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1.általánosbevezető

szlovákialakosságánaknemzetiségiösszetételea2001-esnépszámlálásadataialap-
ján1 atízévvelkorábbanvégzettelőzőadatgyűjtéshez2 képestnémilegmegváltozott.a
nem szlovák nemzetiségű lakosok száma 14,2%-ra esett vissza, ami elsősorban a
magyarokszámánakcsökkenésévelmagyarázható,viszontgyakorlatilagmégígyisaz
országmindenhetedikpolgáravalamelynemzetivagyetnikaikisebbségképviselője.
enneka ténynektörvényszerűenmegkell jelennieaközoktatási rendszeregyesele-
meibenis,hiszenazalkotmányáltalbiztosítottáltalánospolgárjogok,valamintanem-
zetköziegyezményeknormáibóladódóalapvetőemberiésszabadságjogokegyüttesen
kell,hogybiztosítsákaszlovákiábanélőnemzetiségekheztartozószemélyekminden-
neműjogait,ebbőlkifolyólagaművelődéshezvalóhozzáférésüketis.

jelentanulmányelsősorbanazzalkívánfoglalkozni,hogyaszlovákállammilyentör-
vényeshátteretbiztosítannakérdekében,hogyakisebbségeknyelvénfolyónevelésés
oktatásatöbbséginemzetóvodáivalésiskoláivalösszehasonlítvaegyenrangúszere-
petésegyformalehetőségeketkapjon.

vizsgálatunk soránmindenekelőtt abból kell kiindulni, hogy az ország alaptörvé-
nyének42.cikkelyebiztosítjaaművelődéshezvalóáltalánosjogot,aközoktatásingye-
nességét,valamintegyúttalmindenkiszámáraelőírjaatankötelezettséget.arészlete-
sebbszabályozásegyébjogszabályokfelhatalmazásaalapjántörténik.ezekközülelső-
sorbana245/2008-asszámúközoktatásitörvény3 érdemelemlítést,amelylegfőképp
azoktatásésnevelésalapelveit,céljait,feltételeit,tartalmát,formáját,valamintmeg-
szervezésénekmódjátkívánjaszabályozni.
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4. Zákonč.29/1984Zb.osústavezákladnýchastrednýchškôl(školskýzákon)
5. Legislatívnyzámerzákonaovýchoveavzdelávaní

2.a245/2008-asszámúközoktatásitörvényrövidelemzése

2.1.atörvényelemzéseáltalánosközoktatásiszempontokszerint

a2008.május22-idátummalkeltezettközoktatásitörvényegynagyonrégótahatályos
jogszabályt váltott fel,4 amely a24 esztendőalatt a számtalanmódosítás ellenére is
jelentősenelavult.máraz1989-estársadalmiéspolitikaifordulatotkövetőenfelmerült
egyújtörvényelfogadásánakszükségessége,mivelazonbanakorábbiválasztásiciklu-
soksokféleszempontbólvegyeskormánykoalícióinemtudtakegységesálláspontrajutni
azoktatásireformmegvalósításánakmódjátéseszközeitilletően,így–úgymond–poli-
tikaiakarathiányábannemsikerültdűlőrejutniazalapelvekésatörvényvéglegesszö-
vegének tekintetében sem.következésképpen csaka2006-tól regnáló Fico-kormány
oktatási tárcájának indítványa járt sikerrel a parlamentben, így a baloldali, valamint
nemzetibeállítottságúkoalíciókéznyomátviseliaközoktatásegyikalaptörvénye.

haáltalánosszempontokszerintvizsgáljukaszlovákközoktatásitörvényt,elsősor-
banaztkellrólaelmondani,hogymáratörvényalkotóeredetiszándékával5 sincsössz-
hangban.aminisztériumugyanismégaparagrafusokszövegezéseelőttnyilvánosan
deklarálta,hogyazeurópaiuniófejlettországainakoktatásirendszereibentapasztal-
hatófejlődésiirányokésprioritásokfigyelembevételévelkészítielajogszabályt,hogy
biztosított legyen az egyes rendszerek kompatibilitása és átjárhatósága, ugyanakkor
olyantörvénytkívánalkotni,amelylehetővétesziaziskolarendszerdinamikusfejlődé-
sét és demokratizálódását. az oktatás résztvevői viszont ebből gyakorlatilag semmit
semészlelhettek.azegyébszakmaidöntésekpedigteljesmértékbenvakvágányravit-
tékatervezettoktatásireformot.

atörvénytovábbihiányossága,hogyaz1984-esszabályozáshoz,illetveazidőköz-
beneszközöltmódosításokhozképestéletbelépettváltozásoknemrendszerszintűek,
csupánrészlegesek,töredékesek.ígyajogszabálynemteszilehetővéarendszerszer-
kezetivázánakátalakítást,afejlődésgátjainakelhárítását,sőtméginkábbmegerősíti
azállamiszerepvállalástésaközpontiirányítást,ésmegakadályozzaarendszerigaz-
gatásánakrugalmasabbátételét,holottanevelésésoktatáskérdéseibenelsősorban
agyermekszüleinekvagytörvényesképviselőinek,valamintaziskoláknakkellenevál-
lalniukafelelősséget,nempedigazállamnak.

avizsgáltjogszabálygyakorlatilagnemmás,mintkorábbijoginormák,törvényekés
alacsonyabbszintűminiszteri rendeletek–ollóvalszabott–egyvelege.ennekkövet-
keztébenfelépítésesemkiegyensúlyozott.egyesrészletkérdéseknek(pl.mennyizseb-
pénztkaphatatanulóaspeciálisnevelésiintézményben)nagyobbteretszentel,mint
azoktatásnéhánylényegesebbproblémájának(pl.apedagógusokjogai),amelyekkel
jóformánaligvagyegyáltalánnemfoglalkozik.apróságnaktűnhet,deszakmaiszem-
pontbólugyancsakfurcsa,hogyatörvénytöbbhelyenemlegetipl.atanórakifejezést,
deseholsemadjamegannakdefinícióját.ésmégszámtalanhasonlópéldáthozhat-
nánkakapkodvaírtjogszabálytartalmiésformaihiányosságaira.

98 a. Szabó lászló
Fó

r
u

m
Tá

rs
ad

al
om

tu
do

m
án

yi
 S

ze
m

le
, 

XI
II.

 é
vf

ol
ya

m
  

2
0

1
1

/3
, 

S
om

or
ja



a nemzetiségi oktatás problémái Szlovákiában... 99

aszövegfelépítése,valamintaparagrafusoksorrendjesemlogikus,hiszenpéldául
atanévmegszervezésérőléslebonyolításárólszólólényegesszakasz(150.§)csakaz
első fejezet vége felé, a külföldi tanulókoktatásáról vagyazösztöndíjakról értekező
résztkövetőentalálhatóatörvényben.annakellenére,hogyatörvénykorábbinormák
kompilációja,mégis nagyon sok alacsonyabb szintű rendelkezésre bízza a részletek
kifejtésétéspontosítását(28kormány-ésminiszterirendeletrehivatkozik),aminehe-
zenátláthatóvátesziajogszabályt.

az1.résztnégyparagrafusalkotja,ésbáratörvény1.paragrafusatételesenfelso-
rolja,mimindentkívánszabályozni,rögtönaharmadikkifejezésnél(„feltételek”)gond-
banlehetünk,mertazoktatásésnevelésfeltételeirőltaxatívjegyzéketvagyfelsorolást
sehol sem találunk, ezzel szembena151. § címében a jogszabály (a vállalkozások
lehetővétételét,apolitikaitevékenységtiltását,valamintazegészségreésazerkölcs-
rekároshatássalbíró termékek reklámozásátgátló rendelkezésekkapcsán)máraz
oktatásegyébfeltételeirőlbeszél.

a2.paragrafust,amelyatörvénybenszereplőalapfogalmakatmagyarázza,szintén
nem sikerült hiánytalanul megalkotni, mert olyan lényeges kifejezések maradtak ki
belőle,mintpl.apedagógus.

atörvény3.§-a(A nevelés és oktatás alapelvei)istartalmaznéhányellentmondást,
mertegy-kétbekezdésétalegnagyobbjóindulattalisnehézirányelvneknevezni,ugyan-
akkornemutal rá,hogyazoktatás feltételeinekbiztosításaelsősorbanazállam fel-
adata,ésnemteszemlítéstazoktatásiintézményekésaszülőkegyüttműködésének
fontosságárólsem.

