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Ingrid Sjöstrand

Van hozzá közöd?

Van hozzá közöd / mit csinálok? / És hogy mit gondolok? /
Van hozzá közöm / mit csinálsz? / És hogy mit gondolsz? /
Van közünk egymáshoz? / Hozzám, hozzád, mindenkihez,
aki véletlenül éppen itt él / épp most, / és akitől függ, /
hogy mi lesz a világból? / Van közünk egymáshoz? /
Talán igen.

(Fordította: Tótfalusi István)

Két dolgot adhatunk gyermekeinknek:
gyökeret és szárnyakat. (közmondás)
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Friedrich Spee:

Kisded és igen szép

karácsonyi versezet

az ökörről és csacsi-

ról a jászol mellett

A szél az üres utcán
kitárja szárnyait,
veri az éles orkán
Betlehem jászlait.

Morog, búg, ottan, itten
tél szárnyas hírnöke,
támad az ember-isten

csecsemő testire.

Hagyd abba a morajlást,
szépséges röptü szél,

hideg, mogorva zajgást
a gyermek kedviért.

Inkább törd szét a szárnyad
a dühödt tengeren,

ott kedvedre csatázhatsz,
ne térj vissza sosem.

Hozzád kell szólanom hát,
én kedves Józsefem!

Keverj szénába rózsát:
ökör, szamár egyen.

Készíts a kedveseknek
oly kevert, édes ízt,

el nem veszítve percet,
párájuk édesítsd.

Ti fujjatok rá ketten
édes rózsa-szelet,

ökör, szamár: melegben
nem fázik a gyerek.
Fújjátok, lehelljétek:
huhú, huhú, huhú!

Tovább is ezt tegyétek:
huhú, huhú, huhú!

(Károlyi Amy fordítása)

William Wordsworth:

A gyermek téli játékai

... És fagy idején, mikor szállt a nap
s a szürkületben, több mérföldnyire,
átgyúltak a házak ablakai,
hiába intettek: boldog idő
volt ez mindnyájunk számára - nekem
mámor ideje! Tisztán s hangosan
csendült a harang, - én büszkén s vadúl
száguldoztam, mint fürge paripa,
mely nem is gondol haza. Vas-cipőnk
közös játékban és suhanva vitt
a sima jégen: vadászatot és
erdőt játszottunk: utánoztuk a 
kürtszót, a falkát, az űzött nyulat.
Röpdöstünk a hidegben és homályban.
S hang nem maradt rest: torkunkkal vígan
feleseltek a domboldalak; a
lombtalan fák s minden jeges orom
vasként csendült; lármánkra idegen
s bánatos hang is felelt, távoli
hegyeké; s míg tisztán szikráztak a
keleti csillagok, nyugat felé
tovahalt az est narancs-szín ege...
(Szabó Lőrinc fordítása)

Weöres Sándor:

Téli nyalánkságok

Gyertyafény,
szép remény,

karácsonyi sütemény.
Egyszer arra jártam én,

hol az ég a földre tárul,
mindent ingyen ad, nem árul,

sziporkázó csillagok
záporoznak könnyedén.

Gyertyafény,
szép remény,

karácsonyi sütemény.
Máskor arra jártam én,

hol a házban teli tálak
énekelnek, táncot járnak,

körben angyalhaj lobog
év végén, de még idén.

Gyertyafény,
szép remény,

karácsonyi sütemény.

Podmaniczky Szilárd:
Karácsony (részlet)

Vajon pedagógiailag üdvözítŒ módszer-e a meg-
bocsátás? Amely mindenki számára elérhetŒ.
Nem lenne-e célravezetŒbb, ha bizonyos esetek-
ben nem lehetne megbocsátani? Sokkal jobban
odafigyelnénk a díszítésre. És akkor biztos nem
raknánk föl kilúgosodott, tavalyi csillagszórót.

A százkarú fenyŒ a reá süvegelt csúcsdísszel úgy
néz ki, mint egy apró fejı bohóc, aki folyton azt
harsogja, van másik, van másik! Ez túl könnyen
elszomorít. Mit ér bármi is, ha helyettesíthetŒ?

Szokásom szerint meghatódom az énekszó alatt.
Zaboláltlanul hancúroznak szemüregemben a
könnyzacskók. Még szerencse, hogy félig sötét
van. A gyertyák tızfénye ezer darabra törik az át-
tetszŒ könnyfüggönyön. Nem szeretem, ha sírni
látnak. Olyankor érzem igazán, mennyire egyedül

vagyok, és mennyire nincs értve semmi. Én se
értem. És ez az. Ez a kérdés. Mit nem értesz?

A jó elnyeri jutalmát. Megrögzött érzésem, hogy
jó vagyok. A gonoszságot, az irigységet, a gyılö-
letet nem ismerem. Jó vagyok. És el kell nyer-
nem a jutalmam. Újra és újra. Egyáltalán mıkö-
dik így valami?

A szeretet belŒlem fakad, aztán a másikon ke-
resztül bennem ér véget. És újra és újra bejárja a
kört. Egyáltalán mıködik így valami?

A világ legtermészetesebb dolga, hogy minde-
nütt karácsony van, s ezalatt, és mert ezután is,
mindenki hasonlóan egyforma. Ugyanezt érzi
hasonlóan, amit én, ugyanúgy hatalmába keríti a
karácsonyérzés, a fenyŒ illatának világa, és ha
én errŒl beszélek valakinek, van mit felidéznie,
megérti, amit mondok. A jó szülŒ ezt hiteti el a
gyerekkel.
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KEDVES OLVASÓ!
Megújult külsővel, más köntösben,

nagyobb terjedelemben és pél-
dányszámban jelenünk meg ez-
úttal az idei naptári év utol-
só lapszámában. Ha nem
lenne határidőhöz kötött lap-
zárta, akkor még mindig lehet-
ne miről írni, beszámolni, tu-
dósítani.

E sorok írása napján ért véget a
Kincskeresők harmadízben megrendezett orszá-
gos seregszemléje és konferenciája Dunaszerda-
helyen, ugyanezen a napon tartott Héczné Tóth Mária tanulásmódszer-
tan kutató szakmai napot az egyházi iskolák pedagógusai részére
Alistálon. Nemrég ért véget a természettudomány iránt érdeklődő diá-
kok ugyancsak Dunaszerdahelyen tartott seregszemléje, de Rimaszom-
batban, Királyhelmecen, Százdon is történtek a közelmúltban pedagógu-
saink szakmai fejlődését szolgáló továbbképzések. Komáromban folyik
a vezetőképzés és még sok magyarországi találkozóról a témagazdagság,
valamint anyagtorlódás miatt ebben a számban be sem tudunk számol-
ni. Minderről és sok más eseményről, rendezvényről, konferenciáról
szeretnénk a következő évben is hírt adni lapunk hasábjain. Egyúttal
kérjük szervezeteinket, iskoláinkat, hogy adjanak hírt rendezvényeikről,
szakmai napjaikról, azokról az együttlétekről, melyek az együttműködés
jegyében zajlottak és zajlani fognak. Ugyanúgy éljenek az ajánlatok le-
hetőségével is: teret biztosítunk tervezett rendezvényeiknek, oktatási in-
tézményeik bemutatkozásának.

Remélhetőleg a jelenlegi számunk  a szakmai és információs jellegű
írások mellett  elegendő kikapcsolódást nyújt a téli szünet idejére. Bízom
abban, hogy nemcsak pedagógusaink, hanem a szülők, iskolabarátok és
más kulturális szervezetek, intézmények alkalmazottjai, az iskolafenn-
tartó önkormányzatok képviselői és nem utolsósorban a szülői szövet-
ségek elnökei, polgármestereink kezébe kerül a Pedagógusfórum. Nem
titkolt szándékunk az, hogy nyissunk a széles olvasóközönség felé.

Mivel nemcsak kimondottan szakmai-pedagógiai jellegű, hanem
mindennapjainkat érintő közéleti kérdéseket is megvitatunk, kérjük
Önt, kedves Olvasó, ragadja meg az alkalmat és rendelje meg lapunkat,
hogy minden intézménybe, szervezethez eljuthassunk. Várjuk javaslata-
ikat, észrevételeiket, tudósításaikat, hogy a Pedagógusszövetség lapja
mindenki fóruma legyen.

Megköszönve megtisztelő bizalmukat és támogatásukat a Szlovákiai
Magyar Pedagógusok Szövetsége és a szerkesztőbizottság nevében ál-
dott ünnepeket és a következő 2008-as esztendőben asztalainkra bort,
éléskamráinkba búzát és közösségeinkbe békességet kívánok mindany-
nyiuknak közös létünk, jövőnk, iskoláink, szervezeteink és intézménye-
ink megmaradása, fenntartása és fejlesztése érdekében.
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2007. november 23-24-én, a pozsonyi Szlo-

vákiai Magyar Kultúra Múzeumának kon-

ferenciatermében került sor a Batthyány

Lajos emlékére rendezett tanári konferen-

ciára. A rendezvényre, amely illeszkedett

a 2007-es Batthyány – emlékév eseménye-

inek sorába, az SZMPSZ szervezésében

került sor. A meghívott rangos előadók be-

számoltak a magyar történetírás és iroda-

lomtudomány legfrissebb kutatási ered-

ményeiről.

Gergely András, az ELTE BTK Újkori Ma-
gyar Történeti Tanszékének tanára, historiog-
ráfiai szemszögből vizsgálta Batthyány Lajos
politikai örökségét, illetve a személyét övező
megbecsülés korszakonként eltérő
mértékét és formáját. Kossuth
és Széchenyi mellett a mártír
miniszterelnöknek az utókor
emlékezetében alig jutott hely,
így Batthyány-kultuszról tulaj-
donképpen nem is beszélhe-
tünk. Nem véletlen Gergely
András előadásának címe –
Hírnév és feledés: Batthyány
Lajos története.

Dobszay Tamás adjunktus, az
ELTE BTK oktatója, Batthyány
politikai pályájának reformkori
ívét rajzolta meg. A főúri csa-
ládból származó későbbi mi-
niszterelnök nem a korszakra
jellemző politikusi karriert fu-
totta be, hiszen érett fejjel, túl a
harmincon vállalt aktív szere-
pet a magyar közéletben. A törvé-
nyes forradalom politikai előkészíté-
sében azonban kétségkívül rangos hely illeti
meg, hiszen 1847-ben, az ellenzéki mozgalom
modern pártkeretbe foglalásakor, már vezető
pozícióban találjuk.

Kerényi Ferenc budapesti irodalomtörténész a
reformkor és 1848 irodalmát mutatta be ese-
mény-, illetőleg kultúrtörténeti áthallásokkal.
Kerényi a korszak legnagyobb hatású irodalmi
alkotásának Az apostolt tartja. Meglátása szerint
a világirodalomban is csaknem egyedülálló,
hogy egy politikusi kudarc, Petőfi csúfos válasz-
tási bukása, ilyen ragyogó irodalmi megnyilatko-
zást nyerjen.

Basics Beatrix, a Budapesti Történeti Múzeum
főigazgató-helyettese a reformkor képzőművé-
szetét mutatta be, különös tekintettel Batthyány
Lajos ábrázolásaira. A prezentációval színesített
előadás során felvillantak a mártír politikus arc-
élének különféle bemutatásai. Ez egyben lehető-
séget adott a Gergely András által felvázolt his-
toriográfiai kép továbbgondolására, hiszen az
utókor emlékezetét, olykor ítéletét, hűen tükrö-
zik a képi ábrázolások.

Urbán Aladár távollétében a Batthyány-kor-
mány működéséről Katona Tamás, az MTA Tör-
ténelemtudományi Intézetének tudományos ta-
nácsadója tartott előadást. A magyar polgári
demokrácia születésénél bábáskodó első kabi-
net tevékenységéről az a tény állítja ki a legjobb
bizonyítványt, hogy gyermekbetegségnek nyo-
ma sem látszik rajta. Ez és a nagy tekintélyű
politikusokból lett kormánytagok munkájának

összehangolása jól szemlélteti a kormányfő po-
litikusi képességeit. A következetes elvhűség
egyben magyarázatul szolgál a miniszterelnök
lemondására a szabadságharc kezdetén.

A konferencia második napján Katona Tamás
a nemzetiségek magatartásáról beszélt a forrada-
lom és a szabadságharc idején. 1848 tavaszának
kevés számú politikai hibái közt kell megemlíte-
nünk, hogy a nemzetiségi politikára a szüksé-
gesnél kevesebb figyelem irányult. Ezzel együtt a
szerbeket és az erdélyi románokat leszámítva a
nemzetiségi lakosság jelentékeny hányada, ide

értve a szlovákok nagy részét és a szűkebb ma-
gyarországi románokat, egyetértett a forradalom
törekvéseivel. A jobbágyfelszabadításnak kö-
szönhetően a Bécsből támogatott szlovák sza-
badcsapatok nem rendelkeztek komoly tömeg-
bázissal.

Kedves Gyula alezredesnek, a budapesti
Hadtörténeti Intézet és Múzeum igazgatóhe-
lyettesének előadásából Batthyányt, mint had-
seregszervezőt ismerhettük meg. Batthyány(aki
minisztere távollétében egy időben kormánya
honvédelmi tárcáját is vezette) későbbi halálos
ítéletét minden bizonnyal eredményes hadse-
regszervezői munkája magyarázza. Nagyrészt
neki köszönhető, hogy a szabadságharc kezde-
tén Magyarország nem állt teljesen felkészület-
lenül, s 1849 tavaszának diadalait is az 1848
nyarán, őszén kifejtett szervezőmunkával ala-
pozták meg.

A konferencia záró előadásában a
több évtizedes pedagógiai gya-
korlattal rendelkező Kovács
László, a Somorjai Madách Imre
MTNY Gimnázium tanára, nyúj-
tott módszertani kalauzt a re-
formkor tanításához a szlovákiai
magyar középiskolákban. Az elő-
adó felhívta a figyelmet a szlová-
kiai magyar történelemtanköny-
vek hibáira, amelyek zömmel ab-
ból fakadnak, hogy a szlovák
nyelvű eredetinek nem ritkán
színvonaltalan tükörfordításai. A
pedagógiai gyakorlatban, ahogy
a reformkor tanítása során is, ta-
nácsos újszerű formákat keresni,
lazítani a hagyományos frontális
munkát. Ez a mai történelemta-
nári munka egyik legnagyobb ki-

hívása.
A konferencia zárásaként a népes

hallgatóság kérdéseire adtak választ az előadók.
Reményüket fejezték ki, hogy a fiatal történész-
generációk jobban fogják szolgálni a szlovák és
a magyar nemzet közeledésének ügyét, mint elő-
deik közül sokan. Erre lehet garancia a fiatal
szlovák történészek szakmai megalapozottságú
vitakultúrája. 

A tanári emlékkonferencia résztvevői nevé-
ben szeretnék köszönetet mondani a rendezők-
nek és a társszervezőknek, abban bízva, hogy jö-
vőre hasonlóan hasznos rendezvényt kísérhe-
tünk figyelemmel. Kolek Zsolt 

Schola Privata Gutaiensis

„A haza minden előtt”
Batthyány – emlékkonferencia Pozsonyban

A konferencia zárásaként a népes hallgatóság 

kérdéseire adtak választ az előadók

2007. november 23-án és 24-én

Pozsonyban találkoztak a szlo-

vákiai magyar pedagógusok,

hogy kicsit kiszakadva a tan-

termekből, szélesítsék látókö-

rüket, új, nagy tudású embe-

rekkel találkozzanak, vagy ép-

pen viszontlássanak rég nem

látott ismerősöket.

A találkozás oka egy konferencia
volt, melyet a Szlovákiai Magyar Pe-
dagógusok Szövetsége szervezett
Batthyány Lajos születésének 200.
évfordulójára. A konferencia „A ha-
za minden előtt...“ címet viselte. 

A szervezők gondoskodtak arról,
hogy mi résztvevők minél gyorsab-
ban és minél kényelmesebben jut-
hassunk el Pozsonyba, ezért két au-
tóbuszt is indítottak számunkra. Az
egyik autóbusz Rimaszombatból, a

másik pedig Komáromból indult.
Mi, a gömöriek, 11 óra körül érkez-
tünk a fővárosba. Első utunk a Du-
na Utcai Alapiskola és Gimnázium
épületébe vezetett, ahol  az ottani
diákok is szívélyesen fogadtak és út-
baigazítottak bennünket. A regiszt-
ráció után  az iskolában fogyasztot-
tuk el ebédünket. 

A program a református temp-
lomban ökumenikus istentisztelet-
tel folytatódott, ahol a két prédiká-
tor az ima fontosságára és a gyerme-
ki lélek értékeire hívta fel a jelenlé-
vő pedagógusok figyelmét. 

Ezt követően az autóbuszok el-
szállítottak bennünket a konferen-
cia helyszínére, a Szlovákiai Magyar
Kultúra Múzeumába.  

A konferenciát a SZMPSZ elnö-
ke, Pék László nyitotta meg, akit ne-
ves budapesti előadók követtek. El-
sőként Gergely András tanár úr, aki
két kérdésre kereste a választ elő-

adásában. Az első Batthyány várat-
lan miniszterelnökségét a második
pedig Batthyány történelemben va-
ló háttérbe szorulását taglalta.
Dobszay Tamás egyetemi adjunktus
Batthyány Lajos családi hátterével
és életútjával ismertetett meg ben-
nünket. Kerényi Ferenc, irodalom-
történész, pedig a reformkor irodal-
máról tartott előadást. Basics Beat-
rix, művészettörténész, egy számí-
tógépes prezentáció segítségével
különböző ábrázolásokon mutatta
be Batthyány Lajost. A napot Kato-
na Tamás zárta, aki a Batthyány-
kormányról tartott előadásában
nem csak széleskörű tudásával, de
remek színészi képességeivel bűvölt
el mindenkit.

Az előadások után lehetőségünk
nyílt a konferenciának otthont adó
múzeum megtekintésére is. Jarábik
Gabriella igazgatónő nagy szeretet-
tel és lelkesedéssel vezette körbe

társaságunkat a kiállítási termek-
ben és újságolta a múzeum további
terveit. A napot fogadás zárta, ami
után az autóbuszok a Somorján biz-
tosított szállásra szállították a ven-
dégeket. 

A konferencia második napján
három előadásra került sor: Katona
Tamástól, Kedves Gyula hadtörté-
nésztől és Kovács László somorjai
pedagógustól. A zárszót Ádám Zita,
az SZMPSZ alelnöke tartotta meg,
melyben a példaképek és értékek
fontosságára és hiányára hívta fel fi-
gyelmünket. Az előadások után
ebéd, majd városnézés következett. 

Nekem, aki kezdő pedagógus-
ként először vettem részt a
SZMPSZ ilyen rendezvényén, sike-
rült lelkileg és szellemileg feltöl-
tődve hazatérnem Pozsonyból. Kö-
szönet mindenkinek, aki ehhez
hozzájárult.

Ádám Éva

Szlovákiai magyar pedagógusok 
Batthyány Lajos nyomában

Történelmi városnézés Pozsony belvárosában (Jókai Tibor felvételei)

Kovács László előadóKatona Tamás előadó A konferencia résztvevői 
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Tisztelt kollégák! Az én előadá-

som jellegében más, mint a teg-

nap és ma elhangzott előadások

legtöbbje, hisz azok a kor és té-

ma tudományos leírását adták a

történészek megközelítésében.

Az enyém pedig módszertani jel-

legű, ezen belül is oktatásmód-

szertani, s a konferencia témájá-

hoz csak annyiban kapcsolódik,

hogy a taglalt korszak — a re-

formkor — tanításában alkalma-

zott módszerekről szól, mégpe-

dig elsősorban a középiskolák-

ban folyó oktatás módszereiről.

Az első kérdés azt vizsgálja, hogy
a történelem tanítását szabályozó,
nálunk érvényes tantervek milyen
lehetőségeket teremtenek a korszak
tanításának, hogyan illesztik bele az
egyetemes és nemzeti történelem
kronologikus tanításának tervébe.

A négyosztályos gimnáziumok
számára 2004. szeptember 1-jétől
érvényes tantervet a Szlovák Köz-
társaság Oktatásügyi Minisztériu-
ma adta ki. Ez a tanterv a gimnázi-
umi óraterv alapján (az első,
második, harmadik évfo-
lyamban heti két óra)
előírja az egyes
t e m a t i k a i
egysége-

ket és az ezekre
ajánlott óraszámo-
kat. Ennek értelmében a
második évfolyamban egy
nagy tematikai egység ezt a címet
viseli: Európa és a világ 1815 után, és
a modern nemzetek születése Magya-
rországon. Erre az egységre az évi 66
órából 27 órát ajánl a tanterv. A szá-
munkra most itt érdekes korszak,
vagyis a 19. század első felének taní-
tására két kisebb egységet javasol.

Ez egyik címe: A nemzeti mozgalmak
kibontakozása Magyarországon — gaz-
dasági és politikai fejlődés a reformkor-
ban. A másiké: Az 1848-49-es forra-
dalom és szabadságharc Magyarorszá-
gon. Mindkét tematikai egység bő
teret ad a pedagógus számára, hogy
a reformkor, a forradalom és sza-
badságharc történetét megfelelő
részletességgel tárgyalja a tanítási
órákon. Módja van olyan tanmene-
tet kidolgozni, mely elegendő mér-
tékben és mélységben tárgyalhatja a
korszak történéseit, annak alakjait
és cselekedeteiket.

Mintegy kitérőként megemlíte-
ném, hogy a Magyar nyelv című tan-
tárgy keretében szintén a második
évfolyamban e kor irodalmának tör-
ténetét tanulják, s ennek a két
tárgynak az anyaga kölcsönösen se-
gítheti, erősítheti egymást. (Mind-
össze az a baj, hogy az iroda-

lomtörténeti anyag tárgyalása meg-
előzi a történelmét, s ez az időbeli
kolízió megnehezíti a tantárgyközi
kapcsolatok zökkenőmentes érvé-
nyesítését. Ennek ellenére a reform-
kor irodalmi és művészeti élete, a
forradalom és szabadságharc korá-
nak költészete, illetve ennek tanítá-
sa kölcsönösen kiegészítő jellegű, s
a módszertani eljárások egész sorát
kínálja a 19. század első fele törté-
nelmének megismerésére és megér-
tetésére. Hisz Kölcsey, Vörösmarty,
Petőfi, Arany, Jókai életműve szinte
történeti forrásként szerepelhet a
korszak tárgyalása esetén. 

A tantervi lehetőségek mellett
szólnunk kell a tanulók számára le-
hetőségként kínálkozó tanköny-
vekről is, elsősorban azokról, me-
lyek tanulóink rendelkezésére áll-
nak. Az alapiskolák és a nyolcosztá-

lyos gimnáziumok számára két-

féle tankönyv is elérhető. Az egyik
az Orbis Pictus által kiadott tan-
könyvcsomag harmadik kötete,
mely ezt a címet viseli: Szlovákia az
újkor küszöbén. Ez a tankönyv tan-
könyv-metodikai szempontból ki-
fogástalan munka, tanulni kétség-
kívül jól lehet belőle, a kérdés csak
az, hogy mit. A reformkort és a for-
radalom, illetve szabadságharc tör-
ténetét több tananyag tárgyalja,
igen ingadozó színvonalon. (Ez a
megállapítás a fordítás színvonalá-
ra is vonatkozik.) Kétségkívül hasz-
nálható a Forradalmi Magyarország
című fejezet és a Ľudovít Štúr címet
viselő tananyag. A többi rész arány-
talanságai, tartalmi egyenetlensé-
gei, a korszakról és történéseiről
nem adekvát ismereteket közvetíte-
nek. Emellett a tankönyv mellett
azonban az iskolák nagy részében
megtalálható és a tanulók rendel-
kezésére áll A magyar nép története
tankönyvcsalád második kötete,
mely az 1711-től 1918-ig terjedő
korszakot tárgyalja. Ez a segédtan-
könyv — mely épp a napokban a
szlovák iskolaügyi korifeusok nem-
tetszését is kiváltotta —
módszertani szempontból nem tér

el az Orbis Pictus kiadványai-
tól, ilyen tekintetben tehát

gond nélkül használ-
ható. A tartalmi

proporc iók
azonban

lényeges kü-
lönbséget mutatnak.

A reformkor történetét 5
tananyag, a forradalom és sza-

badságharc történetét négy tan-
anyag tárgyalja. Az alapiskolák szá-
mára kiadott tanterv a 8. osztály-
ban az évi hatvanhat órából nagyjá-
ból húsz órát javasol, bár a tan-
anyag tematikai egységeinek meg-
határozása és címei elrettentőek is
lehetnek, hisz ilyen címeket visel-

Módszertani kalauz a reformkor tanításához
a szlovákiai magyar középiskolákban*

nek, mint: Szlovák nemzeti újjáébre-
dés és a modern szlovák nemzet kiala-
kulása, illetve: Szlovák felkelés 1848-
49-ben. Ám tartalommal ezt maga a
tanár töltheti meg, s ilyen értelem-
ben módja van az általunk tárgyalt
korszak részletes ismertetésére is.

A középiskolák, szorosabban vé-
ve a gimnáziumok ilyen tekintetben
szerencsésebb helyzetben vannak,
illetve lesznek. A 2004-ben jóváha-
gyott tanterv figyelembevételével el-
készült az első osztály számára a
tankönyv, hozzáférhető, használha-
tó. A második osztály számára is el-
készült a tankönyv (a mi korsza-
kunkat, a reformkort, a forradalom
és szabadságharc korszakát ez tár-
gyalja), s örömmel jelenthetem,
hogy épp tegnap a minisztérium
jóváhagyása is megszületett, te-
hát a tankönyv már nyom-
dában van, s megítélé-
sem szerint 2008
januárjában
eljuthat

az iskolákba is.
És hogy hogyan sike-
rült ezt elérni, ebben a fel-
fokozott hangulatban? Ha va-
laki ezt megkérdezi, én sem tudok
rá válaszolni, bár a tankönyv egyik
szerzője vagyok. (Talán a tekintély-
uralmi rendszerek slendriánsága le-
het az oka, ugyanis a most oly sokat
emlegetett miniszteri rendelet a
földrajzi nevek írásáról, csak a szlo-
vák nyelvből fordított tankönyvekre
koncentrált, így eleve elnéztek a
magyar nyelven írott tankönyv fö-
lött.) Az Isten tartsa meg ebben a fe-
lületességben magas minisztériu-
munkat.

A gimnáziumokban a lehetősé-
gek — a reformkor, a forradalom és
szabadságharc történetének meg-
felelő terjedelemű és mélységű ta-
nítására — adottak mind a tanterv,
mind a tankönyvek tekintetében.

Most már csak az a kérdés,
hogy pontos részleteiben mit, de
legfőképp az, hogy hogyan tanít-
sunk. A továbbiakban erről sze-
retnék szólni. Persze nem szen-
tenciákat, kész recepteket ajánla-
ni, pusztán az aránylag hosszú

(lassan már a vége felé járó) peda-
gógusi pályám tapasztalatairól be-
számolni. 

Először vizsgáljuk meg a korszak-
ról megtanítandók tartalmi vonat-
kozásait. A reformkor, vagyis az
1820-as évektől 1849-ig terjedő kor-
szak a rendkívül jelentős, ám még-
sem elegendő változások kora törté-
nelmünkben. A legszerencsésebb —
bizonyos értelemben már módszer-
tani megoldásnak is tekinthető

— ha a magyar társadalom re-
formkori változásainak aspektusa-
it külön-külön tárgyaljuk. Ezekben
a változásokban azonban fejlődési
tendenciák is kitapinthatóak, s ezek
az időrendi rendszert is láthatóvá
teszik. Elképzeléseim a tananyag
beosztásának javasolt módját tartal-
mazzák, ez pedig a klasszikus taní-
tási órával, mint az oktatás művel-
hető formájával számol. Az egyes
tananyag-egységek (vagyis tanítási
órák) címükben mind tartalmazzák
azt a fogalmat, hogy reformkor.

Elsőként ezt javaslom címként: A
reformkor kezdete — gazdaság és társa-
dalom. Ebben az anyagban elsősor-

ban a magyarországi társadalom kö-
zépkori rendi szerveződését kell
megmutatni, ugyanakkor azt is,
hogy ennek megváltoztatása, vagyis
polgári társadalommá való átalakí-
tása szükségszerű követelmény a
reformkor kezdetétől. A gazdaság
állapotának bemutatása, gazdasági
reformprogramok megjelenítése a
másik cél. Széchenyi István reform-
programja forráselemzés segítségé-

vel is bemutatható — erre legal-

kalmasabb a Stádium című
Széchenyi-mű híres pontjainak

közös elemzése. Bár ez a szöveg
rendkívül nehéz, sőt nehézkes,
mégis alkalmas annak bemutatásá-
ra, hogy a gazdasági fejlődést aka-
dályozó feudális törvények megvál-
toztatása mennyire szükségszerű
volt, s hogy ez a szükségszerűség
kényszeríti ki a reformországgyűlé-
sek egyik kulcskérdésének tárgyalá-
sát, vagyis a jobbágyrendszer felszá-
molását. Széchenyi István portréjá-
nak megrajzolása is célszerű mód-
szertani eljárás lehet: akár a róla
készült karikatúrák elemzése is. A
szépirodalmi alkotások ismerete is
felhasználható, hisz Az egy magyar

nábob és Kárpáthy Zoltán arisztok-
ratáinak reformersége kész jellem-
és korrajzot ad, még ha romantikus
színezetben is.

A második egység címe ez lehet-
ne: A reformkor kibontakozása — poli-
tikai küzdelmek. A harmincas és
negyvenes évek országgyűléseinek
történéseit lehet itt fölvázolni. Ki-
mutatni, hogy a formálódó reform-
ellenzék milyen stádiumokon ke-
resztül jut el a negyvenes évek vé-
gére az Ellenzéki Párt megalakulá-
sáig, s az Ellenzéki nyilatkozat,
mint egységes politikai program
megalkotásáig. Kölcsey országgyű-
lési beszédeinek (A szatmári adózó
nép állapotáról) vagy Kossuth ve-
zércikkeinek (pl. Adózzunk című

írásának) elemzése a tanítási
órán is megoldható. Az

alap-, de a középisko-
lákban is elkép-

zelhető egy
szerepjá-

ték, melyen egy
országgyűlési vitát,

persze megadott témával
(pl. örökváltság, köztehervise-

lés) és ismert szereplőkkel is be le-
het mutatni. Külön figyelmet érde-
mel Széchenyi és Kossuth vitája
vagy a Védegylet-mozgalom gazda-
sági és politikai szerepe. Az Ellen-
zéki Párt megalakulásában már
Batthyány Lajos is vezető szerepet
játszott, nem véletlen lett elnöke,
majd később az első miniszterel-
nök. Az ő portréjának megrajzolá-
sát azonban érdemes a forradalom-
ról szóló részben végezni.

