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Nemzetiségi képzés a Pázmány Péter Katolikus Egyetem 

Vitéz János Karán 

  

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Vitéz János Karán komoly múltra visszatekintő 

hagyományai vannak a nemzetiségi pedagógusképzésnek. 1842-től írott anyagok 

bizonyítják, hogy iskolánk régen volt jogelőd intézményeiben is voltak nemzetiségi, főleg 

szlovák és német hallgatók.  A szlovák nemzetiségi tanítóképzés az 1972/73-as tanévben 

vette kezdetét iskolánkban, akkori nevén az Esztergomi Tanítóképző Intézetben. 1990-

ben, egy évvel azt követően, hogy az intézmény felvette Vitéz János esztergomi érsek 

nevét, elindítottuk a német nemzetiségi tanítóképzést is. Néhány éves szünet után a 

2009/2010-es tanévtől újra meghirdettük az óvodapedagógus szakot nappali és levelező 

tagozaton egyaránt, melyen belül szlovák és német nemzetiségi szakirány is választható. 

Tanító és óvodapedagógus diplomával rendelkező érdeklődők számára emellett szlovák 

és német nemzetiségi szakirányú továbbképzési szakokat kínálunk. 

 

Történelmi áttekintés 

 A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Vitéz János Karán komoly múltra visszatekintő 

hagyománya van a nemzetiségi pedagógusképzésnek. Jelenleg a tanító és óvodapedagógus 

szakok szlovák és német nemzetiségi szakirányain folyik nemzetiségi képzés. Az iskola 

története bizonyítja, hogy mindkét nyelvnek van létjogosultsága, vannak hagyományai 

intézményünkben. 

 Karunk régvolt jogelődjét, az Esztergomi Érseki Mesterképzőt Kopácsy József érsek nyitotta 

meg 1842. november 3-án. Az intézet első igazgatója Jaross Vince főszékesegyházi kanonok 

volt. A megnyitó ünnepségen Jaross Vince kanonok, igazgató a népoktatás magasztos 

hivatását méltatta: „A szeretettel végzett kötelességnek van egy jutalma, melyhez semmi más 

jutalom nem hasonlítható: ama boldog érzés, amely elfogja az ember keblét, midőn annyi 

ember javát, jólétét előmozdítja. A jó tanítót a szülők és tanítványok szeretete elkíséri egészen 

a sírig, sőt azon túl is.” (Bartal 1942: 7–8) Majer István esztergomi káplán, az iskola egyik 

első tanára a keresztény műveltség fontosságára hívta fel a megnyitó ünnepségen a leendő 
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tanítók figyelmét: „Egyszerű, de jó falusi nevelésben részesítsék a falu népét, mely őket 

istenfélő, engedelmes, becsülettudó, értelmes, szorgalmas, és ami legfőbb, megelégedett 

férfiakká alakítván, nemhogy az ekétől, a földmíveléstől, mesterségüktől elvonná, hanem 

azokat velük megkedveltesse és virágoztassa.” (Bartal 1942: 8) A képzési idő kezdetben tíz 

hónap volt, majd fokozatosan öt évre emelkedett a középfokú intézményben. 

 Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc leverése utáni tanévben nem indulhatott meg a 

tanítás, s a kényszerszünet 1856-ig tartott. Az esztergomi intézet mindvégig eredményesen 

ellenállt a németesítő törekvéseknek, a tanítás nyelve mindig a magyar volt. Ezt már 1856-ban 

hangsúlyozta az érsek leirata, s ezt erősítette meg 1861. szeptember 11-ei keltezésű, a 

helytartótanácshoz címzett levele: „Az anyanyelvet illetően az esztergomi képezde az eddig is 

használt magyar nyelv mellett meghagyandó”. (Müllerné Seres 1991: 12) 

 Írott anyagok bizonyítják, hogy az Esztergomi Érseki Mesterképzőnek szép számban voltak 

nem magyar anyanyelvű hallgatói. Az 1856/57-es tanévtől az 1869/70-es tanévvel bezárólag 

nemzetiségre nézve a tanulók 75%-a magyar, 15%-a tót és 10%-a német volt (Bartal 1942: 

27). Nemzetiségi oktatásról ekkor még nem beszélhetünk, de az oktatás során figyelembe 

vették, hogy ezek a hallgatók tanulmányaik befejeztével általában arra a területre térnek 

vissza, ahonnan érkeztek, ezért a tanárok az ott végzendő munka sajátosságaira is felhívták 

figyelmüket. A magyarul alig beszélő szlovák, német tanulók képzése a különben magyar 

nyelvű esztergomi intézetben nem okozott gondot, mert az oktatók egy része a magyar nyelv 

mellett a szlovákot és a németet is beszélte. „Mind a nagyszombati, mind az esztergomi 

intézet oktatói gárdája képes volt három nyelven oktatni, tanulóival társalogni, hiszen közülük 

is többen valamelyik nemzetiség tagjai voltak.” (Gábris 2003: 13) 

 A jelenlegi épületben 1929-től működő érseki képzőt 1948-ban államosították. 1949-ben 

egyesítették az 1922-ben nyílt leány-tanítóképzővel. 1951-ben rövid időre óvónőképző-

tagozattal is bővült az intézmény. A felsőfokú tanítóképzés 1959-ben indult. Három éves 

képzési idővel a tanítóképző érettségire épülő felsőfokú intézménnyé vált ekkor. 

Esztergomban 1964-től nyílt lehetőség fakultációs nyelvtanulás indítására (német, angol, 

francia, szlovák nyelveken), ekkor jelent meg az államvizsgára bocsátás feltételeként a 

szakdolgozat elkészítése és a zárótanítás megszervezése.  Az 1972/73-as tanévben kezdetét 

vette a szlovák nemzetiségi tanítók képzése. 

 Az intézmény, Esztergomi Tanítóképző Főiskola néven, 1976-ban vált Főiskolává. Az első 

főiskolai tanterv lehetővé tette a szakkollégiumok megszervezését. A hallgatók pedagógia, 

ének-zene, nemzetiségi pedagógus, technika, rajz, testnevelés, népművelés, könyvtár 

szakkollégiumok közül választhattak, a kezdeti időszakban kettőt, majd egyet. 1987-ben 

három éves képzési idővel újra beindult a nappali tagozaton az óvodapedagógus-képzés, ezen 

belül a szlovák nemzetiségi óvodapedagógus-képzés is. 1989-től – Vitéz János esztergomi 

érsek nevének felvételével – Vitéz János Tanítóképző Főiskola az intézmény új neve. 1990-

ben elkezdődött a német nemzetiségi tanítóképzés. A rendszerváltozást követően az állam és 

az egyház viszonyának rendezése keretében a főiskola 1993-tól ismét a római katolikus 

egyház fenntartása alatt működik, 1993 és 2007 között Vitéz János Római Katolikus 

Tanítóképző Főiskola néven. A 158/1994. számú kormányrendelet a tanítók képzésének idejét 

négy évre emelte. Ezzel párhuzamosan intézményünkben megszűnt annak a lehetősége, hogy 

a tanító szakhoz szociálpedagógia vagy művelődésszervező szak is kapcsolódjék. A képzési 

követelmények értelmében viszont a tanító az általános iskola 1–4. osztályában az idegen 

nyelv kivételével valamennyi tantárgy, az 5–6. osztályban pedig legalább egy 

műveltségterület tanítására jogosult. 2000-ben megszűnt az óvodapedagógus-képzés. Az 
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1999-ben aláírt Bolognai Nyilatkozat új alapokra helyezte a magyar felsőoktatást. Az 

esztergomi főiskolán a Főiskolai Tanács határozata értelmében 2002 szeptemberében vezették 

be a kreditrendszerű képzést felmenő rendszerben. A szlovák és német nemzetiségi tanító 

szakot a tanító szak szlovák és német nemzetiségi szakiránya váltotta fel, ami sajnálatos 

módon jelentős óraszámcsökkentéssel is járt a nemzetiségi nyelvek oktatása területén. 2008. 

január 1-jén az intézmény integrálódott a Pázmány Péter Katolikus Egyetemhez, és azóta 

annak Vitéz János Karaként folytatja munkáját.  A 2010/11-es tanévben újra indult az 

óvodapedagógus-képzés, nappali és levelező tagozaton egyaránt. Az óvodapedagógusi hivatás 

iránt érdeklődők szlovák és német szakirányt is választhatnak. 

