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„A tudományos emberfı mennyisége a nemzet igazi
hatalma: nem termékeny lapály hegyek, ásványok, éghajlat teszik a
közerıt, hanem az ész. Igazibb súly s erı az emberi agyvelınél
nincs.”
– Széchenyi István –

Révkomáromi impressziók
Habár a Dunán átívelı hosszú zöld híd tövében ott áll még a határırök bódéja, már
senki sem kér útlevelet. Szabad a közlekedés, az átjárás, a „szomszédos” városba, ami csak
valamilyen ırült politikai döntés eredményeként kerülhetett egy másik államba. Jobb, ha bele
sem gondolunk azokba a majd száz évvel ezelıtti családi, emberi tragédiákba, amelyeket a
határ erıszakos meghúzása okozott. Sajnos még ma is utópisztikus elképzelés lenne azonban
azt hinnünk, hogy a közös Európában valaha is újból eggyé válhat ez a kettészakított város:
Komárom.
Ezekkel a gondolatokkal a fejemben battyogtam át a hídon 2009. március 12-én,
erısen kapaszkodva sapkámba, kabátomba, hogy a szél fel ne borítson. „Hidegen fújnak a
szelek…” dúdoltam magamban, nem is sejtve, hogy a Szabad Újság február 4-ei számában a
szlovákiai magyar politizáló értelmiség a következıket nyilatkozza: „Sajnos ez már nem a
vég kezdete, hanem inkább a közepe, de még mindig az az idıszak, amikor még lehet
cselekedni a felvidéki magyarságot súlyosan érintı asszimiláció fékezése érdekében” (Dobos
Ferenc, szociológus, Szabad Újság, 2009.febr.4., 1.o.). S néhány sorral lejjebb megjelenik a
kétségbeesésre, reménytelenségre adható egyetlen válasz, a bizakodás, a hit abban, hogy a
felvidéki magyarság saját erejébıl, az EU adta lehetıségekkel élve képes változtatni saját
sanyarú helyzetén: „most van rá elıször lehetıség, hogy a kisebbségvédelem is bekerüljön az
EU jogrendjébe”, ugyanis egyre elfogadottabb az a nézet, mely szerint az anyanyelv
használatához és az anyanyelvi oktatáshoz való jog a legalapvetıbb jogok közé tartozik
(Bauer Edit, európai parlamenti képviselı, Szabad Újság, 2009.febr.4., 1.o.).
A városközpont utcáit róva, az Európai Udvar mesevilágába véletlenül becsöppenve,
lépten-nyomon kétnyelvő táblákkal szembesülve bizakodás tölt el: hátha a hétköznapi élet

mindennapjait nem hatja át a magyarellenes szlovák politika, hátha végre megvalósult KözépEurópában a különbözı nemzetiségek békés együttélése.
Végül is azt tapasztalom, hogy a politika lépten-nyomon beleszól az emberek életébe,
és legalább annyit árt, mint amennyit használ. Nem volt ez máshogy máskor sem a történelem
folyamán, kár lenne errıl elmélkedni, el kell fogadni a létét, és úgy megélni a „politikai jég”
hátán, ahogy lehet, minél kevesebb eséssel, mindig csak elıre „menekülve”.

Történelmi, geo-politikai háttér
Komárom, a Kárpát-medence egyik legrégebbi települése, gazdag történelmi múltú
városa a Csallóköz délkeleti csücskében, a Duna és a Vág-Duna összefolyásánál fekszik. A
10. században a Vág-Duna torkolatánál megerısített és körülkerített vár fejlıdését a
középkorban kapott városi elıjogokat alapozták meg. A komáromi várban reneszánsz palotát
építı Hunyadi Mátyás uralkodása idején a város sosem látott fejlıdésnek indult. Amikor
1745-ben Mária Terézia királynı szabad királyi várossá emelte Komáromot, elınyös
fekvésének köszönhetıen már fontos kereskedelmi központ volt, és céhes ipara is szépen
virágzott. A 18. század közepére kiépült barokk várost paloták, templomok és kolostorok
díszítették. Földrengések és egyéb természeti csapások ellenére a város a 48-as forradalomig
jelentıs kereskedelmi és kézmőipari központ maradt. A forradalom utolsó bástyáját több
hónapig ostromolták a cári és császári csapatok, s a harc végeztével a város romokban hevert.
A 70-es évekre kiépített erıdrendszer következtében Komárom Ausztria-Magyarország
stratégiai katonai támaszpontjává vált, de korábbi gazdasági vezetı szerepét többé már nem
sikerült visszaállítania.
Az elsı világháborút lezáró békeszerzıdések következtében a Magyar Királyság
területének több mint kétharmadát veszítette el. Mivel az államhatár meghúzásakor nem
etnikai, hanem stratégiai, közlekedési, gazdasági és politikai szempontokat vettek figyelembe,
sokszor közigazgatási területeket, megyéket, városokat vágtak ketté. Így maradt vasútvonal
nélkül Magyarország keleti országrésze (az észak-dél irányú vasútvonal a határtól alig néhány
kilométernyire fut a román oldalon), és meghatározó kulturális központ nélkül az északi
országrész (olyan történelmi, kulturális szempontból fontos városok váltak Csehszlovákia
részévé, mint Munkács, Kassa, Pozsony). A kettészelt vármegyék között találjuk Komáromot

is, a vármegyeközpont, Révkomárom történelmi városrésze Csehszlovákia része lett. (lásd 1.
sz. melléklet)
Az új államként megalakuló Csehszlovákia 1.070.000 magyar nemzetiségő lakossal
(ebbe beletartozik a 180 ezres kárpátaljai magyarság is) gyarapodott, s habár a Párizs melletti
Saint-Germain-en-Lay kastélyban aláírt garanciaszerzıdéssel az állam vállalta az etnikai,
vallási, nyelvi kisebbségek jogainak biztosítását, mégis minden erejével a nemzetiségi iskolák
helyzetének ellehetetlenítésén fáradozott.
1918 és 1922 között hat magyar nyelvő felsıfokú tanintézet szőnt meg vagy vált
szlovák nyelvővé: az 1770-ben alapított selmecbányai Magyar Királyi Bányászati és Erdészeti
Fıiskola Sopronba, az 1815 óta mőködı eperjesi Evangélikus Kollégium Teológiai,
Jogtudományi Kara pedig Miskolcra költözött 1919-ben, a Pozsonyban mőködı Egyetemes
Evangélikus Teológiai Akadémia és a pozsonyi Magyar Királyi Erzsébet Tudományegyetem
(1912-1919), valamint a kassai Állami Gazdasági Akadémia és a Királyi Jogakadémia
megszőnt. Több mint egy évszázada fennálló felsıoktatási intézmények tőntek el néhány év
alatt, ami természetes módon magával vonta a több évszázada fejlıdı társadalmi, kulturális,
gazdasági állapotok megtorpanását, visszaesését.
A második világháborút követı Benes-dekrétumok kimondják, hogy Csehszlovákia
nemzetállam,
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állampolgárságuktól, deportálják, szülıföldjük elhagyására kényszerítik vagy reszlovakizálják
ıket. A szlovák nacionalista politika jelentısen hozzájárultak a felvidéki magyarság
demográfiai csökkenéséhez. Így történhetett meg az, hogy az 1950-es szlovákiai népszámlálás
alkalmával már csak 350.000-en vallják magukat magyarnak. A legnagyobb veszteség az volt,
hogy a szlovákiai magyarság ezekben az években elveszítette értelmiségének legjavát. A
kommunisták hatalomátvétele véget vet a látványos, nyílt magyarüldözésnek, az 50-es évek
viszonylagos nyugalmat, fejlıdést hoznak a szlovákiai magyarság életébe, a demográfiai
mutatók viszont nem javulnak, a statisztikai adatok mind a mai napig folyamatos, egyre
gyorsuló csökkenést mutatnak a szlovákiai magyarság lakossággal szembeni részarányát
illetıen. A korcsoportok szerinti bontás pedig ennek a tendenciának a jelenben való egyre
nagyobb mértékő fokozódását jelzi (lásd 2.sz. melléklet).
A demográfiai csökkenés a nyelvhatár egyre délebbre tolódásában, a szlovákiai
szórvány magyarság eltőnésében, és a tömbmagyarság területein megjelenı egyre nagyobb
számú szlovák lakosság megjelenésében is tetten érhetı (lásd 3. sz. melléklet).
Ezelıtt Lévánál volt az etnikai határ, de most már ez egyre lejjebb került. Egyre
kevesebben vallják magukat magyarnak a népszámlálási adatok szerint. Éppen a

