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modernizációstartalékokésveszteségek*

TanulmányokaGoRa

*amagyarprofesszoroknemzetköziszövetségeelsőkonferenciáján(budapest,2010.decem-
ber11.)ésaszlovákiaimagyarFelsőoktatásFórumán(komárom,2011. június3.)elhangzott
előadásokszerkesztettváltozata.

1.kisebbségilétállapotéskialakulása(áttekintés)

aszlovákiaimagyarnemzetiközösségről,nemzetközijogiszempontbólmintkisebbsé-
giközösségről1919.szeptember10-eutánbeszélhetünk.ugyanisekkorírtákaláafő
szövetségi és társult hatalmak Csehszlovákiával az ún. garanciaszerződést a párizs
mellettisaint-Germain-en-Laykastélyban.azonbanmárkorábban,1919.április3-án
elfogadtaaprágainemzetgyűlésazelsőolyantörvényt,amelyazújhatárokonbelülaz
oktatásnyelvétszabályozta.eztatörvényirendelkezésektöbbekközöttazidegen(nem
szlovákéscseh)nyelviközösségekáltalműködtetettelemiéspolgáriiskolákalapítá-
sánakszabályázásávalkívántákelérni.

azimpériumváltástkövetőenszlováktannyelvűvéváltamagyarközépiskolákegész
sora.szlovákiábancsupánnégyönállómagyartannyelvűgimnáziumésegytanítókép-
zőmaradtmeg.amaiszlovákiaterületén1918-igazakkoriértelmezésszerinthatfel-
sőfokúintézménybenfolytmagyarnyelvűoktatás:apozsonyimagyarkirályierzsébet
Tudományegyetemen,akassaiállamiGazdaságiakadémián,akassaiállamijogakadé-
mián,apozsonyiegyetemesevangélikusTeológiaiakadémián,azeperjesievangélikus
kollégiumban, valaminta selmecbányaimagyarkirályibányászati éserdészeti Főis-
kolán. (popély1998)ezen intézményeket1921-reazújhatalomvagymegszüntette,
vagyszlováktannyelvűvéváltoztatta,egyrészükpedigátmenekültmagyarországra.

részbennyelviokokmiattamagyarfiatalokahazaicsehvagyszlováknyelvűegye-
temek helyett amegmaradt színvonalasabb csehországi német nyelvű egyetemeket
részesítettékelőnyben.ahúszasévekmásodikfelébenazonbankezdettmegfordulnia
kocka, és egyre többmagyar fiatal iratkozott be cseh vagy szlovák nyelvű felsőfokú
intézményekbe.mindemelletttovábbraisigennagyvoltazigényamagyarnyelvűfel-
sőfokútovábbtanulásirántmagyarországon.ennekvonzásátlényegesenlecsökkentet-
te az 1928-ban hozott minisztériumi rendelet, amely megtiltotta a magyarországon
szerzettokleveleknosztrifikálását.Csehszlovákiábanakétvilágháborúközöttegyetlen
magyarnyelvűfelsőfokújellegűoktatásiintézményműködött,mégpedigaz1925-ben
létrehozottlosoncireformátusteológia.
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116 komzsík attila–lászló Béla

rövidtörténetesorán–kurtaharmincévalatt–mindenekelőttamásodikvilághá-
borúutánikitelepítésekkelaszlovákiaimagyarságotkétszerismegfosztottákszintetel-
jesértelmiségirétegétől.

amagyarnyelvűpolgáriésfelsőfokútovábbtanuláslehetőségeinekkorlátozásavagy
megszüntetéseésazegyregyakoribbdiszkriminatívhatóságiintézkedésekaszlovákiai
magyarságnak a többségi nemzetekhez viszonyítottműveltségi szintbeli lemaradását
vetítettékelő.erremutatnakráaz1937-esstatisztikaiadatokis.az1930-asstatisztikai
adatokszerintszlovákiaösszlakosságának17,8%-avallottamagátmagyarnemzetisé-
gűnek. a polgári iskolák tanulóinak csak8,7%-a voltmagyar nemzetiségű.1938-ban
Csehszlovákiában953magyarnemzetiségűfőiskoláshallgatóvolt,ami3,1%-nakfelel
meg,holottazösszlakosságiarányokszerint5,5%-nakkellettvolnalenni.

aszlovákiáhozcsatoltmagyartöbbségűterületekenamagyarságkárpát-medencei
történetesoránmégregionálisszintensemalkotottvalamilyentársadalmi,gazdasági,
közigazgatásiegységet,ésnemalakulhatottkiafelvidékitörténelmiidentitás.

