,

Csor na: 106

Igaz gyöngy Alap fo kú Mű vé sze ti Is ko la, Be ret  tyó új -

fa lu: 247

Il  lyés Köz ala pít vány: 185, 187, 215, 216, 225, 250,

254, 256, 260

In for ma ti kai és Hír köz lé si Mi nisz té ri um, Bu da pest:

174, 212

Ipa ri Kö zép is ko la Di ák ott ho na (Ko má rom): 227

Ipa ri Kö zép is ko la és Ke res ke del mi Aka dé mia (Kas -

sa): 235, 238

Ipoly sá gi Cseh szlo vák Ál la mi Ma gyar Tan nyel vű

Gim ná zi um: 61

Is ko lai és Nem zet mű ve lő dé si Mi nisz té ri um Po zso -

nyi Refer á tusa: 20, 47, 63

Is ko la ügyi és Nem zet mű ve lő dé si Mi nisz té ri um: 20,

48

Izsó Mik lós Ál ta lá nos Is ko la, Izsó fal va: 239

Já rá si Hi va tal, Ko má rom: 196

Jó kai Egye sü let: 202

Jó kai Könyv nyom da: 199

Jó kai Mór Egye tem: 158, 159, 161, 181

Jó kai Mór Gim ná zi um és Szak kép ző Is ko la, Ko má -

rom: 106

Jó kai Mú ze um → Ma gyar Kul tú ra és Du na Men te

Mú ze u ma:

Jó zsef At ti la Ala pít vány: 184

Jó zsef At ti la Tár sa ság: 260

Kál vin Já nos Te o ló gi ai Aka dé mia → Calvin Já nos

Te o ló gi ai Aka dé mia

Kas sai Ál la mi Gaz da sá gi Aka dé mia: 61

Kas sai Ál la mi Jog aka dé mia: 61

Kas sai Cseh szlo vák Ál la mi Ipar is ko la: 62

Ka ted ra Ala pít vány: 222, 223, 265, 277

Ka ted ra Tár sa ság: 216, 219, 221, 222, 223

Ka to li kus Ta ní tók Egye sü le te: 48

Ke let-Szlo vá ki ai Mú ze um, Kas sai: 257, 258

Kép ző mű vé sze ti Fő is ko la (VŠVU), Po zsony: 118,

128

Ke res ke del mi Aka dé mia (Nagymegyer): 232, 234,

237

Ker té sze ti és Élel mi szer ipa ri Egye tem Ker té sze ti

Fő is ko lai Ka ra, Kecs ke mét: 183, 187, 189

Ko dály Zol tán Ma gyar tan nyel vű Gim ná zi um,

Galán ta: 211

Ko má ro mi Ál la mi Föld mű ves Is ko la: 62

Ko má ro mi Me ző gaz da sá gi Kö zép is ko la: 174

Ko má ro mi Mű ve lő dé si Köz pont: 185

Ko má ro mi Szent Be ne dek-ren di Ka to li kus Gim ná zi -

um: 60

Ko má ro mi Vá ro si Egye tem (Schola Comaromien -

sis): 131, 166, 181, 183, 184, 186, 188, 204

Kons tan tin Fi lo zó fus Egye tem Nem ze ti sé gi és Et ni -

kai Kul tú rák Ka ra, Nyi tra: 45, 129, 130, 144,

157, 158, 159, 160, 161, 162, 164, 165, 166, 167,

183, 204, 265

Kons tan tin Fi lo zó fus Egye tem, Nyi tra: 125, 126,

127, 128, 129, 130, 154, 155, 157, 158, 159, 160,

161, 162, 163, 183, 188, 192, 203, 234, 235, 237,

252, 263

Kos suth La jos Gim ná zi um és Szak kö zép is ko la, Sá -

tor al ja új hely: 106

Köl csey Fe renc Re for má tus Ta nár kép ző Fő is ko la

(KFRTF), Deb re cen: 225, 226, 228

Kör ze ti Hi va tal, Lo sonc: 258
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Kö zép-Ke let-Eu ró pai Te o ló gi ai Ka rok Cso por to su -