múltkor voltam Nemespanyon, ahol már csak az öreg emberek beszélnek
magyarul. Vagy mondhatnék olyat, amit a népdalokból biztos ismer: a gerencséri
utca. Nyitragerencséren egyre kevesebben beszélnek magyarul.
Bár okokra: a természetes népszaporulat fogyására, a migrációra és az asszimilációra
jelen dolgozat nem tér ki, mégis megjegyzendı, hogy a demográfiai csökkenés és a
magyarellenes oktatás- és kultúrpolitika egyértelmően befolyásolták, befolyásolják ezt a
folyamatot. Az 50-es években egyre szembetőnıbben jelentkezı pedagógushiányt (a
pedagógusok közel fele szakképesítés nélkül dolgozott) a Komáromban, Pozsonyban,
Rozsnyón ekkor nyíló 2, 3, 4 vagy 5 éves pedagógiai gimnáziumok illetve fıiskolai, egyetemi
karok orvosolták valamelyest egy idıre.
1968 és 1988 között a csehszlovák oktatáspolitika az orvoslás más módszerét
választotta: 200 magyar iskolát zártak be különféle iskolai reformok égisze alatt.
A magyar nemzetiségő hallgatók jelentıs hányada cseh, német vagy szlovák nyelvő
felsıoktatási intézményekben, karokon végezte tanulmányait, ugyanis 1989-ig Csehszlovákia
területén csak két felsıoktatási intézményben folyt magyar nyelvő képzés: a pozsonyi
Comenius Egyetem magyar nyelv és irodalom tanári szakán (a kötelezı második szakot már
szlovákul tanították) és a nyitrai Konstantin Egyetem tanító- és tanárképzı szakán, amit 1974tıl jelentıs mértékben korlátoztak. A szlovákiai magyar nyelvő oktatás lefedéséhez
önmagában is kevésnek bizonyuló pedagógusképzés mellett ezek a korlátozások vezettek a
pedagógustársadalom elöregedéséhez, valamint a képzett szaktanárok hiányához. Néhány
éven belül pedagógushiány miatt zárhatták volna be a magyar nyelvő oktatási intézményeket,
s az iskolai oktatás hiányában a szlovákiai magyarság lassú, de biztos felszámolódása
elkerülhetetlen lett volna.
Az SZMPSZ1 elnöke így emlékszik vissza erre az idıszakra:
1990 végén az országot a Pedagógus Szövetségen keresztül látva világossá vált,
hogy itt óriási pedagógushiány van. A kommunista érában nagyon ügyeltek arra,
hogy a magyar pedagógusokat nagyon szők keretben képezzék. Nyitrán folyt a
magyar pedagógusok képzése meg valamilyen mértékben Pozsonyban, a
Comenius Egyetemen, de úgy, ahogy azt a párt megkívánta, tehát például
történelem szakost 20-25 évig nem képeztek. Bizonyos szakokat nagyon
visszanyomtak. Úgyhogy az volt az elsı tapasztalat, hogy jó, hogy megjön a
demokrácia, de az iskoláink most már nem azért fognak tönkremenni, mert valami
hatalom elnyomja ıket, hanem azért, mert nem lesz benne magyar pedagógus.
A mővelıdés, az anyanyelvő oktatás hiányának negatív befolyása a kisebbségi
populáció számának alakulására Szlovákiában a roma és a magyar kisebbség országos
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átlagnál alacsonyabb iskolázottsági fokában érhetı tetten, miközben ha ugyanitt más
kisebbségek iskolázottsági fokát figyeljük meg, azt tapasztaljuk, hogy náluk a felsıfokú
végzettségőek aránya 1,5-2,5-szer magasabb, mint az országos átlag (László, 2007). A
nemzeti identitás megtartásának feltétele az iskolázottsági fok, s ez által a mőveltségszint
emelése, ezt pedig csak megfelelı minıségő és minden szintre kiterjedı oktatási rendszer
biztosíthatja. A 80-as évek végén, 90-es évek elején egyik sem volt kielégítı egyrészt a
szakképzett pedagógusok hiánya, másrészt a magyar nyelvő felsıoktatás hiányosságai miatt.

Magyar egyetem létrehozása Komáromban
Természetes, hogy ebben a helyzetben a 89-es változások bizakodással töltötték el az
oktatásüggyel foglalkozó szakembereket, politikusokat. A közoktatás helyzetének javítása
mellett elsı gondolatuk egy önálló magyar egyetem létrehozása volt, amely tervezett karaival
megoldást kínálhatott volna a legpregnánsabban jelentkezı szakemberhiány enyhítésére, az
alkotó értelmiség kinevelésére, az anyanyelvő kultúra önigazgatásból sarjadó gyarapítására.
Sidó Zoltán 1997-ben megírt tanulmányában fogalmazta meg a felvidéki magyar
értelmiség küldetésnyilatkozatát: fontosnak tartják „a nemzetrész alapvetı gazdasági,
kulturális, oktatási szükségei és céljai megfogalmazását és megvalósítását. A szlovákiai
magyarság önmegtartása érdekében fontosnak tartjuk megtartó anyanyelvünkön való nevelés,
oktatás kiszélesítését az óvodától az egyetemig.” (Sidó, 1997)
Tulajdonképpen ez az a pillanat, amikortól a szlovákiai magyarság a helybeli
értelmiség kezdeményezésére és vezetésvel elkezdi „közösségnek definiálni magát”, vagyis a
közös térség, kultúra és megélhetés szálai az eddigieknél szorosabban fonódnak össze, s így
ráeszmélnek, hogy Dél-Szlovákia magyarságának közösek a problémái, és ezt csakis közösen,
hasonló módon tudják megoldani (Kozma, 2009). Ugyanakkor Közép-Kelet-Európa
térképének átrendezıdésével, egyes államok felbomlásával sajátosan erre a területre jellemzı
helyzet alakul ki: a magát nemzetállamnak definiáló Szlovákia éppen ebben az idıszakban
tanulja a történelem során mindeddig el nem ért önállóságot, s az ezzel járó szimbolikus és
jogi keretek meghatározását, a nemzeti intézmények kiépítésének hogyanját. Ebben a zavaros
politikai hullámzásban a magyar egyetem alapításának szükségességét képviselı értelmiség

lélekvesztıben találja magát, s az, hogy elsüllyed vagy megmenekül hajójuk, csak nagyon kis
mértékben függ a kapitánytól és a fedélzeten szorgoskodóktól.

