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ményt, ügy véljük, hogy a feladat nem egyszerűen a nyelvtani 
szabályok, beszédkonstrukciók és szavak elsajátítása, nemcsak 
a készségek és szokások rögzödése, vagy az önképzés szükség-
leteinek kielégítése. A feladat az, hogy a nyelv maximális el-
sajátítása mellett (beleértve az információt is, amelyet hor-
doz , hatékonyságot érjünk el az idegen, bolgár környezetben a 
magyar nyelv oktatásában. És hogy ennek megfelelően az elsajá-
títottakat az életben a lehető legteljesebben alkalmazzuk. 

Varga József 

Kétnyelvű (magyar-szlovén) oktatás a Szlovén 
Szocialista Köztársaságban 

Tájékoztató jellegű beszámolómban a kétnyelvű oktatá-
sunk szervezési és módszertani gondjairól szeretnék szólni; 
azokról a problémákról, amelyek jelen vannak a murántuli két-
nyelvű nevelési-óvó és nevelési-oktatási intézményeink minden-
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napi gyakorlatában, ahol a többségi szlovén nyelv mellett e-
gyenlő jogokkal próbáljuk megvalósítani a magyar nyelv és i-
rodalom széleskörű alkalmazását a vegyeslakosságú közösségün-
kön belül. 

Ismert tény, hogy a Szlovén Szocialista Köztársaságban, 
a Muravidéken mintegy lo-l2 ezer magyar él. Hogy ezek nyelvi, 
művelődési és magyarságtudati identitását megőrizhessük, nem-
csak a nemzetiségi politikánkat kell sajátos módon megszervez-
nünk és gyakorolnunk, hanem a nevelési-oktatási rendszerünket 
is, hogy meggátoljuk e kis létszámú etnikai csoport gyors asz-
szimilációj át. 

1. A magyar nyelvű nemzetiségi iskoláktól a kétnyelvű 
nevelési-oktatási rendszerig 

1945-ben, a második világháború befejezése után, a Mu-
ravidék 33 kisebb-nagyobb, szinte színmagyar faluját újra visz-
szacsatolták az új Jugoszláviához. A kezdetekben persze magyar 
nyelvű oktatásról szó sem lehetett, hiszen a muravidéki magyar-
ságot is a vesztett ellenséghez sorolták, fasisztáknak bélye-
gezték. Csak az állam alkotmányossá válása után alakulhattak 
meg az ún. nemzetiségi, magyar tannyelvű általános iskolák ab-
ban a 16 faluban, beleértve Lendvát is (Csente: Öentiba, Dobro-
nak: Dobrovnik, Domonkosfa: Domanjsevci, Felsőlakos: Gornji La-
kos, Göntérháza: Genterovci, Gyertyános: Gaberje, Hidvég: Most-
je, Hodos: Hodos, Hosszúfalu: Dolga vas, Kapca: Kapca, Lendva: 
Lendava, Pártosfalva: Prosenjakovci, Petesháza: Petiáovci, Ra-
damos: Radmozanci, Szentlászló: Motvarjevci, Völgyifalu: Doli-
na), ahol már előbb is működtek .elemi iskolák. Ezekben a taní-
tás magyarul folyt, a szlovén nyelvet 3-4 órában tanították. 
Ennek a nevelési-oktatási rendszernek az volt a hátránya a mu-
rántuli magyarságot illetően, hogy nem biztosított a magyar aj-
kú gyermekek részére olyan szlovén nyelvi készségszintet, a-
mellyel azok folytathatták volna akár közép- vagy felsőfokú ta-
nulmányaikat a szlovén oktatási intézményekben. Ezen a nemzeti-
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séget szellemi fejlődésében gátló lehetetlen állapoton a szü-
lők úgy változtattak, hogy gyermekeiket a szlovén tannyelvű 
általános iskolákba Íratták még akkor is, ha azoknak utazniuk 
kellett a szomszéd falvakba, mert ott voltak az egynyelvű 
szlovén iskolák. Mi lett ennek a következménye? A muravidéki 
magyarság körében nem termelődhetett ki egy aránylag korán 
fejlődésnek indulható értelmiség, amely a társadalmi, politi-
kai, gazdasági és művelődési tevékenységekben aktívan képvi-
seltethette volna magát; védve és fejlesztve az itt élő ma-
gyarság széles körű igényeit és törekvéseit, ha az ötvenes 
évekig erről egyáltalán beszélhetünk. Ugy is lehetne mondani, 
hogy a muravidéki magyarság anyanyelven történő szellemi föl-
emelkedése a többségi nyelv elsajátítása révén vagy annak a 
nem tudása következtében egyre háttérbe szorult; lemaradt. 