aszlovákiaimagyarságaszlovákiaésmagyarországközöttitöbbszázkilométeres
országhatármenténtöbbszörelvékonyultsávbanél,amelylényegébenanyugati,közép-
éskeletitömbmagyarságotkötiössze.atöbbmegyeiszintűközigazgatásiegységbevaló
szétszórtságaszinteteljesenlehetetlennétetteegyviszonylagegységesgazdaságitér-
ségbe történő tömörülésétamagyarságnak.a legnagyobb,anyugati tömbmagyarság
gazdaságiszerepvállalásátgyengítipozsonyvonzása,amelyegyrekeletebbretolódikki.
a többnyire agrárterületeken élőmagyarság helyzetét nagyban befolyásolja az agrár-
ágazatokleépítése,amagyaragrárszakember-hiány.azideologizálterősszlováktőkeaz
agrár-, de egyéb irányú vállalkozásokon keresztül erőteljesen hatol be amagyarlakta
területekre,smagávalhozzaaszlováketnikaimunkaerőt.mindezekamunkahelyi,tár-
sadalmi nyelvhasználat terén, a társadalmi életben is amagyar etnikai kapcsolatok,
kötődésekfellazulásairányábahatnak.

a szlovákiai magyarságot jellemző társadalmi, gazdasági problémák sokassága
lényegében három alapproblémára vezethető vissza. ezek: az alacsony természetes
népszaporulat,amagasasszimilációésazalacsonyműveltségiszint.

akulturáliséletenkívülszlovákiamagyarságanemtudtakialakítanisajátautonóm
gazdasági,társadalmi,közigazgatásitérségét,seelérniazt,hogyalapvetőbefolyással
rendelkezhessen az őket érintő ügyek intézésében. erre a 20. századi geopolitikai
nagyhatalmijátszmákkereteinbelülaválasztottbátortalan,esetlegélesebbkonfliktu-
soktólvalófélelemdiktáltastratégiákéstaktikákmellettgyakorlatilagesélyesemvolt.

azéletmindennapigondjaimelletanemzetikisebbségekvállátsúlyosanterhelia
megmaradás,akisebbségilétmegtartása.

amagyaridentitásmegtartásáértésmegéléséértaküzdelemkétfrontonfolyik.az
elsőatöbbségiállamhatalommalésközhangulattalszembenfolyóküzdelemazauto-
nómtársadalmiésgazdaságilétmegteremtéséért.amásodikküzdelemakisebbségi
közösségen belül folyik a saját maga által kimunkálható, létrehozható és autonóm
módonműködtethetőkisebbségiközösségilétformákkialakításáért.
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modernizációs tartalékok és veszteségek 117

2.oktatásiexpanzióésakisebbségektovábbtanulása

a(cseh)szlovákiaioktatásirendszeralapjaitazelsővilágháborúutánraktákleanem-
zetállamok eszméi alapján. ezt némileg átalakította amásodik világháború után az
erősszovjetoktatásexpanzió.azonbanazoktatási rendszerekváltozásait későbbaz
egyesoktatásiszintekfokozatostömegesedéseisbefolyásolta.

a továbbtanulási igényéltetőjemindenekelőtt a középosztály. a középosztályoso-
dás,polgárosodáselőrehaladásagerjesztilényegébenaművelődésiszintekfokozatos
tömegesedését.amagyarságszlovákiábanafentebbrövidenkörvonalozottkörülmé-
nyekközöttfokozatosanlemaradtapolgárosodástekintetébenatöbbségitársadalom-
hozviszonyítva,amitegyfajtamodernizációsdeficitként jellemezhetünk.ehiányhal-
mozódikmég azáltal is, hogy amagyarság többnyire agrárjellegű vidékeken, kisebb
városokban, falvakban lakik.a továbbtanulási igények lassabban,késleltetvenőnek,
mintatöbbségiszlováktársadalomban.

atovábbtanulásiigényektömegesedésébőleredőmodernizációstöbbletfontossá-
gáraaszlovákiaimagyarságésoktatáspolitikájakellőképpennemfigyeltfel,amikora
rendelkezésünkreállóiskolahálózatkereteinbelülkellőintenzitássalnemszorgalmaz-
taésnemkezdeményezteamagasabbszintűoktatásfejlesztését,létrehozását.ígya
kétvilágháborúközöttapolgárosodástelősegítőpolgáriiskolaoktatásbanvalóviszony-
lagalacsonyrészvételeindítottaelaszlovákiaimagyarságmodernizációsdeficitjének
alétrejöttét.amásodikvilágháborúutánazötvenes,hatvanasévekbenhasonlóan,az
immár tömegesedő középiskolai művelődésben alakult ki modernizációs deficitje a
magyarközösségnek.ekkoratovábbtanulásiigényeketaszakképzésfeléterelték,és
éppenaszakközépiskolaioktatásterénlépettfeljelentősdeficitmindamagyarisko-
lák,mindamagyartanulókszámatekintetében.