A Jókai Mór Egyetem – Egyetemalapítási kísérlet
Dr. Varga Sándor miniszterelnök-helyettes Mihály Géza és dr. Végh László
kormányhivatalnokokat bízta meg az önálló magyar egyetem létrehozásához szükséges
törvényjavaslat kidolgozásával elıkészítve ezáltal az egyetemalapítás jogi kereteit.
1990 januárjában és februárjában számos győlést tartottak a Jókai Mór Egyetem
létrehozásával kapcsolatban. Ezeken a győléseken részt vettek a kormányhivatal és a
komáromi Városi Nemzeti Bizottság képviselıi (késıbb Pásztor István – levelet ír Vaclav
Havel köztársasági elnöknek, amelyben megindokolja a JME létjogosultságát), a szlovák
felsıoktatás képviselıi, egyetemi docensek (László Béla – elkészíti a javaslatot az egyes
tanszékek személyi összetételére), országgyőlési képviselık (Sidó Zoltán - Prágában és
Pozsonyban is elıterjeszti a tervezetet), a CSEMADOK2 képviselıi.
Az elkészült tervezet szerint a Jókai Mór Egyetem elsısorban két karral indult volna:
pedagógiai és bölcsészkarral. Az oktatói kar a nyitrai, pozsonyi felsıoktatási intézmények
magyar nemzetiségő oktatóiból és kutatóiból, valamint magyarországi vendégtanárokból állt
volna össze. A tanító- és tanárképzı szakok által Komárom fokozatosan átvette volna Nyitra
pedagógusképzı szerepét, s így az állami költségvetés egy részét is.
Sidó Zoltán 2004-ben így számol be az eseményekrıl:
„Az egyetemalapítási törvényjavaslat elkészítése széles körő összefogással, óvatos
araszolással folyt az 1989 novemberi rendszerváltást követıen. December végén
már tudtuk, az egyetemalapítás jogköre 1990 májusától a szövetségi parlamentrıl
a nemzeti parlamentekre száll. Nagyobb esélyét láttuk a prágai, mint a pozsonyi
jóváhagyásnak, ennek ellenére nem vett gyorsabb tempót az elıkészület. A
tétovázásnak elsısorban politikai okai voltak.”
(Sidó, 2002, 23.o.)
Az elkészült javaslatot Duray Miklós, Popély Gyula és Sidó Zoltán országgyőlési
képviselık elıterjesztették elıbb februárban Prágában, majd májusban Pozsonyban is, ahol
sem a szlovák Nyilvánosság az Erıszak Ellen mozgalom részeként kormánypárttá vált
Független Magyar Kezdeményezés képviselıi, sem a másik két magyar párt nem támogatta a
javaslatot, nem lobbizott érte. Lehet itt politikai okokat, érdekeket keresni, feltárni a
képviselık identitástudatának, politikai szerepvállalásának, küldetéstudatának jellemzıit,
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tény, hogy azzal, hogy nem álltak ki képviselıtársaik mellett, nem vállaltak sorsközösséget
velük, nem segítették egy kis „széllel” az elsı egyetemalapítási hullámon lebegı „hajót”,
elszalasztották a 70 éve várt önálló magyar felsıoktatási intézmény létrehozásának
lehetıségét.

A Komáromi Városi Egyetem
A kihelyezett tagozatok – „A vázkészítés”
Az elsı kudarc nem törte meg azoknak a pedagógus-politikusoknak a lelkesedését,
akik felmérték, hogy a szlovákiai magyarság megmaradásához elengedhetetlen egy olyan
szellemi elit képzése, amely biztosítja a versenyképességet a kisebbségi létben élık számára.
Ehhez pedig az egyik lehetséges és szükségszerő út az elızı évtizedek kisebbségellenes
politikájának hatására elöregedett pedagógustársadalom ellensúlyozása fiatal, jól képzett
pedagógusok kimővelése által. A második egyetemalapítási hullám közelebb sodorta a
szlovákiai magyarságot céljai elérése felé.
Habár a politikai út elég hamar csıdöt mondott, az alulról jövı kezdeményezések nem
halványodtak el. Már 1989 decemberében elkezdıdött a pedagógusok önszervezıdése, akik
alig néhány hónap alatt Szlovákiai Magyar Fórumokat alakítottak. 1990 januárjában pedig az
ország legtávolabbi pontjaiból Nyitrán, a Pedagógiai Fıiskolán összegyőlt szavazati joggal
rendelkezı küldöttek külön célkitőzésként fogalmazták meg a pedagógusképzés helyzetének
javítását. Minthogy hosszú évekig az oktatásügy a járások fennhatósága alá tartozott, a
Felvidék nyugati illetve keleti végében élık alig tudtak valamit egymásról, egymás
gondjairól, a fordulat elıtt eleve lehetetlen volt egy ehhez fogható össznépi találkozó, ahol a
résztvevık szembesülhettek problémáik hasonlóságával.
Eufórikus hangulatú volt ez a találkozás, ugyanis akkor még mindenkiben élt a
remény, hogy eljött a demokrácia, hogy a kisebbségeknek is jó lesz, meg minden.
Az elsı elképzelések szerint a nyitrai pedagógusképzést bıvítették volna, de ahogy az
interjúalanyok többször is fogalmaztak, nem volt meg hozzá a politikai akarat.
Voltak próbálkozások: Nyitrán, akkor pl. nagyon jó volt a dékán is és a
dékánhelyettes, László Béla, akinél megfelelı talajra találtunk. De aztán végül
mégis ebbıl nem lett semmi. Nem talált széles támogatást az elképzelés. Inkább
politikai ellenzıi voltak ennek. Mert nem lehetett olyan könnyő egy felsıfokú
képzést sem bıvíteni, újat csinálni meg duplán nem.