A reformkor tanításában harma-
dik tematikai egységnek az alábbi
címet javasolnám: A reformkor és a
nemzeti eszme. A „Haza és haladás”
Kölcsey-féle jelszavának az egysé-
gében kell ezt bemutatni. A polgá-
ri nemzeteszme kialakulásának fo-
lyamatát kell végigkövetni a rendi
nacionalizmustól a liberális nem-
zetfelfogás megjelenéséig. Az or-
szággyűlésekben az 1790-től zajló
nyelvi viták történeti áttekintésével
lehet érzékeltetni, hogy az új nem-
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A Selye János Egyetem COME-

NIUS Pedagóiai Intézete és az

SZMPSZ Léva-Nagykürtös Régió

Területi Választmánya akkredi-

tált pedagógusképzést szerve-

zett. A képzés a drámapedagó-

gia, drámajátékok elméletének

és gyakorlatának ismertetését,

valamint a pedagógiában betöl-

tött szerepét tűzte ki célul.

A képzés 2007.október 25-én a
százdi Rózsa Panzióban 26 résztve-
vővel vette kezdetét. Az oktatást és
nevelést  vonzó, játékos és laza fo-
lyamatként mutatták be előadóink,
amellyel élményszerűvé válhat az
oktatás. Kreativitásra, gondolko-
dásra serkentett minden feladat. A
drámapedagógia segítségével meg-
tanultuk az elméleti tananyag gya-
korlatban való alkalmazását. A
munkakedv, a bizalom, az alkotó-
képesség egy pedagógusból sem hi-
ányzott. Kis- és nagycsoportokban
oldottuk meg feladatainkat. Egy
csoport csak akkor működhet jól,
ha jó a vezető. Ez a bölcsesség ezen
a képzésen is érvényesült. Dinami-
kus csoportok alakultak ki a felada-
tok végrehajtására. 

Ezúton szeretnék minden részt-
vevő nevében köszönetet mondani
vezetőinknek, Szabó Csilla és Vára-
dy Kornélia pedagógusoknak, akik
a móka mellett arról gondoskod-
tak, hogy világos játékszabályok
mellett gazdag nevelési jellegű
anyag bontakozhasson ki.  Vidám

hangulatban teltek a foglalkozások.
A játékok közben, a jelenetek ösz-
szeállításánál az emberi és a szak-
mai kapcsolatok is erősödtek.

Nagy szükség van az ilyen és ha-
sonló jellegű pedagógusképzések-
re, mert teret adnak minden olyan
pedagógusnak, akik új módsze-

rekre és hasznos tapasztalatokra
vágynak. 

Kedves Pedgagógusok! Ha lehe-
tőségetek adódik egy-egy képzésen
részt venni, ne sajnáljátok szabad-
időtöket, fáradságotokat a jó ügy
érdekében!

Jankó Mária

Drámapedagógiai képzés Százdon

A drámapedagógiai 
képzés folytatódott
A Bodrogközi és Ung-vidéki Kulturális Központ szervezésében nyitott

szakmai képzéssor folytatódott november 9-én és 10-én a színjátszó cso-
portok vezetői, illetve a drámapedagógia iránt érdeklődők számára. A két-
napos, NKA által támogatott rendezvénynek a nagykaposi Magyar Ház
adott otthont, amelyben egy jó hangulatú együttgondolkodásra, közös
munkára került sor. Az előadókkal: Csepi Zsuzsa bábos – Dunaszerdahely,
Berger Gyula mozgásművész – Budapest és Szivolics Vilmos  jógaoktató –
Királyhelmec, valamint a résztvevők nagyrészével immár három éves kap-
csolatban áll központunk,így a munka folyamatossága biztosított.

A képzés két szekcióban zajlott – színpadi mozgás, valamint a bábo-
zás alapjai. Képzéssorozatunknak kiegészítő részét képezik a meditációs
technikák elsajátításai, amelyek rohanó világunkban lassan nélkülözhe-
tetlen túlélő módszerekké válnak. Simon Lívia, szakelőadó, 

Bodrogközi és Ung-vidéki Kulturális Központ

”A királyfi, aki az egész világon létezett” című mesejelenet dramatizálása (Fotó: Lendvay Tibor)

Zene és mozdulat együtthatása Berger Gyula budapesti mozgásművész vezetésével
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zeti identitásnak hogyan válik
szerves részévé a nyelv, s a nyelv-
ben megvalósuló kulturális hagyo-
mány, közösségtudat. Ám azt is be
kell mutatni, hogy a nemzeti újjá-
ébredésnek nevezett  folyamat a
soknemzetiségű ország nem ma-
gyar népeinél is végbemegy, s ez a
negyvenes évekre, az államnyelv-
ről szóló törvény elfogadása körüli
időkre, tragikus szembenállást
eredményez, s ezt az ellentmon-
dást igazán föloldani a liberális el-
lenzék képtelen. Ezt jelzik Kossuth
írásai, Széchenyi 1842-es akadémi-
ai beszéde és Wesselényi röpirata a
szláv nemzetiség ügyében. A szlo-
vák felirati folyamodvány 1842-es
szövege már érzékelteti azt is, hogy
a születőben lévő új nemzeti iden-
titásnak a nyelv lesz a legfontosabb
eleme. Érdemes bemutatni az
egyes nemzeti mozgalmak politi-
kai programjának kiformálódását
is, mert ezek bizonyos elemei — kü-
lönösen a területi követelések meg-
fogalmazása — majd a forradalom
és a szabadságharc idején az ellen-
forradalom oldalára állítja a nem-
zetiségeket.

A reformkort bemutató negyedik
tematikai egység címe ez lehetne: A
reformkor és a nemzeti művelődés. En-

nek a tananyagnak a tárgyalása a
legkönnyebb feladatok közé tarto-
zik az egész reformkor történeté-
ben. Két okból is: azok az ismere-
tek, melyek a témakör tartalmát je-
lentik más tantárgy (Magyar nyelv
és irodalom) anyagában részletesen
tárgyaltatnak. A reformkor: a hú-
szas, harmincas és negyvenes évek

a magyar nemzeti kultúra kibonta-
kozásának igazi fénykorát jelentik.
Ám ennek bázisaként a háttérben a
változó, polgárosodó társadalmat
kell megláttatni. Ahhoz, hogy Pest-
Buda és a vidék jelentősebb városai
a kibontakozó nemzeti kultúra
helyszínei lehettek, jelentős társa-
dalmi változásoknak is be kellett

következniük. A rendi társadalom
felbomlási folyamata először az új,
köztes társadalmi rétegek megjele-
nését teszi lehetővé (ez az összefog-
lalóan honorácioroknak nevezett
csoport), melyek az új kultúra hor-
dozói és terjesztői lesznek. A gazda-
sági fejlődés következtében meg-
erősödő városi polgárság pedig en-
nek a kultúrának a legfőbb fogyasz-
tója. Egyfajta kronológiai rendben a
nemzeti kultúra intézményrendsze-
rének létrejöttét a legkönnyebb fi-
gyelemmel követni: Akadémia,
Nemzeti Múzeum, Nemzeti Szín-
ház, kulturális és irodalmi társasá-
gok alapítása, irodalmi és egyéb la-
pok indítása. Olyan ismeretek ezek,
melyek segítenek megértetni az
egész reformkor történelmi szere-
pét és helyét a nemzeti történelem-
ben. Korabeli leírások: John Paget
szövege, Petőfi szövegei a népies
kultúra és irodalom szerepéről, a
Kisfaludy Társaság pályázatainak
szövegei segítenek ennek feldolgo-
zásában. A városiasodás folyamatát
pedig Podmaniczky Frigyes vissza-
emlékezéseinek szövegelemzése se-
gíthet megértetni.

Kovács László 
(A következő számban az 1848/49-

es forradalom és szabadságharc temati-
kai egységeivel folytatjuk)

* (Elhangzott a Batthyány-konferen-
cián Pozsonyban, 2007. nov. 24-én)

A korszak tanítását nagyon segítheti a különféle művészeti ágak — a képzőművészet, az irodalom és a filmművészet — alko-

tásainak bemutatása és elemzése is. 

Nem hal meg az, ki milliókra költi / Dús élte kincsét, ámbár napja múl; / Hanem lerázván, ami benne földi, / Egy éltető

eszmévé fínomul, / Mely fennmarad s nőttön nő tiszta fénye, / Amint időben, térben távozik; /Melyhez tekint fel az utód

erénye: / Óhajt, remél, hisz és imádkozik. (Széchenyi emlékezete)
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A Tudományos Diákkörök Or-
szágos Konferenciája (TUDOK)
igazi magyar sikertörténet: az
1996-tól évente megrendezett or-
szágos versenyek győztesei és dí-
jazottjai közül sokan ma már a vi-
lág legkülönbözőbb pontjain vé-
geznek kutatómunkát, a fiatalab-
bak a tanulás mellett  aktívan
részt vesznek anyaegyetemük tu-
dományos tevékenységében. Csu-
pa olyan egyéniség, akikről még a
jövőben sokat olvashatunk, hall-
hatunk.  Annál is inkább fontos e
tehetségkutató és – támogató tevé-
kenység, mivel Közép-Európa va-
lamennyi államában a nemzeti
össztermék töredékét fordítják a
tudományos kutatásokra, mint a
világ boldogabb országaiban. An-
nak ellenére, hogy nyersanyagok-
ban szegények, annak dacára,
hogy az emberi szellem a legna-
gyobb kincs, a tehetség kibonta-

koztatása a leggyorsabban megté-
rülő beruházás. Persze csak azok-
nak, akik e tehetségeket erkölcsi-
leg és anyagilag is megbecsülik. 

A hazai magyar diákok a közel-
múltig csak a szlovák tudományos
diákköri vetélkedőkön vehettek
részt, ahol – a versenykiírásból adó-
dóan – államnyelven kellett bemu-
tatniuk munkáikat. Talán mondani
sem kell,  ez hátrányosan érintette
őket, tekintve, hogy munkáik meg-
védésénél sokat nyom a latban,
hogy milyen frappánsan, okosan ér-
velve tudja az ember élőszóban kife-
jezni magát. Emiatt is nagy jelentő-
ségű a Szlovákiai Magyar Pedagógu-
sok Szövetségének azon kezdemé-
nyezése, hogy a magyarországi ver-

senyekbe is bekapcsolja  diákjain-
kat. A tavalyi, TUDOK 2006 verseny
szlovákiai döntője bemutató jellegű
volt, amelyből a magyarországi szer-
vezők meghívásos alapon választot-
ták ki a legjobbakat. A helyzet az
idén gyökeresen megváltozott. Még-
hozzá pozitív irányban, ami nem kis
dolog abban a térségben, amelyben
a népnyelv szerint az égvilágon min-
den lehetséges. Elsőként érdemes
kiemelni, hogy Pék László, az
SZMPSZ elnöke és  Hecht Anna al-
elnök, a verseny főszervezője szívós
munkájának eredményeképpen si-
került elérni, hogy az Oktatási Mi-
nisztérium hivatalosan is szlovákiai
országos versennyé nyilvánította a
rendezvényt, amelyet anyagilag is tá-
mogatott. A magyarországi szerve-
zőkkel pedig elismertették, hogy ez
a seregszemle immár hivatalosan is
a Kárpát-medencei döntő válogató-
versenye lett, amelyre az egyes szak-
mai zsűrik ajánlása alapján jutnak el
a legjobbak a 2008 márciusában
megrendezendő nagy seregszemlé-
re. A dunaszerdahelyi  főszervezők,
Kulcsár Andrea, a Mezőgazdasági és
Élelmiszeripari Középiskola, vala-
mint Gáspár Mária és Masszi János,
a Vámbéry Ármin Alapiskola igaz-
gatóhelyettesei, Fibi Sándor igazga-
tó, Rigó Zoltán tanár és Hecht Anna
a tavalyihoz hasonló lelkesedéssel

végezték munkájukat. Bár ez idén
csak félszáz pályamű érkezett, a
színvonal is hullámzó volt, minden-
képp előrelépésről beszélhetünk: a
legtöbb diák rutinosabban, szuveré-
nebbül adta elő mondandóját. 

Ezúttal is bebizonyosodott, hogy
a tanár teszi az iskolát: akik megfe-
lelőképpen foglalkoztak a kiemel-
kedő tehetségekkel, ott az ered-
mény sem maradt el. De ebben
nincs semmi újdonság: immár egy
évszázada tudott, hogy a nagy ma-
gyar sikertörténet, a „marslakók in-
váziója”, világhírű tudósaink külföl-
di karrierje mögött olyan magyar ta-
náregyéniségek állnak, mint Jedlik
Ányos, Eötvös Loránd, Kármán
Mór, Rátz László, Mikola Sándor,

Ortvay Rudolf és Öveges József,
akiknek keze alól nemzetközileg el-
ismert szaktekintélyek, Nobel-díja-
sok kerültek ki. 

Az idei megmérettetésen össze-
sen hat zsűri bírálta el a legtehetsé-
gesebb nyolcadikos-kilencedikesek
és a középiskolások munkáit. Közü-
lük többen dicséretben részesültek,
a továbbjutókat viszont szigorú
kulcs szerint lehetett kiválasztani.
Egyrészt a Kárpát-medencei ver-
seny résztvevőinek korlátozott lét-
száma miatt, másrészt szakmai
szempontok alapján. 

A fizika-földrajz szekcióból az ér-
sekújvári Czuczor Gergely alapis-
kola diákjai, Ürge László: Az uni-
verzum rejtélyei és Csontos Edina:

Mars a vörös bolygó pályamunkájá-
val jutottak tovább, az agrártudo-
mányiból a dunaszerdahelyi Mező-
gazdasági és Élelmiszeripai Közép-
iskola  tanulói,  Bóžing Tibor: Nyúl-
tenyésztés a háztáji gazdaságban
valamint Takács Attila: Kertek a
múltban és jelenben munkái bizo-
nyultak a legjobbnak, a kémia és
környezetvédelem csoportban a po-
zsonyi Magyar Alapiskola és Gim-
názium diákjai, Karim Aziz Dávid:
Növényvédőszer-maradványok
vizsgálata a felszíni vizekben, vala-
mint Balázsy Judit és Karim Aziz
Dávid: Laboratóriumi szorpciós-de-
szorpciós kísérletek  és az ekecsi
alapiskola tanulója, Pintér Zsuzsan-
na: Az utak sózása télen, mint kör-
nyezeti probléma  dolgozatai vitték
el a pálmát, a biológia és környezet-
védelem területén a legjobbak a
dunaszerdahelyi Mezőgazdasági és
Élelmiszeripari Középiskola diákjai
Bugár Bernadett és Varga Éva: A tő-
kési-ág védelmében, valamint az
ekecsi alapiskola diákjai Inczédy
Lilla és Puzsér Tamás: Kulturált sze-
metelés című munkái voltak. 

Bár a legkevesebben a műszaki
tárgyak és számítástechnika szekci-
óban versenyeztek, a színvonal
rendkívül magasnak találtatott. A
Füleki Gimnázium diákjai, Sipos
Péter és Singlár József saját számí-
tógép-programot dolgozott ki, az
előbbi elmélyültebbet, míg az utób-
bi rendkívül látványosan brillírozott
a nehéz mezőnyben. Jankovič Péter,

a komáromi Gépipari Szakközépis-
kola végzős diákja külön dicséret-
ben részesült élethű kamion-mo-
delljeiért, amelyek bármelyik ipar-
művészeti kiállítás díszei lehetné-
nek, viszont a versenykiírás – amely
szerint természettudományi és mű-
szaki pályamunkák vehetnek csak
részt a döntőben – megakadályoz-
ták, hogy a zsűri tovább juttassa. A
magyarországi szervezők viszont
ígéretet tettek arra, hogy megpró-
bálják versenyen kívül, bemutató
jelleggel szerepeltetni e tehetséges
fiatalt a gödöllői döntőn.

A szakmai zsűrik szigorúságára
jellemző, hogy az orvostudományi
szekcióból nem javasoltak tovább-
jutót.

A díjazottak értékes könyvjutal-
makban részesültek az említett Kul-
turális Minisztériumon kívül Duna-
szerdahely Város önkormányzatá-
nak, Lilium Aurum és Kalligram
Könyvkiadónak, a Pantha Rei köny-
vesháznak és a budapesti Termé-
szet Világa Alapítványnak köszön-
hetően.

Ezúttal is bebizonyosodott, hogy
tehetségben tájainkon sincs hiány.
Rajtunk múlik,  a mi felelősségünk,
a mi kötelességünk, hogy felfigyel-
jünk rájuk, egyengessük útjukat,
hogy szabadon kibontakozhassa-
nak. Hogy bebizonyíthassuk ma-
gunknak és a világnak egyaránt,
hogy tájainkon sem csak a pénz-
hatalom- és sikerhajhászás az élet
legfőbb célja. Ozogány Ernő
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Jobbról a fizika-földrajz zsűri elnöke Dr. Radnai Gyula fizikus, kandidátus, az

ELTE tanára, mellette Dr. Both Előd, a Magyar Űrkutatási Iroda igazgatója, aki

a rendezvény előadója is volt. A háttérben Révész Tamás (Budapest) a Kutató

Diákok Szövetsége elnöke

(Fotó: Szili István János)

A képen jobbról Staar Gyula, a Magyar Örökség-díjas Természet Világa lap főszer-

kesztője, aki a lapukban folyó tehetségkutatásról és diákpályázataikról tartott is-

mertetőt, balról Rigó Zoltán, a Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Középiskola in-

formatika tanára, aki a rendezvényen a műszaki feltételeket biztosította

A TUDOK kárpát-medencei döntŒjébe jutott diákok
A Szlovákiai Tudok versenyrŒl a bíráló bizottságok döntése alapján a gödöllŒi
kárpát-medencei döntŒbe a következŒ tanulók jutottak tovább: 

➭ Fizika-földrajz
Ürge László (Czuczor Gergely AI - Érsekújvár): Az univerzum rejtélyei 
Csontos Edina (Czuczor Gergely AI - Érsekújvár): Mars, a vörös bolygó 

➭ Mıszaki tárgyak, számítástechnika
Sipos Péter (Gimnázium – Fülek): Adatok feldolgozása – My SQL nézegetŒ 
Singlár József (Gimnázium Fülek): My School Manager 

➭ Agrártudomány: 
BóÏing Tibor (MezŒgazdasági és Élelmiszeripari Középiskola – Dunaszerdahely):
Nyúltenyésztés a háztáji gazdaságban 
Takács Attila (MezŒgazdasági és Élelmiszeripari Középiskola – Dunaszerdahely):
Kertek a múltban és jelenben 

➭ Kémia és környezetvédelem: 
Karim Aziz Dávid (MTNYAG Pozsony, Duna utca): 
NövényvédŒszer-maradványok vizsgálata a felszíni vizekben  
Balázsy Judit és Karim Aziz Dávid (MTNYAG Pozsony, Duna utca): 
Laboratóriumi szorpciós-deszorpciós modellkísérlet 
Pintér Zsuzsanna (AI Ekecs): Az utak sózása télen, mint környezeti probléma  

➭ Biológia és természetvédelem: 
Bugár Bernadett és Varga Éva (MezŒgazdasági és Élelmiszeripari Középiskola –
Dunaszerdahely): A TŒkési-ág védelmében  
Inczédy Lilla és Puzsér Tamás (MTNY AI –Ekecs), Kulturált szemetelés

Kulcsár Andrea, szervezŒ

A rendezvény házigazdái: Fibi Sándor, Hecht Anna, Pék László, Hulkó Gábor
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A fenti címmel valósult meg

Vágsellyén 2007. szeptember

14-én a Pozsonyi Állami Levél-

tár helyi fiókintézete szervezé-

sében az a konferencia, amely-

nek előadói neves hazai és kül-

földi szakemberek voltak. 

A konferenciát Novák Veronika,
a vágsellyei levéltár igazgatója kez-
deményezte, akitől megszokhattuk
már, hogy Vágsellyén évi rendsze-
rességgel szervez olyan konferenci-
ákat, amelyek jelentősen hozzájá-
rulnak a térség történelmének és
helytörténetének árnyaltabb megis-
meréséhez. 

A latin peregrinatio kifejezés ide-
gen földön való tartózkodást, ill.
utazást jelöl. Külföldjárás már a kö-
zépkortól kezdve létezik; akkor ezt
peregrinációnak, a benne résztvevő
diákokat, értelmiségieket peregri-
nusoknak nevezték. A legismertebb
magyar peregrinusok: Csezmicei Já-
nos, ismertebb nevén Janus Panno-
nius (1434-1472), Szenczi Molnár
Albert (1574-1634), Szepsi Csombor
Márton (1595-1622), Apáczai Csere
János (1625-1659). Az európai egye-
temeket sorra látogató – akár több-
éves vándorutat vállaló – diákok
emlékkönyvei egy-egy ország műve-
lődéstörténetének nemcsak érde-
kes dokumentumai, hanem fontos
forrásai is.

A 11-13. században
sorra alakultak a nagy
vonzáskörzettel bíró
európai egyetemek,
oktatási intézmé-
nyek, ahol a "ke-
resztény Európa"
fiataljai felsőfo-
kon sajátíthatták
el a tudományo-
kat. Bár a magyar
diákok peregri-
nációja a közép-
kor óta ismert,
magával a foga-
lommal inkább
csak a szakiroda-

lomban találkozunk. Feltehetően
azért, mert még mindig nincs teljes
képünk arról, hogy egy-egy vidék
hány vándordiákot bocsátott útjára,
hogy a külföldi egyetemeken (Né-
metországban, Hollandiában, Ang-
liában, Olaszországban, Ausztriá-
ban, stb.) szerzett tudásukat és ta-
pasztalataikat itthon kamatoztas-
sák, mint ahogy arról sincs tudomá-
sunk, hogy a külföldi egyetemekről
hazatért diákoknak milyen hatásuk
volt egy-egy térség gazdasági, kultu-
rális vagy tudományos fejlődésére,
illetve milyen szerepük volt a helyi
társadalmakban. 

E helyen nem áll módunkban fel-
sorolni a konferencia minden elő-
adását, de föltétlenül említést érde-
mel Szögi László, az ELTE Központi
Könyvtárának és Levéltárának igaz-
gatója, a külföldi egyetemjárásról
szóló tanulmányok közismert szer-
zője. Ő vezette azt a kollektív vállal-
kozást, amelynek eredménye az
1919 előtti, magyarországi illetékes-
ségű diákság külhoni tanulmányai-
nak teljes feltérképezése a mohácsi
vész és a Monarchia bukása közötti
időszakban. Nem véletlen tehát,
hogy a konferencia előadói közül a
címben jelzett témát ő járta körül a
legteljesebben.

Szögi László kutatásaiból tudjuk,
hogy a magyarországi peregrinu-
sokról „A legelső, még bizonytalan

adat 1117-ből való, amikor a Párizs-
tól északra fekvő  laoni dóm-iskola
egyik tanárának sírkövére ráírták,
hogy pannóniai diákokat is tanított.
Egyesek szerint ez Lukács
esztergomi érsek volt, akit
később nagyon művelt
emberként tartottak
számon. Az 1150-es
évekből, Párizsból
már biztos adata-
ink vannak. A 12. szá-
zad végén, a 13. elején a
magyar diákok eljutot-
tak például Bolognába
és Padovába.

1196-ból oxfordi bejegyzés is van:
Magyarországi Miklós és testvére
tanult Angliában. Ezek azonban
szórványadatok. A rendszeres tanu-

lás a 13. században mu-
tatható ki; döntően

Itália és Párizs felé
visz a diákok út-
ja.”

A 16–18. század-
ban nagyjából

egyensúlyban van a
protestáns és a katoli-

kus peregrináció. A Moh-
ács utáni korszakot vizsgál-

va jelentős Bécs vonzása és

Csallóközi és mátyusföldi diákok
peregrinációja

az osztrák birodalom területére irá-
nyuló peregrináció. A 19. század-
ban szembetűnő a holland, a német
és svájci egyetemjárás túlsúlya. 

A vágsellyei konferencia kísérő
rendezvénye volt annak a kiállítás-
nak a megnyitása, amely szorosan
kapcsolódott a konferencia témájá-
hoz. Anyaga három fő részre oszlik:
1. A középkori külföldi és magyar-
országi egyetemek keletkezése és
kialakulása, különös tekintettel a
felföldi régiókra. 2. A csallóközi és
mátyusföldi diákok peregrinációja,
amely az egyes települések szintjére
lebontva mutatja be, honnan hová
irányult a diákok külföldi útja. 3. A
régió azon középfokú intézményei-
vel ismerkedhetünk, amelyek az
egyetemi képzésre készítették fel a
diákokat. 

A kiállítás bő írásos és tárgyi
anyagát az a sok szemléletes térkép
teszi élvezetessé és érdekfeszítővé,
amelyek által a bemutatott témakö-
rök szinte személyes kapcsolatba
kerülnek a látogatóval.  

A kiállítás az egész iskolai év fo-
lyamán nyitva tart, és a levéltár dol-
gozóinak a szakszerű vezetésével
várja az iskolákat és a tanárokat.
Nemcsak a történelmet tanítókat
várják, – bár elsősorban nekik len-
ne fontos a téma megismerése – ha-

nem mindenkit, aki számára nem
közömbös a helytörténet ismerete. 

Összegzésképpen elmondhatjuk,
hogy nagy szükség van az ilyen és
hasonló tudományos konferenciák-
ra és ismeretterjesztő kiállításokra.
Sajnálattal kell azonban megállapí-
tanunk, hogy a konferencia terme
szomorúan üres volt. Számomra el-
sősorban a tanárok hiányoztak. Ne-
héz megállapítani, hol történt mu-
lasztás, a meghívók nem érkeztek-e
meg idejében, vagy a levéltár dolgo-
zói élnek-e jogos panasszal: az évről
évre megrendezett konferenciájuk-
ra hiába szólítják meg az iskolákat,
a tanárok érdeklődése messze a vá-
rakozáson alul marad. Reméljük,
hogy az SZMPSZ Galánta-Vágsellye
Területi Választmánya és a Vág-
sellyei Állami Levéltár közös szerve-
zései a jövőben majd gyümölcsö-
zőbb együttműködést eredményez-
nek.

Végezetül szeretném felhívni a
régióbeli osztályfőnökök figyelmét,
hogy egy-egy rövid kirándulást
megérdemel nemcsak a fent vázolt
kiállítás, hanem az annak helyt adó
reneszánsz kastély is, amely Páz-
mány Péter és Vak Bottyán által a
magyar művelődéstörténetnek is
fontos eleme. 

Szanyi Mária

A kiállítás megnyitója, balról a második Szögi László, a magyar peregrinusok

elkötelezett kutatója

A Magyar Királyi

Egyetem 

huszárruhája

A Pesti Magyar

Királyi Egyetem

doktori címre 

jogosító oklevele

Szakmai találkozó Tornalján
A tornaljai Kazinczy Ferenc Magyar Tanítási Nyelvű Alap-

iskolában 2007.október 25–én szakmai találkozóra került
sor a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége égisze
alatt. Téma: az iskolai integrációról.

A sajátos nevelési igényű tanulók iskolai integrációja
szerencsés témaválasztásnak bizonyult, mivel régiónkban
egyre több iskola lép az iskolai integráció kissé göröngyös
útjára. Rendezvényünkön 16 alapiskola 44 pedagógusa
vett részt. 

Előadónk Mgr. Marián Slanina, a losonci Gyermekinteg-
rációs Központ speciális pedagógusa volt, aki több éve fog-
lalkozik tanulási vagy viselkedési zavarokkal küzdő és men-
tálisan sérült gyermekekkel. 

A tornaljai Kazinczy Ferenc Magyar Tanítási Nyelvű
Alapiskola nevében Juhász Eszter, az iskola speciális peda-
gógusa köszöntette a megjelent kollégákat. Rövid beveze-
tője után Mgr. Marián Slanina átfogó képet nyújtott az is-
kolai integráció törvényi szabályzásáról, az egyéni fejlesz-
tési programok és az egyéni fejlesztési tervek kidolgozásá-
nak alapelveiről. Kiemelte a speciális pedagógusok szere-
pét az iskolai integráció folyamatában:

„Az iskolai integráció felvállalása az iskolavezetés és a tantes-
tület közös döntése kell, hogy legyen. A sajátos nevelési igényű ta-
nulók oktatásához meg kell teremteni a tárgyi és személyi feltéte-
leket. A befogadó iskolákban speciális pedagógusokra van szük-
ség, akik segítik az Önök munkáját.”

Az előadás után azon pedagógusok, akik egyéni konzultá-
cióra jelentkeztek, módszertani tanácsot kaptak vendé-
günktől és az alapiskola speciális pedagógusától.

A tornaljai Kazinczy Ferenc Magyar Tanítási Nyelvű Alap-
iskolában megrendezett szakmai találkozó az együttgondol-
kodás szellemében telt.

Körvonalazódtak a sajátos nevelési igényű tanulók iskolai
integrációjának legégetőbb kérdései:
■ szakemberek, speciális pedagógusok alkalmazása a befo-

gadó iskolákban;
■ a kisiskolák részére utazó, speciális pedagógusi hálózat

létrehozása; 
■ a tanulási zavarokkal és viselkedészavarral küzdő tanulók

egyéni fejlesztési tervének és értékelésének egységes
módszertani szabályozása;

■ az individuálisan integrált, mentális sérült tanulók óra-
rendjének és a hagyományos órarendek összehangolása.

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének régi-
ónkban működő alapszervezetei tevékenyen részt vesznek
az iskolai integrációt érintő helyi problémák orvoslásában. 

Reméljük, a jövőben hírt adhatunk további munkánkról e
folyóirat hasábjain is.

A szervezők nevében 
Juhász Eszter, a tornaljai Kazinczy Ferenc Magyar Tanítá-
si Nyelvű Alapiskola speciális pedagógusa
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Az anyanyelvű oktatás vállalásáról
Kell-e bizonygatni azt, ami termé-

szetesnek tűnik, aminek magától ér-
tetődőnek kellene lennie, vagy való-
ban ki kell mondanunk, hogy a vi-
lág nagyon megváltozott körülöt-
tünk, és ehhez a lehető legmegfele-
lőbb módon alkalmazkodni kell?
Egyénenként önmagunk számára, a
globális világ manipulált embere
számára, és közösségünk számára is
értelmezni kell helyzetünket. Ki kell
deríteni, hol vannak a kapaszko-
dók, az alapértékek, melyeket elfo-
gadunk, melyekre építeni lehet, me-
lyek eligazodást adnak az életben.
Fontos-e ma a hit, a ragaszkodás, a
tisztánlátás, a lélek nyugalma, vagy
csak az érdekek számítanak, s csu-
pán a véletlenek befolyásolják éle-
tünket? Létünk bonyolult labirintu-
sában az emberek és közösségek
mégis célokat fogalmaznak meg a
tisztességes élet érdekében. Milyen
eredménnyel jár a tudatos építke-
zés, vagy élethelyzeteink megoldá-
sát a körülményekhez való ösztönös
igazodásra kell hagynunk? Milyen
ma az egyén és a közösség viszo-
nya? Számítunk-e egymásra, gon-
dunk van-e másokra?  

