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A bolognai rendszer ambivalens hatása  

a magyarországi szlovák felsőoktatásra 

  

Az írás bevezető része bemutatja azokat az elképzeléseket, próbálkozásokat, amelyek az 

általános felsőoktatási képzési kereteken belül a nemzetiségi képzés – ez nagyon sokáig 

kizárólag a tanárképzést jelentette – speciális jellegét kívánták erősíteni. A második rész 

azt próbálja feltárni, hogy mi okozta a nemzetiségi képzés ismétlődő krízis-folyamatait, s 

bemutatja, hogy a bolognai rendszernek már egy igen sérülékeny, szinte védtelen 

felsőoktatási szlovák képzéssel kellett konfrontálódnia. A harmadik rész felvázolja a 

magyarországi szlovák értelmiség képzésének lehetséges (vagy: kívánt) modelljét. 

   

A nemzetiségi oktatásról, a nemzetiségi iskoláról úgy gondolták, s főként itt, Közép-

Európában (vagy Kelet-Közép-Európában) ma is sokan úgy gondolják, hogy az egyik, ha nem 

kizárólagos intézménye egy nemzetiségnek, amely létét, sőt a jövőjét is meghatározza. A 

másik, alapvetően meghatározó tényező a zárt etnikai család, amely – hangoznak az érvelések 

– mindmáig záloga a nemzetiségi oktatás, képzés fennmaradásának. 

 Tudjuk, hogy mindkét intézmény az utóbbi évtizedekben erős átalakuláson ment keresztül. 

Bebizonyosodott, hogy a nemzetiségi iskola csak háttérintézményekkel, részben önálló 

nemzetiségi intézményi rendszerrel, annak hálózatán belül tud célirányosan, perspektivikusan 

működni. 

 A család intézményével itt külön nem foglalkozom; de az iskolához hasonlóan a család 

egyedül már nem tudja az „etnikus” nyelv és kultúra átadó szerepét betölteni; szerepét a 

kollektív nyelvi és kulturális kommunikáció, az intézményi rendszer vette, veszi át. Ezt az új 

modellt a békéscsabai szlovák kutatóintézet családvizsgálata is bizonyítja (Homišinová 2006), 

valamint ezt a folyamatot tárják fel Uhrin Erzsébetnek a békéscsabai szlovák értelmiség 

körében végzett kutatásai is (Uhrinová 2004: 497). 

A nemzetiségi (szlovák) felsőoktatási képzéssel kapcsolatban fontos hangsúlyozni, hogy a 

nemzetiségi értelmiségi képzés – nemcsak Magyarországon – elsősorban tanárképzést, illetve 
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humán orientáltságú értelmiségi képzést jelent még napjainkban is. (Kivéve az erdélyi magyar 

értelmiséget, ahol igen markáns természet- és élettudományi értelmiség nevelődött fel.)     A 

magyarországi szlovák tanárképzés jellegzetességei közé tartozik, hogy azt a szlovák iskolai 

hálózattal párhuzamosan, együtt alapították. (Ez a megállapítás vonatkozik természetesen a 

többi magyarországi nemzetiségi képzésre is.) Ez a tanárképzési rendszer már a kezdetekben 

sem felelt meg sem módszertanilag, sem tartalmilag a kialakult szlovák iskolarendszernek. 

Nem szokványos szlovák nemzetiségi iskolahálózat jött ugyanis létre: összesen csupán 6 

szlovák tannyelvű iskolát sikerült alapítani, abból négyet csak kollégiummal tudtak 

fenntartani. Az iskolák 90%-a nyelvoktató iskola lett. Mindkét iskolatípus különleges profilú 

tanárképzést követelt volna meg. Ez a profilváltás tulajdonképpen mind a mai napig nem 

történt meg. 