(Végül 1992-ben hagyta jóvá a pozsonyi parlament a Nyitrai Pedagógiai Fıiskolán a
Nemzetiségi Kultúrák Karának megalapítását.)
Mivel az SZMPSZ megalakulásának pillanatától fontosnak tartotta a magyar nyelvő
felsıoktatási intézményrendszer kiszélesítését, fıként a pedagógusképzést, lelkes képviselıi
nem adták fel a harcot. Az 1991 októberében, a Galántán megrendezett szakmai találkozón,
megállapodás született a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége (dr. Pukkai László
elnök) és a Magyar Közmővelıdési és Oktatási Minisztérium (Kálmán Attila, államtitkár és
dr. Töttössy Istvánné,

fıosztályvezetı) között arról, hogy a szlovákiai magyar

pedagógusképzést közös ügynek tekintve együttmőködnek a tanító- és óvóképzés
megszervezésében a felvidéki pedagógushiány minél elıbbi megszüntetése érdekében. Ekkor
körvonalazódott a kihelyezett egyetemi, fıiskolai központok létrehozásának és lehetséges
anyaországi támogatásának gondolata.
Az elképzelések szerint a központok hétvégéken magyarországi egyetemek
kihelyezett tagozataiként mőködtek volna Szlovákia különbözı magyarlakta városaiban. Ez a
képzési forma azért is tőnt megfelelınek, mert így sok képesítéssel nem rendelkezı
szakember juthatott diplomához úgy, hogy közben nem kellett feladnia az állását.
A felvidéki és magyarországi pedagógusok között akkor már élı szakmai kapcsolatok
adták az alapot ezeknek a konzultációs központoknak a megalapításához, így történt hogy a
soproni Benedek Elek Óvóképzı és a gyıri Apáczai Csere János Tanítóképzı Fıiskolára esett
a választás.
A SZMPSZ elıkészületeivel párhuzamosan a gadóci Mezıgazdasági Középiskola is
felvette a kapcsolatot a Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem kecskeméti Kertészeti Fıiskolai
Karával, hogy felsıfokú képzést biztosítson agrárszakemberek számára. A kertészeti szak
létesítése azért tőnt fontosnak, mert Szlovákia déli területein, ahova a magyarság egyre inkább
lehúzódott, kevéssé fejlett az ipari szféra, és az itt élı lakosság leginkább a mezıgazdaságból
élt. A mezıgazdasági felsıfokú szaktudás tehát az egész régió fejlıdéséhez járulhat hozzá.
Pásztor István, Komárom polgármestere erkölcsi és anyagi támogatást nyújtott az
alakuló intézménynek. A képzés jogi feltételeinek kimunkálására a polgármester dr. Szabó
Rezsıt, a CSEMADOK titkárát kérte fel, aki jogászként és a szlovák Alkotmányjogi Bizottság
alelnökeként, jártasnak bizonyult a törvényalkotásban. A Poprádon és Pozsonyban mőködı
„városi egyetemek” jogi hátterének tisztázásával világossá vált, hogy a városnak joga van
„egyéb jogi személyeket” alapítani, szervezni, ellenırizni, megszüntetni, s ebbe az egyébbe
oktatási, nevelési tevékenységet folytató intézmény is belefér.

Az intézmény szakmai életének megtervezését, szervezését, vezetését két hozzáértı
emberre bízták: Svec Ilonára, aki a járási iskolai hivatal módszertani osztályának
dolgozójaként jól látta a szükségleteket, és megvolt az ehhez a munkához elengedhetetlen
szervezıkészsége, eltökéltsége is, valamint Klokner Lórándra, a gadóci Mezıgazdasági
Középiskola igazgatójára. Mindketten hatalmas segítséget kaptak a magyarországi
fıiskoláktól, személy szerint Zilahi Józsefnétıl3, Szabó Tibortól4 és Buchalla Botondtól5.
Mint mindig, itt is a kezdeti lépések voltak a legnehezebbek, és csak a jó ügyet képviselık
hite volt képes a kezdeti nehézségeket legyızve olyan oktatási intézményt létrehozni, amely
15 évig teljesítette magas szakmai színvonalon vállalásait.

A Komáromi Városi Egyetem – „Az építkezés és a vízre bocsátás”
Komárom városának önkormányzata a Szlovák Nemzeti Tanács Tt. 369/1990 sz.
törvénye 4. §-a 3. bekezdésének „j” szakasza alapján önkormányzati intézményt hozott létre
1992. június 16-i, 273. számú határozatával. Az alapító levél az intézmény nevét négy
nyelven tartalmazza: Mestská Univerzita Komárno – Komáromi Városi Egyetem –
Städtuiversitet Komárno – City University Komárno. Az intézmény 1992 szeptemberétıl
levelezı tagozatú kihelyezett konzultációs központként hétvégenként biztosította a képzési
folyamatot a magyarországi intézmények oktatóinak segítségével. A hallgatók a
magyarországi fıiskolák polgárai voltak, akikre ugyanazok a jogok és kötelezettségek
vonatkoztak, mint a magyarországi levelezı tagozatos hallgatókra. A Városi Egyetem elsı
fıállású alkalmazottja az ügyvezetı igazgató, dr. Szabó Rezsı lett, akit Kozma Tamás (2004)
tipológiáját használva nevezhetnénk „változásmenedzsernek” is.
A helyi elit kezdeményezésére létrejövı egyetem két alapvetı célt tőzött ki maga elé:
a magyar kisebbség jogi védelmét és a helyi regionális fejlesztést. A szimbolikus értékek,
mint nyelv, kultúra, nemzeti érték, megóvása mellett, amit a pedagógusképzés volt hivatott
biztosítani, a Komáromi Városi Egyetem már a kezdetektıl instrumentális célokat is szolgál,
hiszen a gazdasági szakemberek képzése a régió fejlıdésének záloga lehet.
Sidó Zoltán (1997) A komáromi „városi egyetem” címő tanulmányát azzal zárja, hogy
mind
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szükségmegoldásként jött ugyan létre de alapul szolgálhat egy demokratikusabb politikai
helyzetben az önálló magyar egyetem számára. Tekinthetjük ezt a Komáromi Városi Egyetem
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küldetésnyilatkozatának is, hiszen a felsıoktatási intézmény megalakulásában és másfél
évtizedes irányításában oly jelentıs szerepet játszó közéleti személyiség mondja.
A többi kisebbségi intézményhez hasonlóan a szimbolikus javakkal és orientációval
feltőnı Városi Egyetem nagyon gyorsan konfrontálódik a többségi társadalommal, a többségi
társadalom politikai vezetıivel, akik saját nemzetállamuk elleni támadásként élik meg a
nemzeti kisebbségek bármilyen jellegő szervezıdését. Jelen esetben a komáromi kerületi
oktatási fıosztály akkori elnöke, Miroslav Pius, és a szlovák sajtó intézett számtalan támadást
az újszülött intézmény ellen, így 1992 szeptemberében meglehetısen romantikus, kalandos
körülmények között indult meg a képzés a kihelyezett tagozatokon. Az egyetem kezdetben
nem rendelkezett ingatlannal, bár Dr. Szabó Rezsı és Dr. Pukkai lászló megtalálták már a
legalkalmasabb épületet: a város tulajdonában lévı, 1860-ban épült Tiszti Pavilont (lásd 4. sz
melléklet). Az elızetes egyezetések értelmében addig, amíg az egyetem befogadására
elıkészítik a Tiszti Pavilont (a benne székelı könyvtár átköltöztetése, az épület felújítása),
három komáromi iskola fogadta volna be a fıiskolásokat: a Selye János Gimnázium, a
Gépipari Középiskola és a Mezıgazdasági Középiskola. A piusi döntés, fenyegetés
értelmében viszont a képzés tervezett helyszíneit kénytelenek voltak megváltoztatni a
szervezık, ugyanis az igazgatók, akik felajánlották iskolájuk épületét a hasznos célra,
állásukat kockáztatták volna. A képzések mégis megkezdıdtek: a Komáromtól 20 km-re levı
Path község üdülıközpontjában, a református egyház püspöki hivatalának termeiben, a Dunamenti Múzeumban, a Polgármesteri Hivatalban.
Hordtuk a táskában az irodát, meg a sok irományt meg jegyzetet. … Szép volt, jól
érezték magukat a hallgatók, pedig nem voltak jók a körülmények, talán éppen ez
kovácsolta össze a társaságot. Meg kellett küzdeni érte, éreztük, hogy egy
igazságos ügyért harcolunk: hogy anyanyelvén tudjon mővelıdni az ember.
„Új kapitány a fedélzeten”
Ebben a zavaros idıszakban, 1993 tavaszán vette át Sidó Zoltán, az SZMPSZ és a
CSEMADK elnöke a Komáromi Városi Egyetem irányítását dr. Szabó Rezsıtıl, akit munkája
is Pozsonyhoz kötött, és az egyetem jogi hátterének kidolgozásával tulajdonképpen betöltötte
küldetését. Sidó Zoltánt kapcsolati tıkéje és szervezıkészsége tette alkalmassá a feladatra:
keretet adni a még képlékeny új intézménynek, a magyarországi és szlovákiai szakmai,
politikai szálakat összefogni, meggyızni az illetékeseket a Városi Egyetem ügyének
fontosságáról, összegyőjteni és kezelni azt az anyagi tıkét, ami az intézmény fenntartásához
szükséges.