számtalanilyenjellegűhiányosságtólésrendszertelenségtőlhemzsegazegészszö-
veg,aminagyvalószínűséggelatárcavezetéspolitikainyomásábóladódósietségnekés
kapkodásnakköszönhető,éskellőidőéstájékozottsághiányábaneztatörvényalkotók
semtudtákkiszűrni.Többolyankérdésisfelmerülatörvénykapcsán,amelypusztajog-
technikaiproblémánaktekinthető,ésazegyszerűjogalkalmazópedagógustalánészre
semvesziazolyanaprómomentumokat,mintpl.azt,hogyegyeskifejezésekazegyik
említéskoregyesszámbanszerepelnek,későbbtöbbesben(pl.azállamiésiskolaipeda-
gógiaiprogram),ámezekisaszövegezéskövetkezetlenségeirőlárulkodnak.

azújközoktatásitörvényugyanakkornéhányfontosújdonságotisbevezetettagya-
korlatba.ezekközétartozikpéldáulazállamipedagógiaiprogram,valamintazerre
épülőiskolaipedagógiaiprogram.ajogszabálykimondja,hogymindenoktató-nevelő
intézményeprogramokszerintkötelesvégezniamunkáját.aminisztériumáltalki-
adottállamiprogramegyebekközötttartalmazzaazadottszintűoktató-nevelőtevé-
kenység konkrét céljait, aműveltségi területeket és sztenderdeket, amunkavégzés
lehetségesmódjaitésfeltételeit,valamintaziskolaiprogramkidolgozásánakalapel-
veit.aziskolapedagógiaiprogramjaazintézményalapdokumentuma,melyetazigaz-
gatóadkiésteszközzéapedagógiaitanácsésaziskolatanácsjóváhagyásanyomán.
ezaprogram lennehivatott lehetőségetadniaz iskoláknakazelkülönböződésre,a
saját arculat kialakítására, a gyakorlatban viszont az iskola vezetése nem kap ele-
gendőmozgásteretazóraszámokésatananyagtartalommódosítására,ígyazegyes
intézményekprogramjaiközöttaligészlelhetünklényegeskülönbségeket.ráadásul–
mivelaprogramkidolgozásaazerrenemképzettpedagógusokdolga–sokhelyen
tapasztalhatóazis,hogyaziskolákszószerintimegfogalmazásban,kritikaifelülvizs-
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6. Zákonč.596/2003Z.z.oštátnejsprávevškolstveaškolskejsamospráveaozmenea
doplneníniektorýchzákonov

7. Zákonč.597/2003Z.z.ofinancovanízákladnýchškôl,strednýchškôlaškolskýchzariade-
nívznenízákonač.523/2004Z.z.,zákonač.564/2004Z.z.azákonač.689/2006Z.z.

gálás nélkül átvették az állami pedagógiai programot,mintegy degradálva a reform
egyikalapkövénekszerepét.

érdekességeéstovábbihiányosságaatörvénynek,hogyaszóbanforgóalapdoku-
mentumokat a következő, 11. paragrafusban (Pedagógiai dokumentáció és egyéb
dokumentáció)megsememlíti,éscsakarégigyakorlatfogalmait(tanterv,tanmenet
stb.)használja.(adokumentációkérdéseitegyébkéntegymásikfejezetben–főképpa
nyelvtörvényalkalmazásánaktükrében–részletesebbeniselemezzük.)

aközoktatásitörvény2.részének2.szakaszaaműveltségiszintekproblémakörét
taglalja, smeghatározza, hogymely iskolatípusmilyen végzettséget és ezzel együtt
milyenjellegűokleveletbiztosítanemzetközirendszeren(isCed)belül.ezarészmin-
denképppozitívhozadékaazúj jogszabálynak,mivelmegkönnyíti azuniósösszeha-
sonlítástésakülfölditanulmányokelismertetését.

aharmadikésnegyedikszakaszatankötelezettségkérdéseivel,valamintgyakorla-
timegvalósításávalfoglalkozik.

atörvény3.részeaziskoláktípusaivaléshálózatávalkapcsolatosszabályozásttar-
talmazza,a4.részazoktató-nevelőmunkamegszervezésénekésértékelésénekmód-
jaithatározzameg,az5.részazegyesműveltségiszintekfelvételieljárásainakfolya-
matátszabályozza,míga6.részaközépiskolaitanulmányokbefejezésévelkapcsolat-
banadútmutatást.aközoktatási törvény7. részea sajátosnevelési igényű tanulók
művelődésévelfoglalkozik,gondolvamindafogyatékos,mindarendkívültehetséges
gyerekekre.a8.részazállamigazgatásegyébszerveihez(rendőrség,tűzoltóság)tarto-
zóiskolákműködésével,míga9.részatanóránkívülioktatásésnevelésmegoldásá-
nakformáivalésazebbenrésztvevőintézmények(iskolaiklub,szabadidőközpont,kol-
légium stb.) szerepével foglalkozik, valamint a speciális intézmények és a különféle
tanácsadóiszolgálatokfeladataithatározzameg.a10.részaközösáltalánosrendel-
kezésekettartalmazza,agyermekekésszüleikjogaitólkezdveegészenazösztöndíjak
vagyaziskolairegiszterkérdéséig,míga11.részazátmenetiészárórendelkezések
gyűjteménye,amelybenaparlamenttöbbekközött39jogszabálymegszüntetésérőlis
döntött.(ezarendelkezésisarrautal,hogymindezeketatörvényeketésrendeleteket
magábaolvasztottaazújközoktatásialapszabály.)

a245/2008-asszámútörvénynemcsakegyrégirendelkezésthelyettesítőszabály-
rendszer, hanem kétmásik közoktatási előírás, valamint két egyéb (a szabálysérté-
sekrőlésazállamivagyonkezelésérőlszóló)törvénymódosításaisegyben.aii.ésiii.
törvénycikkely az iskolai gyakorlatban egyrészt az iskolaügyi államigazgatásról és az
iskolaiönkormányzatokrólrendelkező596/2003-astörvény,6 másrésztpedigaközok-
tatás finanszírozásátmeghatározó597/2003-as jogszabály7 kiegészítése. (ezekkela
törvényekkel, valamint a nemzetiségi oktatásra vonatkozó rendelkezéseikkel külön
fejezetbenfoglalkozunk.)
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a nemzetiségi oktatás problémái Szlovákiában... 101

2.2.aközoktatásitörvénynemzetiségiszempontokszerintielemzése

szlovákiábanazóvodákésiskolákhálózataegységes,akisebbségektanintézeteinem
alkotnakönállórendszert.ígyanemszlováknyelvenoktatóésnevelőintézményekre
vonatkozószabályoktulajdonképpenmegegyeznekazállamnyelvenműködőóvodákat
ésiskolákatérintőrendelkezésekkel,azzalazeltéréssel,hogyittanyelvisajátosságok
némiképpmásfélegyakorlatoteredményeznek,ugyanakkor viszontbizonyos többlet-
kötelességeketisrónakrájuk.

azalábbiakbanfőképpakisebbségiaspektusokalapjánpróbáljukmegáttekinteni
aközoktatásitörvényegyesutasításait.elöljáróbanelkellmondani,hogyatörvényszö-
vegeösszesen22esetbenteszemlítéstakisebbségekről,illetveanemzetiségkérdé-
séről,ezekközülnéhányutalásszóismétléskéntegyazonbekezdésenbelülszerepel.

ajogszabályazalapelvekközött(3.§)megemlítia„nemzetek,valamintanemzeti-
ségiésetnikaicsoportokköztibarátságszellemében”zajlóoktatásfontosságát,ami-
rőlazoktatásiésnevelésicélokközt(4.§)isemlítésttesz.ugyancsakirányelvkéntsze-
repelanemzetiségigyűlöletkeltésrebuzdítóinformációterjesztéstiltása.(sajnosezek
gyakorlatimegvalósításáról,annaklehetőségeiről,eszközeirőlésmódozatairólsemmi-
lyenegyébdokumentumnemértekezik.)