  

Szlovák nemzetiségi pedagógusképzés 

 1. Története 

A magyarországi szervezett nemzetiségi pedagógusképzés elindításakor a Budapesti 

Tanárképző Főiskola adott otthont a szlovák nemzetiségi pedagógusképzésnek. Rövidesen 

kiderült azonban, hogy a budapesti főiskola e követelménynek nem képes maradéktalanul 

eleget tenni. A nemzetiségi tanítóképzés ügyében nem született megnyugtató rendelkezés. A 

helyzet a tanító- és óvónőképzés 1959-ben történt átszervezésével sem változott. (Gábris 

2000: 13)  A szlovák nemzetiségi tanítóképzés végül az 1972/73-as tanévben átkerült az 

Esztergomi Tanítóképző Intézetbe, azaz éppen ebben az évben ünnepeljük az esztergomi 

szlovák nemzetiségi tanítóképzés 40. évfordulóját.  Dr. Gábris József, az intézmény akkori 

főigazgató-helyettese a képzés áthelyezésének okát visszaemlékezéseiben azzal magyarázza, 

hogy a fővárosi intézménynek nem volt szlovák környezete, sőt kollégiuma sem, ahol a 

vidékről érkező fiatalok szálláshoz juthattak volna. A helyzet ismeretében az akkori 

Művelődési Minisztérium valamelyik vidéki intézménybe kívánta áthelyezni a képzést. Két 

helyszín jött számításba: Esztergom és Sárospatak. A Minisztérium mindkét várost ideálisnak 

látta a feladat megoldására, mivel mindkét város környezetében vannak szlovák nemzetiségi 

 települések, ezen kívül mindkettő közel fekszik a csehszlovák határhoz, melynek 

következtében az esetleges határon túli kapcsolat is könnyebben kialakítható  (Gábris 2000: 

14). A képzés végül az esztergomi intézmény nyitottságának köszönhetően az Esztergomi 

Tanítóképző Intézetbe került át.  A szlovák nyelvi képzést az első években dr. Porubszki 

Mária nyugalmazott tanítóképzős tanárnő látta el.  Az intézmény a képzés kezdeti 

időszakában sem tantervvel, sem a szükséges irodalommal, könyvtárral nem rendelkezett. A 

nehéz körülmények ellenére nappali tagozaton egy harmadéves és két elsőéves hallgatóval 

megindult szeptemberben a szlovák tanítók képzése. A következő években levelező tagozaton 

is megkezdődött a képzés, sőt lehetővé vált a már működő tanító számára kiegészítő diploma 

szerzése is. A tanítójelöltek az 1970-es években a szegedi Juhász Gyula Tanárképző 

Főiskolán évenként kéthetes nyelvi gyakorlaton vettek részt, ahol anyanyelvi lektor vezette 

foglalkozásaikat. A későbbiekben az iskola nemzetközi kapcsolatainak köszönhetően 

 szlovákiai részképzéseken való részvételre is lehetőség nyílt. 

 A főiskolává történt átszervezésig a képzés kísérleti jelleggel folyt, de ezt követően a szlovák 

nyelv az akkor bevezetett szakkollégiumokkal azonos rangot kapott. Az első években a 

hallgatóknak két szakkollégiumot kellett választaniuk. A szlovák szakkollégista hallgatók 

többsége második szakkollégiumként a népművelést választotta. A későbbi években már csak 

egy szakkollégiumot végeztek a hallgatók. A négyéves képzéssel életbe lépett a szlovák 
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nemzetiségi tanító szak, majd a bolognai folyamathoz való kapcsolódást követően az 

ugyancsak négyéves tanító szak szlovák nemzetiségi szakiránnyal. 

  

2. Hallgatók száma, összetétele 

A szlovák nemzetiségi tanító szakosok száma – néhány évfolyamtól eltekintve – viszonylag 

alacsony volt, ezért már a kezdetektől nagy figyelmet szenteltünk a tájékoztatásnak, a szlovák 

nemzetiségi iskolákkal való kapcsolattartásnak. Az 1980-as évektől az 1990-es évek közepéig 

a hallgatók létszámának emelése érdekében díjmentes nyári táborokat szerveztünk a szlovák 

nemzetiségi szak iránt érdeklődő középiskolás tanulók számára.  A középiskolai táborokba 

nemcsak a nemzetiségi gimnáziumok tanulói kaptak meghívást, hanem megszólítottuk azokat 

a tanulókat is, akik szlovák nemzetiségi általános iskolában végeztek ugyan, de 

tanulmányaikat magyar tannyelvű gimnáziumban vagy szakközépiskolában folytatták.  A 

tábor színhelye minden évben Esztergom volt. A tanulók a főiskola kollégiumában kaptak 

szállást, a napi háromszori étkezést a főiskolán vagy a gyakorló iskolában biztosítottuk 

számukra. A nyelvfejlesztő foglalkozásokon kívül tanulmányi kirándulásokat is szerveztünk, 

hogy megismerhessék Esztergomot és környékét. Minden évben ellátogattunk a kesztölci 

szlovák nemzetiségi tájházba, ahol Petrik József helyi tanár szakszerű vezetése mellett 

megismerhették a helyi szlovákság tradícióit. A táboroknak megvolt az eredményük, a 

résztvevők közül szép számban főiskolánkon tanultak tovább. A későbbiekben – részint 

szervezési nehézségek, részint az anyagi források hiánya miatt – már nem volt lehetőségünk 

középiskolai táborok szervezésére. 

 A hallgatói létszám szinten tartása minden igyekezetünk ellenére a mai napig a legsúlyosabb 

gond a szlovák nemzetiségi pedagógus szakirányok működtetésében. Alapvető probléma, 

hogy szlovák nemzetiségi gimnázium csak Budapesten és Békéscsabán működik 

Magyarországon. A nyelvoktató szlovák nemzetiségi általános iskolákban tanuló gyerekek 

magyar tannyelvű középiskolákban folytatják tanulmányaikat, s így megszűnik számukra a 

szervezett, iskolai keretek között történő nyelvtanulás lehetősége. Tovább rontja a helyzetet, 

hogy az utóbbi évek tapasztalatai szerint egyre több tanuló hat- vagy nyolc-évfolyamos 

gimnáziumban tanul tovább, s ennek következtében még korábban kikerülnek a szlovák 

nemzetiségi közösségből.  Az eleve alacsony létszámú szlovák nemzetiségi gimnáziumok 

érettségiző tanulói csak elvétve választják a tanítói vagy óvodapedagógusi pályát. Miután 

1990-ben a Békéscsabai Tanítóképző Főiskolán is elindították a szlovák nemzetiségi 

tanítóképzést, Békés megyéből már csak egy-egy hallgató választotta az esztergomi 

továbbtanulást. Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola Zsámbékról Vácra költözése 

következtében újabb régiót veszítettünk. 