Pásztor István, meg akik felkérték, Sidó Zoltánnál látták azt a tudást, ami akkor,
92-ben kevés embernél volt meg: tudott szervezetet mozgatni, hiszen elıtte tíz évig
volt a CSEMADOK vezetıje, s épp ebbıl kifolyólag rengeteg kapcsolata volt
Magyarországon és Csehszlovákiában is.
A tanteremhiány a kisgyermekkorát élı, újonnan alakult felsıoktatási intézmény létét
veszélyeztette, ezért a második évben Pásztor István az egyetem rendelkezésére bocsátotta a
Tiszti Pavilon egy részét, amit az Illyés Alapítvány majd az Ausztráliai Magyarok Szövetsége
anyagi támogatásával sikerült apránként felújítani. 1993 szeptemberére már 4 felújított
tanteremben kezdıdhetett meg a tanítás. A kertészeti képzés szempontjából szerencsés volt,
hogy a közeli Gabócon mőködı Mezıgazdasági Szakközépiskola és a karvai Mezıgazdasági
Szakiskola is felajánlotta segítségét a hallgatók gyakorlati képzésében az oktatók
bekapcsolódásával, valamint az intézmények laboratóriumainak, mőszaki berendezéseinek a
hallgatók rendelkezésére bocsátásával.
A tansegédeszközökkel való felszerelésben a Komáromi Mővelıdési Központ mellett
nagy segítséget jelentettek a külföldrıl érkezı támogatások, a Mocsáry Lajos Alapítvány, a
Rio de Janeiro-i Mindszenthy Társaság és az Ausztráliai Magyarok Szövetsége által nyújtott
anyagi hozzájárulások. A magyarországi közalapítványok támogatásait mindvégig Sidó
Zoltán irányította és koordinálta. Nem feledkezhetünk meg ugyanakkor a közösség támogató
hozzáállásáról sem, az SZMPSZ és a CSEMADOK országos szerveivel közösen életre hívott
Schola Comaromiensis Alapítvány számlájára kis híján 550000 korona érkezett be Komárom
városától és a környékbeli településektıl. Ugyanakkor a diákok által befizetett tandíjra is
szükség volt, hogy az intézmény minden költségét fedezni tudják, habár a magyarországi
vendégtanárok óradíját, utazási költségeit mindvégig a magyar Mővelıdési és Közoktatási
Minisztérium vállalta magára.
A Városi Egyetem könyvtára is közadakozásból állt össze, magánszemélyek és
intézmények egyaránt hozzájárultak a könyvállomány gyarapításához. Meg kell itt említenünk
a magyarországi tanítóképzı fıiskolákat, a CSEMADOK országos titkárságát, az SZMPSZ-t,
a Nemzeti Tankönyvkiadót.
A magyarországi fıiskolák vezették a dokumentációt, szervezték az oktatás menetét,
de mindhárom szak tanterve a szlovákiai elıírásoknak megfelelıen módosult. A
tanítóképzésbe és az óvodapedagógus-képzésbe már az elsı évtıl beiktatták a szlovák nyelv
és irodalom, szlovák gyermekirodalom és módszertan oktatását. A kertészeti képzésben pedig
a számvitelt, a pénzgazdálkodást, az üzemgazdaságtant, a munkavédelmet és a

közgazdaságtant tanították a szlovákiai normatíváknak megfelelıen. Ekképp a magyarországi
tanárok mellett az egyetemnek szlovák állampolgárságú óraadó tanárai is voltak.
Én éppen a szlovák nyelv oktatásával nagyon sokat foglalkoztam, szakkönyvet
adtam ki, szlovákot tanítottam itt az óvónıképzın is, és állítom, hogy meg lehet
tanítani, nagyon jól, játékos formában úgy, hogy az nem megy az anyanyelvi
nevelés rovására. Legyen az óvoda és az iskola az anyanyelvmővelés tere, és
amellett idegen nyelvi módszerekkel ezt a másik nyelvet is nagyon jól el lehet
sajátíttatni. Évekig próbáltam, csináltam. Most is azt állítom, hogy abban van itt a
magyar iskolák jövıje, ha ott tanítják meg a gyereket szlovákul az iskolában.
A diákok létszáma évrıl évre fokozatosan növekedett, az elsı évben az intézménybe
jelentkezı és felvett 108 hallgatóhoz képest a negyedik tanévben 330-an nyertek felvételt, s az
ötödik év kivételével, amikor 289 hallgatónak sikerült a felvételi vizsgája, ez a létszám
mindvégig 300 fı felett mozgott, a 2000/2001-es tanévben megközelítve a 400 fıt. A
tanítóképzés iránti hatalmas igényt hangsúlyozza az a tény, hogy már a második évben kétszer
annyi tanítóképzıs tanult a komáromi, dunaszerdahelyi és kassai konzultációs központokban,
mint amennyi a nyitrai állami fıiskolán.

„Viharban”
Már a kezdet kezdetén hadjáratot indított a Városi Egyetem ellen a nacionalizmusnak
hangot adó szlovák sajtó. A támadásokat azonban sikerült hárítani, hiszen az intézmény
törvényes keretek között mőködött.
Ilyeneket irkáltak: Nemzetiségi probléma vagy jogi probléma, A külföldi
egyetemek mőködése büntetendı, Az érzékeny City Univerity, Sok hőhó semmiért
– ez magyar cikk. Egész komoly dolgok voltak itt. Mindenfélét írtak a tudatlanok,
de aztán rettenetesen meglepıdtek, mikor kijöttek ellenırizni, mert minden
hivatalos papírt rendben találtak. Teljesen legálisan mőködött az egyetem.
A Mečiar-kormányzat és támogatói köre félhivatalos és hivatalos határozatokat,
törvényeket gördített a Városi Egyetemek elé lehetetlenné téve ezzel változatlan
mőködésüket.
A Szlovák Oktatásügyi Minisztérium 1995 decemberében körlevelet küldött a
Tanügyi Hivatalok vezetıinek, melyben kijelenti, hogy a magyarországi
pedagógusképzést Szlovákiában nem tekinti teljes értékő képzésnek. ...mivel
konkrét hiányosságokat, okokat nem tudnak kimutatni, ezért egyértelmő, hogy a
minisztérium kifogásai politikai színezetőek.
A magyar nyelvő felsıoktatás legnagyobb ellensége Eva Slavkovska a Szlovák
Nemzeti Párt alelnökébıl lett oktatási miniszter számos parlamenti felszólalásában utalt arra,
hogy törvénymódosítással be kell tiltani a kihelyezett konzultációs központokat. Végül ezt