Legtöbbesetbenazanyanyelviművelődéshezfűződőjogkapcsánszólatörvénya
nemzetiségekről,főlegatanításinyelvürügyén(12.§)soroljafelanemszlováknyelvű
iskolákegyes típusait.ezekközé tartoznakelsősorbanamagyarkisebbségoktatási
gyakorlatábanmeghonosodottanyanyelviképzést folytató intézmények,aholminden
tantárgyatmagyarnyelvenoktatnak.atöbbiszlovákiainemzetiségesetébeninkábba
kisebbségnyelvétoktatóiskolákrólbeszélhetünk,aholegyéb(elsősorbannevelési)tan-
tárgyakatistaníthatnakanemzetiségnyelvén.atörvényértelmébenmindegyikintéz-
ménybenkötelezőtantárgyaszlováknyelvésirodalom,aminekamegnevezésehelye-
sen(ésajelenlegigyakorlatalapjánis)szlováknyelvésszlovákirodalomlenne.

a jogszabályugyancsakrendelkezikarról,hogyavizsgáknyelveaz iskolatanítási
nyelve, vagyis mindenki olyan nyelvenmérettetheti megmagát, amilyen nyelven az
adottismereteketelsajátította.kevesentudják,deezérvényesabbanazesetbenis,ha
akisebbségheztartozótanulószlováktanításinyelvűközépiskolábafelvételizik,vagy
éppfordítva,szlováktannyelvűalapiskolábólnemzetiséginyelvenoktatóközépiskolá-
bajelentkezik(66.§).

atörvényazadatkezeléskapcsánaztismeghatározza,hogyatanulókrólanemze-
tiségrevonatkozóadatokisgyűjthetők,sezekrészétképezikaziskolai,valamintaköz-
pontitanulóiregiszternek.

ugyancsak a nemzetiségekkel kapcsolatos kitétel a közoktatási törvény által az
596/2003-astörvénybeneszközöltegyikmódosításis,amelynekúj,13aparagrafusa
3.bekezdésealapjánaziskolaitanfelügyelőamunkakörébőladódóankötelesismerni
azadottnemzetiségiiskolatanításinyelvét.eztarendelkezéstugyanilyenformábana
korábbiközoktatásitörvény(29/1984)tartalmazta.

hanemcsupánaztvizsgáljuk,mittartalmazajogszabály,hanemolyanszemmelis
olvassuk,mimaradtkibelőle,akkormegállapítható:nemzetiségiszempontbóla6.§
hiányosságának tekinthető, hogy a törvény az állami pedagógiai program részeként
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102 a. Szabó lászló

nemírjaelőanemzetiségioktatássajátosságainakésfeltételeinekfelsorolását,ugyan-
akkorasajátosnevelésiigényűtanulókkalkapcsolatbanugyaneztmegteszi.

aközoktatási törvénykapcsánaz iskolaigyakorlatimunkaszemszögébőla legin-
kábbérzékenyés legtöbb indulatotkiváltószakaszta11–13.paragrafusok jelentik,
amelyekapedagógiaidokumentáció,azoktatásinyelvésatankönyvekkérdéseivelfog-
lalkoznak.

adokumentációvezetésénekproblémájátakétnyelvűségokánmáshelyentaglal-
juk.

atanításinyelvvelfoglalkozó12.§2.bekezdésekimondja,hogyaziskoláktanítási
nyelve–amennyibenatörvénynemrendelkezikmásképpen–azállamnyelv.eztaren-
delkezéstmindjártakövetkezőrészbenkénytelenkiegészíteniéstulajdonképpenmeg-
cáfolni,hiszenazalkotmány34.cikkelyeértelmébenmindenkisebbséghezvagyetni-
kaicsoporthoztartozóegyénszámárabiztosítottazanyanyelviművelődés.

aszóbanforgóparagrafusebizonyos3.bekezdéseisajogszabályeléggényakate-
kertfogalmazásárólárulkodik,amikoraztmondja,hogyanemzeti(ségi)kisebbségek-
hezvagyetnikaicsoportokhoztartozópolgárokgyermekeiéstanulói(sic!)számáraaz
államnyelvelsajátításánakjogamellettbiztosítottasajátnyelvükönzajlóneveléshezés
oktatáshozvalójogatörvényáltalmeghatározottfeltételekközött.akacifántosszöveg
legnagyobbproblémájaviszontnemisazértelmetlenszövegrészbenáll,hanemabban,
hogy a közoktatási törvény biztosította jogok közül az alkotmányban garantált anya-
nyelvioktatásnakkelleneelsőbbségetélveznie,hiszenanemzetközimérésekiselső-
sorbanazanyanyelv,amatematika,illetveatermészettudományokterénszerzettkész-
ségek és képességek különböző élethelyzetekben történő alkalmazását vizsgálják
(lásdpl.pisa).

aszlováknyelvoktatásáttermészetesenennekellenérenagyonfontosnaktartjuk,
ámaziskülönösellentmondás,hogyazállamnyelvelsajátításaatörvényszövegében
egyidőbenjelenikmegakisebbségekheztartozókjogakéntésegybenkötelességeként
is.adabsurdumolyanez,minthaazalkotmányosjograhivatkozvamindenkisebbség-
heztartozógyermeknekkötelezővétennénkanemzetiségiiskolalátogatását,holottjól
tudjuk,hogyavalóságbanpl.mindenötödikmagyarnemzetiségűtanulótöbbségiisko-
lábajár.

akisebbségiiskolákszámáraazújközoktatásitörvényegyiklegnagyobbérvágása
a13.§-ban található,amelyakorábbi liberálismegoldás (29/1984.sz. törvény40.
paragrafusa)helyettkizárólagazoktatásiminisztériumáltaljóváhagyottvagyajánlott
tankönyvek,illetveatörvénycéljaivalésalapelveivelösszhangbanlevőtankönyvekés
munkafüzetekhasználatátengedélyezi.azperszeatörvényszövegébőlnemderülki,
hogyazösszhangelbírálásakinekafeladata,ígyamindenkoritanügyigazgatássaját
kénye-kedveszerintjárulhathozzáegytankönyvhasználatához,vagyéppenutasíthat-
jaelannakforgalmazását.atankönyvekszerzőinekéskiadóinakpályáztatásacseppet
semcsökkentetteacentralizálttartalomszabályozástésazállamimonopóliumot.

amennyibenajogszabályalkotóiatanszabadságrólésazeurópaioktatásitérbetör-
ténőintegrációrólbeszéltekaközoktatásitörvénykapcsán,akkornemlettvolnasza-
badelzárniuksemmilyenalternatívutatsemakulcskompetenciákmegszerzéséhez.ez
amagyar tanításinyelvű iskolákesetébennemcsupánolyanszempontbólaggályos,
hogyezentúlhivatalosannemhasználhatjákpl.amagyarországonmegjelentkiadvá-Fó
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8. oznámenieministerstvazahraničnýchvecíslovenskejrepublikyč.120/2004Z.z.–dohoda
medzivládouslovenskejrepublikyavládoumaďarskejrepublikyospoluprácivoblastikul-
túry,školstva,vedy,športuamládeže

9. Ústavný zákon č. 144/1968 Zb. o postavení národností v Československej socialistickej
republike

nyokat,hanemnéhányiskolatípusesetébengyakorlatilagveszélybekerülahatékony
működésük is,mivel az eredeti szlovák tankönyvek fordításai csak több évet késve
(vagyegyáltalánnem)jutnakelhozzájuk,ráadásulatárcakiadóitervénekkorlátozott
anyagi lehetőségeimiattegyes tankönyvekés tansegédeszközökmagyarulmegsem
jelennek.

ezesetbenaziskolákgondjáranemlehetgyógyíramagyar–szlovákbilateráliskor-
mányköziegyezmény8 sem,amelyugyankimondja,hogyaszerződőfelekadományoz-
hatnak amásik ország területén élő kisebbségeiknek többek közt oktatási ésmód-
szertanianyagokatis,ámennekteljesmértékűmegvalósításakorlátokbaütközik,sőt
gyakorlatilagkivitelezhetetlen.

amiazújszlovákiai tankönyvkiadásigyakorlatot illeti:a törvénykimondja,hogya
tankönyvjóváhagyásaésengedélyeztetésemeghatározott időretörténik(általában5
év),amiméginkábbkiszolgáltatotthelyzetbehozzaanemszlováktanításinyelvűisko-
lákat,hiszenmiremegjelenikésaziskolákbaeljutazeredetitankönyvfordítása,jófor-
mánérvényétisveszti,smindenkezdődhetelölről.

arrólpedigmárnemisérdemeselmélkedni,hogynapjainkbanazinformációkjelen-
tősrészétagyermekmárnemahivatalostankönyvbőlszerzimeg,hanemegyébalter-
natívforrásokból(internet,televízió,szakkönyvek,sajtóstb.).