Ilyen és ehhez hasonló kérdések
merülnek fel bennem, amikor a
szlovákiai magyar közösségen belül
elsősorban a kétnyelvű környezet-
ben, a szórványban, a városokban,
a vegyesházasságokban élők anya-
nyelvű vagy többségi iskola válasz-
tásának dilemmáján töprengek. Kö-
zösségi szinten tudatosítjuk azt,
hogy a nagy többség a magától érte-
tődő utat választja, vagyis gyerme-
két jó színvonalú anyanyelvi okta-
tásban kívánja részesíteni. Azt vall-
ja, hogy azon nyelven kell a tudo-
mányok alapjait elsajátítani az isko-
lában, melyet a gyermek a család-
ban megtanult, melyhez érzelmileg
kötődik, mely több mint a kommu-
nikáció eszköze, mely személyisé-
gének megbonthatatlan része.
Hogy a tudásbővítés milyen körei-
vel, lehetőségeivel találkozik ké-
sőbb, a tehetségétől, nyelvérzékétől,
szorgalmától, állhatatosságától, mo-
tiváltságától, a környezetével való
kapcsolatától és még nagyon sok
egyébtől függ.

Hogy milyen szempontok alapján
döntenek annak a 15-20 százalék-
nyi, számosságában mégis csak je-
lentékeny csoportnak a tagjai, akik
másképpen gondolják az e világi
boldogulás útját, arra sok magyará-
zat van. Például a szülőknek a hiá-
nyos szlovák nyelvismeret miatt a
többségi környezetben elszenvedett
kudarcélményei, a munkahelyi rá-
hatások, az asszimilációtól remélt
előnyök, a vegyesházasságokban a
„békesség kedvéért” megtett gesz-
tus, a szülők közömbössége a prob-
léma iránt, a történelmi időszakok
következményeinek máig munkál-

kodó hatása és a további indokok
mind-mind hivatkozási alapul szol-
gálnak.

Vajon mi segíthetné az anyanyel-
vű iskola választásának esélyeit? 

Bizonyára jót tenne, ha a családi,
rokonsági, baráti kötődések meg-
erősödnének, ha a lakótelepen élők,
vagy a csonka családok nem marad-
nának magukra gondjaikkal. Ha az
önkormányzatok és a települések la-
kossága még jobban együttműköd-
ne az iskolákkal a pedagógiai elvek,
a fenntartó és a szülők által megfo-
galmazott elvárások alapján végzett
eredményes munka érdekében. Ha
településeinken rangja lenne a kul-

turális és társadalomszervező mun-
kának, ugyanúgy, mint az anyanyelv
használatának. 

Sajnos fiataljaink nem vállalnak
szerepet, vagy kirekesztődnek a kis-
közösségek, a civil és a kulturális
szervezetek tevékenységéből, elma-
radnak a rendezvényekről. Kapcso-
lat hiányában az egyházak is csak
kis mértékben tudják támogatni a
fiatal családokat az értékek tovább-
adásában. Problémaként jelentke-
zik a fiatalok tömeges külföldi mun-
kavállalása, mely a családalapítási
szándékok háttérbe szorulását, idő-
beli kitolódását eredményezi.       

Több térségben a roma gyerme-
kek iskolai integrációjával is nehe-
zen birkózik meg a helyi közösség.
A nem roma családok egy része ide-
genkedik olyan iskolába íratni gyer-
mekét, ahol kedvezőtlen a diákcso-
port szociális összetétele. Sajnálatos
az is, hogy a roma gyermekek okta-
tását segítő, különféle támogatások-
ra épülő programok az átgondolt és
speciális megoldások hiánya miatt
eddig nem hoztak átütő sikert.

Célszerű lenne felmérni, illetve ér-
tékelni az eddig megvalósuló
beíratkozási programok és az oktatá-
si-nevelési támogatás hatását és ha-
tékonyságát is. A további támogatá-

sok hasznosulása érdekében tisztá-
zásra vár, hogy az ajándékcsoma-
goktól a szociális jellegű támogatá-
son át az iskolák felszereltségének
javításáig mi szolgálja leginkább az
amúgy is a magyar iskolát választó,
illetve mi motiválja jobban az inga-
dozó szülőket döntésük során. Jó lát-
ni, hogy ebben az évben a magyar is-
kolák beíratkozási programjából az
eddig bekapcsolódott szervezeteken
kívül az MKP Ifjúsági Csoportja is
részt vállal. Aktivitásaik arra irányul-
nak, hogy a korban hozzájuk közel
álló szülőkkel kapcsolatot teremtve
meggyőzzék az ingadozókat az anya-
nyelvű oktatás fontosságáról.  

A pedagógusok és a szülők több-
ségének egybehangzó véleménye
az, hogy a színvonalas oktatás és a
szabadidős tevékenységek széles
skálája teszi az iskolát vonzóvá. Az
anyanyelv csodálatos világának és a
kulturális örökségnek a megismeré-
se, a történelmi események elfogu-
latlan értelmezése, a természettudo-
mányi tantárgyakban való jártasság,
az informatikai készségek elsajátítá-
sa, a személyiség fejlődését segítő
nevelés, a tehetségek és a különle-
ges gondoskodást igénylő diákok
felkarolása, a diákok pályaválasztási
és továbbtanulási eredményei mind-
mind olyan eleme az iskolai munká-
nak, melyre a szülők odafigyelnek. 

Az egyre vegyesebbé, multikul-
turálissá váló környezetünkben,
mindennapi érintkezéseinkben a
két- és többnyelvűség szükségszerű-
vé válik. Az idegen nyelvnek és a
szlovák nyelvnek, mint környezet-
nyelvnek, kommunikatív módsze-
rekkel történő elsajátítására szintén
hangsúlyt kell helyezni. A szülők
igényként fogalmazzák meg a jó
szintű szlovák nyelvtudást, mely a
társadalmi beilleszkedés szempont-
jából hasznos és szükségszerű nem-
csak a szlovák, de a vegyes lakossá-
gú területeken is. A schengeni hatá-
rok decemberi kiterjesztésével térsé-
günkben, remélhetőleg, mind a ma-
gyar nyelv, mind a két- és többnyel-
vűség felértékelődésére, s így a ma-
gyar tanítási nyelvű iskolák verseny-
képességének megerősödésére is
számíthatunk. Pék László

A színvonalas oktatás és a szabadidős 
tevékenységek széles skálája 

teszi az iskolát vonzóvá.

Kedves Szülők, 
miért válasszuk a magyar iskolát?

„Csiling-giling, irka, tábla,
Gyertek, gyertek iskolába!“

Az ember életében akarva vagy
akaratlanul történnek olyan válto-
zások, melyek meghatározzák az
egész életét. A megfelelő oktatási-
nevelői intézmény kiválasztása
irányadóvá válik az életünk során.
Így nemcsak a szülőknek kell foko-
zott figyelmet fordítaniuk a beírat-
kozás tényére, hanem nekünk, ma-
gyar nyelven oktató pedagógusok-
nak is.  

Felmerül bennem a kérdés: mi-
lyen szempontok alapján dönt a
szülő ebben a nem egyszerű kérdés-
ben? Elég motiváció-e az anyanyelv-
hez való kötődés, a hagyományok, a
kultúra ápolása, vagy figyelembe
veszi-e a szülő a pedagógusok szak-
mai tudását, az intézmény fejlett
infrastruktúráját, az idegen nyelvek
kínálatát? Befolyásolják-e a dönté-
sét az emberi kapcsolatok, vagy
esetleg a pénzbeli támogatás játssza
a döntő szerepet? A sok kérdés mel-
lett, megannyi válasz!

Mielőtt csupán csak a szülőre há-
rítanánk a felelősséget, kérdés,
hogy mi pedagógusok megteszünk-
e mindent – a bőség kínálatában –,
hogy tanintézményünk megteljen
elegendő, életrevaló kis elsőssel?

Egyszerűbb azon települések hely-
zete, ahol csak magyar tanítási nyel-
vű óvoda működik. Ebben a hely-
zetben egyértelmű az iskola válasz-
tása. De mi történik akkor, ha a ta-
nulói létszám megoszlik a szlovák
és a magyar nyelvű óvodák között a
szlovák nyelvű óvoda javára? Mit te-
het ilyenkor a magyar iskola? Két
dolgot: beletörődik az asszimiláció
tényébe, vagy felveszi a harcot, s
megragad minden lehetőséget,
hogy felkeltse a szlovák óvodát láto-
gató gyermekek, szülők figyelmét.

Különböző rendezvényeket kínál,
közös programokat szervez az óvo-
dákkal, versenybe száll az állam-
nyelven oktató intézményekkel.

A Tardoskeddi Szemerényi Ká-
roly Magyar Tanítási Nyelvű Alap-
iskolában – bátran állíthatom –
négy év után beérni látszik a meg-
feszített munka eredménye. A tit-
ka? Roppant egyszerű! Rendszeres
kommunikáció az iskolaköteles
kisdiákok szüleivel, közös progra-
mok, kiállítások, s ami a legvon-
zóbb szülőnek, pedagógusnak, di-

áknak egyaránt, azok a készséget,
kreativitást fejlesztő foglalkozá-
sok, melyeket kéthetente tartunk
az óvoda azon nagycsoportosai-
nak, akiket szüleik magyar tanítási
nyelvű iskolába íratnak. A foglal-
kozás szeptemberben indul és má-
jusban ér véget. Figyelmen kívül
hagyjuk, hogy a tanuló milyen ne-
velési nyelvű óvodából érkezik –
egy a cél: a mi tanintézetünkben
folytassa tanulmányait. A foglalko-
zás lényege, hogy a gyermekeket
felkészítse az iskolai életre, lehető-
séget nyújt iskolai környezetének
és jövendőbeli tanító nénijének a
megismeréséhez, s kibővíti az óvo-
dai ismereteket.  

Sajnos, nekünk, iskolavezetők-
nek be kell látnunk, nem telik meg
az intézményünk tudásra szomjas
diákokkal, ha mi magunk nem tu-
lajdonítunk a beíratkozásnak kellő
figyelmet, ha nem dolgozzuk ki a
megfelelő stratégiát, amellyel hatni
tudunk a szülőre. Fontosnak tar-
tom, hogy településünk valamennyi
óvodájával aktív kapcsolatot ápol-
junk, függetlenül attól, hogy milyen
nyelven történik ott az oktatói-neve-
lői munka. Hiszen, ha egy tanulóval
több diák lépi át az iskola kapuját,
már megérte.   

Tóth Szilvia

A 2007/2008-as év elsősei, akik szintén a foglalkozás részesei voltak

… s akikre még vár az iskola – a jövendőbeli elsősök
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Magyar gyerek magyar iskolába
való. Szinte naponta olvasni az utób-
bi évek beiratkozási időszakában ezt
a szlogent. Nem szeretem. Hovato-
vább nem szeretem. Olyan semmit-
mondó már, mint az azóta remek ta-
nárrá vált Patus kolléga által egyete-
mista korunkban nyeches rongyok-
nak nevezett feliratok (Nech žije 1. a
9. máj!, Nech žije KSČ!): Örök időkre
a Szovjetunióval, Szocializmussal a
világbékéért, A CSKP és a nép szilárd
egységével… 

Másrészt felveti bennem a kérdést,
hogy ugyan már miféle emberek va-
gyunk mi, szlovákiai magyarok, hogy
nekünk az ilyesmit mondani kell. Ki-
csit olyan ez, mintha azzal volnának
tele a lapok, hogy A fogkefe szájba
való, A szappan kézmosásra való, és
uram bocsá’, Kakálás után való kitö-
rölni a fenekünket. Milyen emberek
vagyunk mi, milyen szülők, hogy

gyermekeinknek a legalapvetőbb biz-
tonságérzetet sem adjuk meg?

Jó régen volt már az is, amikor en-
gemet készültek beíratni az első osz-
tályba, de úgy emlékszem rá, mintha
tegnap lett volna. Nagyon készültem.
Karácsonyra a Jézuska meghozta az
iskolástáskát, és én hónapokig napon-
ta azzal a hátamon járkáltam a lakás-
ban. Berakodtam, kirakodtam, úgy
csináltam, mint aki tanul. Mikor el-
jött a nap, hogy beírassanak, anyám,
aki a magyar iskolában akkor a har-
madikosokat tanította, eljátszott egy
kicsit az érzelmeimmel, amolyan saját
használatú felmérést készített, hogy is
lehet magyar gyereket szlovák iskolá-
ba adni. Azt mondta: „no, beírattalak
a szlovákba”. Velem megfordult az ak-
kor még hatalmasnak tűnő konyha,
ordítottam, toporzékoltam, mint Jó-
zsef Attila, hogy én aztán oda nem
megyek, inkább a táska se kell. „Mi-

ért, jó lesz, az Alenkával fogsz járni” –
tett még egy próbát. De én magyar va-
gyok, kiabáltam, én nem mehetek
oda. „Hát jó, ahogy akarod, akkor
menj magyarba” -- mondta. Akkora
hálát éreztem a szívemben, amilyent
talán azóta sem. Régen volt, mond-
hatják, akkor még mások voltak a vi-
szonyok, a gyerekek. Csakhogy, mit
tesz a szülői minta, én ugyanezt elját-
szottam a saját gyerekeimmel, abból
sem okulva, hogy annak idején nekem
ez kisebbfajta traumát jelentett. Az el-
sőszülött, aki már óvodásként tudott
olvasni, azt mondta, hogy nem, akkor
inkább nem jár iskolába, majd megta-
nul mindent szépen egyedül, itthon. A
második, aki akkor még semmit sem
tudott, kezét széttárva ingerülten ki-
oktatott: „Én nem mehetek szlovák is-
kolába, hát én írni, olvasni se tudok,
és még azt sem fogom érteni, amit be-
szélnek?!” De még ettől frissebb élmé-

nyem is van. Tavaly kérdeztem egy
most elsős kis barátnőmtől, milyen is-
kolába fog járni. „Hogyhogy milyen-
be? Magyarba. Hát magyarok va-
gyunk, te nem tudod?”

Talán nem a szülőkre kellene bízni
a beíratást. Nem is tudják, hogy a sa-
ját kudarcaikat, vágyaikat vetítve
gyermekeikre, szegényeket milyen
helyzetbe hozzák, a hovatartozás le-
hetőségétől fosztják meg.

Az lenne jó, ha most mindenki el-
gondolkodna azon, mi az igazi érték,
mérhető-e pénzzel, megvásárolható-e,
és karácsonyig rá is jönnének erre.
Akkor a drága, hamar széteső játékok
helyett egy szilárd alapokra épülő jö-
vőt ajándékozhatnának gyermekeik-
nek karácsonyra. Mert minden gye-
rek jó iskolába való. 

Ez viszont már a magyar pedagó-
gusok felelőssége.

A lány fejbe lőtte magát. Szájába
tette a pisztolyt és lőtt. Senki nem
hallotta a halk csattanást. Minden-
ki a szeretetről beszélt. De kezdjük
az elején. A szeretet mindennap ott
mocorog valahol a mélyben, s néha
még ki is szabadul. Vannak hétköz-
napi, keresetlen kiszabadulásai a
szeretetnek, s vannak látványos
összefogások, de kinek van ereje
minden napot ünnepnappá tenni.
A szeretet, megértés és segítség és
önzetlenség és figyelem. Hatéves
lányommal elindultam a szeretet
után, megtudtam, hogy isteni és
emberi arcát összeillesztve egy kis-
városban tűnik fel. Rögös a szeretet
felé vezető út. Lányom imádott já-
tékmacskáját is magával hozta a ki-
rándulásra; boldogan léptünk ki a
taxiból az autóbuszállomáson, hi-
szen vár minket a harmónia. Lá-

nyom észrevette, macskáját a taxi-
ban hagyta. Némi szervezés, telefo-
nálás után visszajön a taxi, és a he-
lyünkre telepedő utas kiadja az ab-
lakon a játékot. Az autóbusz az in-
termezzo miatt az orrunk előtt gör-
dül ki az állomásról, derűm mégis
töretlen, tudom, hogy nemsokára
egy másik autóbusz indul. Némi ké-
sés után megjön a távolsági, jócs-
kán tömött jármű, a sofőr vakkant
kettőt, és bezárja orrunk előtt az aj-
tót. Lányom és én tehát kapunk egy
órát, szerethetjük egymást még itt-
hon, de mégis úton, hisz van egy
város, egy órára innen, ahol rande-
vúra vár minket a szeretet. Mit tesz
egy szerető apa, hogy lányát szóra-
koztassa? Vásárol. Szerethető dol-
gokat, édességet, üdítőt; aki örül, az
szeret. A gyerek a cukorkát szereti,
s a gyártók annyira szeretik a gye-

reket, hogy játéknak álcázzák az
édességet. A cukorkák egy pisztoly-
ban rejlenek, gyerek lő, cukor repül.
Egy idő után, furcsa, hogy az ember
egy magát fejbe lövöldöző boldog
gyerekkel utazik, de a szeretet min-
denekfelett, ezért némi kelletlen ne-
velő morgáson kívül, a szerető apa
nem avatkozik közbe. S végre elju-
tunk az áhított helyre, itt van a sze-
retet deklarált ideje, nyitjuk a lel-
künk. Sok-sok gyerek zsibong ezen
az ünnepen. Egy egyházfi viszont
bőszen pisszeg, s miután csúnyán
ránézek, sértődötten magyarázza
el, ha így rosszalkodnak a kicsik, se
ők, se mások nem tudnak a szere-
tetre koncentrálni. S most annyian
beszélnek a szeretetről, hogy azt
nem szabad a gyerekek harsány jó-
kedvével megzavarni. Hallgatom a
beszédeket, pódiumon a szeretet

prófétái, félkörben kicsit távolabb a
szeretetrevágyó hallgatóság és kö-
zépen a gyerekek. Áll a lányom a
szeretet áradásának közepén és a
cukorkát szereti. Fogja pisztolyát és
fejbelövi magát. Vér helyett mosoly
árad szét az arcán. Rág és lő, lő és
rág. Aztán egy kis barátnő is csatla-
kozik, és kislányom teljesen önzet-
lenül fejbelövi őt is. Pattan a cukor,
árad a mosoly, szájban az édes.
Jönnek a többiek is, sorban állnak,
és lányom mindegyiket fejbelövi.
Senkitől sem sajnálja a golyót, le-
gyen minden gyerek boldog, hiszen
ez a szeretet. A közös nagy szeretet.
Biztos vagyok benne, hogy bárme-
lyik felnőttet is szívesen fejbelőné.
És szétáradna a szájakban az édes.

Minden, ami jó

Kérdezzék meg a gyerekeket

Cs. Liszka Györgyi

Forgács Miklós

Ez idő tájt egyre gyakrabban hangzanak el
alapiskolai berkekben a leendő első osztályo-
sok létszámát tippelő mondatok, tehát a beírat-
kozás közeledtének kérdései. Érinti ez a problé-
ma a szlovák tanítási nyelvű alapiskolát is, per-
sze, csak egy bizonyos pontig. Addig, amíg
nyilvánvalóvá válik, hogy milyen méretű anyagi
eszközök állnak rendelkezésükre a következő
tanévben, ami az iskola fenntartásához feltétle-
nül szükséges.

A probléma jóval bonyolultabb és összetet-
tebb a magyar tanítási nyelvű iskolák és óvo-
dák esetében. Természetesen a fennmaradás
kérdését illetően első helyen áll a tanulók lét-
száma. Elszomorító tény, hogy az elmúlt né-
hány évben országszerte, így a Vágsellyei járás-
ban is, a fenntartó kénytelen volt bezárni több
– főleg kisiskolát. Vághosszúfaluban néhány
évvel ezelőtt bezárták a szlovák tanítási nyelvű
iskolát, mivel a tanulók száma alig érte el az
ötöt. Ez a tény nem okozott különösebb felhá-
borodást, mert tudni kell, hogy a tipikusan ma-
gyarlakta községben elenyésző a szlovák lakos-
ság számaránya. Fájóbb dolog viszont, hogy a
2006/07-es tanévben bezárta kapuit az egyet-
len óvoda, majd a 2007/08-as tanév szeptembe-
rében nem szólalt meg a csengő a magyar kis-
iskolában sem.

Valószínűleg országszerte hasonlóan lehetne
megmagyarázni az iskolák megszüntetésének,
ill. az osztályok kényszerű összevonásának
okát. A kérdés az, hogy azon iskolaköteles diá-
kok, akiknek valamilyen oknál fogva nincs
módjuk saját iskolájukban bepillantani a tudo-
mány rejtelmeibe, vajon milyen nyelvű iskolá-
ban fognak tanulni? Ha a szülő reggel autóba
rakja csemetéit és viszi magával oda, ahová őt a
saját munkahelye köti, biztos, hogy a magyar
iskola kapuja előtt fog leparkolni? Statisztikai-
lag bizonyítható, hogy főleg a városi iskolákban
milyen viszonylag nagyszámú, vidékről érkező
diák jár (A Vágsellyei Pázmány Péter MTNYA
esetében ez 100 tanulót jelent, ebből Vág-
hosszúfaluból 34, Vágkirályfáról 29, Deákiból
21 tanuló, a többi a környékbeli falvakból jár be
naponta. A tanulók összlétszáma 196).

Az  alacsony létszámú iskolák egyik oka két-
ségkívül a demográfiai mutatókban kereshető.
Az is tény, hogy a magukat magyarnak valló
szülők gyermekeinek nagy százaléka nem saját
anyanyelvén tanul. Az okok keresésébe most
ne bonyolódjunk bele, hiszen az érintettek ré-
széről mindig van (elfogadható???) magyarázat.
Térjünk ki inkább a pedagógusok és az iskolák

feladataira, felelősségére abból a szempontból,
hogy mennyire viselik szívükön a magyar nyel-
vű oktatást, annak sikerességét, mit tesznek
annak érdekében, hogy a szülőket meggyőzzék
a magyar iskolák létfontosságáról.

Bőven van tennivaló, mert ahogy a fenti táblá-
zat mutatja, a magyar iskolákban tanulók száma
járásunkban csökkenő tendenciát mutat.

Beszélgetést folytattam az egyes iskolák igaz-
gatóival és felelősséggel kijelenthetem, hogy va-
lamennyien mindent megtesznek annak érde-
kében, hogy minél több szülőre gyakoroljanak
hatást és felvilágosító munkájukkal hozzájárul-
janak a beíratkozási program sikeréhez.

Elmondásuk szerint a beíratkozási program
nem korlátozódik csupán a január 15. és febru-
ár 15. közötti „hivatalos” beíratkozási időszak-
ra. Az egész év folyamán azon fáradoznak,
hogy munkájukkal, diákjaik versenyeken való
sikereivel (s azok propagálásával), fellépéseik-
kel stb. vonzóvá tegyék az iskolát.

Az alapiskolák munkája az óvodákkal való
szoros együttműködéssel kezdődik, annál is in-
kább, mivel a járás néhány óvodája közös igaz-
gatóság révén az alapiskola részévé vált. Így na-

gyobb lehetőség nyílt az óvodákban levő hely-
zet feltérképezésére a gyerekek nemzetiségét il-
letően. Vidéken a helyzet úgymond könnyebb,
ahol mindenki mindenkit ismer, de a városi
magyar iskola pedagógusait ez a tény nem ret-
tenti vissza attól, hogy felvegyék a kapcsolatot
a szlovák óvodák vezetésén keresztül a magyar
ajkú szülőkkel.

Az alapiskolák és óvodák közös programo-
kat szerveznek a tanév folyamán. Ilyenek:
sportnapok a szülők bevonásával, álarcosbál,
nyitott napok az óvodások számára, ahol apró
figyelmességgel kedveskednek a leendő első-
söknek, kulturális rendezvényeken való közös
fellépések, báb- és színházlátogatások, de a fel-
sorolást hosszan lehetne folytatni.

Kellő tapintattal az iskolavezetés a szülőkre
érzelmi vonalon is hat. A karácsonyi műsorra
névre szóló meghívót kapnak gyermekeikkel
együtt, s ha elfogadják, csemetéjük nagy való-
színűséggel a magyar iskola diákja lesz.

A beíratkozási program kicsúcsosodása ma-
ga az ünnepélyes beíratkozás. Iskoláink a leg-
színesebb műsorral igyekeznek emlékezetessé
tenni ezt a napot, ahol egyúttal lehetőség nyílik
a pedagógiai-pszichológiai központ szakembe-
reivel folytatott bizalmas beszélgetésre is.

A program sikeres lebonyolításában hathatós
segítséget nyújtanak a határon túli alapítvá-
nyok. Itt nem kizárólagosan az anyagi segítség-
re gondolok, ami természetesen nem megve-
tendő dolog. Nagyon fontos, hogy a pedagógu-
sok révén minden magyar (és vegyes nemzeti-
ségű) családba eljussanak azok az érvek, me-
lyek az anyanyelvi oktatás létfontosságát bizo-
nyítják. Járásunk valamennyi iskolája birtoká-
ban van a Rákóczi Szövetség és a Vágsellye és
Vidéke Célalap által 12 pontban kidolgozott ér-
veknek, melyek a magyar iskolaválasztás mel-
lett szólnak, s ezekkel igyekeznek a különféle
fórumokon megismertetni a szülőket.

Kedves pedagógusok! Megmaradásunk érde-
kében tegyünk meg mindent azért, hogy gyer-
mekeink, unokáink tiszta szívből mondhassák
Török Elemér meghitt szavait:

„Anyanyelvem, te édes, keserű
szépen zengő arany hegedű
anyánk ajkán drága ének

köszönet mindenért néked…”

Hajdú Gabriella
Társult Községek 

Tanügyi Hivatala, Vágsellye

A magyar iskolaválasztás helyzete 
a Vágsellyei járásban

Iskola 2006/07 2007/08

Deáki 112 103

Negyed 161 150

Szelőce 111 108

Vágsellye 200 196

Pered 180 172

Vágfarkasd 195 195

Zsigárd 96 96

Vághosszúfalu

1–4. évf. 9 0

Vágkirályfa

1–4. évf. 22 17

Összesen 1086 1037
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Mit tudunk mi, fiatal szlová-

kiai magyar szülők, leendő

szülők, tenni azért, hogy gyer-

mekeink anyanyelvükön ta-

nulhassanak? Ez fontos kér-

dés, hiszen ha mások nem él-

nek jogukkal és gyermeküket

nem magyar iskolába íratják,

a mi lehetőségeink is korláto-

zottabbak lesznek.

Via Nova – az új út
2007-ben az MKP Ifjúsági Cso-

portja önálló jogi személlyé vált és a
keresztségben a Via Nova (Új út)
ICS nevet kapta. A beíratkozási kör-
utunk az egyik ilyen új út, amelyen
el szeretnénk indulni. Ez az út any-
nyiban új, hogy mi egy kicsit más
módon szeretnénk megszólítani a
döntés előtt álló szülőket. Talán
annyival könnyebb dolgunk van,
hogy kortársainkról, barátainkról,
iskolatársainkról van szó.

Indulás előtt
A szeptemberi KAPOCS tábo-

runkban már szerveztünk egy ke-
rekasztal-beszélgetést a témáról,
amelyen részt vett Szigeti László,
volt oktatási miniszter, Halzl Jó-
zsef, a Rákóczi Szövetség elnöke,
Pék László, a Szlovákiai Magyar
Pedagógusszövetség elnöke és
Stredl Terézia, pszichológus. Kisfil-
meket forgattunk, amelyek rész-
ben kampányfilmszerűen népsze-
rűsítik a magyar iskolaválasztást,
másrészt olyan közéleti személyi-
ségek véleményét vettük fel, akik
meg tudják szólítani a szlovákiai
magyar közélet szélesebb körét.
Így kérdeztük meg Rák Viktória
színésznőt, Szarka Tamást, a
Ghymes együttes alapítótagját, a
régi grófi családból származó
Máriássy Pétert, de természetesen
a szakmát is: Pék Lászlót, Halzl Jó-
zsefet és Hencze Angelika pedagó-
giai-pszichológiai tanácsadót. A
kisfilmeket egy DVD-re gyűjtöttük
és a Beíratkozási Körutunk során
ezt a DVD-t juttatjuk el az érintet-
tekhez. A kisfilmek segítségével
szeretnénk ott lenni a családi be-

szélgetéseknél, amikor a gyerekek
jövőjéről döntenek.

Erős várunk az anyanyelv 
Hogy utunk során minél szíve-

sebben fogadjanak bennünket,
„ajándékokat” is viszünk az egyes
helyszínekre. Programunk leglátvá-
nyosabb része az ugrálóvár. A gye-
reksereg ezeket mindenhol elké-
pesztő rohammal igyekszik beven-
ni, és várvédő barátainknak van mit
tenniük, hogy fenntartsák a vár vé-
delmét. Amíg a gyerekek önfeled-
ten viháncolnak, szüleikkel közö-
sen filmet nézünk, és elbeszélge-
tünk velük a filmrészletek alapján
felmerült kérdésekről. Közben lufi-
kat, szórólapokat osztogatunk, a
helyiek segítségével sütemények-
kel, teával kínáljuk meg vendégein-
ket, és ahol lehetőség van rá, egy kis
zenével, színdarabbal, bábszínház-
zal vagy egyéb szórakoztató prog-
rammal készülünk.

Segítő társszervezőink
A programot a Via Nova ICS indí-

totta el, de természetesen egyedül
nem tudtuk volna megszervezni a
másfél hónapos karavánutat. Első
megkeresésünkre támogatásáról
biztosított minket a Rákóczi Szövet-
ség, az MKP, a CSEMADOK, az
SZMPSZ, a Szülői Szövetség, de
nagy segítségünkre voltak média-
partnereink: az Új Szó, a bumm.sk
és a felvidek.ma is.

Úton
November 4-én indultunk Kassá-

ról, a Thália Színházból, és decem-
ber 15-én zárunk Komáromban, a
Jókai Színházban. A köztes időben
keletről nyugatra halad a szervező
csapat. Sok múlik a helyi barátain-
kon, mennyire tudják megmozgatni
a helyi szervezeteket. Már most le-
szűrhető az egész programsorozat
egyik legfontosabb tapasztalata: az
alapkérdéseken kívül régiónként,
sőt településenként más és más
problémákkal kell megküzdeniük a
helyi közösségeknek, amelyeket
csak helyi szinten, és együttműköd-
ve lehet megoldani. 