a szlovákiai magyarságmodernizációs tartalékai a felsőoktatásban a legjelentő-
sebbek.Trianonóta50%körülideficitalakultki,amelyönmagátgenerálja.a20.szá-
zadutolsóévtizedébenérielafelsőoktatástömegesedéseszlovákiát.amikorakisebb-
ségioktatásalapjaitraktákleazelsőésmásodikvilágháborúután,afelsőoktatásirán-
tiigénymégalacsonyabbvolt,ésakisebbségifelsőoktatásipolitikáktöbbnyirecsaka
pedagógus-éslelkészképzésproblémáinakmegoldásárairányultak.ahetvenes,nyolc-
vanasévekbenafelsőoktatás lassútömegesedésesemébresztettefelszlovákiában
az igényt a más szakirányú magyar nyelvű felsőoktatás indítása iránt. a szlovákiai
kisebbségi oktatást felkészületlenül érte a tömeges felsőfokú továbbtanulás bekö-
szöntőhulláma. eztméghatványozzaaz európai integráció folyamatábanmármost
megmutatkozótársadalmi,gazdaságiigényekváltozásaaművelődés,oktatásiránt.a
magyarközösségkulcskérdéseazáltalalakottrégiókfelzárkózásaazországonbelülaz
európaiuniófejlettebbrégióihoz.

azoktatásexpanziójanemcsakvelejárójaamodernizálódásnak,hanemhajtóereje
is.ezérttudnunkkell,hogymekkoramodernizációstartalékavanaszlovákiaimagyar-
ságnakésazáltalalakottrégióknak,ésmilyengyorsanlehetségeseztatartalékotmoz-
gósítani,mekkoraennekahajtóereje.aföntielemzésekmárarrautalnak,akésőbbi
statisztikákpedigbizonyossáteszik,hogyaszlovákiaimagyarságmodernizációstarta-
lékátmégnemsikerültkellőszintenaktivizálni,amiláthatóancsakerőltetett,felszínes
modernizációtteszlehetővé.ezértfontostársadalmiéspolitikaistratégiaitörekvésa
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118 komzsík attila–lászló Béla

meglevőmodernizációstartalékokmielőbbifölélesztése,kiszélesítéseésserkentése.
eztöbbekközött,sőttalánmindenekelőttatovábbtanulásésszakképzésirántiigények
fölkeltésétéscélzottkielégítésétjelenti.(kozma2000)

mielőtt kitérnénk a szlovákiaimagyar közösség imént summázottmodernizációs
állapotánakszámbelibemutatására,szóljunknéhányszótarrólazoktatási,mindenek-
előttfelsőoktatásikörnyezetről,amelykörülhatároljaamagyarfiatalokművelődését.

3.aszlovákiaifelsőoktatásirendszer

Önálló felsőoktatásról a törvényhozás, az irányítás és végrehajtás szintjén
szlovákiábancsak1993-tól,azönállószlovákköztársaságmegalakulásátólbeszélhe-
tünk.előtteaszlovákiaifelsőoktatásteljesegészébenazegységescsehszlovákfelső-
oktatásintegráltrészevolt.Csehszlovákiábanmegalakulásátkövetőenazonnalhozzá-
láttakazosztrák–magyarmonarchiából örökölt iskolarendszer gyökeresátalakításá-
hoz.ennekpolitikaiindítékaiabbóleredtek,hogyasoknemzetiségűországbanazún.
államalapító csehek és szlovákok dominanciáját létrehozzák. az így kialakult és a
másodikvilágháborúutántovábbfejlesztettfelsőoktatásnemsorolhatóbesemaduá-
lis többcsatornás, sema lineáris többlépcsős rendszerekbe, leginkábbazegyszintű,
egylépcsősfelsőoktatásfogalmávaljellemezhető.aképzésideje4,5vagy6évvolt,az
egyes szakterületektől függően. a felsőoktatási intézmények nevében főiskola vagy
egyetemszerepelt,aminemjelentettképzésiszintbelikülönbséget.ugyanisettőlfüg-
getlenülavégzősekdiplomáiteljesenegyenrangúakvoltakamunkavállalás,abérezés,
a társadalmi elismerés szempontjából. ebből a sajátos felsőoktatási rendszerből
teremtettemegakitöréslehetőségeitaz1990.július1-jéveléletbelépett172/1990
sz.felsőoktatásitörvény(Zákonovysokýchškolách),amelymárlehetőségetbiztosított
akülönbözőszintűfelsőfokúképzésnek(Zákon1990,21.§).azelsőszintabachelor
(„bakalár”,bakkalaureatus,bc),titulusteredményezi,mígamásodik,amesterképző
szintahasználtmasterhelyetttudományterületektőlfüggően:a.„magister”(mgr.),b.
„inžinier”(ing.),c.azorvosi,állatorvosiképzésbenamudr.,mvdr.titulust.azemlített
törvény érdekessége, hogy valójában lehetőséget kínált az addigi egyszintű képzés
megtartására,demindaduális,mindalineárismodellekkialakulásárais.ennekelle-
nérea szlovákiai felsőoktatástakilencvenesévekbencsakaz intézményekenbelüli
duálisképzésiformákkialakulásánaklassúfolyamatajellemezte.(László2006)