nem sikerült elérnie, de az 1996. november 20-án megjelenı felsıoktatási törvény értelmében
a Komáromi Városi Egyetem külföldi egyetem kihelyezett tagozata lévén nem használhatta
elnevezésében az egyetem szót, mőködését ilyen formában betiltották. Az érintett
intézmények vezetıi viszont nem hagyták kárba veszni addigi fáradságos munkájukat, ezért
Komáromban az intézmény Schola Comaromiensis néven változatlan formában újraalakult
november 30-án.
A legnagyobb és mindvégig megoldatlanul maradt problémát a felsıoktatási törvény
módosításának másik vetülete okozta, ugyanis az addig fıiskolai szintő tanítóképzést ekkor
magiszteri szintőre emelték.
Megjelent aztán menet közben egy további probléma, ami abból adódott, hogy (és
ez most nem a magyarok ellen irányult) 1996-ban, derült égbıl villámcsapásként,
biztosan azért, mert meleg volt júliusban, és izzadott a kormány, minden
elıkészítés nélkül úgy döntöttek, hogy Szlovákiában az összes fıiskolát
megszüntették, és átnevezték ıket egyetemre. Egyszerően volt 21 fıiskola
Szlovákiában, meg 2-3 egyetem Pozsonyban meg Kassán, és minden fıiskola
egyetem lett. A mi a mi ügyünkbe vetítve ez azt jelentette, hogy a városi egyetem
végzısei nem voltak kompatibilisek más szlovákiai végzısökkel.
Habár a felsıoktatási törvény értelmében idıben elkészültek Sidó Zoltán vezetésével a
soproni Benedek Elek Pedagógiai Fıiskola, a gyıri Apáczai Csere János Tanítóképzı
Fıiskola, valamint a Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem kecskeméti Kertészeti Fıiskolai
Karának akkreditációs anyagai s ezek szlovák nyelvő fordításai, a Szlovák Köztársaság
Oktatási Minisztériuma nem hagyta jóvá a képzés akkreditálását. A kertészeti és az
óvodapedagógiai képzést gond nélkül elismerték az illetékes egyetemek, ahol a hallgatók
diplomáikat honosíttatták, a nyitrai Pedagógiai Kar rektora viszont újabb szemesztereket,
vizsgákat írt elı a hallgatóknak. Mindezt természetesen fizetés ellenében. Ugyanakkor a
Nyitrán nyolc szemesztert végzett tanítóképzısöknek, akik lényegében ugyanazt tanulták,
mint a gyıri tagozat, nem kellett kiegészítı évet járniuk az egyetemi diploma
megszerzéséhez, nekik ez automatikusan, mindenféle többlettanulás nélkül járt az.
A helyzet mindenki elıtt nyilvánvaló volt, változatni mégsem lehetett rajta.
…akkor elkezdıdött egy nagyon hosszú hercehurca, ami azt gondolom nagyon sok
hallgatónak nagyon hosszú ideig nagy problémája volt, mert ezek az emberek
kikerültek az iskolákba, és egyszerően az igazgatók nem tudták, hogy hogyan
sorolandók be, hogyan ismerendık el. Akkor mentek a levelek a minisztériumba…,
és a hatalom nagyon jól rájátszott, és elkezdıdött ezeknek az embereknek egyfajta
kiszorítása, alsóbb fizetési osztályba kerültek. De a helyzet annyira tisztázatlan
volt, hogy az is megesett, hogy ugyanabból az évfolyamból két kolléga két
különbözı iskolában különbözı megítélésben részesült, mert egyik helyen bátor
igazgató volt, és azt mondta, te olyan vagy mint a nyitrai, a másik helyen meg azt
mondta, te csak bakalár vagy, (bár akkor még nem használtuk ezt a kifejezést).

Mindezen gondok ellenére a tanítóképzısök létszáma az évek folyamán nem csökkent.
Évente ellenırizték az intézményt az adóellenırök és a Komáromi Járási Hivatal, de
mind az alapítványi törvény be nem tarásának gyanúja, mind a szabálytalan gazdálkodás
gyanúja alaptalannak bizonyult.

„Vihar utáni csend”
Az 1995 óta félállásban alkalmazott Holderik Zsuzsa, aki adminisztratív feladatokat
látott el, 1997 márciusától az intézmény fıállású szakelıadója lett, és a rendületlen kitartással
dolgozó Sidó Zoltánnal karöltve, majd az igazgató megbetegedése után megbízott
igazgatóként vezette az intézményt.
Az eredeti elképzelés, miszerint a képzést folyamatosan átveszik a hazai szakemberek,
nem a Városi Egyetem keretein belül, hanem majd a Selye János Egyetemen valósult meg.
Addig is a mintegy 60-70 magyarországi elıadó mellett óraadóként 15 szerzıdéses szlovákiai
tanár oktatott és vizsgáztatott a Városi Egyetemen.
Az 1997/1998-as tanévtıl a Magyar Köztársaság Mővelıdési és Közoktatási
Minisztériuma valamint a Határon Túli Magyarok Fıosztálya tanulmányi és szociális
ösztöndíjakkal segítette az itt tanulókat.
Mindvégig kiegyensúlyozott érdeklıdés volt tapasztalható mindkét pedagógus szakon:
a tanítóképzı szakra átlagosan 50, az óvodapedagógus szakra átlagosan 20-25 jelentkezıt
vettek fel. A kertészeti szakon az 1993/1994-es, az 1994/1995-ös valamint az 1996/1997-es
tanév jelentett kisebb hullámvölgyet, de ezeket a tanéveket leszámítva itt az érdeklıdés
folyamatos növekedése volt jellemzı.
A végzısök nagy része szakmájában helyezkedett el, és igen megbecsült szakemberré
vált. Az elsı évek óvodapedagógia szakosai fıleg gyakorló óvónıkbıl kerültek ki, akik
fontosnak tartották saját szakmai fejlıdésüket. Az óvónık csoportja az SZMPSZ-en belül az
egyik legaktívabb réteggé vált, nagy részük a fıiskola elvégzése után is fenntartotta a
kapcsolatot a soproni fıiskolával, ma is rendszeresen részt vesznek egymás mőhelymunkáin,
konferenciáin. A jelenlegi szlovákiai tanítói társadalom derékhadát képezik a Városi Egyetem
gyıri karának végzısei, akik idınként negatív diszkrimináció áldozatai lettek diplomájuk
miatt. De voltak olyanok is, akik felismerték és elismerték a gyıri képzés minıségét:
Sok igazgató jött, országos szinten névsorokat kértek, mert nekik olyan hallgató
kellett, aki a gyıri tanítóképzı szakon végzett. Nem egy ilyen eset volt.