Úti céljaink, utunk céljai
Közvetlen célunk az volt, hogy

minél több családhoz eljussunk, a
fiatal szülők kezébe észérveket, a
kétkedő szülőknek pedig válaszo-
kat adjunk. Persze az lenne az iga-
zi, ha már a szülőszobából kijövet
kezdenénk foglalkozni a kisma-
mákkal, kispapákkal, de lássuk
be, azért ezt nehéz megszervezni.
Úgy érezzük, sokat beszéltünk
már a témáról, de még nem tár-
gyaltuk ki eléggé. Bízunk a körút
kisugárzásában, hogy a szétosz-
tott DVD-kkel, a médiában való
szerepléssel el tudunk indítani
egy társadalmi vitát. Az utat ha-
gyományteremtő jelleggel szervez-
tük és az idei tapasztalatokat sze-
retnénk beépíteni további mun-
kánkba. Azt hiszem, hogy egy
szlovákiai magyar ifjúsági szerve-
zet számára nem létezik fonto-
sabb feladat, minthogy a magyar
iskolák megmaradásával is foglal-
kozzék. 

Cúth Csaba

Új utakon járunk

Várvédő barátainknak van mit tenniük, hogy fenntartsák a vár védelmét!

Kis híján húsz éve tart az utolsó
vakációm, azóta eszem a nyugdíjas
pedagógusok kenyerét. Negyven
évig álltam a katedrának a tábla fe-
lőli oldalán. Talán ezért is zárkózom
néha lélekben iskolafalak közé –
ahol útravalót kaptam és osztogat-
tam én is – emlékezni. 

Egykori iskolámra gondolva
Kosztolányi Dezső sorai jutnak oly-
kor-olykor eszembe:

Légy áldott, régi hely,
Légy áldott, régi ház,
Légy áldott, régi tej,
Légy áldott, régi láz.
Légy áldott, régi hó,
Légy áldott, régi hő,
te szívemet nyitó,
te lelkem építő.

Jövőjétől nem kell félnie annak
az iskolának, amelynek neveltjei és
nevelői így vallanak a szellemiség-
ről. Számos hasonló lelkületű pe-
dagógust ismertem és ismerek
napjainkban is. Egyesek tanítvá-
nyaim voltak, ők büszkeséggel töl-
tenek el. Csodálom őket, mert pá-
lyaválasztásukat nem a gyors meg-
gazdagodás ígérete motiválta, ha-
nem az anyagiakban nem kifejez-
hető erkölcsi érték, elhivatás. Szol-
gálni, felemelkedésén fáradozni
annak a népnek, amelynek tagjai
vagyunk. Osztálytalálkozók alkal-

mával ezt nem kis meghatódással
mindig megemlítem.

Most, hogy az iskolát távolabbról
nézem, látom a fejlődést, de az örö-
kös problémákat is. Erősödött a kö-
vetelményrendszer, nőtt a verseny-
szellem, az információszerzés lehe-
tősége jelen van a legkisebb iskolá-
ban is. Iskolánk keletkezésének ide-
jén, több mint egy fél évszázada sze-
rényebb lehetőségekkel kellett meg-

elégednünk. Mi is kritizáltuk a ta-
nulók magatartási formáit és meg-
nyilvánulásait különböző esemé-
nyek kapcsán. Aktív fiatal kollégák
azonban azt állítják, hogy nekünk
nincs okunk panaszra az akkori ge-
neráció miatt, a mostani állapotok
adhatnak igazán aggodalomra okot.
Még a jóakaratú és nagy tapasztala-
tokkal, maximális tűrőképességgel
rendelkező kollégák is érthetetlenül

csóválják fejüket bizonyos jelensé-
gek miatt. Nem értik a fiatalság
nyugtalanságát, a tekintélytisztelet
hiányán pedig botránkozva hábo-
rodnak fel. 

Úgy érzem, ezekért részben mi is
felelősek vagyunk, mert a ma a teg-
napnak a folytatása. Mi is gyakran
háborogtunk és elégedetlenked-
tünk azzal, ami akkor volt, és aho-
gyan volt. 

Nyomasztó problémaként élem
meg állandósuló fogyatkozásunkat,
nemcsak azért, mert az anyák rit-
kábban szülnek. Meg kellene találni
a családokhoz, az anyákhoz vezető
utat, mert a nyelv akkor fog meg-
szűnni, és vele együtt az iskola is, ha
az anyák megszűnnek magyarul be-
szélni. Nem bírom megemészteni
és megérteni, hogy egy magát ma-
gyar anyanyelvűnek valló, magyar
iskolában végzett – sőt érettségizett
– édesanya miért dönt saját lelkiis-
merete és gyermeke ellen. 

Szomorúan tapasztalom, és szin-
te félelemmel tölt el, hogy a min-
denkori hatalom még mindig tud
évről évre, újabbnál újabb meglepe-
téseket okozni a pedagógusoknak.
Erre pedig Márton Áron erdélyi
püspök szavaival válaszolok: 

„Testvéreim, ne féljetek a hatalom
látszatától!”

Máthé Róbert,
nyug. pedagógus, Szepsi

Emlékszilánkok – reményszikrák

Máthé Róbert, a Szepsi Gimnázium nyugalmazott igazgatója, egykori tanára

átveszi Szepsi város legmagasabb kitüntetését, a Pro Urbe díjat

I. Én vagyok az életed forrása több mint ezer éve! Bármerre vet a sors,
bármilyen életre kényszerít a végzet, sohase felejtsd el, hogy magyar-
nak születtél!
II. A büszke magyar nevet hiába ne vedd ajkadra. Ne szavakkal mond-
jad, de tettekkel bizonyítsd, hogy magyar vagy!
III. Ne feledkezz meg a magyar múlt tiszteletéről. Ezer év viharai közt
őseid őrizték meg a nemzetet az elpusztulástól, a rájuk való emléke-
zés mindég ünnep legyen neked!
IV. Tiszteld a magyar jövőt gyermekeidben, mert csak így lehet nem-
zeted örökéletű a földön!
V. Ne öld meg a hitet gyermekeidben nemzeted iránt, ne szolgáltasd
ki mindenre fogékony lelküket idegen isteneknek!

VI. Ne orozd el gyermekeidtől a magyar oktatás lehetőségét, mert
csak az anyanyelven lehet tudást, élethez való jogot szerezni!
VII. Ne pazarold el gyermekeidet, a nemzet vércsöppjeit idegen isko-
lákban! Mindenki elvész a magyarságnak, aki nem magyarul szerzi tu-
dását!
VIII. Hamis próféták színes ígéretein ne add el a magyar jövöt. Ne
higgy a csábító szavaknak, nem gyermeked javát, de nemzeted vesztét
áhítja, ki fiad-lányod idegen nyelvre akarja fogni!
IX. Ne kívánd a másét, de a magadét ne engedd!
X. Tűrj, szenvedj, éhezz, de magyar voltodat soha, semmiért meg ne
tagadd! Csak így mentheted át nemzetedet az igazság győzelmének
szebb korába!

MAGYAR GYERMEK MAGYAR ISKOLÁBA VALÓ!
Minden szülő vésse szívébe és elméjébe a magyarság tízparancsolatát !

Ahol van magyar iskola, ne hagyjátok elsenyvedni gyermek híján! Ahol nincs, bár szükség van rá, hangos szóval követeljétek!
Kassán, 1927. június 15-én
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Az út csak akkor marad meg, ha já-
runk rajta.

Az új pedagógiai szemléletváltás-
hoz meg kell változtatnunk az irá-
nyok és a fejlesztés kérdéseinek sor-
rendjét.

A helyes irány: a gyermek nem el-
szenvedő tárgya az oktatásnak, ha-
nem együttműködő partner az isme-
retszerzésben. Ebből adódik a gyer-
mek személyiségének és képessége-
inek (részképességeinek is) ismere-
te, amit a fejlesztés úgy fogalmaz
meg: miért, milyen cél érdekében
(céllátás) kell ezt a tevékenységet
gyakoroltatni a gyermekkel,  milyen
hatékony, a gyermek személyiségé-
hez és képességszintjéhez igazodó
módszerek segítségével, és mi az az
ismereteanyag, aminek megszerzése
folyamatában a pedagógus segíti a
tanulót a kölcsönösség és az egy-
mással együttműködés jegyében.

Kompetenciákat kell fejleszteni
(tanulóit és pedagógiait is egyben),
ami azt jelenti, hogy az ismeretszer-
zéshez szükséges hozzáállást (atti-
tűdöt), akarati tulajdonságokat, bel-
ső motivációt  kell kialakítani a ta-
nulóban a tanulás iránt, hogy érték-
nek tekintse azt, meg kell tanítani
tanulni, és nem utolsó sorban olyan

képességeket kell kialakítani ben-
ne, hogy a tudás–attitűd–képesség
hármas egységében képes legyen a
tudás hasznosítására.

A pedagógus feladata nem csak a
tanuló munkáltatása, hanem a kellő
motiváció – nevezhetjük kíváncsi-
ságnak – kialakítása, amely megte-

remti az alapot a cél eléréséhez. A
tevékenység akkor lesz eredmé-
nyes, a munka akkor válik örömteli-
vé, akkor alakul át az ismeret hasz-
nálható tudássá, ha a tanuló és a ta-
nár megbeszélik az elsőrendű célt,
ha mindketten (tanár – tanuló) tu-
datában vannak a tanuló képessé-

geinek és közösen megtervezik azt
a feladatrendszert, amely segíti a ta-
nulót képességei kibontakoztatásá-
ban.

Ennek emberi „kellékei”: az egy-
másra figyelés, az együttműködés, a
sikeres kommunikáció. A nyitott, a
biztató, a motivált, optimista, örök
kíváncsi  tanár mindezen követel-
mények birtokában van.

2007. november 26-án Feleden, a
Szombathy Viktor MTNY Alapisko-
lában, november 27-én a rimaszom-
bati Speciális MTNY Alapiskolában
Hátránykompenzálás és tehetség-
fejlesztés címen  folyt egésznapos
továbbképzés az SZMPSZ Rima-
szombati Regionális Pedagógiai
Központ és a társszervező iskolák
jóvoltából, a Pázmány Péter Alapít-
vány támogatásával. 

A képzés célja: alkotó és fejlesztő
vizuális nevelés a halmozottan hát-
rányos helyzetből iskolába érkező
és a vizuálisan kiemelten tehetsé-
ges tanulók részére – az elmélet
mellett a technikák megismerése és
gyakorlása. 

A képzés tartalmazta azt az el-

Miért – hogyan – mit?
avagy vizuális nevelés a pedagógiai szemléletváltásért 

méletet, amely a fejlesztés miértjére
kereste a választ; a mit és hogyan
kérdést a gazdag vizuális technikák
alkalmazása, megtanulása válaszol-
ta meg.

A foglalkozás vezetői L. Ritók
Nóra, a berettyóújfalui Igazgyöngy
Alapfokú Művészeti Iskola  igazga-
tója és Török Zita, az iskola igazga-
tóhelyettese voltak.

A vizuális nevelés nem cél, ha-
nem  a személyiségfejlesztés és a si-
keres tanuláshoz vezető motivációs
bázis megteremtésének eszköze. Si-
kerélményt nyújt az ingerszegény
környezetből érkező gyermek szá-
mára, amely segít a negatív énkép
pozitív énképpé alakításában. 

A vizuális  nevelés, mint a külön-
böző műveltségi területeken átívelő
fejlesztési lehetősége, az idegen
nyelvek elsajátításának, de más mű-
veltségi és kompetenciaterületek
fejlesztésének szolgálatába is állít-
ható, megfelelő szakértelemmel és
tanulói kíváncsiság felkeltésével, a
gyermek világára, képzeletére figye-
lő igényes tanári munkával. 

A kooperatív tanulás és a projekt-
oktatás elemeit beemelve a vizuális
nevelésbe, és fordítva, megteremtő-
dik az a motivációs bázis, mely
eredményessé, sikeressé és haté-
konnyá teszi a tanulás-tanítás folya-
matát.

A két európai hírű pedagógus a
vizuális technikák bemutatásával
és megtanításával együtt a „mikor,
hol és miért, milyen képességek a
fejlesztés érdekében” kérdésekre is
megadta a választ, ami a szakmai-
ság és a tudatos fejlesztés szem-
pontjából meghatározó. A gyer-
mek képi   gondolkodásvilágának,
alkotó fantáziájának nyitogatása és
a tudatos képességfejlesztés állt a
képzés fókuszában.   

A képzés azon kevés (a szemé-
lyiség egészére koncentráló) képzé-
sek egyike volt, amely a vizuális
nevelés minden mozzanatát a ta-
nulói személyiség és a képességek
fejlesztése érdekébe állította, an-
nak rendelte alá. 

A személyes, szociális, kognitív
kompetenciák minden összetevőjé-
nek a fejlesztése egyszerre történhet
meg egy-egy foglalkozás alkalmával,
a közösségfejlesztő módszerek al-
kalmazásával. Természetesen, ha az
alkalmazó szakmailag és emberileg

hivatástudatának  magaslatán áll és
a minőségi munka, a gyermek fej-
lesztésének hivatott elkötelezettje.

Ez a képzés a pedagógusi szemlé-
letváltás céljával történt, annak volt
egyik kiváló formája. Megmutatta a
hatékony kompetenciafejlesztés út-
ját. Ehhez olyan szakemberek
juttaták el a képzés résztvevőit,
akik maguk is minták, hivatásuk
példaképei. L. Ritók Nóra és Török

Zita gyermekszeretete, hivatástuda-
ta, szakmaszeretete, -ismerete köve-
tésre méltó. 

A képzés befejezéseképpen a
résztvevők egy közös képet szer-
kesztve emlékeztették egymást a jó
hangulatú, szakmai igényeket meg-
fogalmazó napra.

Példaképek jártak Feleden és Ri-
maszombatban, s jó volt őket és
munkájukat megismernünk. Énjük
egy darabját Gömörben hagyták.

Jó lenne, ha a fásult közöny, a
minden mindegy tehetetlen unal-
ma, amely valami rossz átokként
béklyóba köti az embereket,
lepattanna és eltűnne végleg az is-
kola falai közül! Jó lenne, ha a kol-
légák zöme visszatalálna hivatásá-
hoz akkor is, ha ezen a pályán
nem lehet meggazdagodni, csak
szellemiekben! 

Fényezni a lelkünket, naponta
nekifeszülni a lehetetlennek? Köte-
lességünk. Ettől lesz különb és érté-
kesebb a magyar iskola. 

Ez az út sok törődéssel jár. Ezen
az úton nagyon sokat kell járni.

Az utat akkor nem veri fel a
gyom, ha sokan járnak rajta. 

Az út és a pedagógus küldetése
pedig egybeesik. Ádám Zita

L. Ritók Nóra, a berettyóújfalui Igazgyöngy Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója előadás közben

A képzés résztvevői a Szombathy Viktor MTNY Alapiskolában, Feleden

A vizuális nevelés
nem cél, hanem a

személyiségfejlesz-
tés és a sikeres ta-
nuláshoz vezető
motivációs bázis

megteremtésének 
eszköze. 

Digitális 
tananyag-megújítás
A SZMPSZ Tőketerebesi Terüle-

ti Választmánya október 19-én
szakmai találkozóra hívta a régió
pedagógusait a Királyhelmeci Ma-
gyar Tanítási Nyelvű Alapiskolába.
A rendezvény témája és bemutatá-
sa a digitalizálás és tananyagfej-
lesztés volt. 

„A tananyagtartalmak megújítá-
sa Szlovákiában évek óta igényként
fogalmazódik meg a pedagógusok
és az oktatásirányítók körében egy-
aránt. A legújabb ismeretek haté-
kony átadása céljából egyéni erőfe-
szítések nyomán eredmények is
születnek e téren, államilag támoga-
tott és koordinált program azonban
eddig nem indult. A Szlovákiai Ma-
gyar Pedagógusok Szövetsége a Hu-
mán Erőforrás Operációs Program
keretében a Digitális tananyag-meg-
újítási projekt megvalósításával
igyekezett megtenni a kezdeti lé-
pést a tananyag tartalmi megújítása
terén. Tette mindezt egy jól együtt-
működő fejlesztő csoport összehan-
golt tevékenységének megszervezé-

sével, valamint az informatikai esz-
közök bevonásával és a technikai
lehetőségek kihasználásával.“ Ezek-
kel a szavakkal vezette be a találko-
zó programját Pék László, az
SZMPSZ elnöke. 

Eddig az ország nyugati és közép-
ső régiójában három helyszínen, va-
lamint a SZMPSZ nyári egyetemein
került bemutatásra a projekt. Most
a keleti régióba látogatott el azon
kollégák egy csoportja, akik részt
vettek a program megvalósításá-
ban. A rendezvényen minden részt-
vevő pedagógus egy DVD-t és egy
kiadványt kapott, amely a fejlesz-
tett tananyagokat, illetve azok leírá-
sát tartalmazza. 

Meggyőződésünk, hogy jó úton
indultunk el, reméljük, lesznek kö-
vetőink is, és bízunk benne, hogy a
Pedagógusszövetségnek módja lesz
továbbra is felkarolni azokat a tevé-
keny kollégákat, akik ennek az igé-
nyes feladatnak megfelelnek. Kö-
szönjük. 

Böszörményi Edit

Web-böngésző
➜ Szereti a társasági játékokat és fejtörőket, 

érdekessé tenné velük a tanórát?
➜ Van öt szabad perce és szívesen hajtogatna papírfókát?
➜ Szívesen olvasna játékokkal kapcsolatos tanulmányokat?

Tudástesztek, agytörő feladványok, népi játékok, papírhajtogatás, 
tudtad-e, hogy... kérdések az Internet Játékházban: 

www.homoludens.hu

Az Osztályfőnökök Szakmai Egyesületének honlapján 
található írások széles spektrumot tárnak fel az intézményes 

iskolai tevékenységben folyó nevelőmunkáról.

ĺzelítőül néhány cím:
Túlélési gyakorlat tanároknak

Mit tudnak a pedagógusok a romákról?
Osztályfőnöki óra – óratervek, óraleírások...

www.osztalyfonok.hu
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A Nemeskajali Magyar Tannyel-
vű Alapiskola pedagógusai a taní-
tás színvonalának emelése mellett
évek óta nagy gondot fordítanak a
gyerekek kézügyességének fejlesz-
tésére is.

Szanyi Mária néprajzkutató, a
kisiskolások „Marika nénije” évente
ellátogat az iskolába, s tarsolyában
mindig tartogat valamilyen izgalmas
és érdekes meglepetést. A hagyomá-
nyos tojásfestés mellett  tavaly PET
üvegekből készültek csodálatos virá-
gok, idén októberben pedig origami-
délutánon vehettek részt az ügyes
kezek körének kis „művészei”. A ta-

nulók nem csupán a kockahajtoga-
tás fortélyait sajátították el, hanem
megtudták, hogy a papírhajtogatás
mennyire precíz munkát, milyen
nagy odafigyelést igényel, s néhány
hasznos dolgot is megtanultak erről
a geometriai alakzatról. Pontos
munkájuk, szorgalmuk jutalmaként
Marika néni előadásában egy palóc
mesét is hallhattak, melyen mind-
nyájan jót derültek.

A kellemes és hasznos délután
mind a gyerekek, mind a tanító né-
nik számára felejthetetlen élményt
jelentett.

Futó Mária

Origami

Ez bizony nem is volt  olyan egyszerű…

A sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztése – Rimaszombat
A pedagógusok továbbképzése

mai rohanó világunkban szinte el-
engedhetetlen. Szükség van rá,
mert a tanórákon a legmodernebb
technikai eszközöket alkalmazva
megkönnyítjük a gyermekeknek az
új ismeretek elsajátítását. A leg-
megfelelőbb oktatási módszerek-
kel, pedagógiai-fejlesztési eszkö-
zökkel hatékonyan oktathatók
nemcsak a jó képességű gyerekek,
de azok is, akik valamilyen oknál
fogva (szociális háttér, alacsony
mentális képesség, részképesség-
zavar, mint a diszlexia, diszgráfia
vagy a diszkalkulia, magatartásza-
var, hiperaktivitás) nem tudnak
megbirkózni az iskolai tananyaggal.

Az SZMPSZ a 2007-es nyári
egyetemén elhangzott pedagógusi
igényt igyekezett teljesíteni  akkor,
amikor meghirdette, és pályázati
pénzekből  megszervezte a „Fejlesz-
tő pedagógia“ 120 órás szakember-
képzést a sajátos nevelési igényű ta-
nulók fejlesztésével kapcsolatban.
A 20 meghirdetett helyre 89 kolléga
jelentkezett, ami azt tanúsítja, hogy
a tanulásban akadályozottak iskolai
problémája megoldatlan. Azok az
állami tanügyi szervek, melyek fele-
lősek a közoktatási ellátásért, tar-
talmi fejlesztéséért és minden tanu-
ló sikeres tanulásáért alig ajánlanak
megoldást. 

Az első összejövetelre 2007. nov.

29. és december 1. között került sor
Rimaszombatban. Az SZMPSZ vá-
logatásában 38 tanító ill. pszicholó-
giai-pedagógiai tanácsadóban dol-
gozó kolléga jött el Dunaszerda-
helytől Nagykaposig. Helyszín a
Mezőgazdasági- és Élelmiszeripari
Szakközépiskola volt, ahol a szállá-
son és kitűnő étkezésen kívül a reg-
geltől estig tartó 30 órát magukba
foglaló előadások  is helyet kaptak.
Köszönet a továbbképzés két fő
szervezőjének, Ádám Zitának és Jó-
kai Tibornak, akik időt és fáradsá-
got nem kímélve dolgoztak azon,
hogy számunkra elhozzák a témá-
ban legjobb magyarországi szakem-
bereket, a Bárczi Gusztáv Gyógype-
dagógiai Főiskolai Kar tanárait.

Az első harminc óra témája a

számolási zavarokkal foglalkozott.
Az előadó, Knyihárné Gaika Judit
a tanulási zavarokkal, a diszkal-
kulia megjelenésének már korai je-
leivel, fejlesztésének tartalmával,
módszereivel és eszközeivel ismer-
tetett meg bennünket. Az elméleti
ismeretek mélyebb megértését a
videón megtekintett rövidfilm se-
gítette elő, amely a gyakorlatban
mutatta be a diszkalkuliás gyerme-
kek fejlesztésének lépéseit, foko-
zatait. A képzés résztvevői saját
magukon is kipróbálhatták azokat
a fejlesztő játékokat, amelyekkel
nemcsak egy-egy tanuló képessé-
geinek szintjét lehet javítani, de
osztályközösségen belül is hatéko-
nyan lehet használni. Bőséges tájé-
koztatót kaptunk a munkánkat

megsegítő fejlesztőpedagógiai
szakirodalomból is.

A téma másik előadója, Virányi
Anita, az ELTE gyógypedagógiai
tanszékének munkatársa a tanulás-
ban akadályoztatott tanulók cso-
portos, osztályon belüli fejlesztésé-
nek egyik lehetséges módszerével
ismertette meg a jelenlévőket. A
„szabad tanulás“, mint alternatív
oktatási módszer Németországból
került át Magyarországra, s mint re-
formpedagógiai tevékenység került
alkalmazásra néhány, a szegregált
tanulók oktatását felvállaló iskolai
intézményben. Lényege és alapesz-
méje a tanulói öntevékenységen, a
saját tanulási folyamatának az irá-
nyítási képességén, valamint a
gyermeki aktivitás és érdeklődés
felkeltésén nyugszik. A magas szin-
tű előadás mellett is a résztvevők
bepillantást nyerhettek azokba a
kooperatív technikákba, amely bár-
mely gyermekcsoporton belül pozi-
tív eredménnyel használhatók.

Reméljük, hogy a „fejlesztő peda-
gógia“ 120 órás tanfolyam lehetősé-
get teremt olyan tudás megszerzé-
sére, aminek hasznát vesszük a ne-
velés-oktatás folyamatában. A
résztvevők nevében is köszönjük a
szervezőknek és az előadóknak a
tartalmas három napot. Érdeklő-
déssel és türelmetlenül várjuk a
folytatást. Szilárd ErikaA kooperatív technikákat alkalmaztuk

„… Ha vágyaidat megszelídíted:
Igába foghatod őket és sárkányokkal
szánthatsz-vethetsz…”

Vajon mi, szülők és pedagógu-
sok, meg tudjuk-e vágyainkat szelí-
díteni? Vagy már teljesen megöltük
őket a 21. századi globalizáció hatá-
sára? Tudunk-e még olyan élménye-
ket nyújtani gyermekeinknek, ame-
lyek előtérbe kerülhetnek a televízió
nevű pedagógussal szemben? 

Mi, búcsiak, és a mi települé-
sünkhöz hasonlón élők e tekintet-
ben szerencsés helyzetben va-
gyunk. Ez a helyzetünk annyira ter-
mészetes, hogy nem tartjuk szeren-
csésnek, ha azt érezzük, hogy ma-
napság az iskolában a semmire rá
nem érő szülők semmi iránt nem ér-
deklődő gyermekeit kell nap mint
nap „idomítanunk”. Erre a helyzet-
re a Budapestről hozzánk érkező
vendégeink, Deme Tamás főiskolai
tanár és Harsányi Judit családsegítő
döbbentett rá bennünket. Habár
előadóként hívtuk meg őket, mégis

vendégként említettem a nevüket.
Ez azért van, mert az előadásból
meghitt beszélgetés lett a tanulóink-
kal, a pedagógusokkal és a szülők-
kel egyaránt. 

Ők ketten együtt segítettek ne-
künk felismerni , hogy az aránylag
„romlatlan” közösségben még nem
késő, ha a szülő és a pedagógus
összefog, és segíti a gyermeket sze-
retetben, figyelemmel kísérve fel-
nőni. Ebben nagy segítségünkre le-
het az irodalom, a zene, a tánc, a
festészet és minden olyan dolog,
amivel a gyerek szívesen foglalko-

zik. Ahelyett, hogy pusztán a gye-
rek értelmét erőltetjük és a tanítási
órákon egy-egy tudomány kivona-
tát sulykoljuk a fejébe, több időt
kéne fordítanunk a képességfej-
lesztésre. Hiszen az egyéni lélek
autonóm, „nevelhetetlen”, ezért
nem szabad ráerőltetni az őt nem
érdeklő dolgokat. Viszont az em-
ber társas lény, ezért a megfelelő
módszerekkel nevelhető, alakítha-
tó. Megtapasztalhattuk azt is, hogy
mindannyiunkban van egy költő és
egy festő is, csak még nem min-
denki fedezte fel. Fontosak továb-

bá a családi és a tágabb közösségi
magatartásminták. A normális em-
beri kapcsolatok alapja a figyelem,
az érzések kifejezése, a közösség
megtartó ereje. 

A gyerekeink szeméből tisztaság
árad, mondták nekünk azok a szak-
emberek, akik Budapesten hasonló
korú gyerekekkel foglalkoznak, és
szomorúan tapasztalják, hogy ott
már nem ilyen „tisztaszeműek” a
gyerekek. Falunkban, ahol a pan-
ziótulajdonosok ingyen adnak szál-
lást az iskolába érkező előadóknak,
ahol a virágtermesztő, a mezőgaz-
dasági szövetkezet, az étteremtulaj-
donos, a sportkedvelők, a fuvarozó,
a „kúcsoskalács”-készítő, és a többi
támogatónk hívás nélkül is segít
bennünket működésünkben, talán
még tudunk segíteni gyermekeink-
nek abban, hogy sokáig ilyen tiszta
szeműek maradhassanak. Más dol-
gunk nincs, csak figyelnünk kell a
jelekre, amelyeket felénk küldenek,
és ezek alapján a jelek alapján kell
őket vezetgetnünk az úton,
amelyen elindultak, hogy felfedez-
hessék magukban a „költőt”. 

„Egyetlen ismeret van, a többi
csak toldás: Alattad a föld, fölötted
az ég, benned a létra…”

Győző Andrea
(az idézetek Weöres Sándor verseiből valók)

Ártatlan gyermekszemek 
egy emberközpontú településen

Mindenki számára sokat nyújtottak a

vendégeink, Deme Tamás és Harsányi

Judit
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Október 27-től október 31-ig tar-

tott Bátorkeszin az a rendez-

vénysorozat, melyet a Bátor-

keszi Református Egyházközség

és a Bátorkeszi Kováts József

Magyar Tanítási Nyelvű Alapis-

kola közösen szervezett. 

Az idei II. Bátorkeszi István Na-
pok két jeles évforduló jegyében
zajlott: 400 éve született de Ruyter
admirális, a gályarab prédikátoro-
kat kiszabadító holland tengernagy,
s 200 éve Kováts József, európai hí-
rű pomológus, bátorkeszi lelkipász-
tor, a bátorkeszi alapiskola névadó-
ja. A rendezvény, melynek fővédnö-
ke Erdélyi Géza, a Szlovákiai Refor-
mátus Keresztyén Egyház püspöke
volt, gazdag programmal várta az
érdeklődőket.

Október 27-én a helyi református
templomban de Ruyter admirálisra
emlékezve ünnepi istentisztelettel
kezdődött a rendezvénysorozat. Fa-
zekas László püspökhelyettes ige-
hirdetését követően Kis Gergely
Márton magyarországi lelkipásztor,
a Népművészet Ifjú Mestere lépett a
nagyszámú gyülekezet elé, s csodá-

II. Bátorkeszi István Napok – a község jeles szülöttjeire emlékeztek 
latos citera- és kobozmuzsikával,
középkori énekek és népdalok elő-
adásával kápráztatta el őket. Az is-
tentiszteletet követően a résztvevők
megkoszorúzták Bátorkeszi István
gályarab prédikátornak az elmúlt
évben elkészített emléktábláját.

Október 28., vasárnap a Kováts
Józsefről való megemlékezés jegyé-
ben telt. A délelőtti istentiszteleten
megjelentek Kováts József leszár-
mazottai és az alapiskola pedagógu-
sai is. Az Igét Varga László, laksza-
kállasi lelkipásztor, a bátorkeszi
alapiskola volt diákja hirdette, majd
a református temetőbe vonultak a
résztvevők, ahol megkoszorúzták
Kováts József sírját.