e vajúdásnak vetett véget a bolognai folyamathoz való csatlakozás, amelynek a
2002.április1-jénéletbe lépett teljesenújszemléletet tükröző131/2002-esszámú
felsőoktatásitörvénynyitottutat.etörvényegyedülállóeurópábanatekintetben,hogy
egyértelműenkimondja:szlovákiábancsakazegymásraépülőháromfokozatúakkre-
ditálttanulmányiprogramokszerintfolyhatfelsőfokúképzés.aminisztériumcsakkivé-
telesesetekbenengedélyezhetolyan,ún.összevonttanulmányiprogramokat,amelyek
másodikszintűdiplomáhozvezetnekanélkül,hogyközben3évutándiplomávalvég-
ződőkimenetetbiztosítana.azemlítetttörvénysajátossága,hogyabolognairendszer-
be beépítette az egyetemi, ún. kisdoktori fokozatok megszerzésének lehetőségét a
magiszterititulussalrendelkezőkszámára.érdekességkéntemlítjükmeg,hogyamáso-
dikszintenszakterületekszerintkét titulustkülönböztetmega törvény,azegyetemi
doktoriképzésbenhatotésaharmadikszintűprogramokbannégyet.Fó
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akéterretervezettátmenetiévetvégül iskikellettbővíteni, ígya2005/2006-os
akadémiaiévtőlkezdődőenmárcsakabolognairendszerbenlehetettfelsőfokútanul-
mányokatindítani.2010-benateljesötévesbolognairendszerkifutásautánmárbizo-
nyoskövetkeztetéseketis lelehetvonniafolyamatszlovákiaihatásáról.ezekegyike,
hogyanyilvánosésmagánintézményekben2008-banabolognaimodellbenelőszöraz
elsőciklusban20481nappalihallgatóvégzettésugyanebbenazévbenamásodikcik-
luselsőévfolyamába19144nappalihallgatóiratkozottbe.amunkaerőpiacotcsaka
hallgatók6,5százalékaválasztotta.hasonlóvoltahelyzet2009-ben is.ezegyértel-
műenaztmutatja,hogyszlovákiábanarégiegyszintűfelsőoktatásfolytatódikabolog-
naimodellben.azelsőciklusutánnemmutatkozikhajlandóságakilépésre,semtár-
sadalmi igény a bc. végzősek befogadására, de hatalmi szándék semmutatkozik e
folyamatokbefolyásolására.

abolognáravalóátállásfolyamatábanszlovákiábankialakítottáka364tanulmányi
szakrendszerét,aszakok27tudományágba,ezekpedig9tudományterületbevannak
besorolva.a tanulmányi szakok tartalmi leírásai is elkészültek.a felsőfokú tanulmá-
nyokatahallgatóatanulmányiprogramokbanvégzi,amelyekegy-egytanulmányiszak-
raépülnekolymódon,hogyaprogramnaktartalmazniakellatanulmányiszakszámá-
raelőírttanagyaglegalábbhatvanszázalékát.

a3+2formátajánlóbolognaimodellrevalóátálláslegérzékenyebbéstalánlegfon-
tosabb része az új tanulmányi programok elkészítése. amunkaerőpiacon való alkal-
mazhatóság szempontjából fontos képességek, készségek megszerzésének és a
továbbtanulást igénylő elméleti ismeretek elsajátításának összehangolása jelenti a
programokkészítőinekalegnagyobbgondot.aszlovákiaifelsőoktatásiintézményeksem
találtákmegeddigerreaproblémáraamegfelelőmegoldást.kisebb-nagyobbtartalmi
változtatásokmellettúgykészítettékelatanulmányiprogramjaikat,hogyakorábbiegy-
lépcsősprogramokatkettéosztották,bakkalaureatusivizsgátésszakdolgozatmegvédé-
sételőírvadiplomáskimenetetbiztosítottakamunkavilágába.ígyahagyományosegye-
temeknemfoglaltákleamunkaerőpiackonkrétszakképzettségeketésmunkavégzési
készségeketigénylőéskínálkozóterepeit,átengedveezeketrészbenamagánfelsőok-
tatásiintézményeknek,amelyeklétrehozásátígyközvetveisösztönözték.

abolognaimodellbevezetésételőirányzó2002-benelfogadotttörvényéveibenegy
magánfelsőfokúintézményműködöttszlovákiában,2010-benmártízilyenintézmény
volt,éshallgatóiazösszeshallgatók16,8%-áttettékki.(výročná2009)

aszlovákiaimunkaerőpiacotsemtaláltabolognamegfelelőenfelkészülveazeddig
szokatlanbcvégzettségűekbefogadására.