Ezek és hasonló okok késztették a Szlovén Szocialista 
Köztársaságban élő nemzetiségeket védő szerveket arra az el-
határozásra, hogy olyan nevelési-oktatási rendszert találja-
nak, amely megőrzi és fejleszti a Szlovéniában egy tömbben 
élő magyar őslakosság nemzeti identitását, és meggátolja an-
nak gyors asszimilálódását is. Tehát nemzetiségpolitika és 
pedagógiai elgondolás hozta létre 1959-ben a Muravidék ve-
gyeslakosságú területén a kétnyelvű nevelési-oktatási rend-
szert, ill. munkát. Miben nyilvánul ez meg? Csak főbb vona-
laiban próbálom vázolni: az ún. kétnyelvű területen élő szlo-
vének és magyarok, természetesen a többi nemzetek gyermekei 
is, akik itt élnek őslakosként vagy bevándorlóként, a két-
nyelvű óvodákban, általános iskolákban, szak- és szakközép-
iskolákban kötelezően tanulják anyanyelvi szinten a magyar és 
a szlovén nyelvet. A két nyelv egyenlő értékű és -jogú. A ma-
gyar nem idegen nyelv. Talán akkor fogalmazunk helyesen, ha 
azt mondjuk, hogy a két nyelv a "környezet nyelve" a vegyes-
lakosságu közösségben, amit mindenkinek kötelessége, ill. il-
lik tudnia. Használatos még a "másik nyelv" terminológia is. 
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Valószínű, egyedüli példa a világon, hogy egy kisebbségi kö-
zösség nyelvét kötelezően tanulja a többségi nemzet. 

2. A magyar nyelv mint anyanyelv és mint környezet-
nyelv az óvodai foglalkozásokon 

A kétnyelvű nevelés és oktatás eredményességének egyik 
alapfeltétele és biztosítéka is egyben a kétnyelvű óvodáink-
ban folyó munka sajátos szervezési, tartalmi és metodikai 
rendszere. A három csoport napi foglalkozásai biztosítják a 
két nemzet gyermekeinek az anyanyelven történő értelmi, ér-
zelmi és esztétikai hatásforrásokat, a jellem- és emberformá-
lás adottságait, a gondolatgazdagítás sokrétűségét, valamint 
az anyanyelven történő olyan diszpozíciók megalapozását és 
fejlesztését, amelyek föltételei, de egyben biztosítékai is 
lesznek annak, hogy a kétnyelvű általános iskolákba iratkozó 
más-más ajkú gyerekek szinte zökkenőmentesen kapcsolódhassa-
nak bele az iskolai élet minden tevékenységébe. 

A kétnyelvű óvodai nevelőmunkában meg kell különböztet-
nünk az anyanyelvek sajátos helyzetét. Külön kell választanunk 
a két nyelven (anyanyelveken) történő irányított nyelvi foglal-
kozásokat és azok "környezetnyelvi" alkalmazását, valamint a 
napi foglalkozásokon való érvényesülését. A 15-2o perces, anya-
nyelvet, illetőleg a másik nyelvet fejlesztő és ápoló foglalko-
zásokon tervszerű és rendszeres beszédgyakorlatokkal a szóbeli 
kifejezőkészségeket alapozzuk meg. Elsősorban is a beszélt 
nyelvet tanítjuk. Főleg a direkt módszert alkalmazzuk, Beszéd-
művelésünk alapvető célja, hogy a két nemzet (magyar és szlo-
vén) gyermekeinek a beszédkészségét olyan szintre emeljük, hogy 
az alapja lehessen az általános iskolában az olvasás- és írás-
készség kialakításának. A beszédgyakorlatoknál főleg a helyes 
hangképzésre és kiejtésre, a szókincs bővítésére és a különbö-
ző mondatszerkezetek kialakítására és begyakorlására fektetjük 
a hangsúlyt. 
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Az anyanyelv és a másik nyelv tanításánál jelentős 
szerepet kapnak a szemléltetés változatos formái, pl. képi, 
gépi, személyi és az élő utánzás. A foglalkozások megszerve-
zésével összekapcsolt didaktikai eljárások közül főleg a ne-
velő szóbeli közlése, bemutatása, gyakorlása és ismétlése, 
valamint az elsajátított ismeretek alkalmazása érvényesülnek 
eredményesen. 