Délután az alapiskolában foly-
tatódott a műsor. Beszédet mon-
dott Novák Ferenc, az iskola igaz-
gatója, valamint Kováts József le-
származottainak nevében Dr. Szé-
nássy Zoltán, nyugalmazott gim-
náziumi tanár Komáromból. Az
ünnepi műsorban az iskola tanu-
lói és pedagógusai is szerepeltek.
A gyermekek verset mondtak és
táncoltak, a pedagógusokból ösz-
szeállt alkalmi énekkar csodaszép
kórusműveket adott elő. A meg-
emlékezés végén került sor Kováts
József emléktáblájának megko-
szorúzására.

Hétfőn rendhagyó hittanórák ke-

retén belül a tanulók megismerked-
tek a gályarab prédikátorok történe-
tével, sőt el is játszották a gályarab-
ok kiszabadításának történetét,
majd kedden a tanulók emlékeztek
meg Kováts Józsefről. A rendhagyó,
ökumenikus gyermek-istentisztele-
ten Somogyi Alfréd, apácaszakál-
lasi lelkipásztor hirdette Isten Igé-
jét, s a szintén apácaszakállasi Húr-
virág keresztyén zenekar aratott
nagy sikert a gyermekek körében.
Ezután az iskola tanulói kivonultak
a temetőbe, hogy ők is tisztelegje-
nek Kováts József emléke előtt. Vé-
gül a kultúrházban filmvetítésre ke-
rült sor: a tanulók és tanítóik megte-
kintették az iskola 2001. április 28-i
névadó ünnepségéről készült doku-
mentumfilmet.

A II. Bátorkeszi István Napok ok-
tóber 31-én, szerdán a reformáció
ünnepe alkalmából megtartott ün-
nepi istentisztelettel zárult. Az ün-
neplő gyülekezet vendége ezúttal
Dr. Karasszon István lelkipásztor, a
budapesti Károli Gáspár Reformá-
tus Egyetem és a komáromi Selye
János Egyetem professzora volt. Az
ő igehirdetését követően Szalay Ka-
talin és Tömösközi Erzsébet okleve-
les kántorok orgonakoncertjével fe-
jeződött be az ötnapos rendezvény-
sorozat.

Dolník Tibor

„Én bízom korunk jövőjében, mert hiszek nemzetem szellemi erejében és képességében, mely már oly sok különböző téren fényesen igazolta magát.” Kováts József

Kováts József emléktáblájánál (balról): Czinke Zsolt, bátorkeszi református lelkipásztor, Dr. Szénássy Zoltán, Wiktoráné

Szerdahelyi Emília és Szerdahelyi András, Kováts József leszármazottai, valamint Czinke Tímea lelkipásztor. 

(Fotó: Drozd Milán)

Bátorkeszi István Bátorkeszin született. 1669-től veszprémi refor-

mátus lelkész volt. 1674-ben a pozsonyi rendkívüli vértörvényszék

elé idézték sok protestáns prédikátortársával együtt. Negyedma-

gával Nápolyba vitték gályarabságra, ahonnan, hála de Ruyter

admirálisnak, 1676-ban szabadultak. Triesztben, 1675-ben írta két

másik rabtársával együtt a gályarabságra hurcolt prédikátorok

énekét, amelynek szövegét a Szentesy-daloskönyv őrizte meg

Cantio elegans címmel.

Megkoszorúzták Bátorkeszi István emléktábláját. (Fotó: Drozd Milán)

A harmadikosok népi tánccal lepték meg az ünneplő közönséget. 

(Fotó: Drozd Milán)

Az iskola pedagógusainak többsége a múltban az iskola gyermekkarában

énekelt. Most is gyönyörűen szólt az énekük. (Fotó: Drozd Milán)

Kováts József síremlékének új, kovácsoltvas kerítését a róla elnevezett alapis-

kola készíttette. Híres felmenőjük emléke előtt ükunokái tisztelegnek.

(Fotó: Drozd Milán)

Kováts József 1807-ben született Lakszakállason. 1833-tól élt

Bátorkeszin. Lelkipásztori munkája mellett tudományos alapos-

sággal foglalkozott a gyümölcskertészettel. A magyar gyümöl-

csészet (pomológia) egyik legkiemelkedőbb úttörője volt. Bátor-

keszi vidékén elsőként alapított szőlőiskolát, s jelentős sikereket

ért el a szőlőnemesítésben is. A gyümölcsleírás és a gyümölcsne-

mesítés gyakorlatának leírása terén szakíróként is maradandót

alkotott. Munkájának elismeréséül a Ferenc József-rend polgári

aranykeresztjével és a Gazdasági Egyesület ezüstérmével tüntet-

ték ki. 55 éven át volt a Bátorkeszi Református Egyházközség lel-

kipásztora. 1888-ban halt meg.

Dr. Szénássy Zoltán

tízezer koronát ad át

Novák Ferencnek, 

a Kováts József Alapis-

kola igazgatójának 

az alapiskola diákjait

támogatni hivatott

„Kováts József Alapít-

vány” megalapítása

céljából. 

(Fotó: Bóna Tamás)

Kis Gergely Márton koncertjét áhítattal

hallgatta a gyülekezet.

(Fotó: Drozd Milán)
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...belép az iskola kapuján, félve
lép be. Tudja, hogy más, tudja, hogy
a bőrszíne eltér a többiekétől, má-
sok a szokásai, más az életmenete,
mások a gyökerei, mindene más.
Nem, nem is tudja valójában, csak
érzi, hiszen kicsi még. Gondja van a
legegyszerűbb szabályokkal is, min-
dent meg kell tanulnia, azt is, amit
leendő osztálytársai, akik óvodába
jártak, tudnak már. Nem tartott
még ő ceruzát a kezében, azt sem
tudja, a zsebkendő mire jó, a kés-vil-
la is nehezen simul markába. Kicsi,
tudatlan, otthontalannak érzi ma-
gát. Mozgáshoz, csavargáshoz szo-
kott, most bezárják egy terembe,
más gyerekekkel együtt, ez egy nul-
ladik évfolyam, mintha ő csak nulla
lenne, nem ember. 

Tetszik neki, hogy fűtenek, hogy
ebédet kap, néha a tanító nénire is
lehet figyelni egy kicsit, főleg, ha
énekel. A család nem nézi jó szem-
mel, ha otthon is előszedi a füzetet,
nem teszi hát. Nem is hordja haza
inkább, eltüzelnék, ha kevés volna a

fa a szükséglakás nyirkos falait ki-
fűteni. Ruhája egyre piszkosabb, ab-
ban a tornanadrágban jár legszíve-
sebben, amit az iskolában kapott, jó
vastag, kényelmes, meleg. 

Lassan a fejébe másznak a betűk,
a számok, megnyílik előtte egy ed-
dig nem ismert világ. Szép világ len-
ne, vonzó világ, ha be merne lépni a
kapuján, de nem igazán mer. Mit
szólnának otthon? Nem tud olvasni
a családból senki, munkanélküliek
mind, számolni is csak annyira tud-
nak, hogy a segélyt beváltsák italra,
élelemre. Megfordul a fejében, hogy
lehetne másképp, ha tanulna, ha
igazán akarná. De nem meri. Kivet-
né a közösség, a putri népe, az osz-
tályban meg csak színleg fogadják
be, a tanító néni előtt, de szünetben
elhúzódnak tőle, egyedül ácsorog a
folyosón. Mert ő más. 

Növekszik, bukdácsol évfolyam-
ról évfolyamra, megtanulja azt a ke-
veset, ami éppen elég ahhoz, hogy
ne küldjék el, hogy maradhasson.
Áthúzzák évfolyamról évfolyamra a

pótvizsgán, hogy ne kelljen éppen
őmiatta összevonni a két osztályt,
ő, a hátrányos helyzetű, egyszerre
többnek számít, hát fontos, hogy
megmaradjon az évfolyamban. 

De aztán egyszer kimarad mégis.
Sutba vágja az eddigi bizonyítvá-

nyokat, nem néz vissza az iskolára
sem. Fekszik az ágyon a putriban
sokadmagával, nézi a plafont, várja
a segélyt, és nem hiszi már, hogy le-
hetne másképp is. 

Izabellák, Máriák, Lujzák, Józsik a
Kolompár, Vadkerti, Kotlár, Lakatos
vezetéknevekhez rendelődtek rendre
évről évre eddigi pályafutásom során.
(A legfurább párosítás ezidáig a Laka-
tos Szergej volt.) Nem volt év, hogy
ne lettek volna tanítványaim között
romák, most már le merem írni: cigá-
nyok. Ők mondták, hogy ne finom-
kodjak, ők cigányok, én pedig  paraszt
vagyok, punktum. És azóta jól meg
vagyunk egymással, igaz, sokáig csak
a lyukasórákon jöttünk ki egymással,
mert tanulni nem akartak. (Akadt
egy kivétel, róla majd később.) Vért iz-
zadtam fehérként, magyar paraszt-
ként, nem és nem akart tanulni a ro-
mája. Mindaddig míg el nem kezdtem

nekik ritmizálni, énekelni. Sorra jöt-
tek a megzenésített versek és ők el
kezdték verni a ritmust, s beléjük rög-
zült a rigmus is. Nem kellett ötösöket
osztogatnom, vígan, énekszóval tel-
tek tanóráink. Szent volt az egyezség:
olvastatás és íratás helyett inkább
énekeltessem őket. De hát nem volt ez
mindig így. Volt olyan is köztük, ki
szükségre kéredzkedvén aznap már
nem jött viszsza a tanításra. Olyan is,
akit a szülei nem akartak iskolába já-
ratni. Lassan megismertem azt a kö-
zeget, környezetet, kultúrát, melyben
élnek. S egy-két órán kijárt nekem a
dicséretből is: „maga olyan jó ember
tanító bácsi, meghíjjuk magát jó ci-
gánypecsenyére, mert mink csak a

húst szeressük, a tésztát nem!” Lehet
velük viccelődni, ha jókedvükben
vannak. S az utcán szinte keresik a te-
kintetemet, mikor köszönhetnek. Bár
ne ringassam magam illúziókban: so-
kan naplopókká, bűnözőkké válnak,
mert rákényszeríti őket környezetük,
közegük. Alkalmazkodniuk kell a vi-
szonyokhoz. Visszaesnek a maguk  vi-
lágába. Ráakadtam köztük olyanra
is, aki jobb sorsot érdemelne. Ilyen
lány a Marika is, aki még a múltkor
megígérte, hogy ő le fog érettségizni,
utána továbbtanulna. És már láttam
őt lelki szemeim előtt, ahogy jelesre
vizsgázik és sorra veszi az akadályo-
kat. Csakhát Marika múltkor bejelen-
tette, hogy őt már nem érdekli a tanu-

lás. Férjhez akar menni és gyerekeket
szeretne, nem sokat, csak kettőt. Hiá-
ba győzködtem őt, hogy cigányként
még sokra viheti. Sok „paraszt“ meg-
irigyelhetné felfogóképességét... Nem
hallgat rám. Maga azt úgyse tudja
megérteni – mondja. – Tanító bácsi,
maga azt el se tudja képzelni, milyen
gyönyörű érzés az, ha egy cigány sze-
relmes lesz! – Az a fránya szerelem,
mennyire megbolondítja a cigányszí-
veket! Megáll, aztán el is megy az
ember józan (paraszt)esze!

Cigányszerelem

Amikor először...

Kozsár Zsuzsanna

Hajtman Béla
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1856-ban indult útjára a hetente
megjelenő Tanodai Lapok, a „min-
dennemű Tan- és Nevelésintézeti
Igazgatók, Gimnáziumi s Reáltano-
dai Tanárok, Néptanodai oktatók,
úgyszintén lelkészek, községi tan-
felügyelők, magántanítók s a tan-
ügy és nevelés összes barátainak”
részére szerkesztett folyóirat,
amelynek június 11-én megjelent 7.
száma közölte Mennyei József A
czigányfaj Magyarországon című ta-
nulmányát. E cikkében a szerző is-
mertette az Érsekújvárott létreho-
zott, a maga nemében egyedülálló
cigányiskolában alkalmazott mód-
szereket, pedagógiai eljárásokat, va-
lamint ismertette az elért eredmé-
nyeket is. A cikk hatalmas vissz-
hangot váltott ki: az írást átvették a
német szaklapok, sőt az országos
kalendárium is közölte. Egyes mél-
tatások szerint az érsekújvári vállal-
kozás „nemcsak a történelmi Ma-
gyarországon, de Európában, sőt az
egész világon egyedülálló” kezde-
ményezés volt. 

Mi mégis alig tudunk valamit e
intézmény létéről, a benne folyt
munkáról… Pedig a témának, a ro-
ma tanulók oktatásának mikéntje
napjainkban időszerűbb, mint volt
másfél évszázaddal ezelőtt, Meny-
nyei József idejében… 

S ez esetben sem árt tanulni a
múltból…

A másfél évszázada megnyílt ci-
gányiskola, az adott korban párját
ritkító kezdeményezés Mennyei Jó-
zsef (1823-1889) nevéhez fűződik.
Illő lenne tisztelegnünk a vidékünk-
ről indult, elméleti ismereteit itt ka-
matoztató férfiú előtt – azonban
édeskevésnek mondható a pedagó-
giai pályáját elvhű hivatástudattal
végző „nagy előd” életútjára vonat-
kozó forrásanyag: a négykötetes Pe-
dagógiai Lexikon (Akadémia Kiadó,
Bp, 1978) három mondatba sűríti
Mennyei életét és munkásságát a
háromkötetes Magyar Életrajzi Lexi-
kon (Bp, 1985) sem árul el többet
személyéről, úttörő szerepéről_ az
Új Magyar Irodalmi Lexikon (Bp,
1995) pedig túltesz mindegyiken:
még a nevét sem említi…! A legátfo-
góbb kiadványként számon tartott,

21 kötetes, több mint 230 000 cím-
szóból álló, 16,5 millió szót tartal-
mazó Révai Nagy Lexikonban sem
található a neve!

Illő tehát, hogy ismerkedjünk vele!
Kisdovoránban született 1823.

február 9-én Mennyei János gazda-
tiszt és Szolcsányi Borbála nemes-
szülők gyermekeként. A gyermek
születését követő hónapokban a
család a Heves megyei Nagykürübe,
Fegyvernek pusztára került – itt tel-
tek a későbbi pedagógus gyermek-
évei bátyja és a picivel később szü-
letett öccse társaságában. Az apa
minden vágya gyermekei boldogu-
lása volt: felmondta gazdatiszti szol-
gálatát, s oly városban telepedett le,

ahol „alkalmas tanintézetek” voltak
gyermekei neveltetésére. Így került
a család Érsekújvárra, amely város
később is meghatározó szerepet töl-
tött be Mennyei József életében. E
mezővárosban végezte elemi iskolai
tanulmányait, majd a Zobor alá,
Nyitrára került, ahol „serdülőifjú”

éveit töltötte. Mint kegyesrendi pap,
leginkább a bölcselet (filozófia) és a
teológia tudományába mélyedt el. 

A tanulmányait befejező ifjú
1848-ban kilépett a rendből és „az
érsekújvári királyi tanítóképezdénél
egy tanári szék betöltése czéljából”
augusztus 3-án, valamint az azt kö-
vető napokon a pozsonyi akadémi-
án írásbeli és szóbeli vizsgán vett
részt. Az akkori közoktatási minisz-
ter, báró Eötvös József a vizsgaered-
mények ismeretében Mennyei Jó-
zsefet, a volt piarista szerzetes nö-
vendéket, a „senkitől sem ismertet,
sem ajánlottat, nem pártfogoltat”
kinevezte az érsekújvári tanítóké-
pezde tanárául.

Nem tévedés: Érsekújvárott a
magyar forradalom és szabadság-
harc idején tanítóképezde műkö-
dött! Ugyanis az első magyar nyel-
vű tanítóképző intézetet a reform-
kor idején, 1828-ban alapították
Egerben. A továbbiak, mégpedig öt,
királyi rendeletre, 1842-ben kezd-
ték el működésüket. „Királyi
katholikus tanítóképző intézet” ala-
kult Pesten, Szegeden, Miskolcon,
Érsekújvárott és Nagykanizsán. Öt
évvel később, 1847-ben nyílt meg a
hetedik, Győrött.

Ezekbe az intézményekbe általá-
ban azokat a diákokat vették fel,
akik „a gimnáziumnak legalább
négy osztályát elvégezték, testileg
alkalmasak voltak, beszédkészsé-
gük megfelelő volt”. A képzés két
évig tartott az igazgató és három ok-
tató (két tanár és egy muzsika- vagy
hangszeroktató) irányítása alatt. A
tanítás nyelve –  a Pedagógiai Lexi-

kon ismerete szerint –mindenütt
magyar volt. Az ilyen intézménybe
került ifjakat nemcsak tanítókká,
hanem egyúttal falusi jegyzőkké is
képezték – ugyanis “...abban az idő-
ben minden tanító kénytelen volt
gyenge jövedelme miatt valami más
állást is vállalni.”(!). Az intézet tanu-
lói tanulmányaik során egyrészt az
elemi iskola tantárgyait dolgozták
fel, másrészt tanítás- és neveléstant
tanultak, azonkívül megfelelő zenei
képzésben részesültek.

A fiatal, mindössze 25 éves
Mennyei József Érsekújvárott, az
említett tanítóképzőben kezdte meg
pedagógiai tevékenységét 1848.
szeptember 3-án. Az intézet igazga-
tója, P. Koppán Jenő Ferenc-rendi
szerzetes (1796-1858), sokoldalú,
pedagógiai öntudattól túlfűtött fér-

fiú volt: megkövetelte, hogy intéz-
ménye tanítójelöltjei az oktatási fo-
lyamat megfigyelésére, valamint
gyakorlati tanításra a helybeli népis-
kolába járjanak.

Az érsekújvári tanítóképző “a
mai Kukučín utcában lehetett,
amely ma is áll, szépen felújítva.
Tisztán téglából épült, már ez is
középületre vall és valószínűleg a
tanároknak is lakásul szolgált.”
(Szabó). Akár emléktábla is megil-
letné az épületet...

Mennyei Érsekújvárott került
közelebbi kapcsolatba a cigányok-
kal, akik „évszázadok óta jelenté-
keny részét teszik ki Magyarország
és Erdély népességének, habár –
mint fergeteg által ideszórt növé-
nyek, mindeddig meghonosodni
nem tudtak”. Mária Terézia uralko-

Az első cigányiskoláról

Az egykori érsekújvári tanítóképző intézet épülete

Az adott korban
párját ritkító 
cigányiskola 

Mennyei József
(1823-1889) 

nevéhez 
fűződik. 

Az ilyen intéz-
ménybe került 

ifjakat nemcsak 
tanítókká, hanem
falusi jegyzőkké is

képezték.
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dása (1740-1780) idején született
néhány törvény a cigányok jobb,
emberhez méltóbb körülmények
megteremtéséhez az 1753-1773 kö-
zötti húsz évben  egymást követték
a szigorú rendeletek – eredményte-
lenül. A szigoráról és következetes-
ségéről ismeret II. József  (1780-
1790) sem volt képes keresztül vin-
ni a cigányok „megpolgárosodá-
sát”. Az 1783. október 3-án hozott
rendelet értelmében a „czigányok
ezentúl jobbágyoknak neveztet-
vén, a jobbágyok közé csalá-
donkint elszélyeztetvén, földekkel
elláttatván a földmívelésre szorít-
tassanak, hangszereik, kovácsmű-
helyeik szétdúlassanak, vándorlá-
saik akadályoztatására lovaik el-
szedessenek, sőt gyermekeik is, ha
4. életévét elérték, elszedetvén tá-
vol községben a parasztok között
osztassanak szét neveltetés végett
évi 17 frt díj mellett.” A megdöb-
bentő tilalmakat, az emberi jogo-
kat alapjaiban sértő, sőt megalázó,

előítéletektől sem mentes büntető
rendelkezések ismertetése ezzel
nem ért véget! A továbbiakban ol-
vasható: „Megtiltatott a czigányok-
nak huszonöt bot alatt, erdőkben,
barlangokban, a falvaktól elkülöní-

tett viskókban lakni, döghússal élni,
meztelen, vagy bár lepedőbe bur-
kolva járni, saját nyelvüket beszél-
ni, elszedett gyermekeiket vissza-
csalni…” Azonban e megalázó, kö-
nyörtelenségről valló sorok jogerőre
emelése, intézményesített jóváha-
gyása sem hozta meg a kívánt ered-
ményt. Pedig a hatóságok igyekez-

tek több helyütt is erélyesen fellép-
ni a törvény nevében.

Az ismertetett rendelet kiadását
követő háromnegyed évszázad sem
eredményezett változást. „A czi-
gányok még ma is – írja Mennyei Jó-

zsef 1856-ban – fegyelem nélküli
féktelen népcsorda”, akik ugyan
vándorlásaikban akadályozva van-
nak, de mindezek ellenére folytatják
„évszázados, fegyelmet és erkölcsöt
nem ismerő életmódjukat”. Maga
Mennyei József is pejoratívan vall ró-
luk: „Majd minden községben tar-
tózkodik egy vagy több családból ál-

ló beduinféle czigány csoport a falu
végén vagy a város legpiszkosabb ré-
szein, rendetlenül egymásra halmo-
zott ocsmány viskók alatt, földön
henteregve, hol szívesen megtűret-
nek, habár mint páriák (társadalom-
ból kitaszított, nyomorult emberek –
PI) megvettetnek.”

Viszont elismerően szól Meny-
nyei a romák adottságairól, alkal-
mazkodó képességeikről – csodála-
tos tehetség lakozik bennük a mu-
latságot, élvezetet hajhászó fiatalság
kedélyállapotának felismerésére:
„A legkedveltebb zenészek, s a
nemzeti zenében, a zeneköltészet-
ben egyedüli remeklők, melynek sa-
játságos jellemét felfogni, s eredeti-
ségét oly héven, oly kedélyesen kife-
jezni senki más nem képes.”

A cigányok életmódját, jellemét,
a társadalomból való kirekesztettsé-
gét, illetve az adott körülményekhez
való kaméleoni alkalmazkodóké-
pességüket a fiatal pedagógus ala-
posan megismerhette, hiszen a vá-

Illusztrációs felvétel (Somogyi Tibor, Új Szó)

„Évszázadok óta jelentékeny részét teszik ki
Magyarország és Erdély népességének, ha-
bár – mint fergeteg által ideszórt növények,

mindeddig meghonosodni nem tudtak”

ros, a nyolcezer lelket számláló Ér-
sekújvár peremén levő cigánytele-
pen (a Péróban) meglehetősen nagy
tömbben mintegy „hatszáz-nyolc-
száz czigány tengett”. Egy részük
állattenyésztéssel foglalkozott, má-
sok mezei munkálatok végzésekor
napszámoskodtak, néhányan alkal-
mi zenekarokat alkottak – a többsé-
gük azonban koldulásból, apró lo-
pásokból, elhullott állatok húsával
megtömve vagy többnapos éhségtől
elcsigázva tengette életét.

Mennyei József, mint a nevelés
hatékonyságában hívő pedagógus,
mindenekelőtt az e népcsoportra
jellemző pozitívumokat vette szám-
ba: „A czigányok a szabályos testal-
kat, egyenes testállás, könnyű,
gyors és biztos taglejtés, kifejezés-
teljes arczél által szép emberfajt ké-
peznek, értelmük nyílt és gyors, ke-
délyük fogékony, képzelmük
éber…” Mennyei József hitte, hogy
„…a gondos és okos nevelés az
egyedüli mód egy évszázadok óta
állati elvetemültségben és féktelen-
ségben élni megszokott emberfaj-

nak erkölcsi és társadalmi javításá-
ra”, felemelkedésére.

Mennyei József – néhány peda-
gógustársa és a helyi plébános,
Csernák József (1796-1871) segítsé-
gével 1856-ban megnyitotta Érsek-
újvárott a cigányiskolát – mégpedig
a Péróban! 

A városnak azon a részén, amely-
ről maga az intézményalapító,

Mennyei József is lesújtóan vall: “az
érsekújvári Péró nemcsak a mezte-
lenségnek, piszkos és henye állati
elvetemültségnek undorító és szo-
morító képét mutatja, Péró egyszer-
smind az erkölcsi elaljasulásnak
bűnfészke. Minden kóborló, min-

den tolvaj, minden csaló, minden
korhely, gaz és ringyó itt keres és ta-
lál menhelyet; az emberiségnek
söpredéke itt elfogadtatik, szívesen
láttatik, hogy itt végleg menthetet-
lenül elsüllyedjen.”

S Mennyeiék a körülmények is-
meretében (!) ilyen helyen kezdték
országosan egyedülálló próbálkozá-
sukat!

Évekkel ezelőtt ugyan volt már
kísérlet a városban cigánygyerme-
kek oktatására: első ízben, nagy ál-
dozatvállalással Kopácsy József
hercegprímás kísérletezett 1838-
ban – azonban az iskola kétévi
fennállása után megszűnt. Pedig az

iskolaalapító igyekezete az anyagi
támogatást tekintve sem volt lebe-
csülendő: „minden czigány gyer-
mek, aki iskolába járni akart, új ru-
hával, naponkint kétgarasos czi-
póval, könyvekkel és más ajándé-
kokkal láttatott el”. Azonban a her-
cegprímás által kezdeményezett, a
tetemes kiadásokat felemésztő kí-
sérlet sikertelen lett: „…a czipókat a
czigány-diákok önző szülőiknek
hordták, a ruhát nem az iskola pad-
jaiban, hanem a Péró porában kop-
tatták el – s a lánykák pár nap múl-
va, a fiúk amazok után egyenkint
elmaradoztak.” A hercegprímás,
látva az eredménytelenséget, az is-
kolát megszüntette.

Mennyei József és társai –
Csernák József kanonok, Farkas
Ferdinánd, Bachta János káplá-
nok… – 1856-ban újra próbálkoz-
tak. Meggyőződve hitték: „… a siker
biztosítása érdekében a czigányok
számára saját területükön elkülön-
zött iskola nyitandó, melybe a gye-
rekek ajándékokkal ne kecsegtes-
senek, szigorral ne hajtassanak.”

Illusztrációs felvétel (Somogyi Tibor, Új Szó)

„Minden czigány gyermek, aki iskolába 
járni akart, új ruhával, naponkint

kétgarasos czipóval, könyvekkel és más
ajándékokkal láttatott el.”
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Akkor vajon hogyan?
A ”körükben nyájas és szeretet-

teljes leereszkedés, a tanulás és
míveltség előnyeinek megismerte-
tése ébressze föl a gyermekben és
szülőben az iskola iránti érdeket,
(...) e fajnak sajátosságaihoz okosan
alkalmazandó nevelői eljárás, élénk
és fogékony szellemi tehetségeiket,
nyugtalan és változkodó tevékeny-
ségüket elfoglalni tudó, de nem
korlátozni vagy elnyomni akaró
ügyes tanítói tevékenység ébren tar-
tása.” által.

A czigányok Érsekújvárott című
tanulmányában írja Mennyei Jó-
zsef az iskola megnyitását bejelen-
tő hír elhangzását követően: „Lát-
ni lehetett a büszke önérzet, az
örömnek a kifejezését a barna
arczokon. Az öregek fogadták
(ígérték – PI), hogy a fiatalokat is-
koláztatni fogják, … a gyerekek
derült örömmel ajánlkoztak… s
március 11-én megnyittatott az el-
ső czigányiskola a Péróban, egy-
előre 30 (15 fiú, 15 leány) tanít-
vánnyal…”. Később már negyven
fölé emelkedett a tanulók száma, s
naponként többen tódultak az is-
kola felé, akik zöme „a tanterme-
ken kívül tartózkodva, a nyitott
ablakon kiabálják a feleleteket a
feladott kérdésekre…”.

A tanterv szerint a tanulók a val-
lástan, az olvasás és írás (ezen belül
a nyelvnek és más hasznos ismere-
teknek a tanulását), fejbéli és írás-
béli számolás valamint a zene és
énekismeret alapjaival ismerked-
tek. „Az egész tanítást Mennyei Jó-
zsef képezdei tanár biztosítja – a ta-
nulóknak csak péntek délelőtt van
szünidejük.” – olvasható a korabeli
újságban.

Önkéntelenül is felmerül a kér-
dés: Milyen eredmények születtek,
születhettek?

Válaszul lássuk az akkor papírra
vetett sorokat!

„– a czigány gyermekek gyorsan
előre haladnak az írásban és
olvasásában húsznál több gyerek
képes gépszerűleg folyamatosan ol-
vasni, jól írni (táblára)”

„– a fejbéli számolásra különös
képességet és hajlamot tanúsítván,
a négy számolási művelet szerint
százakban, ezerekben gyorsan és
ügyesen számítanak”

„– a hangászat elméletében,

énekben szép előmenetelt tesz-
nek”

„– sokan a rajzoláshoz kiváló haj-
lamot és tehetséget tanúsítanak”

„– a tanuláshoz, az iskolalátoga-
tási kedvük mindinkább élénkül”

„– a vallás- és erkölcsi tanításnak
s a képző-nevelésnek erkölcsi éle-
tük alakításában gyakorlott befolyá-
sa feltűnő”

„– külsejükre több gondot fordít-
va, viseletükben inkább ügyelnek a
símaságra s illemre, mint azelőtt.
Akaratuk is nemesebb, jellemük
szilárdabb. Örömmel vesznek részt
a katholikus vallás külső gyakorlá-
sában, örömmel és szívből imátkoz-
nak. A lopást, a csalást, a hazugsá-

got bűnnek ismervén, útálják és
egymás között korholják. A meglelt
tárgyakat a tulajdonosnak átadás
végett a vallástanítóhoz viszik.”

Ez a cigányiskola egy ideig, az
1855/1856-os tanév második felé-
ben az érsekújvári tanítóképezde
gyakorló iskolája volt! Vagyis a jövő
pedagógusai a kötelező gyakorlati
oktatást itt végezték el, itt készültek
fel a pedagógiai pályára! (Nevelési
szempontból nagyon elgondolkod-
tató…, pozitív és negatív értelem-
ben egyaránt.)

E reménytkeltő eredmények az
első félévben születtek, akkor, ami-
kor még a kezdeti lelkesedés, az er-
kölcsi hatás és példamutatás a leg-
szembetűnőbb változásokat ered-
ményezi. Kétségtelen, idővel ez a
folyamat nemcsak hogy nem fokoz-
ható, de a szinten tartása is ember-
feletti erőt és energiát igényel…

S hogy a kezdeti időszak szép
eredményei minek köszönhetőek?