  

3. A nyelv 

A szakirány képzési céljainak a teljesítéséhez a hallgatóknak tanulmányaik végére komoly, 

megbízható nyelvtudással kell rendelkezniük, s ismerniük kell az általános iskolák alsó 

tagozatán tanított tantárgyak szakszókincsét és módszertanát. A cél elérése érdekében 

személyre szabott módon kell foglalkoznunk a hallgatókkal, mivel nyelvtudásuk, illetve a 

nemzetiségi kultúrához való kötődésük, valamint nemzetiségi identitástudatuk között nagy 

eltérések vannak. A szlovák nemzetiségi gimnáziumokban érettségizett tanulók biztos 
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nyelvtudással kezdik főiskolai tanulmányaikat. E hallgatók környezetében, családjában az 

idősebb korosztály általában még aktívan használja a szlovák nyelvet, de a gyerekekkel már 

csak elvétve beszélnek szlovákul. Ezek a hallgatóink tehát a helyi nyelvjárás tekintetében 

többnyire csak passzív nyelvismerettel rendelkeznek, de az iskolai nyelvoktatásnak 

köszönhetően a szlovák irodalmi nyelvet magabiztosan beszélik, s ritkán kényszerülnek 

kódváltásra. Vannak hallgatóink, akik a nyelvoktató szlovák nemzetiségi általános iskolát 

követően magyar tannyelvű középiskolában tanultak tovább, de szűkebb környezetükben még 

többé-kevésbé élnek a szlovák nemzetiségi hagyományok, a helyi szlovák nyelvhasználatot is 

beleértve. Ezek a hallgatók nem kizárólagosan a család meggyengült nemzeti identitástudata 

miatt folytatták tanulmányaikat magyar tannyelvű középiskolában, hanem sokkal inkább a 

földrajzi tényezők miatt. Főiskolai tanulmányaik kezdetén szlovák nyelvi kompetenciáikban 

jelentős különbségek mutatkoznak. Nyelvtudásukat elsősorban az határozza meg, hogy 

mennyire hagyományőrző a falujuk, az általános iskolában tanultakra kevésbé emlékeznek. 

Kezdetben hétköznapi témákban is bizonytalanabbul kommunikálnak szlovákul, többször 

megfigyelhető beszédükben a kódváltás. Szegényesebb a szókincsük, s félnek a hibák 

elkövetésétől. Beszélt nyelvükben több a nyelvjárási elem, hiszen az általános iskolát 

követően szinte kizárólagosan csak szűkebb környezetükben hallhatták a nyelvet. A szlovák 

nemzetiségi általános iskolát, de magyar tannyelvű középiskolát látogató hallgatók egy másik 

csoportja számára a szlovák nyelv használata kizárólagosan csak az iskolára korlátozódott. 

Családjukban már nem él a szlovák nyelvhasználat, rokonságukban az idősebb generáció 

tagjai egymás között is magyar nyelven kommunikálnak. Ezek a hallgatók is pozitívan 

viszonyulnak a szlovák nyelvhez és kultúrához, de a nyelvtanulás terén újrakezdőnek 

számítanak. Nyitottságuktól, elhivatottságuktól és szorgalmuktól, kitartásuktól függ, hogy 

mennyire képesek felzárkózni a többiekhez. Már értünk el nagyon szép eredményeket, de 

előfordul, hogy hallván a többiek folyékony beszédét, csökken önbizalmuk, s nehezen 

szabadulnak meg gátlásaiktól. Sok esetben a nyelvi hibáktól való félelmükben nehezebb őket 

szóra bírni. Kezdetben szinte csak tőmondatokat képeznek, melyeket képesek kontrollálni. Az 

Európai Unióhoz való csatlakozásunknak köszönhetően aránylag sok hallgató érkezik 

hozzánk Szlovákiából, főleg Párkányból és környékéről. Felvidéki hallgatóink magyar 

nemzetiségűek, anyanyelvük a magyar nyelv, de mivel tanulmányaik befejeztével többségük  

haza szeretne térni Szlovákiába, fontos számukra a szlovák nyelv megbízható ismerete. 

Szlovák nyelvtudásuk szempontjából nagy eltérések vannak közöttük, de valamennyien 

képesek bármilyen témában szlovákul kommunikálni. A szlovák irodalmi nyelvet beszélik, 

mivel a szlovák nyelvet elsősorban az iskolában sajátították el, esetleg kortársaikkal baráti 

körben, hivatali ügyintézés során, bevásárlásnál, orvosnál, szlovákiai kirándulások, utazások 

során fejlesztették az iskolában megszerzett nyelvtudásukat. Ritkán kényszerülnek 

kódváltásra. 

  

4. A képzés szerkezete 

Jelenleg a tanító szak szlovák nemzetiségi szakiránnyal képzési ideje 8 félév. A 

diplomaszerzés feltétele 240 kredit megszerzése. A képzési program kötelező, kötelezően 

választandó és szabadon választható tárgyakat tartalmaz a képzés 8 félévére, félévente 30 

kredit teljesítését biztosítva. A nemzetiségi szakirány 42 kredit összegyűjtésével teljesíthető.  

A mintatantervben 18 szabadon választható kredit felvételére van lehetőség, szlovák 

nemzetiségi szakirányon a teljesítendő szabadon választható tárgyak kreditszáma 12. A 

hallgató a képzés végén szakdolgozatot ír, amely 15 kredit értékű. A szakirány-felelős 

Horváthné dr. Farkas Éva. A szlovák nemzetiségi szakon 1972-től az alábbi főállású oktatók 
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tevékenykedtek: dr. Porubszki Mária, Fazekas Sándorné dr., Horváthné dr. Farkas Éva, dr. 

Bodonyi Edit, Urbanicsné dr. Varga Éva és Szabó Mónika. 

 A képzési célok teljesítése a tananyag precíz, átgondolt rövid- és hosszú távú tervezését 

igényli, mivel a bolognai folyamathoz való csatlakozás a szlovák nyelvi kontaktórák 

csökkenését is jelentette számunkra. A differenciált, személyre szabott oktatás mellett 

rendszeres önálló tanulásra, anyaggyűjtésre, projektmunkák készítésére kell ösztönöznünk 

hallgatóinkat. Az első tanévben a „Szlovák nyelv- és stílusgyakorlatok”, valamint „Gyakorlati 

szlovák nyelvtan” kurzusokon (Slovenký jazyk a štylistické cvičenia, Praktická slovenská 

gramatika) a nyelvi alapozásra helyezzük a hangsúlyt. A második szemeszter végére el kell 

érnünk, hogy a nyelvileg kevésbé felkészült hallgatók is képesek legyenek a szakmai tárgyak 

szlovák nyelvű befogadására. A másodéves „Szlovák nyelv- és stílusgyakorlatok” kurzusok fő 

célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek a környezetismeret, ének-zene, testnevelés, rajz, 

matematika tárgyak szakszókincsével, valamint a pedagógiai és pszichológiai 

alapfogalmakkal, s ezáltal kellő alapot biztosítsunk számukra e tantárgyak szlovák nyelven 

történő tanulásához. A szintén kötelezően választandó nyelvészeti kurzusokon („Morfológia”, 