A magyarországi fıiskolák oktatóira a teljes odaadás volt jellemzı, több évig
segítették szakmai tanáccsal, megértı odafigyeléssel a hallgatók munkáját mind a hosszabb
magyarországi szakmai gyakorlatok, mind a hétvégi konzultációk vagy éppen a záródolgozat
megírása alkalmával.
A kertészeti szak végzısei jórészt olyan családokból kerültek ki, ahol már folyt
valamilyen szintő gazdálkodás, vagy ık maguk magánvállalkozóként dolgoztak. A fıiskola
elméleti és gyakorlati tudást nyújtott, ami megalapozta a hallgatók késıbbi fejlıdését. A
hallgatók egy része a környezı falvakban lett fıborász, fımezıgazdász, másik részük pedig
külföldön vált ismert szakemberré. A privatizáció, az olcsóbb külföldi áru beáramlása és az
EU negatív hatása miatt a szlovákiai mezıgazdaság és gazdaság utóbbi években tapasztalt
hanyatlása jól látható létszámcsökkenést idézett elı ezen a szakon. A helyi fiatalok már nem
látnak perspektívát a mezıgazdaságban, az üzletláncok ugyanis nem a hazai, szomszéd
faluból származó, hanem a spanyol gyümölcsöt, zöldséget részesítik elınyben.
Saját képzéseinek biztosítása mellett a Városi Egyetemnek jelentıs szerepe volt a
város kulturális, politikai, mővelıdési életében. Hétköznapokon más szlovákiai egyetemek
kihelyezett tagozatainak adott otthont (pl. a nagyszombati Mőszaki Egyetemnek), legtöbbször
itt tartották az SZMPSZ győléseit, sıt nyaranta az éves továbbképzéseket is.

Intézményi válasz a reform kihívásaira: „A teljesített küldetés”
Szlovákiában az egyetemalapítások harmadik hulláma új, európai normáknak
megfelelı egyetemek megalakulásának lehetıségét és régi, az elıírásoknak megfelelni nem
tudó fıiskolák, egyetemek eltőnését hozta magával. A „Bologna felıl erısen fújó szél”
egyszerően elsöpörte, elsöpri azokat az intézményeket, amelyek nem képesek beilleszkedni az
Európai Felsıoktatási Térségbe.
A Komáromi Városi Egyetem láthatóan kiszorul az Európai Felsıoktatási Térségbıl,
de a kiszorulás mellett ugyanakkor az igazodás sajátos formája valósul meg itt. Amikor
kiszorulásról beszélünk, tulajdonképpen arra gondolunk, hogy a KVE mint önálló intézmény
megszőnik, amikor pedig igazodásról, akkor arra, hogy betagozódik az újonnan alapított,
Bologna-konform Selye János Egyetembe.
2004-ben megállapodás született Sidó Zoltán és Albert Sándor, a Selye János Egyetem
rektora között arról, hogy a pedagógusképzés fokozatosan integrálódik a SJE-be: a gyıri és a
soproni tagozatok kifutó évfolyamonként befejezik tanulmányaikat a Városi Egyetem, az elsı
évfolyamok pedig már a hivatalosan megalapított, állami infrastruktúrára kapcsolódó Selye

János Egyetemen kezdenek. A Schola Comaromiensis keretein belül 2006 júniusában végzett
az utolsó óvodapedagógus, 2007-ben pedig az utolsó tanítóképzı évfolyam.
A KVE eddigi létformájának megszőnését több ok is indokolttá tette. Egyrészt a
beiskolázás már nem szolgálta a város szükségleteit, a tanító-óvóképzı szakok egyértelmően
kielégítették a régió igényeit, másrészt az Európai Unióból származó áruk dömpingjének
következtében a mezıgazdaság egyre kevésbé jövedelmezı üzletággá válik, ráadásul
megszőnik a Gadóci Mezıgazdasági Szakközépiskola, ami a kertészeti képzés számára a
gyakorlóterepet biztosította. A KVE mintegy átadja a helyét az EU-szabványra tervezett új
intézménynek.
A SJE Pedagógiai Kara akkreditációs anyagának elkészítésében nagy erıvel
közremőködött Sidó Zoltán. A kertészeti képzést viszont az új egyetemnek nem sikerült
negyedik karként integrálnia, így azt mind a mai napig a kecskeméti fıiskola kihelyezett
tagozataként mőködteti, magára vállalva a képzés mindennemő finanszírozását.
2007 augusztusában, az intézmény fennállásának tizenötödik évét ünnepelve az
egyetem egykori alapítói, tanárai, diákjai hangsúlyozták, a Schola Comaromiensis
értelmiségnevelı szerepét, és azt, hogy az innen kinövı értelmiségnek mekkora szerepe van a
szülıföldön való megmaradás, boldogulás biztosításában. Az egyetem igazgatója, Sidó
Zoltán, aki 14 éven keresztül vezette az egyetemet betegsége miatt nem lehetett már jelen az
ünnepségen
A legnehezebb és legszomorúbb kötelesség az utolsó igazgatóra maradt, aki az
intézmény fokozatos eltőnésével, átváltozásával szembesülve lezárta a 16 éves intézmény
történetét.
A Schola Comaromiensis hivatalosan 2008 december 31-ével teljesen megszőnt,
ugyanis a városi képviselı testület egyhangúlag megszavazta, hogy nem kell neki
a VE. Egyrészt anyagi okokra hivatkozott, mert Magyarországról a VE már több
mint 2 éve nem kapott anyagi támogatás ... a testület nem szándékozott tovább
támogatni az intézményt.
A történet fıszereplıire mégsem az intézmény bezárása felett érzett kesergés jellemzı,
hiszen a Városi Egyetem teljesítette azt, amit vállalt:
… rendjén van ez így, hiszen a városi egyetemek nem örök idıkre készültek, a
városi egyetemek egy forradalmi helyzetben egy aktuális, égetı problémát voltak
hivatottak megoldani, s ezt megoldották.
… örültem, hogy nem nekem kellett megszüntetni semmit. Talán ez volt a
jutalmam az élettıl, hogy sikerült az, amit elterveztem, kigondoltam,
megálmodtam, és élt hosszú ideig, hasznos volt, jó volt.

A Városi Egyetem, a református egyház lelkészképzése és a Selye János Egyetemért
Alapítvány munkája egyformán kellett ahhoz, hogy Komáromban 2004-ben megszülethessen
az önálló magyar egyetem. Tulajdonképpen ez a három alulról jövı kezdeményezés készíti
elı szakmailag a terepet a Selye János Egyetem megteremtéséhez. Komárom mindhárom
képzést biztosító intézménye önmagában kevésnek bizonyult a Bologna-folyamat által elıírt
igények teljesítésére: a KVE mindvégig megırzi kihelyezett tagozat státuszát (ami általában a
kisebbségi egyetemek kialakulásának elsı szakaszára jellemzı), az akkreditáció komoly
nehézségekbe ütközik, és fokozatosan megszőnik a felsıoktatás expanziójának hajtóereje,
telítıdik a munkaerıpiac (Kozma, 2009). Ugyanakkor ebbıl a hármasból ki kell emelnünk a
Selye János Egyetemért Alapítvány munkáját, hiszen ennek a képzési központnak az alapítói
már a kezdetektıl a névválasztással is jelezték szándékukat.
Összefoglalva elmondhatjuk, hogy ezek nélkül az elızmények nélkül elképzelhetetlen
lett volna a Selye János Egyetem megszületése, hiszen Szlovákiában önálló magyar egyetem
nem terem varázsütésre a semmibıl, de ez már egy másik történet.