1948–49-ben két szlovák pedagógusképző tanszék, illetve iskola megalakulására került sor: 

Budapesten a tanárképző főiskolán alakult meg a szlovák tanszék (ez később, 1955-ben 

Szegedre költözött, a tanárképző főiskola falai közé), és szintén Budapesten kezdett működni 

a szlovák tanítóképző, amely módszertanilag az egyik legjobb intézmény volt.  Ez az iskola 

1962-ig működött, de a színvonalát azóta sem sikerült túlszárnyalnia egyetlen szlovák nyelvű 

oktatási intézménynek sem. 

 Annak ellenére, hogy ebben az oktatási rendszerben is voltak a kezdetektől fogva külső és 

belső konfliktusok tanár és iskola, tanár és tanulók, illetve a tantervek között, amelyek 

évtizedeken át szigorúan ragaszkodtak a nemzetiségi anyanyelvi tudásra épülő oktatáshoz, a 

tanárok konfliktusmegoldó képességének köszönhetően működött ez az oktatási-nevelési 

rendszer. 

 A „világ” erre az ellentmondásos metodikai nyelvi jelenségre az 1980-as évek derekán 

összehívott, Szlovák pedagógusok I. kongresszusán csodálkozott rá, ahol az derült ki, hogy 

mindkét iskolatípusban a tanároknak a legnagyobb problémát nem a nyelven való tanítás 

módszertana, hanem magának a szlovák nyelv tanításának a módszertana okozta. A 

legnagyobb rácsodálkozók és kérdésfeltevők pedig a vajdasági és a romániai szlovák 

tannyelvű iskolák pedagógusai voltak: miért is kell itt nyelvtanítási módszereket keresnünk? 

Az idegen nyelvi módszerek fogalmát senki nem akarta és nem is merte kimondani. (A 

szlovák pedagógusok kongresszusát azóta sem hívták össze.) 

 Ez az általános jellegű, keretű középiskolai tanárképzés volt a jellemző az ELTE szlovák 

szakán is. Az oktatás itt magában hordozta ugyanakkor egy szélesebb körű és igényű 

nemzetiségi értelmiségi képzés lehetőségét is. Az 1951-től 1957-ig, illetve 1972-től a 

pozsonyi Komenský Egyetemen ösztöndíjasként tanuló szlovák származásúak szintén 

részesülhettek ilyen magas színvonalú képzésben. 

 A tudatosabb képzési-metodikai hozzáállással, a kétnyelvű iskolákban használt módszertan 

kidolgozásával a Szegedi Tanárképző Főiskola Szlovák Tanszékén találkozhattunk. Drahos 

Ágoston, a szlovák tanszék akkori vezetője külön teamet hozott létre a kétnyelvűség, illetve 

az ezt kísérő tanítási módszerek kutatására – a team tagjai a budapesti, illetve az esztergomi 

tanítóképző és a szarvasi óvónőképző szlovák tanszékeinek, illetve tanszéki csoportjainak a 

tanárai voltak. A cél a tanárjelöltek felkészítése volt a kétnyelvű iskola számára, másrészt 

törekedtek arra, hogy elméleti alapot dolgozzanak ki színesebb „kultúra-közeli” 

szakpárosítások megvalósítása érdekében, segítsék a népművelők, könyvtárosok képzését, és 

elősegítsék a hazai szlovák kultúra tanításának beemelését az egyetemi és a főiskolai 

tantervekbe. Ez először az 1960-as évek végén, markánsabban az 1980-as években valósult 
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meg. Az oktatás minőségének a javulása a hallgatói létszám stabilizálódását vonta maga után. 