„Szintaxis”, „Lexikológia és stilisztika”) rendszerezzük szlovák nyelvi ismereteiket, s ezáltal 

a hallgatók szóban és írásban egyaránt tudatos nyelvhasználóvá válnak. Az irodalmi kurzusok 

közül a „Szlovák gyermekirodalom” tantárgy (Slovenská literatúra pre deti a mládež) szerepel 

a legmagasabb óraszámban. A hallgatók megismerkednek a népköltészet gyermekirodalmi 

vonatkozású műfajaival, valamint a szlovák gyermek- és ifjúsági irodalom korszakaival, 

íróival és jelesebb alkotásaival. Ezen belül az általános iskolai nyelvoktatásba beilleszthető 

műfajok – mese, kiszámolók, mondókák, gyermekdalok és gyermekjátékok – megismerésére, 

elemzésére, feldolgozására helyezzük a fő hangsúlyt, a magyarországi szlovákság irodalmát is 

beleértve. A „Szlovák irodalomtörténet” (Dejiny slovenskej literatúry) kurzuson magyar 

irodalomtörténeti ismereteikre támaszkodva áttekintjük a szlovák irodalom korszakait, 

megbeszéljük a magyar–szlovák irodalmi kapcsolatokat, valamint tanulmányozzuk a 

magyarországi szlovák írók és költők műveit. A „Szlovák irodalmi beszédgyakorlat” 

(Slovenské literárne cvičenie) kurzuson szlovák szépirodalmi szemelvények és rövidebb 

művek elemzésével, szövegértési gyakorlatokkal egyrészt irodalmi, másrészt szaknyelvi 

ismereteiket fejlesztjük. Ezen kívül műfordítói tevékenységgel és önálló alkotások 

megírásával is próbálkozunk. Mivel nemzetiségi nyelv oktatásáról van szó, kiemelt szerepet 

kap szakirányunkon a nemzetiségi ismeretek átadása, s ezáltal a hallgatók identitástudatának a 

fejlesztése és a szlovák népismeret tantárgy tanítására való felkészítés. A „Szlovák 

nemzetiségi ismeret” (Slovenská vzdelanosť) tantárgy az alábbi főbb elsajátítandó 

ismeretanyagot tartalmazza: a kisebbségi lét fogalma, a kisebbségi törvény, a szlovákok 

letelepedése a mai Magyarország területén, a magyarországi szlovák nemzetiségi települések, 

a magyarországi szlovákok története, magyarországi nemzetiségi szervezetek, népi kultúra 

(népköltészet, népi építészet, népi hagyományok, szokásvilág), kalendáris szokások, tájjellegű 

sajátosságok felelevenítése. A „Szlovák civilizáció” (Slovenská civilizácia) kurzuson 

áttekintjük a szlovák nép történelmét, kultúrtörténetét, hagyományait, Szlovákia földrajzát, s 

ezek összegzéseképpen szlovákiai tanulmányi kirándulások részletes programját dolgozzák ki 

a hallgatók. A „Szlovák tantárgy-pedagógia” (Metodika vyučovania slovenského jazyka) 

kurzusokon kiemelten foglalkozunk a kétnyelvűség és a gyermekkori kétnyelvűség 

kérdésével. A modern nyelvpedagógia tapasztalatainak megfelelően igyekszünk 

gyakorlatközpontúan átadni a módszertani ismereteket, hangsúlyozva a játékos nyelvtanulás 

fontosságát.  A módszertan órákon a szlovák gyermekirodalom kurzusokon tanultakat és 

a szlovák nyelv- és stílusgyakorlat kurzusokon megszerzett szakszókincset közvetlenül tudják 

kamatoztatni a hallgatók. Az önálló tanításra való felkészülést szolgálja az óravázlatok 

készítése, elemzése, az imitált tanítási órák levezetése, valamint a szemléltető eszközök 
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tervezése és elkészítése is. A szabadon választható kurzusok felvételével a hallgatók egy-egy 

szakterületen mélyíthetik tudasukat, illetve fejleszthetik szlovák nyelvi kompetenciáikat. 

  

Esztergomi lehetőség hiányában a tanítási gyakorlat színhelye kezdetektől fogva a várostól 

mintegy 20 km-re fekvő Piliscsév általános iskolája. Hallgatóink – korábban Kelecz Józsefné, 

jelenleg Áy Péterné, az 5–6. osztályban pedig Kertészfi Andrea irányításával – a csoportos 

tanítási gyakorlatokat, illetve a rövidebb egyéni tanítási gyakorlatokat is itt teljesítik. 

A negyedéves tanítási gyakorlat a hallgató által kiválasztott iskolában történik. Többségük 

szülőfaluja iskolája mellett dönt, de néhányan a már megszokott gyakorlóhelyet részesítik 

előnyben.  Az évek folyamán jól működő szakmai kapcsolat alakult ki a tanszéki csoport és 

a Piliscsévi Általános Iskola szakvezetői között. Az alsó tagozaton a szlovák szakcsoport 

korábbi, ma már nyugalmazott tanárának, Fazekas Sándornénak a tankönyvcsaládja 

a használatban lévő tankönyv (1. Poď sa hrať, 2. Cestička belavá, 3. Kde bolo, tam bolo, 4. 

Domovina moja). A felmerülő kérdéseket mindig megbeszéljük, kölcsönösen segítjük 

egymást a munkában, részt veszünk a másik fél nemzetiségi rendezvényein. A zárótanítások 

értékelő bizottságát a Piliscsévi Általános Iskola két pedagógusa és a Vitéz János Kar szlovák 

nyelvi csoportjának egy oktatója alkotja. 

Hallgatóink szakdolgozatuk témáját a szlovák tanszéki csoport oktatói által felkínált 

jegyzékről választják, habár nem kötelező számukra a szakirányhoz kapcsolódó 

témaválasztás. A legközkedveltebb téma a magyarországi szlováksággal kapcsolatos kutatás, 

de szívesen választják a nyelvpedagógiai, gyermekirodalmi és szociolingvisztikai 

témaköröket is. A szakdolgozatok szlovák nyelven készülnek, magyar nyelvű összefoglalóval 

kiegészítve. 

  

5. Szakmai kapcsolatok 

Az évek folyamán több szlovákiai egyetemmel kapcsolatba léptünk. Nemzetközi 

együttműködést folytatunk a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetemmel, a besztercebányai Bél 

Mátyás Egyetemmel és legújabban a Rózsahegyi Katolikus Egyetemmel. A Konstantin 

Filozófus Egyetemmel való együttműködésünknek köszönhetően már az 1980-as évektől 

kezdve lehetőségük nyílt hallgatóinknak féléves szlovákiai részképzésre. A későbbiekben a 

kínálat a Bél Mátyás Egyetem részképzésével is bővült. A Nyitrai Konstantin Filozófus 

Egyetemről a mi intézményünk is fogadott magyar tagozaton tanuló hallgatókat, akik kiváló 

lehetőségnek tartották az esztergomi részképzést. Mindhárom szlovákiai egyetemről 

rendszeresen fogadunk vendégelőadókat egy-egy előadás megtartására, s kölcsönösen részt 

veszünk egymás tudományos konferenciáin. A Vitéz János Kar egyik oktatója az Erasmus 

program oktatói mobilitása keretében a 2011/12-es tanévben egy hetet a Rózsahegyi 

Katolikus Egyetemen töltött, s a magyarországi szlovákság történetéről, iskolarendszeréről, 

hagyományairól és a nyelvhasználati sajátosságokról tartott előadást az egyetem hallgatóinak. 