2.3.atörvényösszevetéseakorábbanhatályosjogszabállyal

az1984-benmegalkotottésaprágaiszövetségiGyűlésbenelfogadottcsehszlovákköz-
oktatásitörvény–amelynekaszocialistanevelésfontosságárólésakommunistapárt
vezetőszerepérőlértekezőbevezetőjefurcsamódméga2003-asmódosításutánki-
adottteljesszövegrészekéntisottszerepelt–viszonylaglogikusfelépítésűjogszabály
volt.egyértelműenmeghatározta,melyintézményekésmilyeniskolatípusokalkotjákaz
országoktatási rendszerét,megszabtaa tanításnyelvét, akisebbségek jogait,majd
részletesenszabályoztaazalapiskolák,aközépiskolák,a speciális iskolákésa sza-
badidőstevékenységetbiztosítóintézményekműködésénekfeltételeitésmódját.ezek
utánmegállapítottaatankötelezettségszabályait,atanévrendjét,majdnéhányközös
rendelkezéssel megszabta, mit, hogyan és miből kell (lehet) oktatni, illetve kik és
milyenfeltételekkeldolgozhatnakazoktatásban,valamintmilyennemállamifenntar-
tású iskolákműködhetnekazország területén. a törvénya további paragrafusaiban
egyébrészleteketszabályoz.

atörvénynekegyébkéntapreambulumáhozhasonlóhagyatékavolta3.paragrafus
is,amelyegészen2008-igtételesenfelsorolta,hogya„cseh,magyar,német,lengyelés
ukrán(ruszin)nemzetiségűpolgárokszámára”biztosítjaasajátnyelvenfolyóoktatás
jogát,holottmár1991-benhatályátvesztettea144/1968-asalkotmánytörvény,9 amely
alapjánezarendelkezésajogszabályszövegébebekerült.
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10. Zákon č. 357/2009 Z. z. úplne znenie zákona národnej rady slovenskej republiky č.
270/1995Z.z.oštátnomjazykuslovenskejrepubliky,akovyplývazozmienadoplnenívyko-
nanýchnálezomÚstavnéhosúduslovenskejrepublikyč.260/1997Z.z.,zákonomč.5/1999
Z.z.,zákonomč.184/1999Z.z.,zákonomč.24/2007Z.z.azákonomč.318/2009Z.z.
Zákonnárodnejradyslovenskejrepublikyoštátnomjazykuslovenskejrepubliky

azújközoktatási törvény feladatamindenekelőttaz lettvolna,hogyamodernkor
követelményeihezigazítsaazoktatásésnevelésfeltételrendszerétésszabályait.abeha-
rangozotttervekszerintazeurópaigyakorlattalkompatibilisjogszabálynakkellettvolna
elkészülnie, ámszlovákia végül csupánazoktatásegységesnemzetközi osztályozási
rendszerét,valamintannakalapját,azoktatásiprogramokat vetteát,egyébterületeken
inkábbahhozazuniósdeklarációhozragaszkodott,amelykimondja,hogyazoktatásaz
eu-nbelülazegyestagországokjogkörébetartozik,ésnemszoruljogharmonizációra.

haáltalánosszempontokalapjánpróbáljukösszehasonlítaniazújközoktatásitör-
vényta29/1984-esjogszabályutolsóérvényesváltozatánakfilozófiájávaléstartalmá-
val,aztmondhatjuk,hogymindenképpenzavarosabbésátláthatatlanabblett.nagyobb
hangsúlytfektetugyanafogalmakértelmezésére(mindenbizonnyalakésőbbifélreér-
tésekelkerülésevégett),ámnemsikerültmegtalálniaakellőarányokatazegyestéma-
körökönbelül,ésanagyterjedelemésaszámtalanközvetetttörvénymódosításelle-
néresemtudjateljesmértékbenszabályozniaközoktatásmindenegyesszegmentu-
mát.ígytovábbijogszabályokmegalkotásátfeltételeziésindukálja.

nemzetiségiszempontbólisösszességébenaztkellmegállapítanunk,hogyafejlett
uniósországokoktatási gyakorlatából az illetékes szlovákminisztérium tulajdonkép-
pensemmitnemvettát,amivelakisebbséginyelvenfolyóoktatástazországbanfenn-
állósúlyánakmegfelelőentudnákezelni.sőt,egyesterületekenmégmegpróbáltavisz-
szanyesegetniisakorábbanérvényesrendelkezéseket.kimaradtugyanatörvénybőla
konkrét nemzetiségek felsorolása, de gyakorlatilag semmilyen új elemet nem tartal-
maz,amimár1984-benne lettvolnaadottanemzetiségekképviselőinek.azállam-
nyelvről szóló törvény módosításának elfogadása után – amely megengedhetetlen
módonközvetvemegváltoztatjaaközoktatásitörvényrendelkezéseitis–pedigújabb
adminisztratívterheketróakisebbségiiskolákpedagógusaira.

mindentösszevetve:atörvény–ahelyett,hogymegkönnyítenéésmodernizálnáaz
életegyiklegfontosabbterületénekmindennapigyakorlatát–csupánazállamszere-
péterősíti.

3.azállamnyelv(szlováknyelv)használatátszabályozótörvény10 vizsgálata

3.1.általánoselemzés

a törvényalkotó szándéka abból a megállapításból táplálkozott, miszerint a szlovák
nyelv a szlovák nemzet legfontosabb sajátossága, kulturális örökségének legbecse-
sebb értéke, a szlovák köztársaság szuverenitásának megnyilvánulása és polgárai
kommunikációjánakáltalánoseszköze,amelybiztosítjaazőszabadságukatésegyen-
lőségüketméltóságukbanésjogaikban.
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11. Zákonslovenskejnárodnejradyč.428/1990Zb.oúradnomjazykuvslovenskejrepublike
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különösmegoldása–mondhatnánkparadoxona–ajogszabálynak,hogyabeve-
zetőbenelőszöraszlováknemzetről,későbbpedigmárazországpolgárairól(értsd:a
kisebbségek képviselőiről is) beszél, ugyanakkor a polgárok – ésminden bizonnyal
velükegyüttanyanyelvük–egyenlőségétúgyképzeliel,hogymindjártaz1.paragra-
fusbankimondja: azállamnyelvea szlováknyelv, ésazelőnyt élvezmindenmás–
szlovákiaterületénhasznált–nyelvvelszemben.ugyanaz1.§4.bekezdésekimond-
ja,hogyamennyibenazállamnyelvrőlszólótörvénynemrendelkezikmásképp,akkora
kisebbségeknyelvénekhasználatátakorábbivonatkozótörvényekszabályozzák,mind-
azonáltaltöbbesetbenismegváltoztatjaakorábbijoggyakorlatot.

aszlováknyelvtörvény filozófiájának legnagyobb furcsasága,hogyazeurópai jog-
renddel ellentétben a többség nyelvét igyekszik védeni a kisebbségi vagy regionális
nyelvekkelszemben,mígpéldáulavilágnyelveknekaszlováknyelvrekifejtettesetleges
negatívhatásátkorántsemveszifigyelembe.ugyancsakkülönös,hogyatörvényállam-
nyelvrőlbeszél,nempedighivatalosnyelvrőlvagyahivataliérintkezésnyelvéről(mint
ahogyaztakorábbi,428/1990-esjogszabályban11 tette),hiszenanyelvnemtartozik
azállamattribútumaiközé, kommunikációseszközzel csakazadottországpolgárai
rendelkeznek, ez pedig egymultikulturális egység esetében többféle anyanyelv vagy
elsőnyelvislehet.

atörvénykülönparagrafusokbanszabályozzaahivatalinyelvhasználatot,aföldraj-
zinevekhasználatát,valamintaz iskolaigyakorlatot.meghatározza,hogyansugároz-
hatnak nem szlovák nyelvű adást a rádióban, televízióban, helyi hírközlésben.
megszabja,miésmilyenmódonjelenhetmegnyomtatásban,hogyankellmegszervez-
ni a kisebbségi nyelven zajló kulturális rendezvényeket, éshogyankell feliratozni az
emlékműveketés-táblákat.atörvényugyancsakkimondja,hogyafegyvereserőkszol-
gálati idejükben kizárólag az államnyelvet használhatják. azt is szabályozza, hogy a
bíróságiésközigazgatásieljárásokatmilyennyelvenkell (lehet) lefolytatni.végezetül
meghatározza,hogyaközéletegyébterületein(fogyasztóvédelem,jogügyletek,egész-
ségügy,reklámok,információkstb.)azállamnyelvenkívülmikoréshogyanlehethasz-
nálniakisebbségeknyelvét.