aszlovákiaifelsőoktatásirendszertovábbisajátosságaahatévenkéntesedékesún.
komplexakkreditáció,amelyalkalmávalazakkreditációsbizottságátfogóanátvilágítjaaz
egyetemet,valamennyiprogramjátújbólakkreditálja.ennekalapjánsoroljákbeazintéz-
ményeketháromkategóriába.azonbannemteljesentisztázottennekakövetkezménye.

nemutolsósorbanemlítsükmeg,hogyaz131/2002-estörvényszerintafelsőokta-
tásiintézményekkikerültekazállamiintézményekkategóriájából,éssajátosnyilvános
önkormányzatiintézményekkéváltak,amelyeketazállamvállalatszerűenműködtet.ez
többekközöttaztjelenti,hogyazállameddiggyakoroltfeladatköreinekegyrészétaz
intézményekújszerve,azigazgatótanácslátjael.emellettmegmaradtakahagyomá-
nyoskari,egyetemiszervekaszenátusésaTudományosTanács.
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4.szlovákiaimagyarokafelsőoktatásban

azalábbiakbananyilvánosésmagánfelsőoktatásiintézményeknappalihallgatóinak
statisztikaiadatairafogunktámaszkodni,akatonaiésrendőrtisztiképzéstfolytatóálla-
miintézményekstatisztikaiadatainélkül.ugyanisezekadataiamúltbannemmindig
voltakhozzáférhetőek,azextern(levelező)hallgatóknemzetiségiösszetételérőlpedig
egyáltalánnemkészülnekstatisztikaikimutatások.

1. táblázat. amagyarnemzetiségűekarányakorcsoportokszerint

szlovákiábanvalójábanaz1989-espolitikairendszerváltástkövetőenkezdődöttela
felsőoktatásfokozatoséstartóstömegesedése.1990ótaanappalitagozatoshallga-
tókszáma2,64-szeresérenőtt.amagyarnemzetiségűhallgatókszámának2,46-sze-
resnövekedésecsaknemkövetnitudtaeztanagyarányúfejlődést.amásodikvilághá-
borúótaamagyarnemzetiközösségenbelüladiplomásokarányaazonbanmessze
elmaradtamagyarkisebbségnekegyrésztazországteljes lakosságáhozviszonyított,
másrésztazilletőkorcsoporton(20–24évesek)belüliarányától.

azegyetemistakorcsoporton(20–24évesek)belülamagyarnemzetiségűekaránya
1991és2001között15,76%-alcsökkentszlovákiában.ezazaránycsökkenésa2001
és2011között–előrejelzésünkszerint–12%-ramódosul, amiarra isutal, hogya
magyar fiatalokasszimilációjánakütemeamostaniévtizedbennémilegmérséklődik
(lásdaz1.táblázatot).afelsőoktatásisglobalizálódik.megnőttazigényakülfölditanu-
lásirántfőlegott,aholnyelviakadályoknincsenek.ennélfogvaaszlovákfiatalokelőtt
megnyíltak a csehországi egyetemeken való továbbtanulás lehetőségei. ugyanez el-
mondhatóaszlovákiaimagyarfiatalokról isamagyarországiegyetemekirányában.a
külföldöntanulószlovákállampolgárságúhallgatóknémilegmódosíthatjákahazaista-
tisztikaiadatokat.azeurópaimobilitásiprogramokbanrésztvevőhallgatókontúlérde-
mes tehát figyelni a teljes tanulmányokat külföldön végzőhallgatókra is,mivel ezek
száma ma már az előbbiek többszöröse szlovákia viszonylatában. szlovákia,
Csehországésmagyarországegyszerre lett2004-benazeurópaiunió tagja,ésgya-
korlatilagközelegyidőbenvezettékbeabolognairendszert.emellettanagyobbhagyo-
mányokkalrendelkezőmagasszínvonalúcsehésmagyaregyetemekvonzóakaszlo-
vákiai és a szlovákiai magyar fiatalok számára, hiszen nincsenek nyelvi akadályok.
ezekdinamikusnövekedését illusztrálja,hogy2003-banacsehországiegyetemeken

A magyar nemzetiség ek százalékos aránya Korcsoport 
(évek) 1991 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
0–4.,  
óvoda 