2011-ben a révkomáromi Selye János Egyetem által szervezett nemzetközi tudományos 

konferencián is előadott egy szlovák és egy német szakos oktatónk. 

 Szoros munkakapcsolatban állunk a békéscsabai székhelyű Magyarországi Szlovákok 

Kutatóintézetével.  Oktatóink rendszeresen előadnak az általuk szervezett nemzetközi 

konferenciákon, s az intézet kiadványaiban publikációs lehetőség áll fenn számukra. 
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Munkatársaik kutatási témáikban meghívott előadóként előadásokat tartanak hallgatóinknak. 

Az utóbbi években kapcsolatba léptünk a Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesülettel is. 

Előadásokkal szerepelünk konferenciáikon, segítünk egyes programjaik szervezésében. 

  

6. Források, pályázatok 

Az évek folyamán sikerült elérnünk, hogy jelentősen javultak az oktatás feltételei. A fejlődés 

az eredményes pályázatoknak, elsősorban az Oktatási Minisztérium által kiírt, „Idegen nyelvű 

kislétszámú szakok indításának és fenntartásának ellátására vonatkozó támogatás” 

elnyerésének köszönhető. Könyvtárunk összetétele a pályázati rendszer előtt meglehetősen 

véletlenszerű volt, mivel a könyvek nagy részét a Matica slovenská szlovák közjogi és 

tudományos intézmény ajándékozta iskolánknak, s ezek egy része nem felelt meg a szak 

profiljának. Saját forrásból alapvetően csak a tanításhoz feltétlenül nélkülözhetetlen 

szakkönyveket és az egy-, illetve kétnyelvű szótárakat tudtuk biztosítani. Az utóbbi tíz évben 

viszont igényeinknek megfelelő könyvtári állományt hoztunk létre, amely gyermekeknek és 

felnőtteknek szóló szépirodalmat, irodalmi, nyelvészeti, neveléstudományi szakkönyveket, a 

szlovák civilizáció és módszertan oktatásához szükséges anyagot, magyarországi szlovák 

nemzetiségi szép- és szakirodalmat egyaránt tartalmaz.  Szlovák szakfolyóiratokat rendelünk, 

modern oktatástechnikai segédeszközök állnak rendelkezésünkre, s mindez emeli az oktatás 

hatékonyságát. Saját szaktanteremmel rendelkezünk, könyveink nagy részét ott tároljuk. 

 A kezdeti tankönyvhiány miatt és a speciális tanulmányi igények kielégítése végett a tanszéki 

csoport az évek folyamán több olyan jegyzetet és egyéb oktatási anyagot készített, amelyek 

megkönnyítik és hatékonyabbá teszik a hallgatók felkészülését. Az eddig elkészített jegyzetek 

egy része ma is a kötelező irodalom része (Fazekas Sándorné: Vysokoškolské texty k 

metodike slovenského jazyka; Fazekas Sándorné: Slovenčina; Fazekas Sándorné–Horváthné 

Farkas Éva–Glückné Szabó Mónika: Štylistické cvičenia; Fazekas Sándorné–Horváthné 

Farkas Éva–Glückné Szabó Mónika–Csiffáry Tamás: Szlovák–magyar interaktív multimédiás 

tanítói szakszótár;  Horváthné Farkas Éva: Učme sa po slovensky; Horváthné Farkas Éva:  

Čítanka zo slovenskej literatúry I-II.; Horváthné Farkas Éva: Slovenská civilizácia; Horváthné 

Farkas Éva: Príručka k slovenskej civilizácii). A könyvek összeállításánál figyelembe vettük, 

hogy hallgatóink nemcsak az adott szaktárgyat, hanem ezzel párhuzamosan magát a nyelvet is 

tanulják. Az órákra és a vizsgákra való felkészülést a jegyzetekben található 

szómagyarázatok, szövegértési feladatok segítik. 

 A szlovák tanszéki csoport 2002-ben a kétnyelvű oktatás megerősítése céljából, külső 

szakemberek bevonásával projektmunkába kezdett. Szlovákiai egyetemi oktatók irányításával 

a hallgatók nyelvi és módszertani felkészítést kaptak az ének-zene, vizuális nevelés, 

testnevelés és környezetismeret tantárgyak szlovák nyelvű óravezetésére, valamint 

a drámapedagógiai módszerek felhasználására a szlovák nyelvi órákon.  Az előadásokat és 

a szemináriumokat a párkányi Szlovák Tannyelvű Általános Iskolában szervezett gyakorlat 

követte. Néhány óralátogatást követően hallgatóink önállóan tervezett és levezetett óráikon 

gyakorolhatták a tanultakat. A projekt tantárgyanként egy-egy hetes blokkosított szeminárium 

formájában valósult meg. A projektmunka eredményeit ma is felhasználjuk az oktatásban. 
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Ugyancsak a pályázatnak köszönhetően tanulmányi kirándulásokat és rendszeres 

színházlátogatásokat szervezünk a szakirány hallgatói számára.  Tanulmányi kirándulást 

szerveztünk többek között Kelet-Szlovákiába, Besztercebányára, Zólyomba, Selmecbányára 

és környékükre. Többször voltunk városnézéssel egybekötött színházlátogatáson Pozsonyban, 

ami nagy élmény volt a hallgatóknak, mivel többségük először járt a magyar történelemből is 

jól ismert szlovák fővárosban, s megismerkedhettek azokkal a nevezetességekkel, amelyekről 

eddig csak a könyvekben olvastak. A révkomáromi Jókai Színházban megtekintettük Ladislav 

Ballek szlovák író „A hentessegéd” (Pomocník) című regényének színpadi feldolgozását. A 

magyarországi Vertigo Szlovák Színház előadásait ugyancsak nyomon követjük. Láttuk már 

színházi bemutatójukat a budapesti Szlovák Intézetben is, s ellátogattunk a környék szlovák 

nemzetiségi falvaiban szervezett vendégszerepléseikre. Egy alkalommal a Vitéz János Kar 

dísztermében fogadtuk a színházat, ahol Peter Scherhaufer „Umy si rúčky, ideme jesť!” 

(Mosd meg a kezecskéd, eszünk!) című darabját mutatták be. Az előadásra meghívtuk a város 

és a környező szlovák nemzetiségi települések nemzetiségi önkormányzatait és a szlovák 

pedagógusokat, valamint a párkányi kollégákat is. A szlovákul kevésbé értő hallgatóság 

fejhallgatón keresztül hallhatta a magyar nyelvű tolmácsolást. A színészek nagy sikert arattak, 

a nézők vastapssal viszonozták vendégjátékukat. Hallgatóink a Vertigo Szlovák Színház 

igazgatójától minden évben meghívást kapnak a budapesti Szlovák Intézetben szervezett 

Szlovák filmfesztiválra. Újabban – a célból, hogy a vidéken élő szlovákok számára is 

elérhetőbb legyen a szlovák film –, szlovák vonzáskörzettel rendelkező városokban is 

vetítenek szlovák filmeket a  filmfesztivál keretén belül. Két évvel ezelőtt iskolánkban a Juraj 

Jakubisko rendezte „Báthory – A legenda másik arca” című film került levetítésre, melyet 

filmismertető előadás előzött meg. 