Csupánegyetlenérdekességetemelnénkkiaszámtalanrendelkezésközül,amely
ugyanközvetlenülnemtartozikvizsgálódásunkkörébe,hiszenazegészségügyetilleti,
de jól jellemzia jogszabály filozófiáját:a törvényszövegeszerintazegészségügyiés
szociálisintézményekszemélyzeteazügyfelekkelállamnyelvenköteleskommunikálni.
haazügyfélnembeszélszlovákul,akkormásképpislehetvelebeszélni.akisebbség-
heztartozóügyfelek–azokonatelepüléseken,ahollélekszámukeléria20százalékot
–használhatjákanyanyelvüketis,viszontaszemélyzeteztanyelvetnemkötelesismer-
niéshasználni.vagyisakisebbségipolgárkapottegyjogot,amitszámárasenkinem
kötelesbiztosítani.

ajogszabálybetartásánakfelügyeletévelegyébkéntatörvényakulturálisminiszté-
riumotbíztameg,sa2009-esmódosításalapjánbüntetéseketiskilátásbahelyezett
azelőírástmegszegőknek.
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12. vyhláškač.348/2005Z.z.odruhochanáležitostiachvysvedčeníaostatnýchškolskýchtlačív

3.2.oktatássalösszefüggőrendelkezések

azállamnyelvrőlszólótörvénya4.paragrafusábanszabályozzaazoktatásügyinyelv-
használatot,ésanyelvismeretkötelezővétételénkívülgyakorlatilagsemmitsemtar-
talmaz,amitmárnehatároznamegaközoktatásitörvény.

mindjárt az 1. bekezdésben kimondja, hogy az államnyelv (értsd: szlovák nyelv)
oktatásamindenalap-ésközépiskolábankötelező,másnyelventanítaniésvizsgáztat-
nicsakaközoktatásitörvénybenmegszabottfeltételekkel(245/2008,12.§)lehet.

a2.bekezdésértelmébenmindenpedagógusalkalmazott(akülföldioktatókéslekto-
rokkivételével)kötelesbírniazállamnyelvet.aztperszenemhatározzamegatörvény,hogy
milyenszintenkellérteniük,beszélniükvagyírásbanhasználniukaszlováknyelvet,ezért
nemtudni,elfogadható-emárazelégségesnyelvtudásvagymindenképpenkitűnőszintre
kell felfejlődniük a pedagógusoknak. ennek a követelménynek ugyanis nem csupán a
kisebbségitanítók,hanemsokesetbenaszlovákanyanyelvűeksemfelelnénekmeg.

anyelvtörvényaztiskimondja,hogyapedagógiaidokumentációésazegyébdoku-
mentációnyelveazállamnyelv(245/2008,11.§),valamintatankönyveketisszlovák
nyelvenkellmegjelentetni(245/2008,13.§).egyúttalazt ismegismétli,hogyaköz-
oktatásitörvényértelmébenanemzetiségiiskolákszámárakötelezőadokumentáció
kétnyelvűvezetése,illetveakisebbségnyelvénzajlóoktatástszolgálótankönyvekkivé-
teltképeznekatörvényrendelkezésealól.

a4.paragrafusvégezetülaztállapítjameg,hogyatörvénynemvonatkozikafelső-
oktatásra,valamintanyelvoktatásra.

3.3. a pedagógiai dokumentáció és az egyéb dokumentáció körül kialakult helyzet
geneziseanyelvhasználatszempontjából

az 542/1990-es törvény 11a paragrafusának 2. bekezdése értelmében a szlovák
köztársaságoktatásiminisztériuma1999-benmegalkottaapedagógiaidokumentá-
ciórólszóló217/1999-esszámúminiszterirendeletet,amelyrészletesenkifejti,miés
milyenkritériumokalapjántartozikapedagógiaidokumentumokközé,ezeketegyben
tételesenfelsorolja,valamintmeghatározzakiadásukésvezetésükmódját.

2003-banaszlovákköztársaságnemzetiTanácsaújtörvénytfogadottelatanügyi
államigazgatásésaziskolaiönkormányzatokműködéséről(Tt.596/2003),sazemlí-
tett rendelet–kiskiegészítésekkel történtbeolvasztásával (29.§)–ezáltalhatályát
vesztette.aváltozásoklényegeabbanállt,hogyarendelkezésmárnemcsakazisko-
lákra vonatkozott, hanemegyéb nevelési intézményekre is, valamint a lista3 újabb
dokumentummalegészültki,amelyekazonban(pl.azórarend)nincsenekteljesössz-
hangban az eredeti jogszabályból átvett filozófiával. amódosítás ugyanakkor azt is
megszabja,hogyazegyháziésmagániskoláksajátmagukadjákkiazalapvetőpeda-
gógiai dokumentumokat aminisztériummal történt egyeztetést követően, továbbá a
személyiadatokgyűjtésétésfelhasználásátisszabályozzaazújutasítás.

mivelateljeskörűszabályozástmégezaparagrafussemtudtabiztosítani,atör-
vényfelhatalmazásábólkövetkezőenaminisztérium2005-benegyújabbrendeletet12
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13. vyhláškač.320/2008Z.z.ozákladnejškole,vyhláškač.322/2008Z.z.ošpeciálnychško-
lách,vyhláškač.324/2008Z.z.ozákladnejumeleckejškole,vyhláškač.326/2008Z.z.o
druhochanáležitostiachvysvedčeníaostatnýchškolskýchtlačívvrátanespôsobovichevi-
dencieauloženia
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jelentetettmegatörvénytárbanabizonyítványokésegyébnyomtatványokkiadásával
kapcsolatban.ezajogszabályadokumentumokkiadásamelletttárolásukésarchivá-
lásukszabályaitistartalmazza.

a2008-banmegalkotott–éstanulmányunkbanisrészletesenelemzett–közokta-
tásitörvénya11.paragrafusábanfoglalkozikapedagógiaidokumentációésazegyéb
dokumentáció kérdéskörével. amellett, hogyátveszi a korábbi jogszabályok szövegét,
némikiegészítéstistesz.elsősorbanújabbnyomtatványokkalbővítiapedagógiaidoku-
mentációkörét,amelyekazonbannemigazánfelelnekmegaz1.bekezdésbentalálha-
tódefiníciónak.ezenfelülajogszabálybevezetagyakorlatbaegyújfogalmatis(az isko-
la egyéb dokumentációja)azonokiratokegyüttesmegnevezésére,amelyek–atörvény
szövegeszerint–azoktató-nevelőfolyamatszervezésétésirányításátbiztosítják,ezek
lényegétviszontnempontosítja,éscsaknéhánypéldátsorolfel.ígycsupánannyiderül
ki,hogyazegyébdokumentációtaminisztériumáltaljóváhagyottnyomtatványokonkell
vezetniésszükségesarchiválni.atörvénynekezarészeegybenhatályonkívülhelyezte
az596/2003-asjogszabály29.paragrafusát,amelyugyaneztakérdéstszabályozta.

a245/2008-asközoktatásitörvényfelhatalmazásirendelkezéseialapjánazoktatá-
siminisztertöbbrendeletet13 iskibocsátott,közülükviszontcsakazalapiskolákrólszóló
320/2008-asjogszabályalkalmazzaazegyébdokumentációfogalmát,valamintazisko-
lákirányításávalkapcsolatosdokumentációt,atöbbieztakérdéstnemistaglalja.

atovábbiellentmondásabizonyítványokésegyébiskolainyomtatványokkiadását
szabályozó326/2008-asrendeletbentalálható,amelya348/2005-ösrendeletetvál-
tottafel,sebbenazegyébdokumentációvalkapcsolatbanaziktatásukmódjátilletően
csupán4konkrétdokumentumotemlítaközoktatásitörvénybenfelsoroltakközül.

a jogrendkövetkezőbukfencea306/2009-esminiszteri rendelet,amelyaz iskolai
klubok, a szakkörök, a szabadidőközpontok, iskolai gazdaságok és gyakorlóközpontok
működésétszabályozza.ezarendeletugyanisolyanokiratokatsorolfelapedagógiaiés
egyébdokumentumokközött,amelyekatörvénybennemszerepelnek,ezpedigjogalko-
tási szempontbólmegengedhetetlen. aminiszteri rendelet ugyanis a törvényben nem
találhatókötelezettségetsenkiresemróhat,feladatamindösszeannyi,hogyamegalko-
tásárafelhatalmazóeredetijogszabályszövegétpontosítsaagyakorlatszempontjából.

miutánaszlovákparlamentelfogadtaazállamnyelvrőlszóló–sokatvitatott–tör-
vénymódosítását,némilegtovábbbonyolódottanemzetiségeknyelvénoktatóiskolák
helyzete.