Mennyei József szerint annak,
hogy a cigány gyermekeket nem li-
citálták be a központba, hanem a
saját megszokott környezetükben
foglalkoztak velük, valamint an-
nak, hogy a tanítók, papok, nevelők
(hiszen e 30-40 gyermekkel öt peda-

gógus  foglalkozott – óránként vál-
takozva) elmentek közéjük, ezáltal
nemcsak a diákokkal, hanem a szü-
lőkkel, nagyszülőkkel is nap mint
nap tartották a személyes kapcsola-
tot. S az sem elhanyagolandó neve-
lési szempont, hogy a tanítók „le-
ereszkedtek” a növendékek értelmi
szintjére, s csupán annyit igyekez-
tek velük elsajátíttatni, amennyire
adottságaik keretén belül látványos
eredménynek tűnik.

Április 4-én a néptanodai oktató-
növendékek vizsgájára Érsekújvár-
ba érkezett Kozácsek József apát
császári-királyi iskolai tanácsos, aki
előtt a város első számú cigányze-
nekara tisztelgett. Az iskolai taná-

csos látogatását tette a Péróban levő
cigányiskolában is – hiszen a taní-
tóképző végzős diákjai ott tartották
vizsgazáró óráikat! S a tanulók az
apát úr „ügyes és kedélyes kérdése-
ire szintoly kielégítő és meglepő
eredeti feleletekkel legott készen
voltak”. Az iskolai tanácsos megelé-
gedését eléggé tanúsítja az a
nyilatkozata, amely szerint „ennyi
élvezetet iskola még nem nyújtott
neki, mint ezen kisded czigány is-
kola.”

A következő tanév elején nem
nyíltak ki az érsekújvári tanítókép-
ző kapui – pénzhiányra hivatkozva
zárva maradtak: püspöki székhely-
re, Kalocsára helyezték át. Pedig ek-
kor a tanítóképezde hallgatóinak a
száma már 39 volt (!)  Így a pérói ci-

gányiskola nem lett, nem lehetett
az elkövetkező években a tanító-
képző gyakorló intézménye… Né-
hány évig még sínylődött, 1868-ban
erkölcsi és anyagi támogatás hiá-
nyában, 12 évi fennállás után e  lát-
ványos eredményekkel büszkélked-
hető iskola végleg megszűnt.

Ha nem szűnt volna meg a taní-
tóképezde, akkor a korabeli újsá-
gok e eredetiségében jelentős intéz-
mény tevékenységéről vajon milyen
elkápráztató eredményekről adhat-
tak volna számot…? Vajon Érsekúj-
vár lehetett volna-e a gócpontja egy
szellemi fejlődést elindító folyamat-
nak? Ha a környék községei átvet-
ték volna e kezdeményezést, fel-
emelhették volna „a keblünkön élő-
dő czigányfajt”? Mennyei József
meggyőződéssel vallja, hogyha „a
császári-királyi kormány… az any-
nyira elhagyott s alásülllyedt czi-
gányfajra fordítja figyelmét…, ak-
kor a pérói czigányiskola első virág
a kikeletben s hírnöke a czigány-
fajra bekövetkezendő szebb és jobb
jövőnek, mely képzésre és tökélete-
sedésre nemcsak alkalmas, de mél-
tó is…”.

De ez nem következett be.
S hogyan alakult Mennyei József

további sorsa? Érsekújvárt elhagy-
va, megmaradt továbbra is vérbeli
pedagógusnak. Kalocsára került,
ahol igazgatóként tevékenykedett
kilenc évig, majd kinevezték Árva
és Túróc megyék tanfelügyelőjévé.
Innen Vas megyébe került, ahol
1882-ben nyugdíjba vonult. Szom-
bathelyen hunyt el 1889. május 1-
jén. Pedagógiai tevékenységét szá-
mos módszertani könyv, nevelés-
sel, oktatással foglalkozó kiadvány,
de mindenekelőtt az Érsekújvárott
létrehozott, a maga nemében egye-
dülálló cigányiskola őrzi.

Pénzes István

A cikkben használt idézetek forrása:
Kiss Áron: Mennyei József. Néptanítók Lapja, 1889. 39. szám (május 15.)
Mennyei József: A czigányfaj Magyarországon. Tanodai Lapok, 1856. 7. szám
(június 11.)
Mennyei József: A mostani czigányiskola Érsekújvárott. Tanodai Lapok, 1856.
8. szám (június 18.)
Pedagógiai Lexikon I-IV. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1979
Pénzes István: Az elsŒ cigányiskola megalapítója. Katedra, 1998. február
Szabó Iván: 150 éves lenne az érsekújvári tanítóképzŒ intézet. Castrum Novum,
1994. szeptember 7.

A jövő pedagógusai a kötelező 
gyakorlati oktatást itt végezték el, 

itt készültek fel a pedagógiai pályára!
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A cigány nép 
eredetmondája

Egy szegény asszonynak tizenhét gyer-
meke volt.
Egyszer betért házába a Szent Isten
és így szólt hozzá:
Mutasd meg nekem a gyermekeidet,
hogy megáldhassam Œket!
Mivel a szegény asszony
nagyon szégyellte,
hogy olyan sok gyermeke van,
csak tízet mutatott meg közülük az Is-
tennek,
a többit elrejtette.
Isten megáldotta a tíz gyermeket,
ezekbŒl lettek a gazdagok.
A hét gyermek pedig,
akiket az anyjuk elrejtett Isten áldása
elŒl,
sohasem tudott gazdagságot szerezni.
Ennek a hét gyermeknek a leszárma-
zottjai
a cigányok.
Pápai Péterné, Üszögpuszta.
Mészáros György gyıjtése.

(Szántóné Czecze EnikŒ: Tanári ké-
zikönyv Alföldy JenŒ Irodalom 6.
címı tankönyvéhez, Nemzeti Tan-
könyvkiadó, Budapest, 2003)

... és mormolok magamban időtlenül
egy népről, amely a viskói előtt pipacs-kosárkákban
hajnalok történelmét: a harmatcseppeket őrzi,
és söpri az utcákat egy szívverések robbanásaitól
rettegő országban, ahol csak erőszakos önhalállal
bizonyítható a tiszta hit, és sófehér arcukat
körülállja a ragyogás: szánakozik rajtuk,
felzokog, sikoltozik, mert nyomorral bekerítve élnek,
éhezve, dideregve, és szótlanul bámulják éjjelenként,
ha a hold fénylő nyelvvel tolmácsolja
a fák beszédét a kíváncsiskodó kutyáknak,
senki sem oldozza le sírásom szájkosarát,
megőszült szél köröz fölöttem süvöltözve,
kattog, zakatol a megátkozott katonavonat,
vadrózsaágakkal-leigázott mezőkön, patakokon,
kígyóhagymákkal aláaknázott vashidakon át,
az öngyilkos távolság tetemét vonszolva
sorsom váltóján megszikráznak kerekei, végállomás,
végállomás, temetők porával keresztelő
szélvész-idő a peronokon is: az eldobált
cigarettacsikkek fölött
korom-csipke reverendában átsuhogó,
a parkokban felravatalozott falevelek mellé
fekete szárnyú siratóasszonyokat:

varjakat rendelő, nyálkás kavicsokon sétálgató
dér-papucsos varjakat,
arcodra
ezüst gázálarcot
itt készít majd a földmély fagyból, mondják,
itt bitangolnak el szemeidből a nyári éjszakák,
a holdsugarak tündöklő rozmaringbokrában
gerhegő beteg cigánylovak, s a tóparti éjszakákról
korkotyínoló békák itt ugrálnak ki szemeidből,
itt hagynak magadra,...

- Tudod-e már, kik
vagyunk? – kérdezte
Vrana mámi a kisuno-
káját, Mozolt.

- A meséidből tu-
dom, mámi, tudom,
hogy Isten teremtett
mindannyiunkat és va-
laha talán madarak vol-
tunk. De nem tudnál
most igazi történetet me-
sélni?

- Ó, dehogynem, kis unokám, de előbb lássam, ki
vagy te, kinek is mesélek!

- Én vagyok Mozolka, hatéves kislány vagyok, az ősz
óta iskolás, itt lakunk a szüleimmel Magyarországon,
Európában, van két testvérem, egy fiú és egy lány, én
vagyok a legkisebb. Velünk lakik a nagymamám, vagyis
te, mámi, és a nagybátyám is, akinek még nincsen fele-
sége. Ez a mi családunk.

- Ezt nagyon jól tudod, Mozolkám, de vajon tudsz-e
számolni?

- Tudok, persze, egy, kettő, három, négy, öt.
- És tudod azt cigányul is?
- Tudom: jék, duj, trin, stár, pánzs.
- Pánzs, vagyis öt. – Pándzsáb, vagyis öt folyó – az

Öt Folyó Vidéke – Pánzsáb Indiában van. Azt mondják,
onnan származunk mi, romák. A mi nyelvünk a „romá-
nyi sib” ma is nagyon hasonlít az ottani nyelvekre. És

azt is tudnod kell,
hogy India a népek tu-
dásának egyik bölcső-
je. Már hatezer évvel
ezelőtt tudtak az india-
iak földet művelni, ön-
tözni, állatokat szelídí-
teni, vasat bányászni,
kovácsolni, városokat,
palotákat építeni, ami-

hez téglát égettek. A mi
őseink a hatalmas India

hegyes-erdős határán éltek, a dzsat harcosok között.
Csináltak szerszámokat, fegyvereket a harchoz, halász-
tak, vadásztak, muzsikáltak, állatokat neveltek. 

- De akkor miért nem maradtunk Indiában? – kér-
dezte Mozolka Vrana mámijától.

- Tudod-e, mit jelent a gázsó, Mozolka? – kérdezett
vissza Vrana Mámi.

- Mindenkit, aki nem roma - válaszolta Mozolka.
-Ezt jól tudod, de eredetileg Gádzsó város volt, az el-

lenség városa. Az ottani gaznavidek támadtak Indiára,
és legyőzték a dzsat harcosokat. A háborútól nagy
éhínség támadt. Ezért indultak roma őseink napnyugat
irányába, több mint ezer éve, vándorútra a jobb élet re-
ményében.

Bársony János – Daróczi Ágnes: Vrana mámi mesél.
suliNova, Budapest, 2005.

Orsós Teréz: Árvák

Kosztics László: Varázsfa

Szécsi Magda: Múlt, jelen, jövő

(roma képzőművészek) Fotók: www.mmi.hu

Vándorút

Bari Károly: A némaság könyve (részlet)

Oláh Jolán: Vágta
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Közös történelmünk, közös

sorsunk, különböző kultúránk

mottó jegyében zajlott egy hé-

ten keresztül a közelmúltban a

Komáromi Eötvös Utcai Alapis-

kolában megrendezett nemzet-

közi tánctábor.

A rendezvény megálmodója Ben-
ke Györgyné Brigitta, a balatonfüre-
di Játékszín Alapítvány elnöke, aki
eredményes pályázatával támoga-
tást nyert a Visegrádi Alapnál, hogy
a kultúra segítségével öszszehozza a
Visegrádi Négyek országainak gyer-
mekeit. A találkozó Lengyelország,
Magyarország és Szlovákia részvé-
telével valósult meg. Szlovákiát a
Komáromi Eötvös Utcai Alapiskola
tanulói képviselték, akik kétnyelvű-
ségüknek köszönhetően összekötő
hídként tudták áthidalni a nyelvi
gondokat a magyarországi és a len-

gyel gyerekek között – hiszen a len-
gyel nyelv közel áll a szlovák nyelv-
hez. Lengyelországot a Tarnowból,
azaz Bem József, az 1848-1849-es
szabadságharc Bem apójának szülő-

városából, Magyarországot pedig a
balatonfüredi Eötvös Általános Is-
kolából érkező diákok képviselték.
A három országból összeverbuváló-
dott közel 60 táncos délelőttönként

Ölveczky Árpád, Pikler Attila, Isa-
bella Florek és Margit néni vezetésé-
vel ízelítőt kapott egymás kultúrájá-
ból, délután pedig Komárom hely-
történeti emlékeivel, legendáival is-
merkedtek. 

Az egyhetes találkozó csúcs-
pontját a gálaműsor jelentette. A
diákok megtanulták egymás nem-
zeti táncait, s megható érzés volt
látni a három ország gyermekeit
együtt polonezt, csárdást, felvidéki
táncot ropni. A záróműsorban el-
hangzott Weöres S. megzenésített
verse – „Hosszú a virágfüzér, kéz-
től kézig ér, valamennyi kézen át
kezdettől végig ér.” – a Komáromi
Eötvös Utcai Alapiskolában betel-
jesedett:  hiszen határokat átívelő
barátságok alakultak.  Jövőre vala-
melyik városban újra találkozunk,
s a virágfüzérrel  ismét „átlépünk  a
hídon …” 

Kovács Tünde

Nemzetközi tánctábor 
a Visegrad Fund támogatásával

A diákok megtanulták egymás nemzeti táncait

Kárpáthy Magdolna neve már

fogalommá vált a Szlovákiai

Magyar Pedagógusok Szövet-

sége rendezvényein. Mindig

nagy tömeget vonzanak egyéni

stílusú, a megszokottól eltérő

előadásai. Hallgatóságát kí-

váncsivá, érdeklődővé teszi, új-

ra hallani akarják őt, vélemé-

nyét kérik, keresik társaságát.

Kölcsönös ismeretség alapján az
ő meghívására jutott el Pécsre egy
lelkes tanítócsoport (18 fő), hogy a
tudományok városában formabon-
tóan, nem a protokoll szerint, ha-
nem egyéni érdeklődésre épülve új
ismeretekkel töltekezzen fel. 

Hosszú sétával, sok szép dolog-
ra, látnivalóra rácsodálkozva töltöt-
tük az első nap délutánját. Megte-
kintettük az Ókeresztény Sírkam-
rákat, amelyeknek szerepük volt
abban, hogy Pécs elnyerte az Euró-
pa kulturális fővárosa címet. Körül-
jártuk a Bazilikát, láttunk különle-

ges kiképzésű belső udvarokat és
tereket, melyek a lelket érintik
meg. A török minaretben imára bo-
ruló törökök történelmi időket
idéztek bennünk. A csodálatos sző-
nyegek és edények gazdag díszíté-
se, elhelyezése a mesés keletet jut-
tatták eszünkbe. A Zsolnay Múze-
umban a kerámia mestereinek re-
mekeitől állt el a lélegzetünk. Cso-
dálatos a város főtere, a felújított
épületek, utcák, érdekes megoldá-
sok kellemes beszélgetésre marasz-
talnak. Megtudtuk, hogy az egykor
híres bánya már nem üzemel, és a
vállalkozók összefogása működtet
sok-sok új létesítményt, intéz-
ményt.  Felemelő érzés volt a hatal-
mas egyetemi épületek látványa.  

A szállást Kozármislényben a
Seva Panzióban biztosították szá-
munkra. Kellemes környezetben
költöttük el a reggelit ugyanitt.
Majd szakmai program várt ránk
Pécs belvárosában a Minerva
Könyvtárban.. A könyvtár maga is
egy nagy „műhely“, ahol egész na-
pot el lehet tölteni különböző mun-

kafolyamatokkal, olvasással, jegy-
zeteléssel, a számítógép használatá-
ról nem is beszélve. Kellemes belső
előadótermek várják a csoportos
foglalkozások résztvevőit,  a szak-
mai társulásokat. 

A 160 ezer kötetet számláló
könyvtár egy része mobilis, mert a
környező falvak könyvtárai, iskolái,
óvodái, falusi szervezetei innen köl-
csönzik, cserélik az olvasnivalót.
Okos szervezéssel utaztatják a kí-
vánt olvasnivalót az említett intéz-
ményekbe. Évente több százalékkal
gyarapszik az olvasók tábora ezzel a
módszerrel.

Hatalmas kerek asztal köré ül-
tünk, hogy az újszerű és érdekes
mondanivalót tartogató előadókat
meghallgassuk. Minden előadás
személyiségünk előnyeire és hátrá-
nyaira épült. 

Kineziológus mutatta be a moz-
gás, az energiaátadás és oldás tech-
nikáját, világított rá magunkban
hordozott lehetőségeinkre. Kárpá-
thy Magdolna a vizuális személyi-
ségképpel foglalkozott. Óvodás gye-

rekek rajzain keresztül vezetett el
bennünket a láthatatlan és látható
kapcsolatokra.

Dr. Steindl Tímea orvos-termé-
szetgyógyász a vitális tér terápia el-
nevezésű rendkívül hatékony eljá-
rással ismertetett meg bennünket.
Egy nagyatádi óvónő több évi meg-
figyelés alapján módszert dolgozott
ki a gyengén halló kisgyerekek szű-
résére, segítséget, tanácsot adva a
szülőknek a probléma felismerésé-
re. Ezt most megosztotta velünk.
Később Pécs és Pécs környéki álta-
lános iskolák igazgatói vallottak
munkamódszereikről, alternatív
megoldásaikról.

Lehetőség nyílt arra is, hogy
újabb kapcsolatokat szerezzünk, e-
mail címeket cseréljünk. Sokunk
véleménye az volt, hogy kell az ilyen
kitekintés!

Köszönjük a Nemesócsai Alapis-
kola igazgatóságának a remek szer-
vezést, a lehetőséget, az élménydús
két napot. Mgr. Hegedűs Katalin

Móra Ferenc Magyar Tanítási
Nyelvű Alapiskola, Nemesócsa

Újszerű „workshop” rendezvényen 
voltunk Pécsett
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Ú jra itt a karácsony. Külö-
nös érzés kerít hatalmá-

ba. Eszembe jut a bölcs magyar köz-
mondás: Aki szeret, kétszer él. A
szeretet csodálatos érzés.

Vajon él-e bennünk az embertár-
si szeretet? Észrevesszük-e egy-
mást? Tudunk-e örülni egymás sike-

rének? Hajlandóak vagyunk-e segí-
teni a rászorulókon? Sajnos úgy lá-
tom, hogy elkopott az egymás iránti
megértés, helyébe az önzés, az irigy-
ség, a bizalmatlanság lépett. Hogy
miért? Talán azért is, mert anyagias
világban élünk. Mindenki fut a pén-
ze után, nem ér rá meghallgatni a
másikat.

Remélem, hogy pedagógusaink-
ban, bennünk megerősödik az az
érzés, hogy megtaláljuk az egymás-
hoz vezető utat a közös cél érdeké-
ben: Iskoláink megmaradása a tét.
Tamási Áron szavaival: „Keressé-
tek ami összeköt, és nem ami elvá-
laszt!”

Mi, szlovákiai magyar pedagógu-
sok tudatosítsuk, hogy az iskola az
a hely, ahol mi alakítjuk a holnap
emberének jellemét, lelkivilágát,
személyiségét. Ugyanakkor – mivel
nemzeti kisebbséghez tartozunk-
közösségünk kultúrájának megőr-
zése, ápolása, elődeink értékeinek

az átadása a jövő nemzedékének is
a mi dolgunk.

Hinnünk kell, hogy értelme van
annak, amit csinálunk, és ha jól
tesszük a dolgunkat, az eredmény
nem marad el.

Keressük és leljük meg újra és új-
ra a forrást, amiből erőt adhatunk
másoknak! Bízzunk önmagunkban,
és becsüljük meg egymás munkáját!
Tegyünk meg ennyit egymásért. Ér-
demes!

Örvendjünk annak, hogy vadóc-
ba rózsát olt/hat/unk.

Pörögnek a gondolatok. Mi az,
amiből elővarázsolható az ünnepi
hangulat? Goethe szavai jutnak az
eszembe:

„A boldogságot nem lehet 
ajándékba kapni.

Egyetlen titka: adni, mindig csak adni.
Jó szót, bátorítást, mosolyt, hitet

És sok-sok önzetlen tiszta szeretetet.”
Békés, meghitt ünnepeket!

Liszka Éva

„Boldog a nép, mely tud ünnepelni.
Arcod fényében, Uram, járni-kelni.“

A székelyföldi Csikcsicsó
templomának bejáratánál

egy táblán olvasható e két mondat.
Boldog-e a felvidéki magyar pe-

dagógus 2007 adventjén? Tud-e ün-
nepelni? Világlátás kérdése az
egész. Ha azt nézzük, hogy az idő
múlásával, az évgyűrűk szaporodá-
sával az életben minden a helyére
kerül, megbékélünk a világgal.
Örömmel tölt el bennünket, hogy a
tanárnak megadatik a nagy csoda –
továbbadni tudást, gondolatot, vi-
láglátást, emberségből példát. Nem
azt kérdezi, mivel tartozik neki a vi-
lág, miben szenved hiányt, hanem
mi az, amit még adni tud, mert hi-
szi, hogy minden boldogság a má-
soknak nyújtott szolgálatból ered.

A bibliai szántóvetőre gondolva
manapság az ifjúság egy része nem
érzi szükségesnek, hogy neki a jó
talajnak kell lennie, amelyben az el-
hintett mag meggyökerezve bősé-
ges termést hoz. Világerkölcs lett az

igénytelenség, az üresfejűség. Fő cél
a minél többet szerezni, fogyaszta-
ni, másokkal nem törődni, minden-
kin átgázolni. Önzővé lenni, nem
gondolkodni, elhagyni a hitvest, a
családot, eldobni a megöregedett
szülőt, a holtomiglan-holtodiglant
nem értik. A rossz értelemben vett
gyermekközpontúság eredménye az
elkényeztetett, önző egyén, aki nem
viszonozza a kapott szeretetet.

Persze nem könnyű irányítani a

szomjas lelkű ifjúságot, megtalálni a
hozzájuk vezető utat. Sokszor évek
telnek el, amíg rájönnek arra, hogy
amit nekik adunk, magunkból ad-
juk, s jutalmul értelmes szeretetüket
kapjuk. A legfogékonyabb korsza-
kuk meghatározói, életük lombko-
ronájának alakítói vagyunk, remél-
ve, hogy a hozzájuk vezető út célba
ér. Boldog tanúi vagyunk ifjonti örö-
müknek, amikor Ámor nyila odata-
lál hozzájuk. Lélekemelő látni, hogy
a tanár élete diákjai lelkében folyta-
tódik tovább, kiteljesedik.

Dolgunk, hogy feltarisznyázzuk
őket nemcsak tudással, hanem a
veszedelmek, az emberi sötétség és
rosszindulat elleni védelemmel. Ez
pedig a kultúránk, a hitünk. Élete
nehéz pillanataiban majd eszébe
jut egy vígasztaló zsoltár, egy nép-
dal, egy Ige, egy vers. Így sokkal
könnyebb lesz elviselnie a nehézsé-
get, a bánatot, a fájdalmat. Mert
nemcsak napos oldala van az élet-
nek, a fénnyel mindig együtt jár az
árnyék is.

Mércénk kell, hogy legyen a vi-

lágban. Őrizni kell a méltóságun-
kat, igent és nemet kell tudnunk
mondani. Ma sok kisisten futkos
körülöttünk, rögtön Isten helyébe
akarnak lépni, ahelyett, hogy a nyo-
mába szegődnének. A pedagógus-
advent nemcsak négy hét, hanem
egy örök várakozás, megszépítve je-
lenlegi és volt diákjaink boldogulá-
sának örömével.

Tudjuk, hogy értékeket közvetíte-
nünk csak akkor lehet, ha nekünk
magunknak is hitelünk van az érté-
kek területén, s hogy a tanár legna-
gyobb szabadsága az önként vállalt
szolgálat. Helytállnunk becsülettel,
hittel és hűséggel kell, hogy arccal
szemközt tudjunk – s merjünk –
állani a ránkbízottakkal, a ránk-
bízókkal, s ezzel a pedagógusi mun-
kát továbbra is alulértékelő világgal.

Kedves Olvasó! Rád is érvényes
bölcs Seneca intelme: „Bármit teszel,
okosan tedd, és nézd a végét!“

Dr. Kalácska József
Selye János Magyar Gimnázium,

Komárom

Lapunk szerkesztőbizottsága

nevében szívből gratulálunk

a 2007-es év Katedra-díjas

pedagógusainak. 

Ebből az alkalomból kértük

fel őket, hogy osszák meg ün-

nepi gondolataikat a Pedagó-

gusfórum olvasóival is. 

Munkájukhoz töretlen hitet,

sok erőt és egészséget 

kívánunk.

-szerk-

(Fotók: Katedra)

A Komáromi Jókai Mór Alapis-

kola és a Városi Művelődési

Központ (VMK) 2007. decem-

ber 14-én rendezi meg hagyo-

mányos Adventi Kórushang-

versenyét. 

A hamarosan véget érő 2007-es
esztendő Kodály–emlékév. A kettős
évforduló (a zeneszerző születésé-
nek 125., halálának 40. éve) alkal-
mából Kodály Zoltánnak kijár a
tisztelet, a megbecsülés, a főhajtás.
Ugyanis a legjobb „magyar zenész”,
- ahogy a hű barát Bartók Béla mél-
tatta őt - nagyon erős szálakkal kö-
tődött hozzánk. 1905-ben a Buda-
pesti Zeneakadémián a tanulmá-
nyait befejező ifjú zeneszerző mehe-
tett volna Párizsba is, ő azonban
ehelyett Galántára és környékére
jött első népdalgyűjtő útjára. Ahogy
írta: „Hátizsákkal a vállamon, bottal
a kezemben és 50 koronával a zse-
bemben indultam el a Csallóköz-
be.” Innen írta egyik kedves barátjá-
nak: „Ma Nádszegen vagyok, (…)
Nem hittem, hogy ilyen gyönyörű a
Csallóköz (…) Azt hiszem ez szebb,
mint Párizs.” Még azév végén (a
gyűjtésből válogatva) az Ethno-
grafia folyóiratban megjelenik első
népdalpublikációja Mátyusföldi
gyűjtés címmel. A publikáció felkel-
tette Bartók figyelmét. Ekkor kezdő-
dött el kettejük életreszóló barátsá-
ga. Mint később Kodály Zoltán írta:
„... feltetszett előttünk egy a népből
újjászületett művelt Magyarország
képe. Ennek megvalósítására rá-
szántuk életünket.” Közös tervet
dolgoztak ki: Bartók Békés megyé-
ből indult dél és kelet felé, Kodály

északon – Nyitra megyében s nyu-
gaton folytatta a gyűjtést. A Zobor-
vidék : Béd, Bodok, Ghymes, Kolon,
Menyhe, Pográny, Zsére valóságos
kincsesbányának bizonyult. Nagy
örömére beigazolódott feltevése,
mely szerint a magyar peremvidék
lakossága őrzi meg leginkább a ha-
gyományt. 

Kodály Zoltán talán leggyakrab-
ban előadásra kerülő zenekari mű-

ve, a Galántai táncok. Ezzel – a ga-
lántai hagyományokban gyökerező
– szerzeményével is rólunk ad hírt a
világnak. Sőt, a mű partitúrájában
ez olvasható: „ Galántán töltötte a
szerző gyermekkora legszebb hét
esztendejét.” A Visszatekintés cím-
mel kiadott írásainak egyikében pe-
dig így ír: „1914-ig minden nyarat
külföldön töltöttem. Aztán 13-évig
egyet sem. Mikor újra kezdtem ki-
járni, a határon mindig megjelent
előttem egy mezítlábas rongyos gye-
reksereg, egyik-másik hajdani
galántai iskolatársam arcvonásaival.

Kórusban kiáltották: «Ne hagyj itt
bennünket (…) Ezek hoztak vissza
mindannyiszor, hiába csábított mű-
velt országok könnyebb, nyugalma-
sabb, szebb élete. Ezek tartották
bennem a hitet, hogy mindenek el-
lenére itthon is kell és lehet ilyen
életet teremteni.”

A „Tanár úr” saját példájával és
egész életművével feladta számunk-
ra a „leckét”: itthon is lehet és kell
ilyen életet teremteni.

Stirber Lajos
ny. pedagógus

Adventi Kórushangverseny Komáromban

A hangverseny szervezői és szereplői, a VMK énekkarai: a Jókai Mór
Alapiskola Kicsinyek Kórusa – Pfeiferlik Annamária; Gyermekkar –
Bartalos Éva; -(a gyermekkar egykori tagjai által alapított) Gaudium
vegyeskar – Stirber Lajos; a Kantantína női kamarakórus – Katarína
Čupková; a Csemadok Helyi Szervezete Concordia Vegyeskara –
Stubendek István – vezetésével; továbbá a hangverseny vendégszerep-
lői: a Koloni Zobor Hangja Vegyeskar – karvezető: Balla Viktória és Var-
ga Imre, valamint a hangszeres vendégművészek Rácz Csaba – gordon-
ka és Vincze Mária – zongora – szeretettel várják a nemesebb zene, a
kórusmuzsika kedvelőit Rév-Komáromba a Tiszti pavilonban, d.u.
17.00-órai kezdettel tartandó hangversenyükre.

(Illusztrációs felvétel)

„Ma Nádszegen vagyok, (…) 
Nem hittem, hogy ilyen 

gyönyörű a Csallóköz (…) 
Azt hiszem ez szebb, mint Párizs.” 
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Amikor tavaly 2006. december
21-én ünnepeltük Pongrácz Ágos-
ton, egykori negyedi lelkipásztor
névfelvételének 5. évfordulóját a
Negyedi Magyar Tanítási Nyelvű
Alapiskola tornatermében – épp
így, mint most, a karácsonyvárás
boldog izgalmában éltünk, a lélek
is ünnepi díszbe öltözött. Még
élénken él bennünk a varázs, mi-
kor testvériskolánk, a Bólyi Általá-
nos zeneiskola fúvószenekara egy-
házi és karácsonyi darabokat elő-
adva megpezsegtette szívünkben a
szeretetet.

Mivel egyéb kincsünk nincs,
mint a boldog együttlétek meghitt-
sége, úgy gondoltuk, hogy ebben az
évben kicsit korábban és másképp
kezdjük az emlékezést, a készülő-
dést. Diákönkormányzatunk javas-
latára adventi-koszorúkészítő dél-
utánt terveztünk, melyre nagy tisz-
telettel és szeretettel vártuk Szanyi
Mária néprajzkutatónkat. 

Idejövetele kis viszontagságokba
ütközött, ugyanis a délelőtti foglal-
kozását Sókszelőcén tartotta. Ez
még nem okozott volna gondot,
csak hát a Vágon való átkelést Szlo-
vákia egyetlen államilag működte-
tett kompja Farkasdon biztosítja,
ami hosszú huzavona után célunkat
mégiscsak véghez vitte. Azért is is-
mertetem a kedves olvasóval ezen
érdekes történetet, mert hiszem,
hogy a szeretet, a békesség ünnepe
legyőz minden akadályt. Ilyenkor
megértőbbek egymással az embe-

rek, jobban odafigyelünk egymásra,
segítünk ott, ahol lehet.