Ennek ellenére 1985 után – az egyetemi szlovák szak kivételével – a főiskolai szlovák 

tanszékek hallgatói létszáma drasztikus módon kezdett csökkenni. Ennek okát Maruzsné Sebó 

Katalin, a szegedi szlovák tanszék vezetője kezdte vizsgálni: a csökkenést, a szlovák szak 

iránti érdeklődés hiányát többek között a szlovák középiskolákban érettségizők számának 

csökkenésére vezeti vissza (Maruzsová-Šebová 2000). Ezt a megállapítást alátámasztják 

Uhrin Erzsébet kutatásai is a békéscsabai szlovák gimnáziumról: ő kimutatta, hogy éppen az 

1980-as évektől kezdett csökkenni azoknak a száma, akik a szlovákságukat leginkább őrző 

szlovák közösségekből, például Tótkomlósról jelentkeztek szlovák középiskolába 

(Hornoková-Uhrinová 2000). 1995 után a szegedi szlovák szakra jelentkezők között egyetlen, 

szlovák érettségivel rendelkező hallgató sem volt. Szerepet játszott a csökkenésben a 

pedagóguspálya presztízs-vesztesége és a „kegyetlen” verseny is. (Az ún. „Bokros-csomag” 

idején mintegy 30 nyelvoktató iskolából bocsátottak el szlovák szakos tanárt.) A piacgazdaság 

a legtehetségesebbeket más pályákra csábította; ezzel a versennyel a nemzetiségi pedagógus, 

a nemzetiségi értelmiség nem tud lépést tartani. Ráadásul, ebbe a negatív folyamatba 

drasztikusan szólt bele a bolognai rendszer: a főiskolai szlovák tanító-, óvónő- és 

tanárképzésnek már három éve nincs új hallgatója. (Ennek okait a későbbekben tárgyaljuk.) 

Kivételt képez bizonyos szempontból a szarvasi főiskola nemzetiségi tanszéke. 

 A továbbiakban a nyelvhasználat, nyelvtudás elemzésével kívánok foglalkozni, valamint azt 

kívánom vizsgálni, hogy az előzőekben bemutatott iskolarendszerből miképpen nőtt ki a 

magyarországi szlovák értelmiség. 

 A fentebb említett szegedi főiskolai kutatások nem térnek ki a hallgatók nyelvtudásának az 

elemzésére. Pedig óhatatlan a kérdésfelvetés: kaphat-e tanári diplomát az, aki nem tudja jól a 

szlovák nyelvet? S a kutatás adatai azt mutatják, hogy bizony baj van a jelentkezők 

nyelvtudásával – a történetileg kialakuló, a magyar nyelv javára billenő aszimmetrikus 

kétnyelvűség végül a fiatal generációknál anyanyelv-vesztéshez és teljes nyelvváltáshoz 

vezetett[1]. 

 Ezt a folyamatot a népszámlálási adatok anyanyelvi bevallásainak egyre csökkenő számai is 

alátámasztják. 1960-ban 30 690-en, 1970-ben 21 176-an, 1980-ban 16 054-en, 1990-ben 

12 745-en, 2001-ben pedig 11 817-en vallották magukat szlovák anyanyelvűnek. 2001-ben a 

szlovák kultúrához való kötődést 26 681 fő, a szlovák nyelv használatát pedig 18 057 fő 

vállalta. 

 Le kell azonban szögeznünk, hogy a fent bemutatott iskolarendszerben, felsőoktatásban nőtt 

fel az a mai értelmiség, amely a szlovák kultúra megőrzője és közvetítője lett. Mária 

Homišinová a magyarországi szlovák értelmiség körében végzett kutatásai alapján kimutatta, 

hogy a vizsgált 408 értelmiségi közel 50%-a aktív a szlovák kultúra ápolásában (Homišinová 

2003). Van olyan rétege is, amely saját anyanyelvén alkotó értelmiségivé vált: megteremtette 

a magyarországi szlovák szépirodalmat, s anyanyelvén – elsősorban a folklór, a történelem és 

a nyelvészet terén – tudományos tevékenységet folytat. 

