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„ A teremtő munka öröme az, 
hogy nem robot, hanem játék.” 

(Zs. Tüdős Klára)
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A komáromi MARIANUM Magyar Tannyelvű  
Egyházi Iskolaközpont ünnepségéről

2007-ben a Marianum gimnazistái részt vettek a 
„Szent Imre élete és kora” című Kárpát-medencei tör-
ténelmi versenyen, melyet a Lakiteleki Népfőiskola és a 
Keresztény Élet című újság szerkesztősége szervezett. A 
tanulók nyereménye egy lengyelországi kirándulás volt, 
melynek részeként eljutottak többek között a Lysa Gora-i 
szoborátadásra is. Ugyanebben az évben, mikor a kollé-
giumunk még javában épült – szeretetből, adományok-
ból, apró felajánlásokból – Lezsák Sándor úr előadást tar-
tott nálunk magyar szentjeink példájáról, s megemlítette, 
hogy ha a kollégium elkészül, mi is kaphatunk egy Szent 
Imre-szobrot. S íme, kaptunk…

ka és a budavári Mátyás-temp-
lom csodálatos harangóriá-
sai készültek. Ezek kistestvé-
re a mi harangunk. Ki tudja, mi-
lyen módon élte túl a világhábo-
rúk alatt, hogy ágyút öntsenek 
belőle, s pincék és padlások rej-
tekén megbújva türelmesen vár-
ta a kort, mikor talán szabadon 
és csengve-bongva megszólal-
hat. Egy önzetlen támogató fel-
ajánlása révén mostantól ismét 
hirdetheti az idő múlását, az ün-
nep örömét, az ember halandó-
ságát és Isten nagyságát. Mától 
ugyanis méltó helyre, kollégiu-
munk tornyába kerül.

Az alkotóművészetek ta-
lán legnehezebbike a szobrá-
szat. A művésznek egy arc-
ba, egy tekintetbe, a bronz örö-
kös dermedtségébe kell belehe-
lyeznie a tanulságot, a monda-
nivalót, az esztétikumot, a meg-
formálandó sorsot. Ha ez meg-
történt, a mű önálló életet kezd 
élni. Így történt Lantos Györ-
gyi és Máté István bronzba ál-
modott liliomos hercegével is. 
Egy nagy szívű, önzetlen mecé-
nás, Lezsák Sándor úr elvitte a 
Kárpát-haza Szent Imrét tiszte-
lő, s a róla elnevezett helységei-
be, s ez a szobor is életre kelt. Az 
egyes helyeken megjeleníti a hő-
sies erényt, a követendő erkölcsi 
példát, az eszményt, ami meg-
tart és felemel mindnyájunkat, a 
községeket pedig a szobor azóta 
is összeköti egymással. Egy lát-
hatatlan kötelékkel, amely nem 

Az utóbbi napokban sok-
szor megkérdezték tőlem, mi 
történik majd november 4-én 
a Marianumban. Szobrot lep-
lezünk le, lobogót áldunk meg 
és lesz egy harangunk is – vála-
szoltam. 

Kezdjük a zászlóval. Óvatos 
becslések szerint is az 1800-as 
évek elején készült. Komárom-
ban használták, valószínűleg fi-
atalok, hiszen Szent Imre és 
Gonzága Szent Alajos, a fiata-
lok védőszentjei tekintenek le 
róla, mint ahogy azokra a ifjak-
ra is tekinthettek, akik hajdanán 
példaképre találtak bennük. Hő-
sies hitük, erényes, bátor, meg-
ingathatatlan, Istennek ajánlott 
életük, életszentsé gük ugyan-
is mindenkor követésre mél-
tó... Bizony, régen elsárgulhat-
tak már azok a fényképek is, me-
lyeken még hatalmas körme-
neteken, búcsújárásokon töme-

gek álltak e zászló alá itt Komá-
romban. E hajdanvolt ifjak egy-
kor, hasonlóan nehéz időkben 
e szentek példájába kapaszkod-
tak, pártfogásukat, égi segítsé-
güket kérték, hogy megmarad-
janak. Magyarnak, keresztény-
nek. A Marianum alapításának 
évében hirdettek először Szent 
Imre évet, ekkor írhatta Sík Sán-
dor, a híres piarista, hogy Szent 
Istvántól tanultuk meg azt, hogy 
a magyarság annyi, mint keresz-
ténység, Szent Imrétől pedig 
azt, hogy a kereszténység annyi, 
mint hősiesség. Hősies kitartás 
az erényekben. Ez a zászló is ezt 
hirdeti sok-sok év hányattatás 
után megújulva éppen itt, éppen 
most. Mindannyiunknak.

