
,,Elismerem, hogy vannak szlovák rokonaim,
de é n magyar vagyok"

Az identitásé pí té s esé Iqei a XXlsaizadi kisebbsé gi fels oktatdsban

Sza rka László,,ldentitás, kultú ra, közössóq" (B ar átság, Y ll[.
é vfolyam 2. szám) cí m  inspiratí v cikke ké sztetett ar-
ra, hogy az általa felvetett problé mák közül az egyikre,
Az isftolák sziqetinzé z,mé nqek té makörre a pedagógiai gya,
korlat szemszögé b I reflektálIak. Tanárké nt lehet sé g
nyí Iik számomra, hogy figyelemmeI kí sé rhessem ha]l-
gatóim kisebbsé gi identással kapcsoiatos megnyilvá-
nulásait - a felvé teIit l egé szen a dipioma megszerzé -
sé ig. Ezeknek a tapasztalatoknak a birtokában formá-
lódik az identitásé pí té sre irányuló pedagógiai * szak-
mai straté gia, mely az aktuális helyzetnek megfelel -
en folyamatosan módosul, változik. Az eredmé ny
azonban a kisebbsé gi oktatás minden szintjé n csak az
esetek elenyé sz  százalé kában felel meg a befektetett
energiának. Szarka László megállapí tásai, miszerint,,a
magyarországi kisebbsé qi lktatási rendszeren belül é né ngesüI 
ké tnyelví sé g-modell haté ftonqsága egqenes arányban van a
családon belüIi nyelvhasznáIattal" , llletve ,,a hisebbsé gi iskoláft
iqen csekólt1 mé rté hben tud,tók szolgálni a köznssé qí  identitásé pí -
té s alapozó, iöv t é pí t  í eladatait - igazak. Úgy vé lem, min-
den é rintett tisztában van ezzel a helyzettel, csak
presztí zs, vagy hagyományosan é rtelmezett nemzeti-
sé gpolitikai okok miatt óvakodik kimondani ezt, A
XXL század posztmodern világában az illú zióhnak pediq

mdr nemigen van helyük_ Az é rzelmekre é s lelkiismeretre
apelláló, mú ltba né z  taktikának vé gé rvé nyesen lejárt
az ideie, Elkerülhetet]en a szembesülé s a té nyekkel, a
reális lehet sé gek számbavé tele é s a kornak
megfelelel  straté giák kimunkáIása, Í rásomban az ok-
tatáS egyes szintjein megfigyelhet  identitásé pí t  fo-
lyamat né hány jellemz  vonását kí sé rlem meg felvá-
zolni. Pa a szándé k vezet, hogy rávilágí tsak az ellent_
mondásokra é s közös ú tkeresé sre hí vjam az é rintette-
ket,

A nyelv, a hagyományok, a származással kapcsola-
tos ismeretek átörökí té se, az önismeret formálása,
meghitt családi lé gkörben valósulhat meg a maga ter-
mé szetes formájában, A család ezt a feladatot már az
ijtuenes é vekta kezdve í okozatosan háit|üa dt az isholára,
ráruházva a felel ssé get is, A mai közé pkorosztály
szülei a ké t háború  között szlovákságuké rt elszenve-
dett sé relmek következté ben jobbnak látták, ha gyere-
keiket nem taní tják meg szlovákul_ E hozzáállásukat
azzal magyarázták, hogy  k ,,csak a ryelvjárást" beszé lik,
amit nem é í demes átadni, Id vel meglep dve tapasz-
talták, hogy a fiatalokban a szlovákságtudat csí rája
sem alaku]t ki, E miatt é rzett lelkiismeretfurdalásukat
azzal ellensú Iyozták, hogy szlovák iskolába járatták
gyermekeiket, Csakhogy akkoriban az iskoIában sem
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esett szó származásr l, é s fel sem merült az alföldi
szlovákságké p, mint önismeret formáló té nyez . Amai
ötvenesek nemzedé ke tehát (eItekintve a kivé telekt l), nenr
kapta meg családi körú err a kisebbsé gi identitást folyama-
tosan tápláló impulzusokat, í gy gyermekeinek sem
adhatta tovább, Ilyen el zmé nyek után kerül be a ki-
sebbsé gi oktatási rendszerbe a nyelvé t l é s kultú rájá-
tóI elidegenedett iflú ság, Mit tehet ebben a helyzet-
ben az iskola? Csodákra semmiké ppen nem ké pes, A
nagyon kis eredmé nyé rt is kemé ny er feszí té seket kell
tennie.