  

7. Múlt és jövő 

2012 júniusában az esztergomi szlovák nemzetiségi tanítóképzés 40. évfordulója alkamából 

szlovákos öregdiák-találkozót szerveztünk intézményünkben. Az eddig végzett, mintegy 200 

hallgató közül a  találkozón 60 öregdiák vett részt. Az akkor készített felmérés szerint 

mintegy kétharmaduk tanítóként tevékenykedik. A rendezvényen folytatott megbeszélés 

eredményeként megállapodtunk, hogy a Pázmány Péter Katolikus Egyetem alumni-

koncepciójának megfelelően ezentúl intenzívebb kapcsolatot ápolunk, s a tanszéki csoport 

szakmai és kulturális programokkal támogatja őket. 

 A 2010/11-es tanévtől kezdve óvodapedagógus szlovák nemzetiségi szakirányon is fogadunk 

hallgatókat, nappali és levelező tagozaton egyaránt. A képzés struktúrája hasonló, mint 

a tanító szakon.  Óvodapedagógus szakirányon a hallgatói létszám még igen alacsony, de 

a szlovák nemzetiségi óvodapedagógusok foglalkoztatása iránt mutatkozó igényt tapasztalva 

bízunk a szakirány rövid időn belüli felfutásában. 

 A 2011/12-es tanévben kidolgoztuk a tanító, valamint az óvodapedagógus alapképzési 

szakok szlovák nemetiségi szakirányú továbbképzésének tantárgyi programját. A tanító és 

óvodapedagógus szakkal rendelkező pedagógusok a továbbképzési szakon megszerezhetik 

a nemzetiségi oktatási intézményben történő foglalkoztatásukhoz szükséges szlovák 

nemzetiségi szakirányt. A képzés levelező formában történik. A képzési idő tanító szakon 4 

félév, óvodapedagógus szakon 3 félév.  A képzésre jelentkező tanítók 120, az 

óvodapedagógusok 90 kredit megszerzésével végezhetik el a szakirányú továbbképzést. 
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 Német nemzetiségi pedagógusképzés 

 1.Története 

1990-ben, egy évvel azt követően, hogy az Esztergomi Tanítóképző Főiskola felvette Vitéz 

János esztergomi érsek nevét, új szakkal bővült az intézmény kínálata.  A szlovák nemzetiségi 

tanító szak mellett az 1990/91-es tanévben elkezdtük a német nemzetiségi tanítók képzését is. 

A szak indításához az idegen nyelvek oktatása iránti élénk érdeklődés is hozzájárult, de a 

szakindításnak a kiváltó oka elsősorban a városhoz közel fekvő német nemzetiségi 

településeken mutatkozó igény volt. Egyre több településen és egyre több osztályban 

tanítottak német nemzetiségi nyelvet, illetve terveztek ilyen jellegű oktatást. Az alsó tagozatos 

német nemzetiségi nyelv színvonalas oktatásának biztosításához rövid időn belül nagyszámú 

német nemzetiségi tanítóra volt szükség, s ebben sietett segítségre az esztergomi főiskola. 

 A német nemzetiségi tanítóképzés struktúrája az évek folyamán a magyarországi felsőoktatás 

reformja, fejlesztése következtében többször módosult: 2002-ben a kreditrendszer intézményi 

bevezetésével, majd ezt követően a bolognai folyamathoz való csatlakozás következtében. A 

képzés tartalma azonban a kontaktórák számának csökkenése ellenére sem szenvedett csorbát. 

A képzés céljának megfelelően nagy súlyt helyezünk a színvonalas oktatásra, s olyan német 

nemzetiségi tanítókat bocsátunk ki intézményünkből, akik alkalmasak az általános iskola 1–6. 

osztályában a nemzetiségi anyanyelvi nevelésre, valamint 1–4. osztályban magyar nyelven 

minden műveltségi terület, továbbá a nemzetiségi nyelven oktatott tárgyak tanítására. A 

tananyag tartalmában és fajsúlyozásában természetesen mindig figyelembe vesszük a Nemzeti 

Alaptantervben foglaltakat és a nemzetiségi iskolák programját, hogy hallgatóink készek 

legyenek hivatásuk gyakorlására, képesek legyenek a mai kor pedagógusaival szemben 

támasztott elvárások, feladatok teljesítésére. 

  

2. A hallgatók nyelvi előképzettsége, összetétele 

A német nemzetiségi szakirány hallgatói általában az Esztergomhoz közeli városokból és 

falvakból érkeznek iskolánkba. A hallgatók mintegy fele német nemzetiségi származású. Ezek 

a hallgatók valamelyest még értik a lakóhelyük helyi német nyelvjárását, de aktívan már nem 

beszélik. Német nyelvtudásuk viszont ennek ellenére általában lényegesen jobb, mint a többi 

hallgatóé. Különösen akkor, ha a pilisvörösvári német nemzetiségi Schiller Gimnáziumban 

érettségiztek, mivel ott nagyon jó nyelvi és nemzetiségi alapokat szereznek a tanulók. 

  

3. A képzés szerkezete 

A tanító szak német nemzetiségi szakiránnyal képzési ideje 8 félév. A diplomaszerzés 

feltétele 240 kredit megszerzése. A képzési program kötelező, kötelezően választandó és 

szabadon választható tárgyakat tartalmaz a képzés 8 félévére, félévente 30 kredit teljesítését 

biztosítva. A nemzetiségi szakirány 42 kredit összegyűjtésével teljesíthető.  A 

mintatantervben 18 szabadon választható kredit felvételére van lehetőség, nemzetiségi 

szakirányon a teljesítendő szabadon választható tárgyak kreditszáma 12. A hallgató a képzés 

végén szakdolgozatot ír, amely 15 kredit értékű. A szakirány-felelős dr. Juhász Márta. A 

német nemzetiségi szakcsoportban az évek folyamán az alábbi főállású oktatók 
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tevékenykedtek: Pálos Imréné, Szávay Orsolya, Mosolygóné Erdély Gyöngyi, Lukács 

Gáborné, dr. Juhász Márta, dr. Müller Márta, Wünsch Ferenc, Bánhidyné Nyitrai Ágnes, 

Nábrádiné dr. Jurasek Ibolya. 

 A német szakirány tantárgyai három törzstantárgyba sorolhatók: német nyelv és módszertana, 

német irodalom és német nemzetiségismeret. Az első modul a nyelvi kompetenciák 

megszerzését szolgálja, mely célkitűzések a „Német nyelv- és stílusgyakorlatok” (Sprach- und 

Stilübungen), valamint a „Német nyelvtan” (Deutsche Grammatik) kurzusok elvégzésével 

valósulnak meg.  A kötelezően választandó tantárgyak mellett szabadon választható 

kurzusokon a hallgatók további lehetőséget kapnak a nyelvtani ismeretek gyakorlására és 

magabiztosabb használatára, tökéletesíthetik német helyesírásukat, megismerkedhetnek a 

fordítástechnika alapjaival. Az „Irodalmi beszédgyakorlatok” szabadon választható kurzuson 

szépirodalmi szövegek feldolgozásával, elemzésével tökéletesíthetik német nyelvtudásukat 

(Übungsgrammatik, Neue deutsche Rechtschreibung, Übersetzen, Literarische 

Sprachübungen). Mivel az általános iskola alsó tagozatán rendkívül fontos a megfelelő 

tanítási módszer és stílus, hiszen a tanulók életkorából adódóan csak a játékos nyelvtanítás 

lehet eredményes, nagy súlyt helyezünk a tantárgy-pedagógia oktatására.  A kötelezően 

választandó módszertani kurzusok mellett (Unterrichtsmethodik Deutsch als Fremdsprache) 

szabadon választható tantárgyakat is felvehetnek a hallgatók, amelyek hallgatása során 

lehetőségük nyílik a korszerű módszerek mélyebb megismerésére és gyakorlására, a tanítási 