lá sa: 172

Köz gaz da sá gi Egye tem, Po zsony: 182

Lévay Jó zsef Re for má tus Gim ná zi um és Di ák ott -

hon, Mis kolc: 106

Lil i um Aurum Könyv- és Lap ki adó: 219, 265, 271,

272, 276

Lon don Stú dió: 227

Ma gyar Aka dé mi ku sok Ke resz tény Kö re: 64

Ma gyar Író szö vet ség: 232

Ma gyar Is ko la szö vet ség: 202

Ma gyar Ke resz tény de mok ra ta Moz ga lom (MKDM):

195

Ma gyar Ko a lí ció Párt ja (MKP): 45, 85, 88, 161, 162,

168, 196, 197, 206, 207, 209, 215, 223, 252

Ma gyar Köz tár sa ság Kul tu rá lis In té ze te, Po zsony:

216, 225, 235, 258, 259, 260

Ma gyar Kul tú ra és Du na Men te Mú ze u ma: 202

Ma gyar Kul tu rá lis Köz pont → Ma gyar Köz tár sa ság

Kul tu rá lis In té ze te

Ma gyar Pol gá ri Párt (MPP): 181

Ma gyar Pro jekt pe da gó gi ai Tár sa ság: 243, 248

Ma gyar Ta ní tók Há za: 200, 201, 202

Ma gyar Ta ní tók Szö vet ke ze ti Köny ves bolt ja: 201

Ma gyar Tan nyel vű Alap is ko la, De á ki: 250

Ma gyar Tan nyel vű Is ko lák Mód szer ta ni Köz pont ja:

207

Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia El nö ki Bi zott sá ga:

223

Ma gyar Űr ku ta tá si In té zet: 244

Ma gya rok Vi lág szö vet sé ge: 225

Márai Sán dor Ala pít vány: 106, 277, 278

Márai Stú dió: 257

Mat i ca sloven ská: 79, 80

Meg bí zot tak Tes tü le te: 23

Me ne dzser kép ző Fő is ko la, Trenc sén: 42

Mensa Aca d e m i ca Egye sü let: 64

Me to dis ta Evan gé li kus Egy ház – Szlo vá ki ai Egy -

ház ke rü let: 41

Mind szen ty Aka dé mia, Rio de Ja ne i ro: 185

Minor i ty Rights Group: 223

Mis kol ci Egye tem: 131, 183, 189, 228, 229, 258

MK Po zso nyi Nagy kö vet sé ge: 258

MKDM → Ma gyar Ke resz tény de mok ra ta Moz ga -

lom

Moc sáry La jos Ala pít vány: 185

Mo dern Üz le ti Tu do má nyok Fő is ko lá ja, Ta ta bá nya:

131

Mo tol la Mű hely: 243, 249

Mo za ik Ok ta tá si Stú dió, Sze ged: 232

Mun kás szö vet ség: 191 

Mű sza ki Egye tem, Kas sa (TUK): 122, 128, 129

Mű ve lő dé si és Köz ok ta tá si Mi nisz té ri um: 185

Mű vé sze ti Aka dé mia: 118

Nem ze ti Kul tu rá lis Örök ség Mi nisz té ri u ma: 212,

257, 258, 259, 260 

Nem ze ti Mun ka ügyi Hi va tal: 285

Nem ze ti Nép mű ve lé si Köz pont: 277, 280

Nem ze ti Tan könyv ki adó Rt.: 185

Nem ze ti Te het ség se gí tő Ta nács: 213

Nem ze ti sé gi Mű ve lő dés és Kul tú rák In té ze te → Ok -

ta tá si és Kul tu rá lis Mi nisz té ri um 

Nem ze ti sé gi Ta nács: 84, 85

Nem zet kö zi Ta ní tó egye sü let: 268

Nép mű ve lé si In té zet Ma gyar Osz tá lya: 277

Nép szö vet ség: 59

NKÖM → Nem ze ti Kul tu rá lis Örök ség Mi nisz té ri u -

ma

Nyi tra Me gyei Hi va tal: 174

Nyi trai Egye tem Kö zép-eu ró pai Ka ra: 210

Ok ta tá si és Kul tu rá lis Mi nisz té ri um, Ma gyar or szág:

160, 161, 176, 183, 186, 187, 208, 225, 250, 254,

256, 259

Ok ta tá si Ta nács: 160

Ok ta tás ku ta tó In té zet (OI): 176

Orbis Pic tus: 276,

Or szá gos Ál ta lá nos Ta ní tó egye sü let: 202, 267

Or szá gos Ko or di ná ci ós Ta nács: 195

Or szá gos Köz ok ta tá si Ér té ke lé si és Vizs ga köz pont

(OKÉV): 176

Or szá gos Köz ok ta tá si In té zet (OKI): 176

Óvó pe da gó gi ai Tár sa ság: 229

Óvó pe da gó gu sok Szak mai Tár su lá sa: 211

Pan non Egye tem, Veszp rém: 245

Pá pai Re for má tus Kol lé gi um Gim ná zi u ma, Pá pa:

106

Pavol Jozef Šafárik Egye tem (UPJŠ): 127, 128, 129

Páz mány Pé ter Ala pít vány: 207, 212, 213, 215, 216,

260

Pé csi Tu do mány egye tem: 228

Pe da gó gi ai Fő is ko la (NYPF ), Nyi tra → Kons tan tin

Fi lo zó fus Egye tem  

Pe da gó gi ai Fő is ko la Nem ze ti sé gi Kul tú rák Ka ra

(NKK) → Kons tan tin Fi lo zó fus Egye tem Nem -

ze ti sé gi és Et ni kai Kul tú rák Ka ra 

Pe da gó gi ai Fő is ko la, Po zsony:  154

Pe da gó gi ai In té zet, Nyi tra: 154

Pe da gó gi ai Is ko la, Rozs nyó: 153

Pe da gó gi ai Kar → Nyi trai Kons tan tin Fi lo zó fus

Egye tem

Pe da gó gi ai Szol gál ta tó Köz pont, Rot ter dam: 233 

Pe tő fi Iro dal mi Mú ze um: 260

Pe tő fi Sán dor Gim ná zi um és Szak kép ző Is ko la, Pá -

pa: 106

Pi a ris ta Ál ta lá nos Is ko la, Kö zép is ko la és Kol lé gi um,

Mo son ma gya ró vár: 106
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Pod karpát szkáruszi Ál ta lá nos Ma gyar Ta ní tó egye sü -

let (PRÁMTE): 48, 201, 202

Po zso nyi Cseh szlo vák Ál la mi Ke res ke del mi Aka dé -

mia: 62

Po zso nyi Cseh szlo vák Ál la mi Ta ní tó kép ző In té zet:

62

Po zso nyi Ma gyar Ki rá lyi Er zsé bet Tu do mány egye -

tem: 61

Po zso nyi Nem ze ti Nép mű ve lé si Köz pont: 280

Po zso nyi Szent Or so lya-ren di Ró mai Ka to li kus Ele -

mi és Pol gá ri Ta ní tó kép ző In té zet: 61

Pro Selye Uni verz i tas: 172, 173, 174

Pro hász ka Ot to kár Kö rök Szö vet sé ge: 64

Pus kás Ti va dar Köz ala pít vány: 174

Qualy-Co: 176

Qua ly tas: 176, 240

Rá kó czi Szö vet ség: 215

Ré vai Mik lós Gim ná zi um, Győr: 106

Ró zsa he gyi Ka to li kus Egye tem: 42

Ságvári End re Gim ná zi um, Ka zinc bar ci ka: 106

SDKÚ: 252

Sel mec bá nyai Ma gyar Ki rá lyi Bá nyá sza ti és Er dé -

sze ti Fő is ko la: 61

Selye Já nos Egye tem (SJE): 17, 45, 125, 128, 129,

144, 161, 162, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174,

175, 177, 178, 179, 180, 207, 208, 209, 210, 213,

260

Selye Já nos Egye tem Come nius Pe da gó gi ai In té ze -

te: 17, 175, 176, 207, 213, 214, 207, 208, 209,

212, 273

Selye Já nos Egye tem Gaz da ság tu do má nyi Ka ra →
Selye Já nos Egye tem 

Selye Já nos Egye tem Ku ta tó in té ze te: 172, 176, 177

Selye Já nos Egye tem Pe da gó gi ai Ka ra → Selye Já -

nos Egye tem

Selye Já nos Egye tem Re for má tus Te o ló gi ai Ka ra →
Selye Já nos Egye tem 

Selye Já nos Egye te mért Ala pít vány: 131, 172, 173,

174 

Selye Já nos Ma gyar Tan nyel vű Gim ná zi um: 102

Si rály Kol lé gi um: 172, 173, 174, 180

Sor bonne: 127

SOS Pe da gó gi ai Alap: 195

Strass bur gi Em ber jo gi Bí ró ság: 195

Su li-no va Köz ok ta tás-fej lesz té si és Pe da gó gus-to -

vább kép zé si Kht.: 176

Sza bó Gyu la MTNy Alap is ko la, Dunasz er da he ly:

239

Sza bó Lő rinc Ál ta lá nos Is ko la és Szak kép ző Is ko la,

Ózd: 250

Szé che nyi Ist ván Ál ta lá nos Is ko la, Zug ló: 257

Sze ge di Tu do mány egye tem: 245

Szent Im re Ke resz tény Ál ta lá nos Is ko la és Gim ná zi -

um, Ba las sa gyar mat: 106

Szent Ist ván Gim ná zi um, Esz ter gom: 106

Szent györ gyi Al bert Gim ná zi um és Szak kö zép is ko -

la, Ba las sa gyar mat: 106

Szín mű vé sze ti Fő is ko la, Po zsony: 118

Szlo vák Köz pon ti Csil lag vizs gá ló, Ógyal la: 280

Szlo vák Köz tár sa ság Kor má nya: 173

Szlo vák Köz tár sa ság Kor mány hi va ta la: 173

Szlo vák Köz tár sa ság Kul tu rá lis Mi nisz té ri u ma: 216,

250, 260, 280

Szlo vák Köz tár sa ság Nem ze ti Ta ná csa (SZKNT):

25, 27, 36, 37, 42, 45, 64, 86, 159, 169, 183, 191,

279

Szlo vák Köz tár sa ság Ok ta tá si Mi nisz té ri u ma (SZK

OM): 25, 29, 35, 37, 38, 40, 42, 47, 68, 80, 81,

83, 173, 176, 187, 189, 207, 213, 216, 235, 269

Szlo vák Köz tár sa ság Ok ta tá si Mi nisz té ri u ma Nem -

ze ti sé gi Fő osz tá lya (SZK OM NF): 216, 235,

252

Szlo vák Köz tár sa ság Sta tisz ti kai Hi va ta la: 89

Szlo vák Li ga: 57

Szlo vák Me ző gaz da sá gi Egye tem (SZME), Nyi tra:

122, 128, 129, 159, 163 

Szlo vák Mű sza ki Egye tem, Po zsony: 127, 128, 129,

182

Szlo vák Nem ze ti Párt (SZNSZ): 32, 35, 86, 87, 188,

191, 194, 205, 223

Szlo vák Pe da gó gi ai Ki adó: 228, 268, 269, 270, 274,

275, 276

Szlo vák Ta ní tá si Nyel vű Ál ta lá nos Is ko la, Gim ná zi -

um és Kol lé gi um, Bu da pest: 207

Szlo vák Ta ní tók Egye sü le te (ZUS): 199

Szlo vák Tu do má nyos Aka dé mia: 163

Szlo vá kia Kom mu nis ta Párt ja: 65, 269

Szlo vá kia Telj ha tal mú Mi nisz té ri u ma: 20, 60

Szlo vá ki ai Ágos tai Hit val lá sú Evan gé li kus Egy ház:

41

Szlo vá ki ai Apos to li Egy ház: 41

Szlo vá ki ai Bap tis ta Egy ház: 41 

Szlo vá ki ai Cseh Test vé rek: 41

Szlo vá ki ai Cseh szlo vák Hu szi ta Egy ház: 41

Szlo vá ki ai Hel sin ki Pol gá ri Egye sü lés: 205

Szlo vá ki ai Kör nye zet vé del mi Ügy nök ség: 265

Szlo vá ki ai Ma gyar Írók Tár sa sá ga: 85

Szlo vá ki ai Ma gyar Is ko lák In téz mény ve ze tő i nek

Or szá gos Tár su lá sa: 207, 215

Szlo vá ki ai Ma gyar Is ko lák Vé del mi Cso port ja: 65

Szlo vá ki ai Ma gyar Kul tú ra Mú ze u ma: 216, 258

Szlo vá ki ai Ma gyar Ok ta tá si Fó rum: 265

Szlo vá ki ai Ma gyar Ösz tön díj Ta nács: 208

Szlo vá ki ai Ma gyar Pe da gó gu sok Fó ru ma: 203
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Szlo vá ki ai Ma gyar Pe da gó gu sok Szö vet sé ge

(SZMPSZ): 17, 31, 85, 86, 160, 175, 183, 184,

185, 186, 188, 192, 193, 203, 204, 205, 206, 207,

208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217,

219, 221, 222, 223, 225, 228, 229, 231, 233, 235,

236, 241, 245, 246, 248, 250, 255, 256, 257, 259,

261, 271, 272, 277, 278

Szlo vá ki ai Ma gyar Pe da gó gu sok Vass La jos Kó ru sa:

216, 229

Szlo vá ki ai Ma gyar Szü lők Szö vet sé ge: 194, 195,

207, 216

Szlo vá ki ai Ma gyar Tu do má nyos Tár sa ság: 160, 201,

225

Szlo vá ki ai Óka to likus Egy ház: 41

Szlo vá ki ai Pra vosz láv Egy ház: 41

Szlo vá ki ai Re for má tus Ke resz tyén Egy ház: 41

Szlo vá ki ai Zsi dó Hit köz sé gek Köz pon ti Szö vet sé ge:

41

Szloven szkói Ál ta lá nos Ma gyar Ta ní tó egye sü let

(SZÁMTE): 47, 48, 199, 200, 201, 202, 203, 267

Szo ci a lis ta Ma gyar Ta ní tók Szak szer ve ze te: 48

Szom bat hy Vik tor Alap is ko la, Fe led: 243

Szö vet ség a Kö zös Cé lo kért Tár su lás: 206, 216

Szü lő föld Alap: 172, 173, 216, 254, 256

T&O (Takács-Ollári): 185

Ta ní tói Se gély alap: 200

Ta ní tók Há za: 202

Ta ní tók Ta nács adó ja: 200

Tan köny ve sek Or szá gos Szö vet sé ge (TANOSZ):