Szanyi Mária e kellemes délutánt
kis előadásával kezdte. Felhívta a
gyermekek érdeklődését a kará-
csonyvárás varázsára, mely semmi-
vel sem hasonlítható össze. Ne fosz-
szuk meg magunkat a közös készü-
lődés örömétől, hiszen semmi sem
múlhatja felül mindazt, amit saját
kezűleg készítünk. Gondolván itt a
fenyőfadíszekre, a karácsonyi üd-
vözlőlapokra, az „ajándékot meg-
rendelő levelekre“, az adventi ka-
lendáriumra, de legfőképpen az aj-
tóra függesztett adventi koszorúra.
Marika elmagyarázta, mit is rejt az
advent szó jelentése, honnan szár-
mazik. Régebben ezt az időszakot
kisböjtnek is nevezték. Szavait ki-
csik, nagyok nagy érdeklődéssel fi-
gyelték, azonban már alig várták,

hogy munkához lássanak. Minden
egyes koszorúra felkerült a fenyőág,
a szárított gyümölcs, a toboz és a vé-
gén a négy gyertya – melyek a hitet,
a reményt, a szeretetet és az örömöt
jelképezik. Dicséretet érdemelnek

pedagógusaink is, akik besegítettek
Marika néninek a nyüzsgő gyerek-
csoportok irányításában. Mint szor-
gos méhecskék, a kész koszorúkat
az osztályokba vitték, díszítve ezzel
az iskola termeit.

Tanulóink, pedagógusaink és a
magam nevében megköszönöm
Szanyi Máriának ezen értékes dél-
utánt, kívánva kellemes karácsonyi
ünnepeket, jó erőt, egészséget, hogy
újabbnál újabb, értékes ötletekkel
sokáig látogathassa iskoláinkat, erő-
sítve ezzel is az együttérzés örömét.

Kívánom mindenkinek, hogy el-
sősorban a családban, de azon kívül
is, minden nap találkozzunk olyan
emberrel, aki kedves, készséges, ba-
rátságos velünk, hogy a mosoly, a
derű egyetlen nap se hiányozzon
életünkből.

Krommel Gabriella
igazgatónő

Adventi készülődés

Készül az adventi koszorú

A hallgatóság

Adventi koszorú

Illusztrációs felvétel

Az iskola arra szolgál, hogy fel-

ébressze az ember tudásvá-

gyát, a benne lévő diák megta-

nuljon dolgokat, amelyeket fel-

nőttként olyan szinten tud fel-

használni, hogy kezébe vegye

önmaga és családja életének

irányítását. 

Az ember az iskolában ismeri
meg a jól elvégzett munkáért ka-
pott dicséret örömét, megízleli az
alkotás izgalmát, hiszen ez az első
szellemi műhely, ahol tanítói se-
gítségével megmutathatja kreati-
vitását.

Barsendréden az iskolaszék 1906.
évi júliusi közgyűlésén elhatározta,
hogy tekintettel a tankötelesek nagy
számára, a felsőbb hatóságok felhí-
vására egy másik tanítói állást szer-
vez. Ezzel kapcsolatban tervbe véte-
tett egy kéttantermes iskola felépí-
tése és a régi iskolaterem tanítói la-
kássá való átalakítása. Mivel a hit-
községnek kevés pénze volt, ezek-
nek keresztülvitelére a község veze-
tésétől kértek segélyt. A polgári
község, tekintettel arra, hogy a
barsendrédi iskola a múltban is val-
lásfelekezeti különbség nélkül állt a
népoktatás szolgálatában, 6 000 ko-
rona építési segélyt ajánlott fel a hit-
községnek, sőt a másodtanító fize-
téséhez 100 koronás hozzájárulást
is biztosított. 

1907. szeptember 8-án az iskola
nagy ünnepélyességgel felszentelte-

tett, jelen volt az egész falu, vallásfe-
lekezeti különbség nélkül. (Akkor
még a 600 katolikuson kívül kb. 100
református és közel 40 zsidó élt
Barsendréden.) Megjelent dr. Há-
mos Péter tanfelügyelő is. Az épít-
kezés összköltsége elérte a 12 000
koronát. 

Az iskola története Beluch Imre
és felesége, Stróbentz Gizella nevé-
vel kezdődik. Beluch Imre nemcsak
Barsendrédnek és a megyének volt
meghatározó egyénisége, hanem is-

merték messze környéken is. A ta-
nítás és nevelés színvonalának eme-
lése mellett tanfolyamokat szerve-
zett, színdarabokat rendezett, kóru-
sokat alapított. 

A községben működött a Rud-
nyánszky Antónia Alapítvány,
mely karácsonyra minden évben
2 000 korona értékben vásárolt
ajándékokat és ruhaneműt a rászo-
ruló gyerekek részére. Az alapít-
vány 1920-ig segítette a barsendrédi
szegény gyerekeket. A rá következő
évben Beluch Imre megrendezte
Gárdonyi: A bor c. színdarabját,
amelyet 1921 tavaszán be is mutat-
tak. A belépőkből befolyt összeg
alig volt több 400 koronánál, de
Beluch Imre az egész összeget a
szegény gyerekek megsegítésére
fordította. Az iskola így működött a
második világháború kitöréséig.
1942-ben az iskolát bezárták, a
Beluch család elköltözött, és ezzel
megszűnt a magyar nyelvű oktatás
Barsendréden.

Az iskola fennállásának 100. év-

fordulója alkalmából a helyi ön-
kormányzat és az MKP ünnepi
megemlékezést szervezett, mely
különösen azok számára volt meg-

ható, akik még anyanyelvükön ta-
nulhattak itt. A gyerekek szép mű-
sorral köszöntötték az egybegyűl-
teket, sajnos, már nem magyar
nyelven. Vajon mit mesélnének az
iskola falai, ha beszélni tudnának?

Kakas Pál

Az egykori barsendrédi római katolikus
népiskola felszentelésének 100. évfordulója

A barsendrédi római katolikus iskola és egykori tanítói, a Beluch házaspár

Sok gyerek fért el akkor egy osztályban...

Százéves lenne az
egykori római ka-
tolikus népiskola.
Vajon mit mesél-

nének a falai, 
ha beszélni 
tudnának?
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A XVI. Katedra Napok fő témá-

ja a Szemléletváltás az oktatás-

ban című előadássorozat volt.

Ugyanezt a kérdést boncolgat-

tuk a Katedra Társaság ülésén,

amely az említett Katedra Na-

pok nyilvános rendezvénye

előtt zajlott. A témára készített

referátumot és a korreferátu-

mokat a Katedra folyóiratban

olvashatják el az érdeklődők. 

Mivel a Katedra Társaság tagjai
között nemcsak magyar szakosok
vannak, ezért a beszámolókban ál-
talánosan foglalkoztunk a tan-
anyagfejlesztés, a tananyagtöm-
bösítés, a helyi tantervek és a keret-
tantervek fogalmával. Remélhető-
leg ezekkel az új fogalmakkal egyre
gyakrabban fogunk találkozni. Az
Állami Pedagógiai Intézetben 2006-
ban indult egy projekt, amelynek
célja az oktatás megreformálása lett
volna. 2007-ben szinte az egész
munkacsoport a Nagyszombati
Egyetem Pedagógiai Karán folytatta
munkáját. Erről a tevékenységről
hallhattak beszámolót a Katedra
Napok résztvevői. A Katedra folyó-
irat olvasói a novemberi számban
tekinthetik át néhány oldalon az ott
elhangzott leglényegesebb gondola-
tokat. A Pedagógusfórum mostani
számában a magyar szakosokat
érintő konkrét elképzelésekkel is-
merkedhetnek meg. Teljes terjede-
lemben nem áll módunkban bemu-
tatni a készülőben levő kerettanter-
veket, sőt a tankönyvekből, munka-
füzetekből és a módszertani segéd-
könyvekből még részleteket sem
tudunk közölni, mivel azokkal el-
foglalnánk a lap valamennyi olda-
lát. Azonban néhány gondolat ere-
jéig teret kaptunk a Pedagógusfó-
rum oldalain, hogy a 6. és 7. osztály,

illetve a nyolcosztályos gimnáziu-
mok 1. és 2. osztályai számára már
elkészült kerettantervek egy részét
itt bemutathassuk. Ezeket a keret-
tanterveket, valamint a gimnáziu-
mok két osztálya számára már elké-
szült tankönyvek egy részét (40 ol-
dalt, plusz a teljes tartalomjegyzé-

ket) megtekinthetik az Infovek ma-
gyar weboldalán (www.infovek.sk,
ahol a tantárgyak címszó alatt a ma-
gyar zászlóra kattintva nyithatják
meg a keresett honlapot). 

Az említett tankönyvek, munka-
füzetek, tanári segédkönyvek teljes
mértékben a kommunikációs gya-

korlatokra épülnek. Mielőtt megle-
pődnének a terjedelmükön, eláru-
lom, hogy ezek a tankönyvek és ke-
rettantervek teljes mértékben eltér-
nek a jelenleg érvényben levő tan-
tervektől, követelményektől. Még
óraszámban sem felelnek meg a
mostani helyzetnek. Az elképzelé-
sek szerint a magyar nyelv és iroda-
lom külön – de nem egymástól füg-
getlen – tantárgyként lesz vezetve.
Így a nyelvi tananyagra külön óra-
számok lesznek meghatározva,
amelyeket még az iskolák a helyi
tanterveikben tovább igazíthatnak
saját igényeikhez, oktatási-nevelési
programjukhoz. 

Az alábbi kerettantervből csupán
részleteket tudunk bemutatatni, ám
teljes terjedelmében az említett
www.infovek.sk magyar webolda-
lán nézhetik át, sőt annak fórumol-
dalán véleményezhetik is; elküldhe-
tik meglátásaikat, javaslataikat,
amelyeket a szerzők legjobb igyeke-
zetük mellett figyelembe fognak
venni. Mivel az említett projekten
belül minden elkészült munka a
Nagyszombati Egyetem Pedagógiai
Karának tulajdonát képezi (amíg
azt az Oktatási Minisztérium jóvá-
hagyva át nem veszi), addig szüksé-
ges a vele kapcsolatos valamennyi
tájékoztatás, előadás előtt feltüntet-
ni a következő szöveget: 

„Az itt leírt valamennyi informá-
ció a projekt vezetőinek engedélyé-
vel történt. Ez a kidolgozott keret-
tanterv a Nagyszombati Egyetemen
indított projektum része, amely a
Kurikulárna transformácia vzdelá-
vania na 8-ročných gymnáziách cí-
met viseli. A projektum leírása, be-
mutatása a Nagyszombati (Trnavai)
Egyetem honlapján található, a kö-
vetkező címsor alatt: 

http://pdfweb.truni.sk/kt8g/.”

Csicsay Károly
(Folytatjuk)

Új elképzelések (nemcsak) 
a magyar nyelv oktatásában Mint minden iskolában, a Ne-

meskajali Magyar Tannyelvű Alap-
iskolában is nagy gondot fordítunk
arra, hogy az alsó tagozatos gyere-
kek minél jobban elsajátítsák a szlo-
vák nyelvet. Ebben nagy segítsé-
günkre van a 6 számítógép, melyet
többek közt szlovákórákon is ki-
használunk. Immár harmadik éve,
hogy a nyelvtani tananyagot a 3-4.
összevont osztályban PowerPoint
prezentáció segítségével próbáljuk
érdekesebbé, vonzóbbá tenni. A
gyerekek – mivel kevesen vannak,
és kivetítővel nem rendelkezünk –
három számítógépen figyelik a vetí-
tett szöveget, képeket. A tan-
anyagot először közösen,
hangosan olvasva vesz-
szük át, aztán a ta-
nulók egyen-
ként is be-

szélnek a képekről, illetve önállóan
oldják meg a feladatokat. Ügyelünk
arra, hogy mindenki sorra kerüljön.
Az így feldolgozott anyagrészt nem-
csak az új anyag átvételénél hasz-
náljuk fel, hanem a félévi illetve év
végi felmérők előtti ismétlésnél is
több alkalommal újra levetítjük.

A rövid, 7-12 oldalas, belső hasz-
nálatra készült prezentációk közül a
legtöbbször a főnevek nemeire vo-
natkozó anyagot használjuk, de jó
szolgálatot tesz az igeragozás, a bir-
tokviszony, a számnevek tanításá-
nál is. A prezentációk készítésénél a
sokéves tapasztalatból indultunk

ki, feltérképeztük, mit jegyeznek
meg nehezebben a tanulók, ezeket
az anyagrészeket saját szerény kö-
rülményeinkhez, a mi tanulóink
szintjéhez igazodva dolgoztuk fel
színes szövegek, képek segítségé-
vel. A gyerekek szeretik, szívesen
tanulnak ilyen módon, de ügyelni
kell arra, hogy a foglalkozás 20-25
percnél ne tartson tovább, mert
hosszabb ideig nem képesek kon-
centrálni. PowerPoint segítségével
készült prezentációkat magyar
nyelv tanításához is használunk –
nyelvtanból az összes szófajt és
mondatrészt, valamint a szavakhoz
járuló toldalékokat is feldolgoztuk
ilymódon.

Futó Mária

Szlovák nyelvtanulás – prezentációval

Hogy is van ez?”

„Itt a megoldás!”

A Pray-kódex Golgota-rajza

Ezeket a kerettanterveket, valamint a gim-
náziumok két osztálya számára már elké-

szült tankönyvek egy részét megtekinthetik
az Infovek magyar weboldalán.

A 6. és 7. osztály, illetve a nyolcosztályos gimnáziumok 1. és 2. osztályai számára már elkészült kerettantervek egy részét a következŒ számunkban tesszük közzé.

Befejeződtek a VIII. Katona Mihály Napok
A VIII. Katona Mihály Napok Jurás Éva „Tűzzománcok“ című képző-

művészeti kiállításával kezdődtek 2007. október 12-én a búcsi alapiskola
Katona Mihály Galériájában. A kiállítást Szanyi Mária nyitotta
meg. E rendezvény egyben a Katona Mihály Napok ün-
nepélyes megnyitója is volt.

A központi rendezvényekre 2007. november 10-11-én
került sor. November 10-én nagy érdeklődés mellett
szervezték meg az alapiskola éttermében a történelmi és
általános műveltségi vetélkedőt, melyre nyolc iskola:
Perbete, Hetény, Bátorkeszi, Madar, Izsa, a komáromi Marianum
Egyházi Iskolaközpont, Dunamocs és Búcs küldte el csapatait. A ve-
télkedő irányítói és zsűritagjai a komáromi Selye János Gimnázium taná-
rai Elek József és Vitálos Krisztina, valamint a Lukács Ágnes (Budapest)
geográfus voltak. Nagy „csata“alakult ki Perbete, Hetény és Bátorkeszi
csapatai között, a verseny igen magas színvonalú, szoros és izgalmas

volt. A műveltségi vetélkedő végéhez közeledvén mind a nyolc csapat
tagjai nagy érdeklődéssel várták az eredményhirdetést.

Íme az első három helyezett sorrendje: 1. Hetényi Tarczy Lajos Alap-
iskola (81 pont), 2. Bátorkeszi Kováts József Alapiskola (79 pont),

Perbetei Alapiskola (78pont). Minden résztvevő elismerő okle-
velet és értékes könyvjutalmat kapott a helyi önkormány-

zat és a Bulchu Polgári Társulás jóvoltából.
A vetélkedő kiértékelése után a jelenlévők a református

temetőben megkoszorúzták Katona Mihály síremlékét.
A rendezvényt megtisztelte jelenlétével Szénássy Zol-

tán, a Katona Mihály Alapítvány létrehozója, valamint He-
vesi Attila geográfus Miskolcról és Katona Mihály termé-

szetvédő Kunszentmártonból. November 11-én az ünnepi is-
tentisztelet után, melyen Katona János hirdetett igét, a helyi szervezetek
vezetői Katona Mihály emléktábláját koszorúzták meg. A VIII. Katona
Mihály Napok a komáromi Borostyán együttes szívet gyönyörködtető
koncertjével zárultak az iskola éttermében. Markó Emil
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A Szlovákiai Magyar Pedagógu-

sok Szövetsége Komáromi Regio-

nális Pedagógiai Központja meg-

alakulása (2003) óta töretlen lel-

kesedéssel szervezi a régiójába

tartozó pedagógusok (Komá-

romi, Érsekújvári, Lévai járás)

szakmai továbbképzését, és társ-

szervezője az SZMPSZ Központi

Irodája által szervezett számos

országos rendezvénynek.  

Ez év őszén ötödik alkalommal
került megrendezésre a Regionális
Szakmai Napok őszi rendezvényso-
rozata, amelyen egész napos szak-
mai továbbképzéseket szerveztek a
komáromi, érsekújvári és lévai TV
pedagógusai részére. 

Jókai Tibor, a Komáromi Regio-
nális Pedagógiai Központ vezetője
elmondta, hogy hagyományosan in-
tézményekbe kihelyezve végzik a
pedagógusok szakmai továbbkép-
zését – a régiók iskoláiból, óvodái-
ból, a területi választmányoktól ér-
kezett igényekkel összhangban.  

■ Augusztus 29-én Nemesócsán a
Móra Ferenc MTNY Alapiskolában
„Az iskolák új arculata” címmel
tanévkezdő szakmai tréningre ke-
rült sor. A továbbképzés vezetője a
nyári egyetemekről jól ismert elő-
adó Kárpáthy Magdolna volt. 

A képzés során az előadó rávilá-
gított arra, hogy korunk emberének
nem a passzív lexikális tudás nyújt-
ja az érvényesülés lehetőségét, ha-
nem az elsajátított ismeretek egyé-
ni, kreatív módon való felhasználá-
sa. A pedagógus a gyermeki szemé-
lyiség egyediségét felismerve válasz-
sza meg a megközelítés leghatéko-
nyabb módját.

A továbbképzésen közel 40 peda-
gógus vett részt a Komáromi,
Dunaszerdahelyi, Érsekújvári és
Galántai járásból. 

■ Október 5-én Zselízen a helyi
MTNY Gimnázium társszervezésé-

ben „A földrajztól a geometriáig,
avagy Nem euklideszi kalandok a
rajzgömbön” címmel Lénárt Istvánt
az ELTE tanára, oktatáskutató, a
Lénárt-rajzgömb megalkotója tar-
tott egész napos szakmai tovább-
képzést. A továbbképzés résztvevői
a nap során régi, 8-900 éves térképe-
ket csodálhattak meg, nyomon kö-
vethették, hogyan változott az euró-
pai emberek földrajztudása. 

A gömbölyű Föld tanulmányozá-
sához gömbi geometriára van szük-
ség. Az előadó bemutatta a gömbi
rajzeszközök használatát, s közben
azt is tisztázta, hogyan definiálhat-
juk a gömbön a legegyszerűbb ele-
meket.

■ November 10-én  Hetényen a he-
lyi MTNY Alapiskolában Szép Er-
zsébet vezetésével az iskolai bábcso-
portokat irányító pedagógusok ta-
lálkoztak egy egész napos szakmai
foglalkozáson, ahol a különböző tí-
pusú bábok elkészítésével ismer-
kedtek. A foglalkozás célja a bábo-
zás során használható bábtípusok
elkészítése és alkalmazása, vala-
mint a bábozás, mint  a gyermeki
személyiség és kreativitás fejleszté-
se volt. A szakmai foglalkozáson 15
pedagógus vett részt.

■ November 15-én Érsekújvárott a
Czuczor Gergely MTNY Alapiskolá-
ban és november 16-án Léván a Ju-
hász Gyula MTNY Alapiskolában a
Gyermeki fantázia s a vizuális ne-
velés fejlesztését szolgáló foglalko-
záson vehettek részt az érdeklődő
pedagógusok: óvónők, nevelőnők,
tanítók és tanárok. A szakmai tré-
ninget L. Ritók Nóra és Török Zita
művésztanárok  vezették.

A legtöbb iskolában sajnos a mű-
vészeti tantárgyak még mindig
„mostohagyereknek” számítanak. E
nívós képzés célja, hogy a képző-
művészet tanítása mind a gyerek,
mind a pedagógus számára élmény-
szerű legyen. A résztvevők nagysze-
rű képzőművészeti technikákat sa-
játítottak el, melyekkel jelentős

Az V. Komáromi Regionális 
Szakmai Napok programjaiból

mértékben fejleszthetik diákjaik
rajzkészségét. A továbbképzésen 30
pedagógus vett részt az Érsekújvári,
Komáromi és Galántai járásból.

■ November 19-én a párkányi Ady
Endre MTNY Alapiskolában Konf-
liktuskezelés az iskolában címmel
Szekszárdi Júlia budapesti szakelő-
adó tartott egész napos tréninget a
régió pedagógusainak.

A képzés során a résztvevők
konfliktuskezelő stratégiákkal is-

merkedtek, elemzéseket végeztek,
hogyan reagálunk azokban a hely-
zetekben, amikor eltérés van saját
szándékaink és a mások szándékai
között.

A pedagógusok tesztelték saját
problématűrő képességüket is.
Tesztlapon különböző szituációkat
pontoztak, hogy véleményük sze-
rint mennyire tartják ezeket sú-
lyosnak.

A nap végén az egyik résztvevő
kolléga elmondta, hogy a konfliktus

életünk természetes velejárója. Fe-
lesleges ezért folyton azzal próbál-
kozni, hogyan lehet elkerülni az
összeütközéseket. Hasznosabb, ha
megtanuljuk, hogyan bánjunk ezek-
kel a helyzetekkel. Így csökkenthet-
jük a zavar, harag, sértődöttség és
kudarc érzését, s helyette átélhetjük
a sikeres konfliktuskezelés élmé-
nyét, ami saját önbecsülésünket,
önbizalmunkat is megerősíti. Peda-
gógusként pedig feladatunk megta-
nítani erre diákjainkat.

■ November 14-én a komáromi Eöt-
vös Utcai MTNY Alapiskolában kö-
zel száz óvodai, alap-és középiskolai
pedagógus részvételével zajlott az a
konferencia, amely „A mérési-érté-
kelési kultúra megújítása a közok-
tatásban” címmel zajlott. A résztve-
vők több nyugat-szlovákiai intéz-
ményből érkeztek, hogy ismeretei-
ket gyarapítsák.

A délelőtt folyamán plenáris elő-
adások hangzottak el. Az előadók
mindegyike a Győr-Moson-Sopron
Megyei Pedagógiai Intézet munka-
társai voltak.

A nyitóelőadást Turbók Arnold
Bertalan igazgató tartotta, melynek
címe „A nemzetközi és a hazai kom-
petenciamérések tapasztalatai” 

Délután négy szekcióban folyt a
munka. Az óvónők Némethné Józsa
Ágnes vezetésével az óvodáskorú
gyermekek egyes képességszintjei
megismerésének és fejlesztésének
lehetőségeiről tárgyaltak.

Külön szekciókban dolgoztak a
matematika, történelem és magyar
szakos pedagógusok, a mérések és
kompetenciaalapú nevelés téma-
körben. 

A konferencia célja, hogy a kollé-
gák megismerjék azokat a törekvé-
seket, amelyek az oktatás eredmé-
nyességét, hatékonyságát növelik és
az esélyteremtést szolgálják.

/kisséva/

A mérési-értékelési kultúra megújítása a közoktatásban című konferencián

A lévai továbbképzés résztvevői

Munka közben avagy készülnek a képzőművészeti alkotások

Konfliktuskezelés az iskolában címmel került sor  a párkányi továbbképzésre (Fotók: Jókai Tibor)

Szép Erzsébet vezeti be  a pedagógusokat a bábkészítés rejtelmeibe
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„Itt a kehely, igyál, 
Uram, László király
Enyhít ... miképp a sír!”
(Arany János: V. László)

Komárom egyik parkjában mellszobra áll,
minthogy ebben a városban született. Nem volt
igazán jelentős uralkodó – nem is igen lehetett,
hisz mindössze tizenhét évet élt. A nevével fém-
jelzett korszakban viszont fontos események zaj-
lottak le a korabeli Magyarországon. Továbbá az
is tény: a fiatal király cselekedeteivel – nyilván
akarata ellenére – hozzájárult ahhoz, hogy utód-
ját Hunyadi Mátyásnak hívják.

*
Zűrzavaros idők jártak Magyarországon, ami-

kor 1440. február 22-én Habsburg Albert és Lu-
xemburgi Erzsébet fia, Utószülött László Komá-
rom városában meglátta a napvilágot. Utószülött-
nek azért nevezték, mert néhány hónappal apja,
az első Habsburg-házból származó
királyunk, I. Albert (1437-1439)
halála után született.

Már pusztán László meg-
születése is konfliktusok forrása
lett. A jobb megértéshez azonban
meg kell vizsgálni a korszak né-
hány jelenségét. Az egyik a rendi-
ség megerősödése volt a 15. száza-
di Magyarországon. A rendek már
az Árpád-kor végén is részt köve-
teltek a hatalomból, nem is si-
kertelenül, ám az Anjou- és a
Luxemburgi-házból szár-
mazó királyoknak (Károly
Róbert, I. Lajos, I. Zsigmond)
– helyenként súlyos belharc-
ok árán – sikerült újra és
újra megerősíteniük
a királyi hatalmat. Ez
a folyamat Luxem-
burgi Zsigmond 1437-
ben bekövetkezett ha-
lálával megszakadt. 

Magyarország rendjei Albertet már csak súlyos
feltételekkel engedték az ország trónjára. Ekkor
körvonalazódott az a dualista uralkodási forma (a
király és a rendek hatalommegosztása), amely
többé-kevésbé egészen 1848-ig jellemző volt Ma-
gyarországra. A másik fontos jelenség a török je-
lenlét állandósulása volt a déli határoknál. Az
oszmánokkal már Nagy Lajos (1342-1382) is
szembe került, ám a probléma Zsigmond (1387-
1437) idején állandósult. A Magyarországot fél

évszázadig uraló király a déli
végvárvonal kiépítésével nagy-

jából úrrá lett a helyzeten.
Az 1439. évi budai országgyűlé-

sen a rendek megerősíttették Habs-
burg Alberttel, hogy a végek védel-
me kizárólag az uralkodó feladata.
Albert meg is próbált eleget tenni a
feladatnak, ám egy török elleni

hadjárat során a titeli katonai tá-
borban vérhasjárvány tört ki,

amely az uralkodót is ma-
gával ragadta. A király ha-

lála után a magyarországi
politikai elit két táborra sza-

kadt. Az „udvari párt” Albert
fiát akarta megkoronáz-
ni, míg a „nemzeti párt”
– éppen a honvédelem-

mel kapcsolatos felada-
tok realizálására hivat-
kozva – az energikus len-

gyel uralkodót, Ulászlót látta volna szívesen a
magyar trónon. Végül az utóbbi álláspont kapott
többséget: Magyarország királyának a „lengyel
Lászlót” választották meg. Az ellentábor azon-
ban nem hagyta annyiban a dolgot. Az özvegy Er-
zsébet királyné egy nappal fia megszületése előtt
udvarhölgyével, Kottaner Ilonával ellopatta Vi-
segrádról a Szent Koronát, amellyel Szécsi Dénes
esztergomi érsek a csecsemőt 1440 májusában
Székesfehérvárott V. László (1440-1457) néven ki-
rállyá koronázta. Ezt követően Erzsébet és kísére-

te a kis királlyal és a Szent Koronával Bécsbe tá-
vozott. A „nemzeti párt” ellenben a következő
hónapban érvénytelenítette a koronázást, majd
július 17-én – ugyancsak Székesfehérvárott – a
”közös akarat”-ra hivatkozva egy, a Szent István
fejereklyetartójáról származó régi aranykoroná-
val magyar királlyá koronázta I. Ulászlót (1440-
1444). Az új király hívei kinyilatkoztatták: a koro-
názás ugyanúgy érvényes, mintha az a Szent Ko-
ronával történt volna.

A két tábor között hamarosan polgárháború
robbant ki. 1441 elején a bátaszéki csatában
Ulászló hadserege vereséget mért ellenfelére. A
hadsereg egyik vezetője az a Hunyadi János volt,
aki később mint „törökverő” került a történelem-
könyvek lapjaira. Két évig tartó kemény küzde-
lem után végül a felek 1442 decemberében Győ-
rött békét kötöttek. Néhány napra rá Erzsébet ki-
rályné váratlanul meghalt. Híveinek többsége ek-
kor elismerte Ulászló királyságát. Ennek ellenére
a Jagelló-házi király soha nem birtokolta Magyar-
ország egészét: a Felvidék jelentős területeit a
cseh zsoldosvezér, Ján Jiskra birtkolta, V. László
érdekeit szem előtt tartva, míg Szlavóniában a kis
király unokabátyja, Cillei Ulrik volt az úr.

A polgárháború legjelentősebb szakaszának
lezárulta után a figyelem a török elleni harcra
összpontosult. Hunyadi seregei több ütközetben,
illetve nagyobb hadjáratban is diadalmaskodtak
a muzulmánok fölött. Ám az 1444 novemberé-
ben lezajlott várnai csatában a török győzött, mi
több: I. Ulászló király életét vesztette a Fekete-
tenger partján.

550 évvel ezelőtt történt
A „komáromi” király halála

Az 1455. évi országgyűlésen a rendek immár
egyöntetűen elfogadták V. László királyságát, de
annak gyámja, III. Frigyes német-római császár
továbbra is bécsi udvarában tartotta az ötéves
magyar uralkodót és a Szent Koronát is. A bo-
nyolult helyzetben a rendek addig ismeretlen
módon oldották meg a problémát: 1446. június
6-án az ország legtekintélyesebb főurát, Hunya-
di Jánost – korlátozott királyi hatalommal – kor-
mányzónak választották. Ezt a pozíciót Hunyadi
1452 végéig töltötte be. Az év őszén ugyanis az
ausztriai és a cseh rendek nyomására III. Frigyes
végül kiadta Cillei Ulriknak V. Lászlót (aki
egyúttal osztrák herceg és cseh király is volt), a
magyar királyi koronát viszont továbbra is ma-
gánál tartotta.

A hatalmi viszonyok V. László színre lépésé-
vel sem nagyon változtak meg. A király – bár
nagykorúvá nyilvánították – tapasztalatlan
volt. Az ország igazi ura továbbra is Hunyadi
János, ezúttal „az ország főkapitánya” minőség-
ben. Erre az időszakra esett Hunyadi legfénye-
sebb diadala. 1456 júliusában Nándorfehérvár-
nál nagy győzelmet aratott a konstantinápolyi
győző, II. Mehmed szultán serege fölött . Né-
hány héttel később azonban Hunyadi a pestis
áldozata lett.