Az úgynevezett kötetlen vagy szabadon választott fog-
lalkozásokon a hivatását jól végző óvónő anyanyelvükön kom-
munikál a gyermekekkel a reggeli találkozástól egészen a 
délutáni elbocsátásig. Arra sajnos e rövid beszámolóban nincs 
lehetőség, hogy külön szólhassak a foglalkozások szervezési 
formáiról és eszközeiről. Jelentős a személyi élményre épülő 
j átékok, népdalok, énekek és ritmikus játék ok stb. gazdag al-
kalmazása az óvodás korú gyermekek nemzetiség- és személyiség-
formálásában. 

3. A magyar és szlovén nyelv egyenjogú alkalmazása a 
kétnyelvű általános iskola nevelési-oktatási folya-
matában 

Az 1959/6o-as tanévben vezettük be a murántúli vegyes-
lakosságu területen a kétnyelvű oktatást az általános iskolák-
ba a lendvai és a muraszombati közigazgatási körzetekben (já-
rásokban). A kétnyelvű nevelési-oktatási rendszer lényege az, 
hogy a tanítás folyamatában, az iskolai és az iskolán kívüli 
tevékenységeken is, a két nyelv egyenjogú, és általában egyen-
joguan is érvényesül. Az alsó tagozaton 5o:5o % arányban való-
sul meg a két nyelv (magyar és szlovén) jelenléte, alkalmazása 
a gyakorlatban. Ennek a didaktikai elképzelésnek a jegyében 
minden tantárgyra, kivéve a nyelveket, kétnyelvű tankönyveket 
alkalmazunk. Ezeknek a kép- és tananyaga mindkét nyelven sze-
repel a tankönyvekben. A megoldást, azaz felhasználási eljá-
rást részben a nevelő, részben pedig maga a tanuló dönti el, 
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pl. a természeti és társadalom-ismereti munkafüzetben az e-
gyik oldalon szlovénül, a másikon magyarul található a megta-
nulandó anyag vagy feladat. A legtöbb esetben csak szlovénül 
vagy magyarul, de előfordul az is, hogy mindkét nyelven köve-
teli a nevelő a megoldást; figyelembe véve a kontrasztivitás 
elvét. 

A felső tagozaton a magyar és a szlovén nyelv úgy 45:55 
% arányban valósul meg; amennyiben a szaktanárok mind a két 
nyelvet kellő biztonsággal, szakmai rátermettséggel tudják. 
Az tij ismeretek átadása általában szlovénül történik, a gya-
korlás és az összefoglalás pedig magyarul. Fontos és lényeges 
követelmény az is, hogy a szakszavakat meg kell adni mind a 
két nyelven, amelyek majd az ismétléskor és az ellenőrzéskor 
mondatokba, azaz szövegkörnyezetbe kerülnek, és így fejlesz-
tik az anyanyelvi szakmai gondolkodást és kifejezőkészséget 
akár szóban, akár írásban. A nevelési tárgyakat is kétnyelvű-
én tanítjuk. Magyarul és szlovénül történik az óra vezetése; 
annak minden mozzanatában előfordul a két nyelv alkalmazása. 
A szlovén nyelvű tankönyveket "kivonat-füzetecskékkel" egé-
szítjük ki, hasonlóan a munkafüzeteket is. A másik nyelven el-
ért jó eredményességet felemelt érdemjeggyel jutalmazzuk. Gya-
korlatunkban a másik nyelvből a tanuló nem kaphat negatív osz-
tályzatot. Lényegében a tanulók tudását az anyanyelvükön tör-
ténő feleleteik alapján kellene értékelni és osztályozni; ki-
mondottan a magyar nemzetiséget érintő didaktikai és politi-
kai szempontok alapján. 

4. A magyar nyelv és irodalom tanítása kötelezően vagy 
fakultatív módon a középfokú szakirányú képzésben 

Az 1976/77-es tanévtől kezdve tanítjuk a magyar nyel-
vet és irodalmat a muravidéki középiskolákban. A Lendvai Fém-
ipari-, Pedagógiai- és Közgazdasági Szakirányú Középiskolában 
a pedagógiai és a közgazdasági tagozatokban a tanítás szintén 
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kétnyelvűen (szlovénül és magyarul) folyik. Ezekbe a tagoza-
tokba főleg a kétnyelvű általános iskolát végzett diákok jár-
nak. A fémipari tagozatokban a magyar nyelvet csak tantárgy-
ként tanítjuk, de kötelezően minden tanuló számára. Azok a 
tanulók, akik a kétnyelvű általános iskolákban tanultak, ha-
ladó fokon, azok pedig, akik a környező szlovén vagy horvát 
nyelvű általános iskolákból iratkoztak be a lendvai kétnyelvű 
szakközépiskolába, kezdő fokon tanulják a magyar nyelvet és 
irodalmat. Mind a három fokozat, ill. csoport részére tanterv 
írja elő a tananyagot. A tankönyveket és a munkafüzeteket a 
Vajdaságból, az Újvidéki Tankönyvkiadónál szerezzük be, s e-
zeket egészítjük ki a hazai kiadványokkal és munkafüzetekkel. 