A kisebbsé gi oktatás visszásságai a fels oktatásban te-
t znek, Már a felvé teli elbeszé lgeté sen kiderül, hogy a
gyökerekhez való köt dé s rendkí vül ingatag, mé g a
szlovák oktatásban már akár tizenké t é ve ré sztvev k
eseté ben is. É rthetetlennek t nik ez a hozzáállás, hi-
szen tudvalev , hogy az utóbbi é vekben egyre na-
gyobb gondot fordí tanak az iskolák az identitásé pí té s-
re, Amennyiben közelebbr l megvizsgáIjuk a problé ,
mát, rá ke|l azonban |önnünk, hogy - sok más körül-
mé ny mellett - az é Ietkori sajátosságok, a szemé luisé gfejl dé s
eqqes állomásai igen el sen befolyásoiiák a hazai sz|o-
váksághoz f z d  viszony min sé gé t, Az é letkori sajá-
tosságokat figyelembevé ve az oktatási rendszer kere-
teiben zajló identitásformálás három szintjé t kü|ön-
böztethetjük meg: a ó-l4 é ves, a l4-18 é ves é s a l8-25
é ves korosztályokat,

Hat é s tizenné gy é ves koruk között folyamatos ha,
tások é rik a gyerekeket a hazai szlovák kultú ra külön,
böz  területeir l, Maguk is ahtí van ré szt vesznek az
é nek, zene é s tánc ápolásában. Kulturális seregszemlé -
ken itthon é s Szlovákiában, vagy más külföldi ország-
ban ké pviselik ré gióik jellegzetes haqqomáryait. P,z is-
kolában az  sök tárgyi emlé kei veszik körül  ket, é s
megkapják az alapvet  információkat települé sük,
családjuk törté neté r l is. Elmondhatjuk, hogy inten-
zí v nemzetisé gi lé gkörben formálódik szemé lyisé gük.
Az, hogy kire, milyen mé lysé gig hatnak ezek az impul-
zusok, nagyon Vá]tozó, A tapasztalat azt mutatia, hogy
a gyerekek ré szvé tele a hagyományok ápolásában egyáI-
talán nem ielenti az azokkal való azonosulást. Ebben a
korban alakulnak ki szemé lyisé glegyeik, É rdekl dé sük
az  ket közvetlenül körülvev  világra irányul

Tizenné gy-tizennyolc é ves korban, a közé piskolás
korszakban fogalmazódik meg a ké rdé s: ,,Ki vagyok é n?"
A gimnazisták önmagukkal vannak elfoglalva é s na-
gyon é rzé kenyek minden küls  hatásra, mely szemé -
lyüket é rinti, A kisebbsé gi származású  fiatalok külö-
nösen é rzé kenyen reagálnak nemzetisé gi hovatartozá-
sukra. É letkori sajátosságuk, hogy szembeford.ulnak a
szül kkel, tanáraikkal, környezetükkel, Szokványos
nemzedé ki ellenté tké nt is felfoghatjuk ezt a viselke-



dé st, de esetükben számolnunk kell a dé dapóh  röftsé gé -

tó1 való elhatárolódás kinaill)ání tdsával a kijt dé s telies tagadá-
sával vagy a távllabbi rokonságra, isweretsé qi hörre való
átuházásával_ Az iskolában fol}tatódik az el z  é letsza-
kaszban megkezdett cé lirányos, intenZí V nemzetisé gi
tartalmú  információk átadása. Az adatok keverednek.
összemosódnak, A magyarországi szlovákság törté ne-
té nek té telSZer  elsajátí tása persze korántsem jelenti
a szemé lyes köt dé s felismeí é sé t é s esetleges eifoga-
dását,