 8,54 7,62 7,46 7,30 7,14 6,98 6,82 6,65 6,49 6,33 6,17 6,01 

5–14.,  
alapiskola 

 8,97 7,70 7,61 7,52 7,43 7,34 7,25 7,15 7,06 6,97 6,88 6,79 

15–19.,  
középiskola 

 9,54 8,36 8,24 8,11 7,99 7,86 7,74 7,62 7,49 7,37 7,24 7,12 

20–24., 
egyetem 

10,09 8,50 8,40 8,30 8,19 8,09 7,99 7,89 7,79 7,68 7,58 7,48 

Teljes 
populáció 

10,76 9,68 9,59 9,49 9,40 9,30 9,21 9,12 9,02 8,93 8,83 8,74 
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tanuló7437szlovákiaihallgatóaszlovákiábantanulószlovákállampolgárságúhallga-
tók5,2százalékáttetteki,és2009-benezazaránymár10,7százalékonvan.aszlo-
vákiaimagyar nemzetiségű fiatalok számára amagyarországi egyetemek vonzása a
színvonalmellettnyelviokokra is visszavezethető.e fiatalokszámánakváltozásaita
csehországiaktóleltérőentehátmástényezőkisbefolyásolják.

ezen okokból a korrekt következtetések levonása végett nem elég a szlovákiai
állampolgárságúmagyarnemzetiségűfiatalokfelsőfokúművelődésétcsakaszlovákiai
belsőviszonyokközötttanulmányozni,kutatni.európábankülönlegesszlovákiaisajá-
tosságok közé tartozik a Csehországban felsőfokú tanulmányokat folytató szlovákiai
hallgatókigenmagasaránya.(Zpráva2009)ezbizonyosértelembenaszlovákiaifel-
sőoktatás leminősítésének jele. ugyanakkor modernizációs veszteségekhez vezet,
mivel ahallgatók jelentős részemárkülföldön vállalmunkát. a szlovákiaimagyarok
számára a Csehországban ésmagyarországon tanuló felsőfokú hallgatóinakmagas
számamégérzékenyebbmodernizációsveszteségeketindukál.astatisztikaioktatás-
kutatásterepeittaközépiskolaioktatástekintetébenaszlovákiaiésamagyarországi
adatok együttese. a felsőoktatás tekintetében pedig a szlovákiai, csehországi és
magyarországistatisztikaiadatokegyüttesére támaszkodunk.a felhasználtésközölt
adatokaszlovákállampolgárokravonatkoznak(sza).

szlovákiaésCsehországviszonylatábananyilvános,magán-ésegyházi intézmé-
nyekben tanuló nappali diákok, hallgatók statisztikai adatait vettük figyelembe,
magyarországesetébenpedigazállami, egyháziésalapítványi fenntartású intézmé-
nyekadatait.

aszlovákiaimagyarokfelsőfokúművelődésénekmélyebbelemzéséheznemelég-
ségesekahivatalos,nyilvánosstatisztikaiadatok.ezekalapjánkigenerálhatókolyan
statisztikaiadatok,amelyekaművelődésfinomabbrészleteireisrámutatnak.melyek
azok a támaszadatok, amelyek a részletesebb statisztikai adatok kigenerálásának
folyamatábankulcsszerepettöltenekbe?

1.elsőilyenstatisztikaiadatamagyarnemzetiségűekarányafőiskoláskorcsopor-
ton(20–24év)belül.anépszámlálásokszolgáltatjákazegyedülipontosmegbízható
hivatalosadatokat.ezekalapjánlehetkikalkulálnimeglehetőennagypontossággala
népszámlálásokközöttiévekstatisztikaiadataitazegyenleteselosztáselvealapján.
előrejelzésekmegfogalmazásához, a tendenciák kitapintásához azonban szükséges
kiszámítania2011-esnépszámláláslehetségesstatisztikaiadatait.ehhezittkétfor-
rásthasználunkfel.azegyika2008-banasÚsr(vdC2008)által2011-reközzétett
előrejelzésszlovákialakosainakszámáról.amásodikforrásaGyurgyíkLászlóáltalvég-
zettkutatásokeredményeaszlovákiaimagyar lakosokszámának2011-reesedékes
becslésére(Gyurgyík2008).GyurgyíkLászló2011-reegypesszimistaésegyoptimista
becsléstkészítettaszlovákiaimagyarságszámánakalakulásáról.mi ittelemzéseink
alapjáulekételőrejelzésátlagátvettük.(komzsík–László2009,86.p.)ezekalapjána
magyar nemzetiségűek aránya a főiskolás korcsoporton (20–24 év) belül 2009-ben
7,68%(lásdaz1.táblázatot).

2. amásodik támaszadat a szlovákiai felsőfokú intézményekben a 2009/2010.
akadémiai évbenamagyarnemzetiségűhallgatók4,56%-osaránya lesz (statisztika
2009). a Csehországban tanuló szlovákiai felsőoktatási hallgatók körében– pontos
adathíján–amagyarnemzetiségűekarányátszintén4,56%-banbecsültükmeg.
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3. a harmadik támaszadatunk amagyar nemzetiségű középiskolások körében a
magyar tannyelvűközépiskolát látogatódiákokarányáravonatkozik.ezt70,59%-nak
vettük,ugyanisezazutolsóötév(2005–2009)százalékosarányainakátlaga(Štatisti-
ka).ennekalapjánbiztosadathíjánfeltételezzük,hogyamagyarnemzetiségűfelsőfo-
kúhallgatókszintén70,59%-amagyartannyelvűközépiskolábajárt.amagyarországon
tanulóhallgatókraúgytekintünk,mintakikmagyarnyelvűközépiskolátvégeztek.

ezekalapjánazemlítettháromországrakiterjedőésa2009/2010-esakadémiai
évrevonatkozóösszesítettstatisztikaiadatokata2.táblázatbanfoglaltukössze(Šta-
tisztika2009;Gyorsjelentés2010;Zpráva2009).