órákra való tudatos felkészülésre, beleértve az órákon eredményesen felhasználható 

szemléltető eszközök kiválasztását és elkészítését is (Spiele im Sprachunterricht, 

Lernwerkstatt). Az irodalmi kurzusokon a hallgatók megismerkednek a német gyermek- és 

felnőtteknek szóló irodalom jeles alkotásaival, áttekintik a német irodalomtörténet egyes 

szakaszait, valamint tanulmányozzák a magyarországi németek irodalmát (Deutsche Kinder- 

und Jugendliteratur, Geschichte der Erwachsenliteratur, Literatur der in Ungarn lebenden 

deutschen Minderheit). A legnagyobb hangsúlyt természetesen az általános iskolai német 

nyelvoktatásban is felhasználható műfajokra helyezzük. A német nemzetiségismeret 

szakterületen (Minderheitenkunde) belül a hallgatók megismerkednek a magyarországi 

németek történetével és jelenével, valamint a magyarországi német népi hagyományokkal és 

népszokásokkal. A magyarországi németek élete és kultúrája iránt mélyebb érdeklődést 

tanúsító hallgatók szabadon választható tantárgyak felvételével bepillantást nyernek a 

magyarországi német nyelvjárásokba is (Ungarndeutsche Mundarten), valamint 

magyarországi német népdalokat sajátíthatnak el (Volkslieder). A szabadon választható 

kurzusok igen hasznosak számukra, mivel az itt szerzett ismereteiket és jártasságukat nagyon 

jól kamatoztathatják nemcsak a német nyelv, hanem a német népismeret tantárgy oktatásában 

is.  A német nemzetiségi tanítótól az is elvárható, hogy elfogadható ismeretekkel 

rendelkezzék a német nyelvterületek kultúrtörténetéről, társadalomtörténetéről, valamint 

gazdaságáról, mely témakörökkel a „Német nyelvterületek országismerete” kurzuson 

találkoznak a hallgatók (Landeskunde der deutschsprachigen Länder). Természetesen a 

hallgatók valamennyi szakterületesetében megkapják a kellő tájékoztatást arról is, hogy mely 

ismeretek és milyen módszerekkel adandók és adhatók át a tanulóknak az általános iskolában. 

 A hallgatók a csoportos tanítási gyakorlatot és a rövidebb, egy-két hetes egyéni tanítási 

gyakorlatokat a Gyakorló Általános Iskolában végzik. A negyedévben sorra kerülő 

kéthónapos tanítási gyakorlatot egy általuk választott iskolában, többnyire szülőfalujukban 

végzik. 
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A német nemzetiségi tanszéki csoport minden tanévben több programot szervez a szakirány 

hallgatói számára. Minden őszi szemeszterben rendezünk német nemzetiségi szakestet, 

amelyen mind a négy évfolyam hallgatói részt vesznek. Ennek köszönhetően a hallgatók jól 

ismerik, segítik egymást. Ugyancsak az őszi félévben közösen megtekintik a Szekszárdi 

Német Színház (Deutsche Bühne Ungarn) egy darabját. Lehetőség szerint igyekszünk olyan 

színházi előadást kiválasztani, amely részét képezi az irodalmi tananyagnak.  A tavaszi 

szemeszterben általában projektnapot vagy nemzetiségi napot tartunk. Ennek keretében a 

hallgatók ellátogatnak egy közeli német nemzetiségi településre, ahol felkeresik a Német 

Nemzetiségi Önkormányzatot, az iskolát, a helyi német nemzetiségi kultúregyesületeket, 

megtekintik a falumúzeumot, esetleg idősebb embereket látogatnak meg, akik még beszélik a 

helyi nyelvjárást, illetve ismerik a helyi népi hagyományokat, hagyományos életmódot. Ezen 

kívül minden évben sikerült még elérnünk, hogy egy német vendégprofesszor előadást tartson 

hallgatóinknak, elsősorban módszertani témában. Ezen az előadáson nemcsak a német 

nemzetiségi szakirány hallgatói vesznek részt, szívesen ellátogatnak az előadásra 

intézményünk németül beszélő oktatói és egyéb szakos hallgatói is. 

  

4. Források, pályázatok 

2002-ben az Oktatási Minisztérium támogatásának köszönhetően, a Gyakorló Általános 

Iskolával és a Passaui Egyetem néhány oktatójával együttműködve egy előremutató, a 

kétnyelvű oktatást támogatandó projekten dolgoztunk. A projekt négy egyhetes blokkosított 

szemináriumból állt, amelyen belül a hallgatók felkészítést kaptak az ének-zene, testnevelés, 

vizuális nevelés tárgyak német nyelven történő oktatására, valamint a drámapedagógiai 

módszerek felhasználási lehetőségeire a német nyelvi órákon. Az anyanyelvi előadó 

segítségével a hallgatók először a szaknyelvi alapokat és a módszereket sajátították el, majd 

maguk is kipróbálhatták a német nyelvű óravezetést a szaktárgyi órákon. 

 A német szakirányon oktató kollégák eredményes pályázatait követően a tanszék 

infrastruktúráját nagymértékben tudtuk fejleszteniaz utóbbi években. A fejlesztés elsősorban 

az Oktatási Minisztérium által kiírt, „Idegen nyelvű kislétszámú szakok indításának és 

fenntartásának ellátására vonatkozó támogatás” elnyerésének volt köszönhető. Az oktatást 

jelenleg egy saját, gondosan összeállított könyvtár, saját szaktanterem és modern 

oktatástechnikai segédeszközök segítik. Ugyanennek a pályázatnak a támogatásával született 

meg 2009-ben a Szent István Társulat gondozásában Andrusch-Fóti Mária és Müller Márta 

szerzőpárostól „Kriaz kaut! Grüß Gott! Ein Werischwarer Dialektbuch” címmel egy általános 

iskolai oktatási segédanyag, amely nemzetiségi népismereti tartalmakon keresztül segíti a 

pilisvörösvári bajor nyelvjárás elsajátítását, illetve gyakorlását. 2011-ben Juhász Márta és 

Müller Márta „Didaktische Grammatik mit ausgewählten Übungen” címmel főiskolai 

jegyzetet állított össze és jelentetett meg. Ez a könyv a hallgatók nyelvtani ismereteit bővíti, 

különös tekintettel a problémás nyelvtani területekre, és közvetlenül használható a komplex 

szigorlatra felkészítő „Gyakorlati nyelvtan” című kurzuson. 