A Selye János Tudományegyetem
Hosszas egyeztetések, politikai meggyızı munka, vérre menı csatározások, valamint
töretlen hit és akarat szükséges egy önálló egyetem létrehozásához. Egy maroknyi elkötelezett
pedagógus, politikus minden apró részletre kiterjedı, kitartó, bölcs elıkészítı munkája a
közvélemény és a szakma számára is váratlanul végül meghozta a várt sikert.
A 2002-es parlamenti választások után a Magyar Koalíció Pártja nyomására és az
Európai Uniónak bizonyítandó, hogy Szlovákiában a kisebbségek valóban élhetnek jogaikkal,
a Dzurinda-kormány hozzájárult az önálló magyar egyetem létrehozásához, a kormánykabinet
elfogadta a Selye János Egyetem létrehozásának szándéknyilatkozatát. 2003. október 23-án a
parlament 77 igen, 49 nem szavazattal és 7 tartózkodással végül elfogadta az egyetem
alapításáról szóló törvénytervezetet. 2004. január 17-én a Tiszti Pavilon dísztermében került
sor a Selye János Egyetem alapító ünnepségére, és ugyanez év szeptemberében Albert Sándor
rektor úr vezetésével 600 diákkal kezdte meg tanulmányait az elsı állami finanszírozású
magyar egyetem Szlovákiában.

Összegzés

Tizenhat éves fennállása alatt a Komáromi Városi Egyetem, avagy Schola
Comaromiensis ahogy kénytelen volt magát neveznie, miután elvették tıle a jogot, hogy
nevében szerepeljen az egyetem szó, a helyi igényeket kiszolgálva próbálta a
pedagógusképzés és a mezıgazdasági szakemberképzés ügyét felvállalni, felismerve azt, hogy
a XXI. század Európájában a szlovákiai magyarságnak mennyire fontos, hogy jól képzett,
mővelt értelmiségi réteggel, gazdasági szakemberekkel rendelkezzék. Az intézmény
oktatáspolitikai megítélése különbözı lehet: mondhatjuk, hogy a városi egyetem épp csak egy
kicsit járult hozzá ehhez az értelmiségképzéshez, hiszen nem képzett olyanokat, akik késıbb a
felsıfokú oktatásban dolgoztak volna, nem képzett tudósokat, jogászokat, közgazdászokat, de
ez nem is volt feladata; és mondhatjuk azt is, hogy nagymértékben hozzájárult a jövıbeli
értelmiség képzéséhez azáltal, hogy tanítókat képzett, pedagógusokat, akik generációk egész
sorában ébresztik fel a tudás vágyát.

Ide kívánkozik még egy aprócska hír: 2008. június 21-én a Magyar Koalíció Pártja
Sidó Zoltánnak adta a Pro-Probitate díjat több évtizedes fáradhatatlan munkájáért, bátor,
példamutató helytállásáért.

Bibliográfia
ALBERT SÁNDOR: 5 éves a Selye János Egyetem, KT Könyv- és Lapkiadó Komárom, 2009
KOZMA TAMÁS: Kisebbségi intézmények a Bologna-folyamatban.
http://dragon.unideb.hu/~nevtud/Oktdolg/Kozma_Tamas/doc/onk_kotet.pdf
2009. április 10., 12:25
KOZMA TAMÁS: „Változások hordozói” Educatio 12 (2003), 1: 65-78
LÁSZLÓ BÉLA: Az iskolai mővelıdés a statisztikák tükrében. László Béla – A. Szabó László
– Tóth Károly (szerk.): Magyarok Szlovákiában. IV. kötet, Oktatásügy 1989-2006.
Publication of Forum Minority Research Institute, 2006
LÁSZLÓ BÉLA: Kisebbségi lét és mővelıdés in: Fórum, Társadalomtudományi Szemle, IX.
évfolyam, 2007/4, Somorja
LÁSZLÓ BÉLA: A szlovákiai és a szlovákiai magyar felsıoktatás a bolognai folyamat
tükrében. http://dragon.unideb.hu/~nevtud/Oktdolg/Kozma_Tamas/doc/izelito/bologna.pdf
2008. december 18., 21:32
SIDÓ ZOLTÁN: A Komáromi Városi Egyetem. László Béla – A. Szabó László – Tóth Károly
(szerk.): Magyarok Szlovákiában. IV. kötet, Oktatásügy 1989-2006. Publication of Forum
Minority Research Institute, 2006

SIDÓ ZOLTÁN: A komáromi „városi egyetem”. Buda Mariann – Kozma Tamás (szerk.):
Határmenti együttmőködés a felsıoktatásban, Acta Pedagogica Debrecina. KLTE, Debrecen,
1997
SIDÓ ZOLTÁN: Közügy. A Komáromi Városi Egyetem jubileumi évkönyve (1992-2002).
Schola Comaromiensis, 2002
MISKÓ ILDIKÓ – GILÁNYI ISTVÁN – SIDÓ ZOLTÁN: Együtt – jövınkért. Hatszemközt
a városi egyetemekrıl. Hét, 1995, 40. évfolyam, 12.sz. 2-3. o.
Az MKP Stratégiai Tanácsának konferenciája in: Szabad Újság, 2009. febr. 4., XVII.évf. 5.
sz.
ZSIGOVITS GABRIELLA: Az új komáromi (?) magyar egyetem. Pillanatfelvétel. Kézirat,
2002
ZSIGOVITS GABRIELLA: Látható és láthatatlan határán. Esettanulmány egy majdani
egyetem csíráiról. Kézirat, 2002

Mellékletek

1. sz. melléklet: Komárom vármegye térképe, forrás:
http://lazarus.elte.hu/hun/maps/1910/komarom.jpg, 2009. március 23., 11:15.

2. sz. melléklet: A magyarság részaránya korcsoportok szerint százalékban (19702001)

1970

1980

1991

2001

0-4

10,51

9,10

8,54

7,62

5-9

10,84

9,49

8,81

7,36

10-14

11,26

10,08

9,11

7,98

15-19

11,61

10,49

9,54

8,36

20-24

10,64

10,85

10,09

8,50

25-29

12,26

11,17

10,48

8,96

30-34

12,53

10,40

10,90

9,51

35-39

12,50

12,13

11,30

9,99

40-44

12,37

12,28

10,68

10,49

45-49

12,09

12,23

12,22

10,80

50-54

12,93

12,15

12,66

10,30

55-59

13,63

12,00

12,61

11,77

60-64

14,59

12,84

12,66

12,24

65-69

14,41

13,36

12,51

12,19

70-74

14,64

14,28

13,50

12,29

75-80

15,75

13,91

13,71

11,92

80-

16,71

14,39

14,28

12,63

Ismeretlen

11,84

13,20

4,34

4,34

Összesen

12,17

11,21

10,76

9,68

Forrás: László Béla, 2007

3. sz. melléklet: Magyarok a mai Szlovákia területén, forrás: www.foruminst.sk, 2009.
március 23., 11:25.

4. sz. melléklet: A Tiszti Pavilon