Az időközben felcseperedő király ekkor már
unokabátyja, Cillei Ulrik befolyása alatt állt. V.
László Cilleit nevezte ki a megüresedett országos
főkapitányi posztra. Az ellenpárt új vezetője, Hu-
nyadi László a futaki országgyűlésen látszólag el-
fogadta a döntést, ám nem sokkal ezt követően
cselhez folyamodott. Az országos főkapitányi
tisztséggel járó királyi várak átvételére csak cse-
kély kísérettel érkező Cilleit embereivel Nándor-
fehérváron megölette. A megszeppent ifjú király
Temesváron Hunyadi Lászlót nevezte ki főkapi-
tánynak, s esküt tett: nem áll bosszút unokabáty-
ja haláláért. Esküjét azonban hamarosan meg-
szegte. 1457. március 14-én a budai várba érkező
Hunyadi testvéreket és kísérőiket lefogatta. Egy
gyorsan összeállt bíróság Hunyadi Lászlót felség-
sértés vádjával halálra ítélte – az ítéletet két nap
múlva végrehajtották.

Az országban újabb véres polgárháború rob-
bant ki. V. László nem érezte magát biztonságban
Magyarországon, ezért Prágába tette át székhe-
lyét. A kisebbik Hunyadi fiút, Mátyást magával
hurcolta. A király éppen francia menyasszonya
fogadására készülődött, amikor 1457. november
23-án a cseh fővárosban váratlanul meghalt. So-
káig úgy vélték, halálát méreg okozta (V. László
című balladájában Arany János is ezt a verziót su-
gallja), ám a későbbi kutatások azt mutatják, a ti-
zenhét éves fiatalember vérrákban (mások sze-
rint bubópestisben) halt meg. A lényeg azonban:
az V. László halálával megüresedett magyar kirá-
lyi trón elsőszámú várományosa egyszeriben Hu-
nyadi Mátyás lett.

Pelle István

V. László mellszobra a komáromi parkban

Hunyadi János, a „törökverő”

V. László

A Katedra decemberi számából:

Hodossy Gyula verzércikkében a Mikulás
esetét ismerhetjük meg a Pedagógussal,
majd a karácsonyi ünnepkörrel régi és mai
arcait villanja fel nekünk Csibrányi Zol-
tán. Tóth László a népmeséről, Csáky Ká-
roly az ipolyszakállosi magyar közoktatás-
ról ír. S hogy vajon van-e a zokninak meg-
tartó ereje, arról beszél Orbán János, a
Pázmány Péter Alapítvány egykori kura-
tóriumi tagja, illetve a Házunk tája rovat-
ban ismét az oktatásügy háza tájáról sze-
mezgettük össze az információkat, hír-
morzsákat. A lapban a pedagógusok ta-
lálkozhatnak még a megszokott rovatok-
kal, illetve többek között a testnevelés, a
matematika, a számítástechnika és az
ének-zene tantárgyakkal.

PRESStige – az új kulturális fórum
Az idei év őszén útjára indult a legújabb, széleskörű kultúrát átölelő újság, a PRESStige. A

szerkesztőség központja Nyitra, emellett szép számmal akadnak tudósítók és külső munkatár-
sak a többi magyarlakta területről is.  

Az egyetemi központú, regionális havilap elsődleges megszólítási célcsoportja a 17-25 évesek
– elsősorban az egyetemisták, és az egyetemre készülők diákok. A lap teret ad a publikálásra,
és nyitott bármilyen téma iránt.

A lapban irodalom, társadalomkritika, politika, vélemények, könyv-, színház és zenei recen-
ziók, kulturális programok ismertetője, valamint természettudományi cikkek találhatók –
olyan témák, amelyek közt egy valamirevaló kulturális beállítottságú egyén biztosan megtalál-
ja a hozzá illőt. 

December elején jelenik meg a PRESStige harmadik száma, amely a tervek szerint igyekszik
az első két szám színvonalát tartani. Ehhez azonban szükség van a jól képzett szerzők (tanárok,
kutatók, stb.) publikációira is.

Az újság ingyenes. Nagyobb lelőhelyei: könyvkereskedések, könyvtárak, gimnáziumok, (iro-
dalmi) kávézók, kultúrházak, Jókai
színház, éttermek, Európa-udvar,
egyetemek, diákszállók, illetve meg-
található a Diákhálózat tagszerveze-
teinél, valamint a HÖK-nél. A ter-
jesztés főként Szlovákia dél-nyugati
régióinak nagyobb városaiban törté-
nik (NR, BA, DS, KN, GA, SA), de a
keleti régióknak sem kell nélkülöz-
niük a lapot. A cikkek olvashatóak a
www.presstige.sk  weboldalon, aho-
va rövidesen a képek is felkerülnek.

A lap egy nyitott fórum, a hozzá-
szólásokat, írásokat, észrevételeket,
vitatémákat az info@presstige.sk,
vagy a rovatvezetők e-mailcímére
várja a szerkesztőség.

Bokora Ákos
a PRESStige szerkeszője
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Lendvay Tibort 
Andruska Csilla váltja 
az elnöki tisztségben 
A Szlovákiai Magyar Pedagógu-
sok Szövetsége Lévai és Nagykür-
tösi Területi Választmánya 2007.
október 30-án rendkívüli tisztújí-
tó konferenciát tartott a lévai Ju-
hász Gyula MTNY Alapiskola
épületében. A konferenciára a
taglétszám arányában minden 10
tag után 1 küldöttet delegálhat-
tak az alapszervezetek. A lehetsé-
ges 23 küldöttből 22 pedagógus
jelent meg. Az ülésnek egyetlen
pontja volt: a területi választ-
mány tisztségeibe való választá-
sok. A leköszönő elnök, Lendvay
Tibor hangsúlyozta, hogy elvi
okokból mond le az elnöki tiszt-
ségéről, de a Pedagógusszövet-
ségben munkáját nem akarja be-
fejezni. Véleménye szerint a régió
több támogatást érdemelt volna
elnöksége ideje alatt. 

Andruska Csilla,
az új elnök, felszó-
lalásában sajnál-
kozását fejezte ki
Lendvay lemondá-
sa miatt, s egyút-

tal megköszönte áldozatos mun-
káját. Továbbra is számít elődje
együttműködésére és szakmai se-
gítségére. A bizottságok megvá-
lasztása után  került sor a szava-
zásra. A jelölő- és javasló bizott-
ság elnöke, Tóth Gábor ismertet-
te a javaslatokat. A beterjesztett
nevek alapján a küldöttek titkos
szavazással Andruska Csillát el-
nöknek, Gubík Máriát, Göbő Ju-
ditot és Lendvay Tibort alelnö-
köknek, valamint Szkabella Ró-
zsát az országos választmány
tagjának választották meg. Ezzel
a regionalitás és az iskolatípu-
sok közti eloszlás elve is érvénye-
sült. Az ellenőrző bizottság elnö-
ke Göbő Sándor, a területi vá-
lasztmány pénztárosa továbbra
is Kovács Éva lett. Andruska
Csilla székfoglalójában megígér-
te, hogy a területi választmány
elnökeként a Pedagógusszövet-
ségben kifejtett munkájával fogja
képviselni a lévai és a nagykür-
tösi régió pedagógusait.

- hábé -

Az SZMPSZ Nagyrőcei TV 
őszi programjából

A Szlovákia Magyar Pedagógu-
sok Szövetsége Nagyrőcei Területi
Választmányának minden igyeke-
zete arra irányul, hogy minél jobban
segítse a régió iskoláinak pedagógu-
sait mindennapi munkájukban. En-
nek szellemében szerveződtek az
őszi szakmai napok is. A szervezés-
ben részt vállaló iskoláknak a Páz-
mány Péter Alapítvány által kiírt
Szakmai továbbképzések program-
ban sikerült anyagi támogatást sze-
rezniük terveik megvalósításához.

Az első szakmai tanácskozás
színhelye a Tornaljai Kazinczy Fe-
renc MTNYAI volt, ahol a sajátos
bánásmódot igénylő tanulók prob-
lémáival foglalkoztak. A szakmai
tanácskozás vendége volt Mgr.
Slanina Milan, a Losonci Gyermek
Integrációs Központ speciális peda-
gógusa, aki pedagógusainkat a min-
dennapi munkájuk során is ellátja
szakmai tanácsokkal, mivel a mi ré-
giónkban ez ideig nem alakult meg
a Gyermek Integrációs Központ. A
szakmai napot Juhász Eszter, a KF
AI gyógypedagógusa szervezte és
vezette, aki az SZMPSZ mellett mű-
ködő, az egyéni bánásmódot igény-
lő gyermekekkel foglalkozó pedagó-
gusok szekciójának is a vezetője. 

A pedagógusok igénylik egymás
munkájának kölcsönös megismeré-
sét az adott iskolai környezetben,
ezért a második találkozóra (no-
vember 7-én) a Sajógömöri Alapis-
kolába látogattak el, ahol Schiller
Pál tartotta meg előadását Nem
standardizált tantárgytesztek össze-
állítása és kiértékelése címmel. A
szerző ezzel az előadásával nagyon
sok segítséget nyújtott kollégáinak
a hasonló feladatok elkészítésében. 

A november 23-án sorra kerülő,
Oktatásügyünk jelene és jövője c.
szakmai fórum helyszíne a Dereski
MTNYAI volt. A fórum vendége
volt Szigeti László az MKP OB elnö-
ke, parlamenti képviselő és Szögedi
Anna, parlamenti képviselő. Erre a
fórumra a régió polgármesterei és
az oktatási intézmények vezetői
kaptak meghívást. A megjelentek

leginkább az oktatási intézmények
fenntartásával kapcsolatos problé-
mákkal foglakoztak: eredeti és át-
vett kompetenciák, jogalanyi és
nem jogalanyi, vagyis a község irá-
nyítása alá tartozó intézmények elő-
nyei és hátrányai, a körzeti tanügyi
hivatal kérdése és a tanítók élet-
hosszig tartó képzése.

Mindhárom szakmai napon nagy
volt az érdeklődés nemcsak a
Nagyrőcei járás iskoláiból, de a Ri-
maszombati járásban működő isko-
lákból is. Hiszen azok a problémák,

melyek a szakmai napoknak témá-
ul szolgáltak, nemcsak helyi vonza-
túak, érvényesek más régiókra is. 

A szakmai napok iránti nagy ér-
deklődés bizonyítja azt is, hogy pe-
dagógusaink mindig azon munkál-
kodnak, hogy munkájuk egyre haté-
konyabb és színvonalasabb legyen.

Ezzel a gazdag őszi program-
mal zárja a 2007-es évet az
SZMPSZ Nagyrőcei TV, kívánva
mindenkinek jó erőt és egészséget
a 2008-as évben.
Korda Edit, a Nagyrőcei TV elnöke

Andruska Csilla

A SZMPSZ Nagyrőcei TV soron következő programjai:
A Komáromi Selye János Egyetem által lehetőség nyílott elindítani

Tornalján Kiegészítő Pedagógiai Tanulmányok c. négyszemeszteres kép-
zést. Ebbe a felnőttoktatási programba 24-en kapcsolódtak be. Leginkább
az iskoláinkban működő asszisztensek használták ki ezt a nagyszerű le-
hetőséget, mellyel pedagógiai végzettséget szerezhetnek. A hallgatók
Doc. Ing. Albert Sándor PhDr. Eo. Prof ., az egyetem rektora  vezetésével
megismerkedhettek a didaktika alapjaival, Doc. PhDr. Erdélyi Margit,
CSc. Eo Prof., az egyetem  dékánjának  vezetésével betekintést nyertek a
pedagógiai kommunikációba, dr. Németh Margit a pedagógia történeté-
vel, dr. Stredl Terézia a gyermeklélektannal ismertette meg hallgatóinkat.
A nagy karácsonyi várakozás idején hallgatóink szorgalmasan készülnek
első vizsgáikra, melyhez sok sikert kívánunk nekik.

Az egyetem által indított másik két program, az I. és II. minősítő (kva-
lifikációs) vizsga megszerzése is folyamatosan működik. Ebben a képzés-
ben a mintegy 70 jelentkező közül a legügyesebbek már december 12-én
megvédhetik munkájukat és a karácsonyfa alá már megszerezhetik a
vizsgát igazoló bizonylataikat.

Az I. és II. minősítő (kvalifikációs) vizsgára  még mindig jelentkeznek
és továbbra is jelentkezhetnek a pedagógusok, hisz a jelentkezés feltéte-
le 5, vagy 8, a pedagógiában aktívan ledolgozott év, és mindig van, aki ép-
pen most teljesíti az adott feltételeket.

Az I. minősítő (kvalifikációs) vizsgára való felkészülés folyamatos, a  II.
minősítő (kvalifikációs) vizsgára való következő felkészülés -– kellő szá-
mú jelentkező esetén – január végén indul. 

Mivel régiónkban igény mutatkozik a Kiegészítő Pedagógiai Tanulmá-
nyok szlovák nyelvű csoportjának indítására is, ezért kellő létszámú je-
lentkezés alapján a közeljövőben erre is lehetőség lesz.

A fenti képzésekről Korda Editnél, az SZMPSZ Nagyrőcei TV elnöké-
nél lehet érdeklődni. Tel: 0908/918055, e-mail: korda6@ freemail.hu,
kordae6@zoznam.sk.  

Az SZMPSZ Nagyrőcei TV a Comenius Pedagógiai Intézettel karöltve
sikeresen pályázott 2 akkreditált programra. Az első program: DIFER,
időpontja 2007. december 6., 7., 8. Színhelye: Tornalja, Rákóczi Magyar-
ház. A program pontos leírását az oktatási intézmények megkapták.

2007. december 13-án a Sajóméhi AI ad otthont annak a szakmai nap-
nak, melyre ismét az egyéni bánásmódot igénylő gyerekeket tanító peda-
gógusokat várjuk. Ennek a szakmai tanácskozásnak a vendége Mansky
Veronika lesz, aki a Zólyomi Gyermekintegrációs Központ munkatársa.

Öveges József Fizikaverseny

Tisztelt Iskolaigazgatók, Kedves Kollégák!
Felhívjuk figyelmüket, hogy a 2007/08-as tanévben is megrendezzük az
Öveges József Fizikaverseny szlovákiai válogatóját.

■ A verseny meghirdetŒje: Eötvös Lóránd Fizikai Társulás, Magyarország
■ A jelentkezés feltétele: részt vehet minden legfeljebb 8. évfolyamos tanuló
■ Jelentkezés módja: e-mailben az alábbi címre riaditel@zsbbvmeder.edu.sk

vagy telefonon: 031-555 2244

■ Jelentkezési határidŒ: 2008. január 10.

A jelentkezésben tüntessék fel iskolájuk e-mail címét a további kapcsolat-
tartás érdekében!

■ Verseny menete: 
– január 30-ig minden jelentkezŒ iskola kap egy feladatsort (1. feladatsor)
– április 20-ig minden versenyzŒ iskola megkapja a 2. feladatsort
– április 30-án valósul meg a verseny szlovákiai válogatója Nagymegyeren

a Bartók Béla Magyar Tanítási Nyelvı Alapiskolában.
A megoldott feladatsorokat nem kell visszaküldeni! A feladatmegoldások
javítását, a feladatok megvitatását az adott iskola tanárára bízzuk.

■ Minden jelentkezŒ iskola meghívót kap a versenyre!
■ Információt a versenyrŒl: www.fizika.hu honlapon vagy a www.elgi.hu/

museum, www.mek.iif.hu/porta/szint/tarsad/tudtan/eotvos/html/eotv9.html
oldalakon találnak.

■ A szervezŒk elérhetŒsége: 
Bajcsi Barnabás, 0905798672, bajcsibarnus@ freemail.hu
Hosszú Ildikó, 0904505639, ildikoeperjes@freemail.hu
Madarász Veronika, 0907828267, mveroni@freemail.hu

Sok szeretettel várjuk minden iskola jelentkezését!

Simonyi Zsigmond Helyesírási Verseny
az alapiskolák 7-8., illetve a nyolcosztályos gimnáziumok 3-4. osztályos tanulói számára 

■ A verseny célja: Anyanyelvünk ápolása; a helyesírási készség és kultúra
fejlesztése; az anyanyelv szeretetének erŒsítése. 

■ A verseny lebonyolításának módja: 
A verseny egyéni és két kategóriában zajlik:
I. kategória – az alapiskola 7. és a nyolcosztályos gimnázium 3. osztályos
tanulói
II. kategória – az alapiskola 8. és a nyolcosztályos gimnázium 4. osztályos
tanulói

■ A verseny menete: 
1. iskolai fordulók ideje: 2008. január 18., 10.00 óra 
(feladatlapot az iskola magyar szakosa állít össze)
2. regionális fordulók (az iskolai versenyek 1. és 2. helyezettjeinek részvéte-
lével) ideje: 2008. február 11., 9.00 óra 
(feladatlapot az SZMPSZ által megbízott magyar szakosok állítanak össze)
3. országos döntŒ (amelyre a regionális versenyeken legtöbb pontot elért ta-
nulók kapnak meghívást) ideje és helye: 2008. április 4., 9.00 óra, Érsekújvár

■ TársszervezŒ: az SZMPSZ Érsekújvári Területi Választmánya, Czuczor
Gergely MTNY Alapiskola 

■ A verseny fŒszervezŒje: Csicsay Sarolta
■ ElérhetŒsége: 
e-mail: csicsay@mail.t-com.sk 
levélcím: Jesenského 66, 943 01 ·túrovo

■ Ajánlott irodalom: 
– A magyar helyesírás szabályzata (11. kiadás) 
– Cs. Nagy Lajos: Helyesírási gyakorlókönyv
– Cs. Nagy Lajos: Helyesírási munkafüzet 6., 7., 8. osztály 
– Szabó Kálmán: Helyesírási szöveggyıjtemény 

■ Jelentkezési határidŒ: 2007. december 20.

Benevezést a jelentkezési lap alapján Csicsay Saroltának kell küldeni a meg-
adott e-mail vagy levélcímre! 
A regionális forduló nevezési díja tanulónként 50.- Sk. 

A versennyel kapcsolatos további információkat: a regionális fordulók beso-
rolását, az ott elért eredményeket, továbbá az országos döntŒbe jutott tanu-
lók névsorát, majd ugyancsak az ott elért eredményeket az Infovek magyar
weboldalán tekinthetik meg: www.infovek.sk 

Implom József 
Középiskolai Helyesírási Verseny

Az Apáczai Közalapítvány támogatásának köszönhetően – egy év ki-
hagyás után – ebben az évben újra sikerül megrendeznünk az Implom
József Középiskolai Helyesírási Verseny szlovákiai fordulóját.

A korábbi évekhez hasonlóan a levelezéses formában lebonyolított
versenybe három kategóriában (gimnazisták, szakközépiskolások,
szakmunkástanulók) lehet nevezni. A szlovákiai fordulót a magyaror-
szági megyei fordulókkal egy időben, 2008. január közepén tartjuk.

Kérjük azokat a kollégákat, akik diákjaikkal be kívánnak kapcsolód-
ni a versenybe, hogy 2007. december 15-ig jelezzék részvételi szándé-
kukat telefonon, levélben vagy e-mailben (a címet l. lent).  A versennyel
kapcsolatos egyéb tájékoztatás a Gramma honlapján (Oktatás rovat)
olvasható. A felkészüléshez igény szerint a korábbi versenyek anyagá-
ból feladatlapokat küldünk (kizárólag elektronikusan).

Szabómihály Gizella
szervező

Cím: Gramma
Bacsákova 240/13, P.O.B. 198
929 01 Dunajská Streda
e-mail: gramma@real-net.sk. szmihalyg@stonline.sk
Telefon: 0903/635 786
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A Szlovákiai Magyar Írók Társa-
ságának vezetése az utánpótlás
kérdését stratégiai jelentőségűnek
tartja, ezért  azt is kiemelkedően
fontos kötelességének érzi, hogy a
pályakezdő tollforgatók számára
szakmai segítséget nyújtson. A te-
hetséggondozás leghatékonyabb
formája minden bizonnyal a mű-
helymunka, a szárnypróbálgatók
frissen született, konkrét írásműve-
inek véleményezése, elemzése. A
SZMÍT weblapjának új rovata az
eddigi – csupán alkalmi jellegű,
ezért aztán nem is igazán hatéko-
nyan folyó – műhelymunkát kíván-
ja rendszeresíteni és szervezettebb
keretek között működtetni. Céljuk
a tapasztaltabbak részéről nyújtha-
tó tanácsok rugalmas közvetítése,

illetve folyamatos, széleskörű véle-
ménycsere kezdeményezése. Ha-
sonlóan ahhoz, ahogy az a megala-
kulásának huszonötödik évfordu-
lóját jövőre ünneplő Iródia-
mozgalom idején is történt, csak
éppen a technika nyújtotta új lehe-
tőségek kihasználásával.

A műhelymunka elképzeléseik
szerint a következőképpen folyna:

1. A Társaság néhány neves, mű-
veivel osztatlan szakmai sikert ara-
tott, a SZMÍT elnöke által felkért
volt iródiás (vagy már az idő tájt is
segítő szándékú bírálatok megfo-
galmazójaként fellépő) tagja vállal-
ja a „mentor” szerepét.

2. A szakmai segítséget igény-
lők a rovatban szereplő „mento-
rok” közül választhatják ki, kivel

kívánnak együttműködni. Írásai-
kat ennek a személynek címezve
küldhetik majd el a Társaság e-
mail-címére (szmit@mail.t-com.sk)
– névvel, álnévvel vagy jeligével je-
lölve, ahogy kívánják, s ezeket
majd a Társaság továbbítja a kivá-
lasztott személynek.

3. A kiválasztott „mentor” egy
éven keresztül vállalja a segítő sze-
repét.

4. Az elbírálásra benyújtott írás-
művek és az ahhoz tartozó elemzé-
sek, bírálatok és tanácsok a Fiatal
Írók Rovatában minden érdeklődő
számára elérhetőek lesznek, és ter-
mészetesen hozzászólások közzé-
tételére is mód nyílik.

A választható bírálók a követke-
zők:

➩ Bolemant László (Bajcs), költő
➩ Csanda Gábor (Pozsony), szer-

kesztő, irodalomkritikus
➩ Cs. Liszka Györgyi (Pozsony), a

Vasárnap főszerkesztője
➩ Hajdú István (Rimaszombat),

prózaíró
➩ Hizsnyai Zoltán (Helemba), Ma-

dách- és József Attila-díjas költő,
esszéíró, szerkesztő

➩ Hogya György (Királyhelmec),
prózaíró

➩ Juhász R. József (Érsekújvár),
Kassák-díjas költő, performer

➩ N. Tóth Anikó (Ipolyság), Ma-
dách-díjas prózaíró, pedagógus

➩ Szászi Zoltán (Rimaszombat),
költő, újságíró

➩ Z. Németh István (Csicsó), költő,
prózaíró, pedagógus

Az írásművészettel foglalkozni kívánó tanítványaink figyelmébe

A fotóművészettel foglalkozni kívánó tanítványaink figyelmébe

A Magyar Fotóművészek Világ-
szövetsége a Duna Menti Fotográ-
fiai Ősz c. rendezvény keretében
Budapest, Dunaszerdahely, Komá-
rom után Léván is bemutatkozott
alkotásaival. A tárlatot dr. Kocsis
Ernő egyetemi oktató mutatta be.
A kiállításon (tematikai megkötött-
ség nélkül) a Kárpát-medence ma-
gyar anyanyelvű fotográfusainak
fotói szerepeltek.

A nemzetközi szervezet Buda-
pesten mutatkozott be először a
nagyközönség előtt. 2002 áprili-
sában magyarországi, felvidéki,
erdélyi és délvidéki magyar fotó-
művészek alapították. Napjaink-
ban közel 120 tagja van. Szék-
helyük Budapesten a Magyar Mű-
velődési Intézetben található. Az
elnök Győri Lajos szakíró, aki
egyben a Magyar Fotográfusok

Országos Szövetsége (MAFOSZ)
elnöke is.

Szabó László fotóművész, a ko-
máromi Helios Polgári Társulás
ügyvezető elnöke elmondta, hogy
azoknak a diákoknak, fiataloknak
a jelentkezését várják, akiknek
már vannak saját fotói és tovább
szeretnék fejleszteni tehetségü-
ket. A nyár folyamán lehetőség
nyílik kéthetes alkotótáborban va-

ló részvetelre is, melyhez anyagi-
lag is hozzá tudnak járulni.

A világszövetségbe való bejutás
feltételei: legalább 10, A4-es mére-
tű portfóliót kell elküldeni a
helioslaci@gmail.com e-mail címre.
Ugyanezen a címen lehet a tagság-
gal és a Magyar Fotóművészek Vi-
lágszövetségével kapcsolatos infor-
mációk iránt is érdeklődni.

- hábé-

MMeeggrreennddeellőőllaapp
Ezúton megrendelem a „Pedagógusfórum” címı lapot, amelyet a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége havonta jelentet meg 

A megrendelŒ neve: ……………………..………………………………...............................................……......

Pontos címe (szlovákul):
irányítószám: ……….............................................................……......     település:  ……….....................................................……......     

utca: ……….............................................................……......     házszám:  ……….....................................................……......     

A Pedagógusfórum címı lap 1 éves elŒfizetési díja postaköltséggel együtt 350.-Sk., amit az SZMPSZ számlájára lehet befizetni átutalással 
vagy "U" típusú pénzesutalványon 2008. január 20-ig. A megrendelŒlappal együtt kérjük beküldeni a befizetést igazoló átutalás vagy csekk másolatát.

bankszámlaszám: 3802874002; banki azonosító /kód banky/: 5600; átutalási azonosító /variabiln˘ symbol/: 2008081

Cím: SZMPSZ/ZMPS   P.O.BOX 49., 945 01 Komárno, a borítékra kérjük írják rá „Pedagógusfórum”

……….........................……………. ………….………………………...
megrendelŒ aláírása intézmény esetében a pecsét helye

Kelt:………………………………………..

✁✁

Kegyeletteljes és meghitt 
karácsonyi ünnepeket,
sikerekben és eredményekben 
gazdag, boldog új esztendőt kíván 
minden kedves olvasónak!

A szerkesztőség

Kincskeresők III
regionális értékeket felkutató
diákok országos konferenciája

2007. december 6–7.

(Részletes beszámolónk a következő számban)
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A Pátria rádió hangarchívu-

mából Tóth Erika válogat

Szent Norbert rendje, a premont-
rei szerzetesrend a 12. században
alakult, tagjai  papi szolgálatot és
más munkát is végeztek. 1802-től a
jászói prépostsághoz tartozó szerze-
tesek magyarországi gimnáziumo-
kat vezettek, köztük Kassán is. Ez a
középiskola 1944-ben szűnt meg.
Czima György kezdeményezésére
1991-ben felújították az 1924-ben
alakult Jászó-Premontrei Iskolák Ba-
rátainak Szövetségét; tagjai azóta is
rendszeresen tartanak bensőséges,
családias hangulatú találkozókat,
hogy emlékezzenek, őrizzék a múl-
tat. 1995 tavaszán Czimáék ottho-
nának egyik szobájában, a diákévek
emlékeiből berendezett kis múze-
um tárgyai között idéztük fel a múl-
tat  néhány öregdiákkal. 

Pálmay Rudolf volt gimnáziumi
igazgató: 

„1802-ben I. Ferenc király a pre-
montreieket, a Benedek-rendieket
és a cisztercitákat megbízta, hogy
iskolákat vezessenek. A premontre-
iek akkor a nagyváradi, rozsnyói,
ungvári és  lőcsei gimnáziumot kap-
ták. 1811-ben  Ungvár helyett Kassá-
ra jöttek, mert itt nagyobb lehetősé-
get láttak a működésre és az ered-
ményekre is. Az intézmény  kassai
premontrei gimnáziumként műkö-
dik egészen az abolícióig. A szerze-
tesrend 1811-től egészen a Bach-
korszakig tevékenykedett Kassán.

1853-ban szűnt meg az iskola,  de
1861-ben ismét itt voltak a premont-
reiek; ekkor hivatalosan is főgimná-
ziummá vált az intézmény, és szü-
net nélkül 1919-ig működött. 1919-
ben dr. Szabó Adorján igazgató
kénytelen volt átadni a gimnáziu-
mot az új hatóságoknak. 1938. de-
cember 30-án volt az új veni sancte
(tanévnyitó), amelyet az újonnan
megalakult jászóvári premontrei
rend II. Rákóczi Ferenc Gimnáziu-
maként kezdett működtetni dr.
Gerinczy Pál akkori prépost-prelá-
tus, ő celebrálta a szentmisét, és
Mécs László –  korábbi  premontrei
diák –  prédikált. Az iskola 1944 ok-
tóberében szűnt meg a front közele-
dése miatt, a diákok nagy része az
1929-es évfolyamig bevonult, illetve
elhurcolták őket. Úgy emlékszem,
október 7-én szűnt meg a tanítás.
Akik bírták a nyelvet, azok átmen-
tek szlovák gimnáziumokba, akik
nem, azok Magyarországon,  Mis-
kolcon és Gödöllőn  fejezték be ta-
nulmányaikat, hiszen a premontrei
és civil tanárok nagy része is Ma-
gyarországra költözött.” 

Rostár Kálmán 1939-ben érett-
ségizett: 

„Az első évfolyam voltunk,
amelyben már ismét premontrei di-
ákként érettségizhettünk. Mondha-
tom,  csodálatos nevelést kaptunk:
felejthetetlen. Mi egyébként a kassai
állami magyar gimnáziumból kerül-
tünk át, de a premontreiekkel ko-
rábban is állandóan tartottuk a kap-

csolatot. Anisits kanonok úr volt a
Mária-kongregációnak a vezetője, és
mi a magyar gimnáziumból rendsze-
resen a premontrei templomba jár-
tunk, ezért nekünk az átmenet nem

jelentett semmilyen problémát. A
premontreiek csodálatosan vezettek
bennünket, embert neveltek, nagy
E-vel, a korrektség, becsületesség,
szorgalom volt a legfontosabb szem-
pont. Hangsúlyozták továbbá, hogy
szakemberekké kell válnunk, bár-
milyen pozíciót töltünk is be, és ez
óriási jelentőségű volt akkor, amikor
’45 után három diplomával fát vág-
tunk, és kezdtük újból az életet, de
mint szakemberek érvényesülhet-
tünk. A harmadik lényeges momen-
tum, hogy nagyon szerettük a ter-
mészetet. Osztályfőnökünk Berko-
vics kanonok volt, matematikát és
fizikát tanított, de rendszeresen járt
velünk kirándulni. Bankszakember
lettem, majd áttértem a kibernetiká-
ra. A matematika alapjai mellett
Berkovics tanár úrtól tanultuk meg
a szakma szeretetét.”

Patinás iskolák, legendás tanárok (3)

Az egykori premontrei gimnázium épülete (Fotó: Havasi Péter)

Az egykori premontrei öregdiákok idei találkozója a felújított Szent Mihály kápolna bejárata előtt