A tizennyolc-huszonöt é ves korosztály, a f iskolára
é rkez k eseté ben ezt a bizonyos fokig kaotlkusnak
mondható ismerethalmazt próbáljuk rendSZereZni, A
hallgatót a tud,omóny segí tsé gé vel megismertetiük szlovdftság-
hoz való köt dé sei bimnqí té ftaival, Feltáriuk a jelen é s a mú It
összeí üggé seit, s benne rámutatunk az   szemólues k|ntextusára
is. Felftí nálluk a lehet sé get a választásra. Többet nem tehe-
tünk, A té nyekkel, tapasztalatokkal é s az é rze]mekkel
vaió szembesülé s lelkileg felkavaria a hallgatót, s el-
bizonytalaní tia, Hosszasan ví vódik, mé rlegel, vé gül
dönt, A dönté s kimondását pszichoszomatikus jelek
kí sé rik, Felgyorsul a lé legzé s é s a beszé dtempó, fel-
er södik a hanger , az arc elpirul, é s elhangzik a da-
cos kijelenté s, ,,Elismerem, hogy vannak szlovák rokonaim,
d,e é n magyar vaqljlk." A kí sé r jelensé gek arla utalnak,
hogy a hátté rben lelkiismereti té nyez k hú zódnak
meg, A tudomány bebizonyí totta ugyan a Vitathatat-
lan szlovák száImazást, de arra már nem a]kalmas,
hogy a hiányzó é rzelmi száIakat pótolia. Ezt csak a
köZvetlen családi környezet ké pes biZtosí tani,

Mindezek alapián elmondhatiuk, hogy az identitás-
é pí té s igen bonyolult é s hosszadalmas lelki - intellek-
tuá]is fo]yamat. Különösen í gy van ez a saiátságos
magyarországi szlovák identitás eseté ben, Durván be-
leavatkozni, agitálni, szemrehányást tenni, vádaskod-
ni hiba lenne, A sokfé le hatás szintetizálásához talán
egy é let is kevé s. Hogyan is várhatnánk el az oktatás
alsó é s közé ps  szint;é t l, hogy kiforrott szlovákság,
tudatú  taní tványokat bocsásson ki? Ez egyszer en a
szemé lyisé gfejl dé s töí vé nyszer sé gei miatt lehetet-
]en. F iskolás korban már meglenné nek a pszichikai
felté telek, az ismert el zmé nyek azonban gátat szab,
nak a kisebbsé gi önazonosság kiteljesedé sé nek, Tuda,
tos önnevelé ssei, megalapozott, komoly motivációs
bázis mellett, mé g a bizonytalan, rejt zköd  identi-
tásí  is a kett s identitás szintié ig lehet feileszteni. A ki-
egyensú lyozott kett s identitás elé ré se bizonyos in-
tellektuális szjntet felté teleZ, é s va]amifé le olyan bel-
s  indí ttatást igé nyel, ami ósztönz leg hat az ember-
re. lJyen lehet pé ldáuJ a szü] knek, a hagyományok-
nak vaió megfelelé s bels  ké nyszere,