2. táblázat. szlovákiaimagyarokafelsőoktatásban

azelsőoszloptartalmazzaaszlovákállampolgárságú(sza)felsőfokúhallgatókpontos
számátnappaliképzésben.amásodikoszlopamagyarnemzetiségűhallgatók(mn)szá-
mát tartalmazza, szlovákia és Csehország viszonylatában az említett 4,56%-os arány
alapján kiszámítva. a magyar tannyelvű középiskolát végzett felsőfokú hallgatók (mT)
számadataihozúgyjutottunk,hogykiindultunkamnhallgatók(9043)70,59%-ból(6383)
ésebbőlkivonvaamagyarországontanulóhallgatókszámát(1943)megkaptukaszlo-
vákiai és csehországi magyar nemzetiségű hallgatók körében (7100=6347+753) a
magyartannyelvűközépiskolátvégzettekszámát(4440=3969+471),amely62,54%-nak
felelmeg.ahhozastatisztikaiadathoz,hogyhánymagyarnemzetiségűhallgatónakkel-
lene lennie a felsőoktatásban (mn-kL), felhasználtuk az ismertetett 7,68%-os korcso-
portarányt.ígyjutottunkela12102hallgatóiszámhoz.ebbőlkivonvaamagyarországon
tanulóhallgatókszámát,megkapjukaztahallgatóiszámot,ahánymagyarnemzetiségű
hallgatónakkellenetanulniaaszlovákiaiéscsehországifelsőfokúintézményekben.azott
tanulószlovákiaihallgatóknakez6,53%-a.azokhozaszámadatokhoz,hogyhánymagyar
tannyelvűközépiskolátvégzettfelsőfokúhallgatónakkellenetanulnia(mT-kL)afelsőok-
tatásban,azmn-kLhallgatóiszámokbólugyanolyanszámolásialgoritmussal juthatunk
el,mintahogyanaztfentebbamagyartannyelvűközépiskolátvégzetthallgatóiszámok
kigenerálásánáltettük.ígyeljutottunkahhozazadathoz,hogyaszlovákiaiéscsehorszá-
gimT-kLhallgatóiszámazmn-kLhallgatóiszámnak64,97%-áttesziki.

5.Tartalékokésveszteségek

az így elkészített táblázatban a szlovákiai magyarok felsőfokú művelődésének fino-
mabb, részletesebb, mélyebb szerkezeti mutatói jelenítődnek meg. a számadatok
mögötthúzódnakmegaztánalényegesmérvadómegállapítások.

amagyarnemzetiközösségfelsőfokúművelődésébenún.modernizációstartalék-
kéntjelenikmega3059számotkitevőhallgatóihiány(mn-hi),amelytetemes25,28

 SzA MN  MT MN-KL MN-HI MT-KL MT-HI 
Szl. 139 116 6 347 3 969   9 081 2 734 5 900 1 931 
Cseh.   16 521   753   471   1 078   325   700   229 
Magy.     1 943 1 943 1 943   1 943      0 1 943      0 
Összesen 157 580 9 043 6 383 12 102 3 059 8 543 2 160 
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százalékban mérhető. nagyon lényeges, hogy a magyar kisebbség társadalmában
mennyirevannakmegatartalékokaktiválásáhozszükségesbelsőéskülsőmotivációs
feltételek.emodernizációshallgatóitartalékszámotévfolyamokrabontva(osztvaöttel)
aztkapjuk,hogyévenként612magyarnemzetiségűközépiskolásdiákkalkellenetöbb-
nekbekerülnieafelsőoktatásbaahhoz,hogyazországoskorcsoportarányokatelérje.

a magyar tannyelvű művelődésben meglevő felsőfokú modernizációs tartalékokat
(mT-hi)a2160hallgatóihiányadja,vagyis432-veltöbbmagyarnyelvűközépiskolátvég-
zettdiáknakkelleneévenkéntbeiratkozniafőiskolákra,mintahányanjelenlegteszik.