228

Te mes vá ri Pel bárt Fe ren ces Gim ná zi um és Kol lé gi -

um, Esz ter gom: 106

Terra Tan könyv ki adó: 276

Ti ha nyi Apát ság: 229

Tör té ne lem ta ná rok Tár su lá sa: 194 

Türr Ist ván Gim ná zi um és Pe da gó gi ai Szak kö zép is -

ko la, Pá pa: 106

Učiteľské fó rum Sloven ska: 205, 228

UNESCO: 16, 127

Val lás- és Köz ok ta tás ügyi Mi nisz té ri um: 202

Vám béry Ár min Ma gyar Tan nyel vű Gim ná zi um,

Dunasz er da he ly: 102

Var ga Ka ta lin Gim ná zi um, Szol nok: 226, 228

Vá ro si Hi va tal, Ko má rom: 186, 187

Vá ro si Pe da gó gi ai In té zet, Mis kolc: 236

Vi téz Já nos Ró mai Ka to li kus Ta ní tó kép ző Fő is ko la,

Esz ter gom: 228

Wargha Ist ván Pe da gó gi ai Fő is ko la, Haj dú bö ször -

mény: 236

Ze ne mű vé sze ti Fő is ko la (VŠMU): 128 

Zrí nyi Ilo na Gim ná zi um, Mis kolc: 106

Zü ric hi Ma gyar Tör té nel mi Egye sü let: 231
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Alistál (Dolný Štál): 185