  

 5. Szakmai kapcsolatok 

Kiváló lehetőség a hallgatók számára, hogy nemzetközi kapcsolatainknak köszönhetően 

lehetőségük van német nyelvterületen eltölthető részképzésre. Hallgatóink legnagyobb 
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számban a Passaui Egyetemen töltenek egy-egy félévet, de a Bécsi Érseki Tanítóképző 

Főiskolán is több hallgató vett már részt részképzésen. Minden év tavaszán 10–12 német 

hallgatóból és oktatóikból álló csoportot fogadunk egy hétre intézményünkben. Ittlétük során 

a passaui hallgatók a német szakirány hallgatóival közös szakmai és kulturális programokon 

vesznek részt.  Esztergom testvérvárosi kapcsolatainak köszönhetően nyaranta 3–4 hallgatónk 

kéthetes iskolalátogatáson vehet részt Ehingenben, ami nemcsak a szakmai tapasztalatszerzés, 

hanem – mivel családoknál laknak – a nyelvgyakorlás szempontjából is nagyon hasznos, 

illetve Bamberg városában is eltölthetnek egy hónapot szakmai gyakorlaton. Emellett a 

Goethe Intézet egyhónapos német nyelvtanfolyamán való részvétel is kiváló lehetőség 

számukra. Öt éve minden évben mód nyílik arra is, hogy öt hallgatónk a Passaui Egyetem 

szervezésében egyhetes túravezető táborban vegyen részt a Bajor Erdőben, Waldhäuserben. 

Itt megszereznek minden olyan elméleti ismeretet és gyakorlati képességet, amely előfeltétele 

egy sikeres osztálykirándulás megszervezésének és lebonyolításának. A bolognai képzési 

struktúra egyik nagy vívmánya az oktatói nemzetközi mobilitás lehetősége is. Az oktatói 

mobilitás programon belül német és osztrák előadókat hívunk meg, akik elsősorban a 

kisebbségpolitika, illetve a német mint idegen nyelv tanítása témakörben tartanak előadásokat 

hallgatóinknak. A kölcsönösség jegyében több esztergomi oktató töltött már egy-egy hetet a 

Passaui Egyetemen az Erasmus-program oktatói mobilitási pályázata jóvoltából. 

 A tanszék német nemzetiségi csoportja és Esztergom Város Német Nemzetiségi 

Önkormányzata között jó és kölcsönösen segítőkész kapcsolat alakult ki az évek során. Az 

Önkormányzat hagyományosan anyagilag támogatja a Pázmány Péter Kar Gyakorló Általános 

Iskoláját a német nemzetiségi hét szervezésében, amelyen a mi hallgatóink is tevékenyen részt 

vesznek. A Német Nemzetiségi Önkormányzat pedig minden szakmai támogatást megkap a 

német tanszéki csoporttól és a hallgatóktól, amennyiben programszervezésben segítségre van 

szüksége. 

 A német szakirányos hallgatók szakdolgozatukat a szakirányhoz kapcsolódó témában, német 

nyelven írják. Legvonzóbb számukra a magyarországi németekkel kapcsolatos történelmi 

téma, illetve a népszokások, hagyományok vizsgálata. E munkák értékét az is bizonyítja, hogy 

e szakdolgozatokhoz komoly kutatómunka, anyaggyűjtés kapcsolódik, s dolgozatukhoz 

értékes, szemléletes dokumentációt mellékelnek. 

  

6. Múlt és jövő 

A Vitéz János Karon és jogelőd intézményeiben mindezidáig 156 hallgató szerzett német 

nemzetiségi tanító, illetve tanító német nemzetiségi szakiránnyal szakon diplomát. A végzett 

hallgatóknak hozzávetőleg a háromnegyede oktatási területen, a hallgatóknak mintegy a fele 

német nemzetiségi iskolában helyezkedett el. Többen közülük a tanítói diploma megszerzése 

után különféle egyetemeken és szakokon tanultak tovább. Volt hallgatóink életútját 

lehetőségeink szerint nyomon követjük. 2012 júniusában németes öregdiák-találkozót 

szerveztünk, amelyen 55 volt hallgatónk vett részt. 

 2007-től intézményünk tanító német nemzetiségi továbbképzési szakot is indít tanító 

diplomával rendelkező érdeklődők számára. A továbbképzési szak levelező formában 

történik, a képzési idő négy félév.  Az előírt 120 kredit megszerzésével, a tanítási gyakorlat 

teljesítésével, a szakdolgozat megvédésével és a záróvizsga teljesítésével a hallgatók meglévő 

diplomájuk mellé megszerzik a német szakirányt is.  A 2012/13-es tanévtől óvodapedagógus 
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német nemzetiségi továbbképzési szak indítására is lehetőségünk van. A 2010/11-es tanévtől 

óvodapedagógus német nemzetiségi szakiránnyal szakra is várunk hallgatókat, nappali és 

levelező tagozaton egyaránt. 

  

Befejezés 

Az utóbbi években a Vitéz János Karon jelentősen csökkent a hallgatói létszám a tanító 

szakon, ezen belül a szlovák és a német nemzetiségi szakirányokon is. Az okok között 

megtalálható a tanítói pálya presztízsének a csökkenése, az elhelyezkedési lehetőségek 

szűkülése, illetve a földrajzilag közelebb fekvő oktatási intézmény látogatásának a lehetősége 

is. Szlovák és német nemzetiségi szakirányon egyaránt előfordult, hogy nem állt módunkban 

évfolyamot indítani. Bízunk benne, hogy az oktatási kínálatok bővülése, a pedagóguspálya 

vonzóbbá tétele, valamint kitartó munkánk megállítja ezt a folyamatot. 
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Abstract 

Éva Horváthné Farkas 

Ethnic Minority Training at the Vitéz János Faculty of Pázmány 

Péter Catholic University 

 

Ethnic minority teacher training has had long and serious traditions at the Vitéz János Faculty 

of Pázmány Péter Catholic University. Written documents from as early as 1842 and onwards 

prove that the Institution and its legal predecessors had students from ethnic minorities, 

mainly Slovakians and Germans. Teacher training for ethnic minorities Slovak started in the 

school year 1972/73 at our Institution which then was called Teacher Training Institute of 

Esztergom. In 1990, one year after the Institution took up the name of the Renaissance 

archbishop of Esztergom, János Vitéz, we started teacher training for ethnic minority German, 

too. After some years' break, we have newly been offering training for Kindergarten teachers 

in form of both regular and distance training since the school year 2009/10, in the framework 

of which students can also choose specialization in ethnic minorities Slovak and German. 

Furthermore, we are offering further training courses with a specialization in ethnic minorities 

Slovak and German for those who already have a teacher's or Kindergarten teacher's degree. 
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Egyetemi tanulmányait a pozsonyi Komenský Egyetem Bölcsészettudományi Karán végezte 

magyar-szlovák középiskolai tanári szakon. 1991-ben az ELTE Bölcsészettudományi Karán 

szlovák filológiából egyetemi doktori címet szerzett. Bölcsészdoktori disszertációja 

gyermekirodalmi alkotások szövegtani vizsgálatával foglalkozott. 1997 és 2002 között a 

PPKE Bölcsészettudományi Karán elvégezte a német nyelvtanári és a német nyelv és 

irodalom tanári szakot. 2011-ben az ELTE Bölcsészettudományi Karának Nyelvtudományi 

Doktori Iskolájában PhD-fokozatot szerzett. Disszertációjának témája: a magyarországi 

szlovák és német nemzetiségi gimnáziumok tanulóinak nyelvhasználata. 

  

Pedagógiai pályafutását a nyergesújfalui Irinyi János Gimnázium és Szakközépiskolában 

kezdte 1981-ben. 1983-ban főiskolai tanársegédi állást kapott a mai PPKE Vitéz János Kar 

jogelőd intézményében, az Esztergomi Tanítóképző Főiskolán. 1989-ben főiskolai 

adjunktussá, majd 1992-ben főiskolai docenssé nevezték ki. 2007-től az Idegen Nyelvi és 

Nemzetiségi Tanszék vezetője. 
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