a2009/2010-esakadémiaiévbenamagyartannyelvűközépiskolátvégzett6383
felsőfokúhallgatóközül1982aszlovákiaimagyarnyelvűfelsőoktatásbanvégzitanul-
mányait,tehát31,05%-uk.ezsugallegyfeltételezést,hogyaszlovákiaimagyarnyelvű
felsőoktatás modernizációs tartalékát a 432 hallgatói hiány 31,05%-a adja, amely
évenként134hallgatótjelent.eztúgyismegfogalmazhatjuk,hogyahazaimagyarnyel-
vűfelsőoktatásmodernizációstartalékaiazittecseteltértelembencsaknemkimerül-
tek,hiszena134hallgatóitartalékonnégyintézményosztozik.

a szlovákiai magyar nemzetiségű hallgatók 21,49%-a magyarországon, 8,32%-a
Csehországban, tehát összesen legalább 29,81%-a külföldön végzi tanulmányait. e
hallgatóknagyrészétamagyarságmodernizációsveszteségeiközésorolhatjuk,hiszen
nagyvalószínűséggel(főlegmagyarországviszonylatában)többségükmárnemtérvisz-
szaszülőföldjére.ezvalójábannemcsakaszlovákiaimagyarságmodernizációsvesz-
tesége, hanemegészszlovákiáé is. amagyar nemzeti kisebbségi lét szempontjából
mégszembetűnőbbekaveszteségek,hiszenamagyartannyelvűközépiskolátvégzett
felsőfokú hallgatóknak már 30,44%-a tanul magyarországon, és csak 62,18%-a
szlovákiában. ez az agyelszívás egyértelműen a szlovákiaimagyar értelmiségi réteg
káráratörténik,éslényegesennegatívanbefolyásoljaazotthonmaradottakesélyeita
régiókmodernizációsversengésében.

e fejlődési folyamat tendenciájára mutatnak rá a további statisztikai adatok is,
melyekszerintpl.az1995/96-osakadémiaiévbenamagyarországontanultszlovákiai
magyarfelsőfokúnappalihallgatókszáma373volt,amiaszlovákiábantanultmagyar
hallgatók10,83%-áttetteki.ezazaránygyorsannövekedett,1998-banmár19,4szá-
zalékonvolt,2003/04-ben,aszlovákiaimagyaregyetem(komárom2004)létrehozá-
saelőttmár35,2százalékraemelkedett.valószínűlegemagyaregyetemenvalótanu-
lásilehetőségekmiatt,dedemográfiaiokokmiattisa2009/10-estanévreezazarány
30,6%-ramérséklődött.(Gyorsjelentés2010)

Továbbra is az említett három ország összesített statisztikai adataira támaszko-
dunk.aművelődésiproblémákegymásikmegközelítésétszolgáltatjákaközépiskolai
diákokésafelsőfokúhallgatókszámadatainakösszehasonlításai.a2009/10-estanév
adataiszerintazegyévfolyamraesőfelsőfokúhallgatókszáma(31516)azegyévfo-
lyamraesőközépiskolásdiákokszámának(70985)44,40%-áttetteki.eztúgyismeg-
fogalmazhatjuk,hogya szlovákiai állampolgárságúérettségizőkátlagában44,40%-a
folytatjatanulmányaitafelsőoktatásban.aszóbanforgótanévben19472szlovákiai
magyarfiataltanultaközépiskolákban,közülük13775magyartannyelvűiskolábajárt.
haezeketazadatokatösszevetjükaz1.táblázatadataival,akkoramagyarnemzetiség
modernizációs tartalékaiabban is felfedhetők,hogyérettségiző fiataljainakátlagban
csak37,16%-akerülafelsőoktatásba.
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az itt alkalmazott statisztikai technikák, módszerek eredményei alapjánmég egy
érdekesmegállapításttehetünk.ugyanisamagyartannyelvűközépiskolábantanulódiá-
koknakátlagbanévfolyamonként37,08%-atanul továbbafelsőoktatásban,aszlovák
tannyelvűközépiskolábajárómagyarnemzetiségűeknekpediga37,36%-a.ittsikerült
előszörstatisztikaiszámadatokkaligazolni,hogyamagyarnemzetiségűekszámáranem
jelentelőnytatovábbtanulásszempontjából,haszlováknyelvűközépiskolábajárnak.a
magyarnemzetiségűfiataloknakazországosadathozképesttöbbminthétszázalékos
lemaradásaafelsőoktatásbavalóbelépéstekintetébentehátnemalap-ésközépiskolai
oktatásinyelviprobléma,hanemévtizedekótahalmozódószociáliséstársadalmiprob-
lémákegyüttese.ezabbanismegmutatkozik,hogyafelsőoktatásbavalóbejutásifelté-
telek jelenlegi kritériumrendszereinek fellazulásamiatt nagy valószínűséggel kimond-
hatjuk, hogy a magyar nemzetiségű érettségiző fiatalok már eleve kisebb arányban
jelentkeznekafelsőoktatásba.Tehátatovábbtanulásiigényhiányárólbeszélhetünk.
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