Aranyosmarót (Zlaté Moravce): 55

Balassagyarmat: 106

Bátaszék: 265

Bátorkeszi (Bátorové Kosihy): 53, 88, 186, 196, 208

Beregszász: 56, 201, 267

Bergen: 130

Berlin: 130

Besztercebánya (Banská Bystrica): 45, 130, 153,

162, 167

Bogya (Bodza): 186

Bogyarét (Bodzianske Lúky): 186

Bologna: 16, 127, 130

Borsi (Borša): 257

Brünn (Brno): 61, 153

Búcs (Búč): 88, 186, 196, 208

Budapest: 57, 131, 206, 207, 213, 225, 227, 228,

234, 236, 237, 238, 243, 247, 258, 260

Csallóközaranyos (Zlatná na Ostrove): 186

Csap: 50

Csicsó (Čičov): 186

Csorna: 106

Deáki (Diakovce): 206, 211, 215, 225, 226, 227,

228, 229, 237, 238, 250

Debrecen: 223, 225, 226, 228, 234, 235, 237

Diószeg (Sládkovičovo): 118, 131

Dunamocs (Moča): 186

Dunaszerdahely (Dunajská Streda): 22, 62, 102,

109, 116, 131, 182, 183, 192, 193, 194, 195, 203,

205, 207, 211, 215, 219, 222, 223, 227, 230, 232,

239, 241, 243, 244, 246, 249, 250, 265

Eger: 166

Ekel (Okoličná na Ostrove): 186

Eperjes (Prešov): 53, 61, 62, 118, 128, 158, 258

Érsekújvár (Nové Zámky): 31, 53, 61, 62, 102, 109,

116, 182, 186, 195, 200, 206, 268

Esztergom: 106, 228

Feled (Jesenské): 243

Fülek (Fiľakovo): 154, 193, 205, 207, 215, 240, 243,

249, 250, 265

Gadóc (Hadovce): 174, 183

Galánta (Galanta): 22, 50, 62, 86, 193, 197, 201,

203, 204, 205, 208, 211, 226, 227

Garamszentkereszt (Žiar nad Hronom): 239

Gödöllő: 237

Gúta (Kolárovo): 50, 102, 103, 186

Győr: 106, 131, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189,

196, 204, 226, 233, 234, 237, 271

Hajdúböszörmény: 236, 238

Hetény (Chotín): 186

Ifjúságfalva (Dedina Mládeže): 186

Imely (Imeľ): 187

Ipolyság (Šahy): 55, 61, 62, 86, 102, 103, 193, 195,

205, 208, 211

Izsa (Iža): 187

Izsófalva: 239

Jászó (Jasov): 51

Jászóvár: 258

Karcag: 249

Karva (Kravany nad Dunajom): 187 

Kassa (Košice): 22, 51, 57, 61, 62, 71, 85, 126, 127,

128, 129, 131, 158, 163, 182, 183, 189, 205, 207,

208, 211, 212, 219, 228, 230, 234, 235, 236, 238,

239, 253, 257, 258, 271

Kazincbarcika: 106, 234, 238

Kecskemét: 131, 183, 184, 186, 187, 188, 243, 265

Kékkő (Modrý Kameň): 52, 259

Királyhelmec (Kráľovský Chlmec): 22, 131, 171,

178, 179, 182, 183, 189, 193, 195, 205, 208, 215,

256

Kiskeszi (Malé Kosihy): 187

Kocs: 235

Kolon (Kolíňany): 207

Kolony → Kolon

Kolozsvár: 231 

Komárom (Komárno): 17, 45, 50, 57, 60, 61, 62, 71,

102, 109, 116, 120, 125, 126, 128, 129, 130, 131,

144, 145, 151, 153, 158, 159, 161, 162, 168, 169,

170, 172, 174, 176, 181, 182, 183, 184, 186, 192,

193, 194, 199, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208,

211, 212, 215, 222, 225, 226, 227, 228, 229, 231,

232, 233, 247, 250, 255, 258, 259, 259
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Komárom (Magyarország): 106