a nyelvtörvény ugyanis a közoktatási törvényre hivatkozva (ami gyakorlati szem-
pontbóltulajdonképpenteljesenfölösleges)kimondja,hogyapedagógiaidokumentá-
cióésazegyébdokumentációnyelveazállamnyelv,viszontezajogszabálysemkonk-
retizálja,miistartozikazegyébiskolaiírásbeliségekközé.mivelakisebbségiiskoláka
pedagógiaidokumentumokatmárkorábbaniskétnyelven(aziskolatanításinyelvénés
ahivatalos szlováknyelven) vezették,ezagyakorlatbane tekintetbennemeredmé-
nyezettváltozást.megjelentviszontazegyébdokumentációfogalma,amiaztjelentet-

Fó
r

u
m

Társadalom
tudom

ányi S
zem

le, XIII. évfolyam
  2

0
1

1
/3

, S
om

orja



108 a. Szabó lászló

te,hogyettőlkezdvemindennyomtatványt,okiratot,kiadványt,jegyzőkönyvet,feljegy-
zéststb.kétnyelvenkellvezetnieapedagógusnak,sőthaaziskolatanácsotvagyaszü-
lőiközösségetisazintézményrészekéntértelmezzük,akkornekikis.

a nyelvtörvényt felügyelő kulturálisminisztérium egyik főosztályvezetője 2009 szep-
temberébenkiadott–különösérvelésttartalmazó–állásfoglalásábanazállítja,hogyatör-
vénybebekerültugyanazegyébdokumentációfogalma,deezapedagógusokmunkáját
nemfogjamegterhelni,mertamitmagaafogalomtakar,azegyáltalánnincsösszefüggés-
benapedagógiaitevékenységgel(?!),sezeketaziratokatatanítónemfogjalefordítani.a
minisztériumvéleményeszerintapedagógiaidokumentációtkorábbanisszlováknyelven
kellettvezetni,ésakisebbségiiskolákban1999ótamegengedettakétnyelvűség.azpedig
senkineknemleszkárára–mondjaahivatalnok–,hapl.aszervezésiésműködésisza-
bályzatot,az iskolastatútumátvagyapszichológiaivizsgálatokeredményétkétnyelvűen
fogjakiadni,hiszenezcsakaztszolgálja,hogymindenkimegértseőket.

amennyibenabbólalogikaiposztulátumbólindulunkki,hogyazoktatásiintézmé-
nyekbenmindenolyanokirat,amelynemtartozikapedagógiaidokumentációkörébe,
azegyértelműenegyébdokumentációnakminősül,akkoranemzetiségnyelvénoktató
iskolákban gyakorlatilagminden írásbeliséget kétnyelvűen kell kezelniük. ez egyben
azokraaziratokraisvonatkozik,amelyekbelsődokumentumok,sohanemlátnaknap-
világot,sohasenkinemellenőrziőket,csupánaz intézményvagyapedagógusmun-
kájátsegítikésszolgálják,sezértelegendőlenneőketatanításnyelvén(vagyataní-
tásióranyelvén)vezetni.

akulturálisminisztériumérveléseaztigazolja,hogyazállamnyelvrőlszólótörvény
módosításánakmegalkotójanemelemeztekellőkörültekintésselaziskolaidokumen-
tációkiadásánakésvezetésénekmódját,sezzeltalánakarataellenéreisazteredmé-
nyezte,hogyanemzetiségipedagógusokésiskolavezetők,akikfeladataelsősorbana
hatékonyoktató-nevelőmunkaszervezéseésvégrehajtásalenne,nagymértékűkettős
adminisztrációtkénytelenekvégezni.

eztsokiskolábanazzalellensúlyozzák,hogycsakszlováknyelvenkészítikelalegtöbb
dokumentumot,ami–haszigorúanértelmezzükatörvénybetűjétésszellemét–akkor
ugyanúgytörvénysértőcselekedet,minthacsakanemzetiségnyelvénírnák,devárhatóan
nem kell komolyabb retorzióktól tartaniuk. pedig, ha figyelembe vesszük, hogy az
596/2003-astörvény13aparagrafusaalapjánanemzetiségióvodátvagyiskolátellenőr-
zőtanfelügyelőkötelesismerniazintézménynevelésivagytanításinyelvét,akkorabelső
vagyegyébdokumentációbanépphogyelegendőlenneakisebbségnyelvéthasználni.

ugyanakkoréppenazoktatásiminisztériumróliselmondható,hogynemtartjabea
közoktatási törvény11. paragrafusában foglaltakat, hiszena4. bekezdéskimondja,
hogya3.bek.a)–f)pontjaibanfelsoroltdokumentumokat (vagyisatanterveket, tan-
meneteketéssztenderdeket,amelyekadokumentumokközöttegyébkéntérthetetlen
okokbólnemszereplőállamipedagógiaiprogram részei)a tárca jelentetimeg,ezek
viszontanemzetiségiiskolákrészéreiscsakszlováknyelvenkészültekel.

3.4.rövidösszegzés

harövidenösszegezniszeretnénkanyelvtörvénnyelkapcsolatosfentigondolatokat,s
azokatmegpróbáljukösszehasonlítaniazeurópaikisebbségeknyelvhasználatigyakor-Fó
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14. Zákonč.317/2009Z.z.opedagogickýchzamestnancochaodbornýchzamestnancocha
ozmeneadoplneníniektorýchzákonov
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latával,aztláthatjuk,hogyalegtöbbországbanakisebbségicsoportokigényeiéselvá-
rásaihatározzákmeganyelvekrőlrendelkezőjogszabályokutasításait.ezzelszemben
szlovákiábanazőshonosnemzetiségiközösségeknyelvetörvénybőladódóanmásod-
lagos.amígezazállapotésatöbbségialapállásnemváltozik,nemvárhatóazoktatás
terénsemkülönösebbváltozás.

4.egyéboktatásijogszabályokelemzéseakisebbségeknyelvhasznála-
távalkapcsolatban

anyelvhasználatotérintőegyéboktatásitörvényekésrendeletekmegjelentetésétfor-
dítottidőrendisorrendbenpróbáljukmegnyomonkövetni,éselsősorbanaztvesszük
szemügyre,milyenlehetőségeketnyújtanak–vagyéppenmilyenfeladatokatadnak–
akisebbségeknek,valamintmifélenyelvijogokatvagykötelességeketrónakanemze-
tiségiiskolákra,azokpedagógusairavagytanulóira.

4.1.Törvények

azutóbbiesztendőkegyiklegfontosabb–ésegybenhiánypótlónaknevezhető–okta-
tásitörvényeapedagógusokrólszóló317/2009-esszámújogszabály.14

ennekkapcsánelsősorbanaztmondhatjukel,hogya6.paragrafusbanamunkavég-
zésfeltételeiköztamegfelelővégzettségésafeddhetetlenség,valamintazegészségügyi
alkalmasságmellettelőírjaazállamnyelvismeretétis.eztakérdésta11.paragrafusban
részletezi, s kimondja,ha valakinemazállamnyelvenszerezteképesítését, akkoregy
évenbelülnyelvvizsgátkelltennieszlováknyelvből.amennyibenazilletőpedagógusren-
delkezik érettségi vizsgával a szlováknyelv és irodalom tantárgyból, e nyelvvizsgaalól
mentesül.ugyancsaknemkellszlovákbólvizsgázniaanyelviskola idegennyelvtanárá-
nak,abilingvális(kéttanításinyelvű)iskolaidegennyelvenoktatópedagógusának,vala-
mintakülföldilektornak,akigyakorlatilagapedagógusasszisztensekéntműködik.

sajnosezajogszabálysemaradtfurcsaságokvagyvisszásságoknélkül.aztugyanis
nemmondjaki(értsd:nemteszikötelezővé),hogyanemzetiségiiskolapedagógusának
ismernie kell az adott kisebbség nyelvét, hogy alkalmas legyen posztja betöltésére.
ráadásulegybendiszkriminatívis,amikoraszlováknyelvvizsgátaszlovákszakosokat
képzőfelsőoktatási intézményekmellettkizárólagaszlováktanításinyelvűközépisko-
lákrabízza,kizárvaebbőlakörbőlanemzetiségiintézményeket,holottazokpedagógu-
saiugyanolyanegyetemioklevéllel,ugyanolyanképesítéssel rendelkeznek,mint többi
kollégájuk.ezazértiskirívóeset,mertavizsgailletékeelérhetialétminimum10szá-
zalékátis,ésanemzetiségeknyelvénoktatóiskolákazeffélebevételtőleleveelesnek.