 Ennek az értelmiségnek köszönhető az is, hogy új autonóm szlovák intézmények – kulturális 

központok, közösségi házak – jöttek létre a szlovák önkormányzati rendszeren belül, illetve 

azon kívül. A békéscsabai szlovák kutatóintézet külön „értelmiség-nevelő” posztgraduális 

programokat dolgozott ki: pedagógus továbbképzést szervezett, támogatta a tanárok, egyetemi 

hallgatók, középiskolások kutatómunkába történő bevonását, 1991 és 1997 között pedig 

ösztöndíjat biztosított a végzős egyetemi és főiskolai hallgatóknak. Ehhez járult a szlovák 
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tanszékeken a hazai szlovák kultúra és a hazai szlovák nyelvi magatartások és tudat kötelező 

tanítása, továbbá a hallgatók kulturális intézményekben, valamint a médiánál végzett nyári 

gyakorlata. (Ez utóbbi programszerűen soha nem valósult meg.) 

 Az intézményi rendszer léte azonban nem hatott pozitívan a szlovák szakosok szakmai és 

kulturális képzésére, s azt a reményt sem váltotta be, hogy ösztönzővé válik majd az általános 

értelmiségi képzés számára is. 

 Vajon a bolognai rendszert okolhatjuk ezért az állapotért? A rendszernek vannak ugyan 

előnyei, de sajnos bevezetését megelőzően nem történt semmilyen harmonizáció a 

nemzetiségi felsőoktatási képzéssel. Így azután az eddig elért eredmények is kettétörtek. 

A 3+2 modell következményeként – mint ismeretes – összevonták a főiskolákat az 

egyetemekkel: a Szegedi Tanárképző Főiskolát a Szegedi Tudományegyetemmel, az 

Esztergomi Tanítóképzőt pedig a piliscsabai Katolikus Egyetemmel. A békéscsabai gazdasági 

főiskola szlovák tanítóképzését a szarvasi óvónőképzőhöz, ez utóbbit pedig a szarvasi 

egyetemi komplexumhoz helyezték. A békéscsabai gazdasági főiskolán a Közép-Európai 

Tanszék közép-európai profilú képzését felszámolták. Ennek a változási folyamatnak a 

következtében a szlovák szak iránt érdeklődők a főiskolai szlovák tanszékek és szakok helyett 

elsősorban az ELTE szlovák szakára, annak 3 éves alapképzésére jelentkeztek. (A mester-

képzésre ezeknek a hallgatóknak csak a töredéke jelentkezik.) Az alapképzésből eltűnt a 

nemzetiségi tartalmú oktatási anyag. Az egyetemeken, a helyi szinten lebonyolított felvételik 

megszűnése miatt az oktatási intézményeknek nincs lehetőségük prioritást biztosítani az adott 

közösségből érkezők számára. (Pontos adatot nem tudok megadni, utólagos „panaszokból” 

értesülünk csak ezekről az esetekről.) Ha ezen a felvételi rendszeren nem változtatunk, a hazai 

nemzetiségi bölcsész- és tanárképzés halálos ítéletét írjuk alá. 

 A szlovakisztikában a tudományos és a felsőoktatási rendszerben egyaránt pozitív szerepet 

játszott a doktori iskola. Több mint tíz év alatt nem kevés hallgató védte meg színvonalas, 

sokszor hazai nemzetiségi témájú dolgozatát. 

 A bolognai rendszer által okozott zsákutcából ki kellene jutnunk, új modellt kell készítenünk 

a hazai szlovák (és a többi nemzetiségi) értelmiség képzésére. Ebben szerepet kell, hogy 

kapjanak az országos önkormányzat(ok). Létre kellene hozni egy stabil ösztöndíjrendszert, 

nemcsak a bölcsészeknek. (Ilyen ösztöndíjrendszert működtet például a Budapesti Szlovák 

Önkormányzat.) Gondoskodni kellene posztgraduális képzésekről, ösztöndíjak biztosításáról, 

nemcsak a bölcsészeknek, hanem az orvos, közgazdász, művészeti, államigazgatási 

felsőoktatási intézmények hallgatóinak. Nagyon komolyan kellene ezt venni, mert ha nem így 

teszünk, megszűnik a hazai szlovák nemzetiség – nyelvével, kultúrájával együtt. 