Komáromfüss (Trávnik): 187

Léva (Levice): 47, 51, 62, 102, 111, 153, 200, 201,

211

Ligetfalu (Petržalka): 49

Lisszabon: 127

Losonc (Lučenec): 52, 61, 62, 153, 171, 179, 186,

201, 212, 241, 258, 268

Madar (Modrany): 187

Martos (Martovce): 187

Miskolc: 57, 106, 236, 238, 258

Mosonmagyaróvár: 106

Munkács: 56, 257

Muzsla (Mužla): 272

Nádszeg (Trstice): 88, 196, 226, 237, 238

Nagykapos (Veľké Kapušany): 215, 268

Nagykeszi (Veľké Kosihy): 187

Nagykürtös (Veľký Krtíš): 186

Nagymegyer (Veľký Meder): 195, 205, 211, 229,

231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239

Nagymihály (Michalovce): 52, 186

Nagyrőce (Revúca): 54, 214

Nagysurány (Šurany): 109, 116

Nagyszőllős: 56

Naszvad (Nesvady): 187

Negyed (Neded): 199

Nemesócsa (Zemianska Oľča): 187

Nyíregyháza: 236, 257, 265

Nyírmada: 226

Nyitra (Nitra): 22, 45, 52, 102, 122, 125, 126, 127,

128, 129, 130, 144, 145, 146, 153, 154, 155, 157,

158, 159, 160, 161, 162, 163, 165, 167, 176, 181,

188, 192, 203, 226, 235, 237, 252

Ógyalla (Hurbanovo): 22, 111, 187

Olmütz (Olomouc): 153

Ótátrafüred (Vysoké Tatry): 154

Pápa: 106

Párizs: 59, 127

Párkány (Štúrovo): 22, 62, 86, 109, 116, 187, 193,

195, 205, 208, 265

Path (Patince): 187

Pécs: 228, 234, 237, 238, 240

Perbete (Pribeta): 187

Polgár: 243

Pozsony (Bratislava): 20, 45, 47, 49, 61, 62, 63, 64,

71, 111, 118, 126, 127, 128, 129, 130, 144, 145,

151, 153, 154, 158, 162, 163, 167, 176, 177, 181,

182, 183, 188, 193, 195, 200, 202, 204, 205, 216,

225, 229, 231, 235, 256, 258

Pozsonypüspöki (Podunajské Biskupice) →
Pozsony

Prága (Praha): 19, 20, 60, 61, 117, 127, 130, 153,

158, 181, 182, 201, 203, 273

Rimaszombat (Rimavská Sobota): 54, 61, 62, 103,

169, 186, 194, 195, 204, 206, 207, 211, 215, 225,

227, 228, 229, 230, 231, 232, 234, 235, 239, 240,

241, 243, 244, 245, 248, 250, 265, 255

Rotterdam: 233

Rózsahegy (Ružomberok): 120

Rozsnyó (Rožňava): 54, 62, 153, 186, 192, 195, 205,

208, 210, 213, 214, 251, 254, 268, 255

Sajógömör (Gemer): 54

Sárospatak: 131, 183, 189, 238, 257, 258

Sátoraljaújhely: 106

Selmecbánya (Banská Štiavnica): 61

Sókszelőce (Selice): 229

Somorja (Šamorín): 49, 62, 86, 193, 194, 195, 205,

208, 211, 265

Sopron: 106, 131, 183, 184, 186, 187, 189, 204, 226,

233, 234, 237

Strassburg: 195

Szádalmás (Jablonov nad Turňou): 195

Szárszó: 255

Szatmárnémeti: 57

Szeged: 236, 240, 258

Szenc (Senec): 195, 211, 236, 237

Szentendre: 237

Szepsi (Moldava nad Bodvou): 22, 62, 197

Szerencs: 238, 257

Szilas (Brestovec): 187

Szob: 177

Szófia: 223

Szolnok: 226, 228

Szombathely: 237

Szőlőske (Viničky): 204

Tany (Tôň): 187

Tatabánya: 131

Técső: 56

Tornalja (Tornaľa): 54, 62, 111

Tőketerebes (Trebišov): 55, 186

Trencsén (Trenčín): 42, 118, 120

Trencsénteplic (Trenčianske Teplice): 154

Udvard (Dvory nad Žitavou): 109, 116 

Ungvár: 57 

Vác: 265

Vágfüzes (Vrbová nad Váhom): 187

Vágsellye (Saľa): 22, 48, 186, 226, 229 

Vágvecse → Vágsellye 

Zólyom (Zvolen): 122, 259

Zugló: 257

Zselíz (Želiezovce): 51, 102, 195, 205, 265
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Ádám Zi ta (1945)

pe da gó gus (Szlo vá ki ai Ma gyar Pe da gó gu sok

Szö vet sé ge – Re gi o ná lis Pe da gó gi ai Köz pont,

Ri ma szom bat)

A. Sza bó Lász ló (1967)

pe da gó gus (Selye Já nos Egye tem, Ko má rom)

Blazsek Ru dolf (1979)

jo gász (Galánta)

Csic say Ala jos (1938)

pe da gó gus (Pár kány)

Dol ník Er zsé bet (1940)

pe da gó gus, ok ta tá si szak ér tő (Lé va)

Hor váth Gé za (1951)

pe da gó gus (Ma gyar Ta ní tá si Nyel vű Alap is ko -

la, Zselíz)

Kul csár Má ria (1970)

kon zul táns, tré ner (Fó rum In for má ci ós Köz -

pont, Somor ja)

Lend vay Ti bor (1951)

pe da gó gus, igaz ga tó (Pongrátz La jos Ma gyar

Ta ní tá si Nyel vű Alap is ko la, Ipoly ság)

Lász ló Bé la (1940)

ma te ma ti kus, dé kán (Kons tan tin Egye tem Kö -

zép-eu ró pai Ta nul má nyok Ka ra, Nyi tra)

Nagy At ti la (1975)

pe da gó gus (Lilium Aurum Könyv ki adó,

Dunasz er da he ly)

Pék Lász ló (1951)

pe da gó gus, el nök (Szlo vá ki ai Ma gyar Pe da gó -

gu sok Szö vet sé ge, Galán ta)

Sidó Zol tán (1939)

pe da gó gus, po li ti kus, kul tú ra szer ve ző (Ér sek -

új vár)

Si mon At ti la (1966)

tör té nész (Fó rum Ki sebb ség ku ta tó In té zet,

Somor ja)

Sze berény iné Z. Ju dit (1932)

fő is ko lai ad junk tus (Ko má rom)

Var ga Nó ra (1974)

szo ci o ló gus, ok ta tá si szak ér tő (CEE Suport

Kft., Po zsony)
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