hogyazértnelegyünkigazságtalanok,vanennekatörvénynekegypozitívelemeis
az5.paragrafusban,amelyúgyrendelkezik,hogyapedagógusnakjogavanafolytonos
továbbképzésre azon a nyelven, amelyen pedagógiai tevékenységét végzi. a kisebb-
séghez tartozó tanár így anyanyelvénművelődhetne, ha volna intézmény, amely ezt
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15. vyhláška č. 445/2009 Z. z. o kontinuálnom vzdelávaní, kreditoch a atestáciách pedago-
gickýchzamestnancovaodbornýchzamestnancov

16. Zákonč.597/2003ofinancovanízákladnýchškôl,strednýchškôlaškolskýchzariadení
17. nariadenie vlády č. 2/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných

prostriedkovzoštátnehorozpočtuprezákladnéškoly,strednéškoly,strediskápraktického
vyučovania,základnéumeleckéškolyaškolskézariadenia

18. nariadenievládyč.697/2006Z.z.,ktorýmsameníadopĺňanariadenievládyslovenskej
republikyč.2/2004Z.z.,ktorýmsaustanovujúpodrobnostirozpisufinančnýchprostriedkov
zoštátnehorozpočtuprezákladnéškoly,strednéškoly,strediskápraktickéhovyučovania,
základnéumeleckéškolyaškolskézariadeniavzneníneskoršíchpredpisov

110 a. Szabó lászló

akkreditáltprogrambanfeltudnákínálni.sajnosagyakorlatbaneznemnagyonműkö-
dik,ráadásulmáratörvényheztartozó445/2009-esminiszterirendelet15 semrészle-
teziatovábbikörülményeket.

hamáremlítésttettünkbizonyospénzekről,fontosmegemlítenianemzetiségiokta-
tásfinanszírozásánakkérdésétis.azalap-ésközépiskoláktámogatásánakszabályait
tartalmazó 597/2003-as jogszabály16 4. paragrafusábanmeghatározza, hogy a nor-
matívtámogatásösszegetöbbekközöttaziskolatanításinyelvénekfüggvénye.ezta
2/2004-esszámúkormányrendelet17 pontosította,amelynek4.paragrafusakimondja,
hogyanemszlovák tanításinyelvű iskola támogatásaazalapösszeg108%-a,míga
bilingválisiskolákennek125%-átkapják.mindezannakeredménye,hogyezekazisko-
lákmagasabbóraszámbanoktatnak,ígyműködésiésbérköltségeikisnagyobbak.

a pénzeszközök struktúrája egyébként abból adódik, hogy a tárca büdzséjében
elsősorbanazoktató-nevelőtevékenységre,aziskolákműködtetésére,avészhelyzetek
kezelésére,építkezésekésátépítésekberuházásiköltségeire,fejlesztésiprogramokra,
szakköritevékenységre,tankönyvek,módszertanikiadványokéspedagógiaisajtómeg-
jelentetésére,valamintversenyekszervezéséretalálhatókanyagieszközök.ezekközül
viszontaziskolákszámáratörvényilegcsakamáremlítettműködésiésbérköltségek
garantáltak,mindenegyébkiadássorsaaminisztériumdöntésein–ésnéhaajóindu-
latán is–múlik. így a nemzetiségi iskolák is jelentősmértékbenkiszolgáltatottaka
mindenkorikormánytisztviselőinek.

Tanulmányunkbantöbb ízben isemlítést tettünkmáraz596/2003-astörvényről,
amelynekatanfelügyelőketérintőrészénkívül(13a§)aziskolákmegnevezésévelfog-
lalkozó21.paragrafusaértekezikmégakisebbségeknyelvhasználatáról.ezarendel-
kezés kimondja, hogy amennyiben egy iskolában valamely nemzetiség nyelvén (is)
folyikazoktatás,akkorazintézménynevétéstípusátszlovákulésanemzetiségnyel-
vénisfelkelltüntetni,illetvehaazadotttelepülésenanemzetiségilakosokszámará-
nyaeléria20%-ot,akkorazegyébjogszabályokértelmébenaközségvagyvárosnevét
ismindkétnyelvenkellhasználni.

4.2.kormányrendeletek

az egyetlen idevágó kormányrendeletről (2/2004) már az előző részben szóltunk.
ennekmódosítása18 nemváltoztatott a nemzetiségekre vonatkozó, korábbanelfoga-
dottszabályokon,ígyjellemzésétőlezúttaleltekintünk.
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19. vyhláškač.326/2008Z.z.odruhochanáležitostiachvysvedčeníaostatnýchškolskýchtla-
čívvrátanespôsobovichevidencieauloženia

20. vyhláškač.348/2005Z.z.odruhochanáležitostiachvysvedčeníaostatnýchškolskýchtla-
čív

21. vyhláškač.320/2008Z.z.ozákladnejškole
22. vyhláškač.282/2009Z.z.ostrednýchškolách
23. vyhláškač.318/2009Z.z.oukončovaníštúdianastrednýchškolách
24. smernicač.13/2009-rz25.augusta2009oorganizovaní,riadeníafinančnomzabezpe-

čenísúťažížiakovškôl
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4.3.miniszterirendeletek

aminisztériumáltalkiadottalacsonyabbszintűnormák–vizsgálódásunkszempontjá-
ból–egyikleglényegesebbelemeabizonyítványokrólésegyébiskolainyomtatványok-
rólszólórendelet19 lehetne,ezazonbanegyszersememlítianyelvhasználatot,csupán
felsorolja,milyenközokiratokléteznekazoktatásban,melyekazokjellemzőjegyei,illet-
vehogyankellőketkezelniés tárolni. ígycsakaközoktatási törvénykétnyelvűségre
vonatkozószabályozására (11.és18.paragrafus)hagyatkozhatunk.érdekesmódon
mígazemlítettrendeletelődje20 legalábbutalásszintjénemlékeztetettaszóbanforgó
szabályozásjogialapjaira,ittmárazsemtörténikmeg.arendeletmindösszeannyiban
érinti külön a kisebbségek képviselőit, hogy kimondja: a bizonyítvány tartalmazza a
nemzetiségrevonatkozóadatot.

anemzetiségekrevagyakisebbséginyelvhasználatrautalórendelkezéseksemaz
alapiskolákról,21 semaközépiskolákról22 szóló rendeletbe (hasonlóana többi jogsza-
bályhoz) nem kerültek, ami azt is jelenti, hogy a tárca külön nem határozzameg a
kisebbségi vagy regionális nyelven folyó oktató-nevelő tevékenység szabályait, arra
ugyanazokazelőírásokvonatkoznak,mintatöbbségiiskolákra.

a miniszteri rendeletek közül csupán a középiskolai tanulmányok befejezéséről
szóló norma23 szabályozza némileg a nemzetiségi sajátosságokat. ez a jogszabály
ugyanismegállapítja,hogyakisebbséginyelvenzajlóoktatásbanazérettségi,illetvea
záróvizsgakötelezőrészemindírásban,mindszóbanaziskolatanításinyelve,valamint
a szlováknyelv és szlovák irodalom tantárgy. ezen felül azonbaneza rendelet sem
részleteziazegyébspecifikumokat.

atárcatörvénytárbanmegjelenőrendelkezéseiközülegyébjoginormanemtérki
különanemzetiségioktatáskérdéseire.

4.4.módszertaniutasítások

azoktatásiminisztériummódszertaniutasításaiközülmindenekelőttatanulmányiver-
senyekszervezésétszabályozóirányelveket24 említhetjükmeg.ezazelőírásazértisfon-
tos,mertazesélyegyenlőségvégettakorábbiesztendőkgyakorlatábanbevált,hogya
versenyekszervezőiaközpontiutasításalapjánkötelesekvoltakanemzetiségiiskolák
tanulóiszámáraanyanyelvükrefordítaniavetélkedésfeladatait.(igaz,avalóságbanez
nemmindigtörténtmeg.)a2009-benmegjelentetettukázviszontilyenjellegűrendel-
kezéstmárnemtartalmaz,ígyatanulónakvagyfelkészítőtanáránaknincshivatkozá-
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25. Štátnypedagogickýústav
26. metodicko-pedagogickécentrum
27. Štátnyinštitútodbornéhovzdelávania

112 a. Szabó lászló

sialapja,haesetlegállamnyelvennyomjákkezébeafeladványokat.pedigamagasabb
szintűjogszabályokiskimondják,hogyavizsgáztatásnyelveazanyelv,amelyenatanu-
lóazismereteitelsajátította.ezperszeazegyesversengésekszervezésiszabályzatá-
banméghelyrehozhatólenne,erreviszont–minisztériumiutasításhiányában–gya-
korlatilagsemmibiztosítéknincs,hiszenazirányelvek8.cikkelye4.bekezdésénekd)
pontjában,amelyakiadásokegyestételeitsorolja,abizottságoküléseinekköltségeitől
azirodaszerekenátegészenanyomtatásigmindenféletalálható,csaképpenafordí-
tásiköltségeknem.