Középfokú magyar nyelvi képzés folyik fakultatív módon 
még a ljutomeri, muraszombati, radgonai és rakiőáni szlovén 
nyelvű szakközépiskolákban is, ahová a magyar nemzetiség gyer-
mekei járnak. Egyébként Szlovénia bármelyik szak- és szakkö-
zépiskolájában meg kell szervezni a magyar nyelvi oktatást, ha 
legalább öt tanuló kéri, hogy anyanyelvét középfokon tovább ó-
hajtja fejleszteni. Ezt a tanulási lehetőséget a Szlovén Szo-
cialista Köztársaság alkotmánya, a közigazgatási körzetek sta-
tútumai, valamint a kétnyelvű oktatási törvény szavatolja a 
köztársaságban élő magyar nemzetiség különjogai alapján. A kü-
lönjogok biztosítják az anyanyelven történő oktatás lehetősé-
geit, a tájékoztatást, a közéleti-közösségi kommunikációt és 
ügykezelést, a magyar nemzetiség identitását megőrző és fej-
lesztő mindennemű társadalmi, politikai, gazdasági és művelő-
dési szervek egyenjogú és szuverén tevékenységét, valamint az 
anyanemzettel való kapcsolattartást. Ehhez külön dotációval 
folyósítja az anyagi föltételeket is. 

5. A magyar nyelv a főiskolai és az egyetemi oktatásban 

Szlovénia két egyetemén - a ljubljanai Edvard Kardelj 
Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán és a Maribori Egye-
tem Pedagógiai Karán - folyik magyar nyelvi képzés. A ljublja-
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nai és a maribori Magyar Lektorátuson nemcsak a magyar főis-
kolások és egyetemisták tanulnak magyarul, hanem azok a szlo-
vén hallgatók is, akik a kétnyelvű területen óhajtanak munkát 
vállalni. 

Mariborban a Magyar Nyelv és Irodalom Tanszéken képez-
zük a magyartanárokat, akik a kétnyelvű általános és szakkö-
zépiskolákban tanítják a magyar nyelvet és irodalmat.Általá-
nos és középiskolai tanári oklevelet szereznek. A Pedagógiai 
Karon nyernek pedagógiai-szakmai, módszertani és szakszókész-
leti képzést a kétnyelvű óvónők, az általános iskola alsó- és 
felső tagozatos, valamint a középiskolai tanárok is. Ehhez a 
munkához járul hozzá nagy mértékben az ott működő mindenkori 
magyar lektor. 

6. összefoglalás 

összegezve a fentieket, elmondhatjuk, hogy a Szlovén 
Szocialista Köztársaságban folyó magyar nyelvű és -nyelvi kép-
zés eléggé sokrétű. Rendszerét, tartalmát és kivitelezését il-
letően jól szervezett rendszert, lelkes és odaadó nevelőkádert, 
változatos és módszertanilag korszerűen kidolgozott munkaformá-
kat és taneszközöket, valamint a többségi nemzet pozitív viszo-
nyulását is igényli, hogy valóban elősegítse a Muravidéken élő 
kisebbségi magyarság szolgálatát . A kétnyelvű oktatás, de a ma-
gyar nyelvi képzés is csak akkor lesz igazán eredményes, tel-
jesíti politikai, pedagógiai és emberi elhivatottságát; lesz 
mindennapjaink gyakorlati humánus eleme és ténye, ha azt tár-
sadalmasítani is tudjuk kétnyelvű közösségünk minden területén. 

Rövid, tájékoztató jellegű írásomban nem térhettem ki 
részletesen a különböző oktatási fokozatok szervezettségére, a 
pedagógusok mindkét nyelven történő szakmai-nyelvi továbbkép-
zésére, a két őslakosként élő magyarok és szlovénok közé egyre 
számosabban beépülő más népekre, amely megbontja, megbonthatja 
a kétnyelvű elvek és elképzelések eddig jól bevált harmonikus 
rendszerét; továbbá a nevelési-oktatási munkánkban jelentkező 
lazulási jelenségekre, s a magyarságtudatunkat nagyban befolyá-
soló sorvadási és asszimilációs folyamatokra, gondokra. 