Ezek után az olvasónak rlgy t nhet, hogy nem sok
esé ly van oktatási keretek közt az azonosságtudat ki-
alakí tására, A fentiek ellené re mé gis azt kell monda-
nom, hogy igenis, fejleszt  pedagógiai módszerekkel,
melyek tudatosan megtervezettek, ugyanakkor nem
direktí vek, poZití V hatást lehet elé rni. Haté konynak bi-
zonyuInak az önismeretet feIleszt  diszciplinák, mint

pl. a szlováh kultú rtörté net, kisebbsógtudomány é s né prajz, A
tanszé k által Iendezett szakmai szimpóziumok, a szlo-
vákiai ré szké pzé s, az ú ividé ki é s a bukaresti egyetem
sz]ovák tanszé keivel való együttm ködé S, a hazai
szlovák inté zmé nyekkel való kapcsolattartás, a diákkö-
ri konferenciákon való ré szvé tel, fu intenzí v hatások, a
hallgatók spontán egymásrahatása, a ké pzé si id 
aiatt megszerzett szakmai tudás mind termé kenyí t en
hat aZ önismeretre, amely az identitásé pí té s alapfel-
té tele, EZt bizonyí tja az |992-95 között vé gzett vizsgá-
latunk, amellyel a bekerülé st l a vé gzé sig, é vente
mé í tük oktatáSi straté giánk haté konyságát, Az ered,
mé ny várakozáson felüli volt. A hallgatók mintegy
negyvenké t százalé ka val]ott arról, hogy a né gyé ves
ké pzé s alatt a száImazástudattól eljutott a kett s
identitáS alsó szintjé re. AZóta majd tí Z é V te]t el, a Vi-
]ág óriásit változott, a f iskolára kerül  fiatalok már
egy egé szen más nemzedé k ké pvisel i,  ket - a kor-
nak megfelel en - az egziszten iáIis ké rdé sek foglalkoz-
tatiák Ieginkább. Ezé rt ráiuk nem lehet alkalmazni a
tí z é wel ezel tti bevált módszeí eket_ A dé dmama
nyelvé re való hivatkozás számukra anakronizmus. Új
motivációt kell számukra találni, Ez a motiváció ]ehet-
ne egy pozití v alfiildi szlotláhságké p, ami a valóságban nem
lé tezik- A szlovák publicisztika é s irodalom szeretné
megnyemi a fiatalokat, de az a ké p, amit közvetí t felé -
jük - hogy ú gy mondiam - ,,mára már kiment a divat-
ból". A mai ideáltól messze áll a ,szánalmas", ,.hal,ilosan
beteg", vé lt vagq valós sé relmeire hivatkozó szlovákságké p,
esetenké nt a konfrontat(v, vádaskodó retorika.

Napjaink ideálja a sikeres, pozití van gondolkodó
ember, Ezt a vonást kell megtaiálni é s feler sí teni a
hazai szlovákság köré ben, é s felkí nálni a fiataloknak
egy vonzóbb ké pet, amivel azonosulni tudnak, Az ön-
kormányzatiság által fcllendül  nemzetisé gi közé let kiter-
melte magából az ú i, nemzetisé gi berkekben eddig is-
meretlen embertí pUsokat (pl, önkormányzatj tisztsé g-
visel , elnök, ké pvisel  stb,), akiket é rdmes lenne
akár iroda]mi formában is megörökí teni, A szlovák-
ságtudat er sí té sé re igen alkalmas a budapesti Szlo-
vák Nagykóvetsé g é s Szlovák Inté zet azirányú  törekvé -
se is, hogy közvetlen kapcsolatot tartson fenn, é s pdr-
beszé det í olutasson a hazai szlottáksdggal, A szemé lyes talál-
kozások a ké t inté Zmé ny által szervezett szí nvonalas
programokon é rezhet en iaví tják a Szlovákiáról kiala-
kí tott ké pet, amely fontos ré sze a magyarországi
szlovákságtudatnak. Visszakanyarodva az iskolához,
mint szigetinté Zmé nyhez, csak becsülni lehet er feszí -
té seiket, de egyedül t lük várni az önazonosság ké r-
dé sé nek megoldását, nem lehet, nem szabad,
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