5. néhány gondolat a nemzetiségi oktatás gyakorlatában jelentkező
problémákról

a2006-tólelteltidőszaksokszempontbóléstöbbterületennemkedvezettakisebb-
ségi nyelveken oktató intézményeknek, s rányomta bélyegét a jelenlegi állapotokra.
ezekrőlterjedelmiokokmiattcsakateljességigényenélkülteszünkemlítést.

azegyikilyenterületatankönyvkiadás.itttermészetesennemcsakazokrólakölt-
ségvetési gondokról beszélhetünk, amelyekről korábban már szóltunk, és amelyek
tulajdonképpen fékezik és/vagy néha teljesen megakadályozzák a kisebbségi tan-
könyvkiadást, hanem problémát jelent a tartalmi szabályozás is. az egyik alapvető
probléma,hogyafordításokalapjáulszolgálószlováknyelvűtársadalomtudományitan-
könyvek(történelem,földrajz,társadalomismeretstb.)esetenkéntvagymásaspektus-
bólmutatják be a szlovákiai kisebbségeket,mint az ildomos lenne, vagy egyáltalán
nemfoglalkoznakvelük.mivelatanmeneteketésamérésekalapjáulszolgálókritériu-
mokat is szlovák szakemberek alkotják, akik nem veszik figyelembe a nemzetiségi
sajátosságokat, ezmegnehezíti anemzetiségipedagógus identitásformáló tevékeny-
ségétis.sokszorazoktatásifolyamattúlpolitizálásasemsegítiazérintetteket.

jellemzőpéldará,hogyazoktatásiminisztériumnemzetiségifőosztályahosszúelő-
készítőmunkaéssorozatostárgyalásokutánjóváhagytaamagyargimnáziumoktörté-
nelemoktatásaszámárakidolgozott tanmenetet,majdehhezmegszülettekaszüksé-
gestankönyvekis,de–a2006-oskormányváltásután–mégaharmadik(befejező)
részmegjelenéseelőttajánmikolajvezettetárcaleállítottaazegészsorozatkiadását,
smárazelőzőkétrésztsemlehetettmegrendelniatankönyvforgalmazóvállalatnál.

a minisztériumok háttérintézményeinek szintjén sem folynak a dolgok a helyes
mederben,sokesetbenfigyelembeseveszikanemzetiségekigényeitvagykövetelése-
it.ennekhátterébenamegfelelőszakembergárdahiányaismegtalálható,ámsokeset-
benazállamrészérőlsemtapasztalhatószándékaproblémahatékonykezelésére.így
vanezazországospedagógiaiintézetben25 ésazegyesmódszertaniközpontokban,26

aholcsaknéhánykisebbségiszakértőegymástól függetlenülésmajdnemelszigetel-
ten,az intézménymás-másszervezetiszintjénfoglalkozikanemzetiségioktatáskér-
déseivel.ennélmégriasztóbbesettapasztalhatóaszakképzéstfelügyelőintézetben,27
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28. koncepciavýchovyavzdelávanianárodnostnýchmenšínvslovenskejrepublike
29. radavládyslovenskejrepublikyprenárodnostnémenšinyaetnickéskupiny
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amelyanemzetiségiiskoláktémakörévelegyáltalánnemfoglalkozik.ennekköszönhe-
tőenakisebbségeknyelvénzajlószakoktatásszinteteljesenkihalóbanvan.

mintlátható:számosproblémávalküzdenekanemzetiségeknyelvénoktatóintéz-
mények.alegnagyobbgondviszontegyértelműenaz,hogyakisebbségioktatásnaka
mainapignincsvalódistratégiája,nincsfejlesztésiprogramja,amelyfigyelembevenné
aszlovákiainemzetiségeknyelvi,kulturálisésegyébsajátosságait.

2005-benelkészültugyanazoktatásiminisztériumközpontimunkatervealapjána
nemzetiségifőosztály jóvoltábólegykoncepció28 anemzetiségioktatásszervezésével
ésirányításávalkapcsolatban,ámezazértekezés,bárvégigjártaatárcánbelüliegyez-
tetésmindenegyesállomását,ésazeredetielképzelésekértelmébensorsárólakor-
mánykisebbségitanácsa29 lettvolnahivatottdönteni,különbözőokokmiattsohanem
kerültmégazoktatásiminisztergrémiumaelésem.aFico-kormányeztkihasználva
hasonlócímmelasajátszándékaitvetettepapírra,ezviszontszintekizárólagamagyar
tanítási nyelvű iskolákban zajló szlovákoktatásra helyezi a fő hangsúlyt, mintha ez
lenneanemzetiségiiskolákegyetlengondja.

6.megoldásilehetőségek

a kisebbségi oktatás komplex, sokszereplős folyamat, problémáinak megoldása ily
módonszámosösszetevőfüggvénye.részbenazérintettközösségeken,igényeikenés
hozzáállásukon,belföldiésnemzetközikapcsolataikonmúlik,részbenpedigazállam
általbiztosítottfeltételrendszertőlfügg,amelynektöbbekközöttvannakjogi,pénzügyi,
intézményi,szakmaiésszemélyitényezői.

afentitanulmánybanleírtproblémákelsősorbanjogitermészetűek.ebbőladódóan
isaztűnikkézenfekvőnek,hogyahatékonykisebbségiművelődésfeltételemindenek-
előtt egy biztonságos jogi háttér és egy megfelelő szervezeti struktúra kialakítása,
amelybenanemzetiségekképviselőinekóvodáiésiskoláiaszakmaiháttérszervezetek
aktívtámogatásarévénvégezhetikeredményesmunkájukat.

ittviszontokkalmerülfelegymegkerülhetetlenalapkérdés:hogyanlehetnekielé-
gíteniakisebbségiigényeketúgy,hogyközbennemsérülatöbbségirendszer?

ennekeurópábanszámoselőképevan,melyekelsősorbanazintézményiönállóság
ésönrendelkezéstalajánszülettekmeg.atémabonyolultságamiattviszontnemlehet
sablonokalapjánváltozásteredményezni,azátalakulásbehatóbbvizsgálatokatéselő-
készületeket igényel.ugyanakkorperszeegykutatássemképes leegyszerűsítettkér-
désekrenaprakészválaszokatadni,márcsakazértsem,merttájainkon–legalábbis
azoktatásterén–összeolvadtakaszerepek,nemléteznekakutatók,aszakértők,a
tanácsadókésadöntéshozókcsoportjaiköztihatárok,következésképpennincsakuta-
tásésapolitikaköztsemmegfelelőkommunikáció.

summasummarum:aszlovákiaikisebbségekoktatásaterénahosszútávúértékek
ésarövidebbtávúérdekekmenténkellkialakítaniegyműködőmodellt,amelyírásos
garanciát (jogszabályt)biztosítmindeneshetőségre,hogyanemzetiségeksúlyuknak
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megfelelőhelyetésteretkapjanakazoktatásmindenegyesterületén.mindehhezaz
erőkösszevonásávalképzettszakértőgárdát,kisebbségikutató-ésfejlesztőbázistkell
kiépíteni.mindenekelőttazonbanatársadalomkutatókközreműködésévelkialakítan-
dóegyértelműjövőképreés–ennekfényében–részletescselekvésitervrevanszük-
séganemzetiségekmegmaradásához,hogyegyáltalántovábbéljenazigényakisebb-
ségivagyregionálisnyelvekenzajlóoktatásiránt.

LásZLó a.sZabó
The issues of ethnic education in slovakia in light of the contradictions of the
publiceducationlawandthelanguageuselaw

ethniceducationisacomplex,multi-playerprocess,theresolutionofitsissuesis
a function ofmany components. in part it depends on the communities, their
needsandapproach,theirnationalandinternationalrelationships,andinpartit
also depends on the state-provided system of conditions, which have legal,
financial,institutional,professionalfactors.Theissuesdescribedinthestudyare
mostlylegalinnature.obviously,itappearstobethattheprincipalconditionsfor
an effective ethnic education lay in the establishment of a secure legal
background and an appropriate institutional structure, due to which the
kindergartens and schools of the ethnic representatives can carry out their
effectiveworkwiththeactivesupportofprofessionalorganizations.

114 a. Szabó lászló
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