 Gondolataimat Uhrin Erzsébet egyik legújabb írásából idézve zárom: „A kisebbségi 

értelmiségnek, így a szlovák értelmiségnek is döntő szerepe van a nemzetiségi kultúra és 

nyelv megőrzésében. Fejlődésével, alakulásával talán lassítható az asszimiláció. Az 

értelmiség minden megnyilvánulása példakép, követendő modell, mozgató erő, s ennek 

következtében nagy felelősség rakódik vállaira. A (saját) értelmiség nevelése szorosan 

összefügg a felsőoktatási képzéssel, s erre fel kellene hívni nemzetiségünk vezetőinek a 

figyelmét.” (Uhrinová 2012)[2] 

 Utóirat: 15–20 évvel ezelőtt magam még reménykedtem abban, hogy a hazai szlovák 

vállalkozói réteg szponzorává válik a hazai szlovák kultúrának; ez nem következett be.[3] 

http://www.tarsadalmiegyutteles.hu/index.php?action=view_item&item=30&chk=0f24e8bfa015bd978f187a4c8a23d0f4#h33
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Anna Gyivicsán 

The ambivalent effects of the Bologna process on the Slovak 

higher education in Hungary 

 The introduction of the paper presents the ideas and propositions in order to reinforce the 

specific character of the national minorities’ educational system in the frame of the general 

educational system in Hungary. The second part of the study analyzes the possible reasons of 

the crisis of the national minorities’ higher educational system. The author emphasizes:  when 

the Bologna process was introduced, the Slovak higher educational system in Hungary was 

quite fragile. The last part of the paper gives a possibly (or desired) model of the education of 

Slovak intelligentsia in Hungary. 
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egyetemi tanár, a Magyarországi Szlovákok Kutatóintézete tudományos tanácsadója, 

alapító igazgatója  

vusm@globonet.hu 

Felsőfokú tanulmányait az ELTE Bölcsészettudományi Karának szlovák nyelv és irodalom-

történelem szakán folytatta. 1963 és 1967 között a szegedi Juhász Gyula Főiskola oktatója 

volt. 1967-től 1969-ig a Közép-Európai Társadalomtudományi Intézet munkatársaként 

dolgozott. 1969 és 1974 között a Közművelődési Minisztériumban dolgozott. 1974-től az 

Eötvös Loránd Egyetem Bölcsészettudományi Karának oktatója. 1990-ben alapítója és 2002-

ig igazgatója volt a Magyarországi Szlovákok Kutatóintézetének, amelynek jelenleg 

tudományos tanácsadó főmunkatársa. 

 1975-ben egyetemi doktori fokozatot szerzett, 1989-ben a néprajztudomány kandidátusa lett. 

Kutatási területei: a népi, az egyházi és a magas kultúra összefüggései a szlovák és a 

magyarországi szlovák kultúra területén; többségi és kisebbségi kultúrák kölcsönhatása; nyelv 

és kultúra viszonya. 

Tagja számos tudományos társaságnak (többek között a Magyar Néprajzi Társaság 

tiszteletbeli tagja; a Szlovák Néprajzi Társaság tiszteletbeli tagja; a Szlovák Tudományos 

Akadémia Etnológiai Intézet tudományos tanácsának, valamint az MTA Néprajzi 

Bizottságának tagja). Több nemzetközi tudományos folyóirat szerkesztőbizottságának tagja. 

Számos kitüntetéssel ismerték el tudományos munkásságát. Megkapta többek között a 

csehszlovák külügyminisztérium Jan Ámos Komenský emlékérmét, a Pro Renovanda Cultura 

Hungariae kitüntetést, az Országos Szlovák Önkormányzattól a Za našu národnosť kitüntetést. 

2008-ban Tótkomlós díszpolgárává avatták. 
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