A harang sorsa is elgondol-
koztató. Valószínűleg id. Walser 
Ferenc pesti műhelyében készült 
az 1860-as években. Ott, ahol a 
budapesti Szent István Bazili-

evilágból való, s melyet felüle-
tesen, megszokásból, jobb híján 
csak szeretetnek szoktunk hív-
ni. Hiszen nem öncélúan, önma-
gunknak élünk, hanem egymá-
sért, határokon innen és túl – és 
hát mindnyájan az Úrnak élünk.

Ez a szobor a Marianumot, 
a Szent Imre Kollégiumot is be-
lekapcsolta ebbe a láncba, mely-
nek láncszemei végighúzódnak 
a Kárpát-medencén, Erdély-
től Lengyelországig. Az elsőt 
2005-ben Hegyközszentimrén 
állították fel, ahol Szent Im-
rét vadászbaleset érte, a töb-
bit pedig Soltszentimre, 
Imrehegy, Tiszaszentimre, 
Gör gényszentimre, Nyárád-
szentimre, Csíkszentimre, 
Szé kely udvarhely – Szent-
imrefalva, Pestszentimre,  
Mátraszentimre, Lysa Gora, 
Gelice, Lakitelek és végül  
Komárom kapta…

Árpád-házi Szent Imre her-
cegünk  a hitet, a reményt és a 
tevékeny, szolgáló szeretetet táp-
lálja bennünk. Szent István szá-
zadokon át visszhangzó intelme 
pedig törvényként irányítsa az 
életünket, hogy erkölcsünkben 
megerősödjünk, őseink példájá-
ból erőt merítsünk, s megmarad-
junk becsületben és boldogság-
ban ezen a földön, „mert a sze-
retet gyakorlása vezet el a legfőbb 
boldogsághoz”.

Madarász Róbert

Lezsák Sándor, a Magyar Országgyűlés alelnöke  
leleplezi  Szent Imre szobrát

A harangot Orosch János, nagyszombati segédpüspök szentelte meg
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Nemzeti szövetség  
és erkölcs

Lassan tovatűnő homályba burkol a múlt és feledés-
be kerülnek emlékeink. A sors azonban gondoskodik róla, 
olyan helyzeteket szül, amelyekben fel-felvillannak a ta-
nulságok. Új évet nyitunk, milyen tanulságok kíséretében 
formáljuk tovább sorsunk alakulását? Nemzeti közösségünk 
hánykolódó sorsa esztelen határok között nem hagy nyug-
ton bennünket. Földünkön az élet, az ember által leginkább 
befolyásolt valóság mindig is forrongott, hiszen nyugalmi 
állapot nincs. Ebben az oly sebezhető földi valóságban a megújulást mindig a remény kelti. 

A kereszténység elhozta az emberi megmaradás együttélés szellemének reményeit, 
mégis gyarló jóléti élvezetek csapdáját nyitogatjuk, amelyek eredően okozói a válságos álla-
potoknak. A válságok különböző okainak minősítései mellett elfelejtődik az igazi ok, az erköl-
csi tanulságoktól való eltérés, erkölcsi tanulságok, normák elhagyása. 

A pedagóguspálya a legszebb, amely földi javakkal, dicsőséggel és – bizony – megér-
demelt elismeréssel is alig kecsegtet. Mi nemcsak tudományokra oktatunk, hanem erkölcs-
re is nevelünk. Igenis: nevelünk, és tőlünk nagyban függ, hogy hitben erős, szeretetben ki-
fogyhatatlan, a hazához minden körülmények között ragaszkodó felnőtté válnak-e diákjaink. 

Nemzeti közösségünk hovatartozása megbontott soraink által is megkérdőjelezni látszik. 
Mit sem ér akkor hűnek lenni a hazához, amikor annak sorsa kedvező, hűnek maradni hozzá ak-
kor is, amikor bajlós felhők tornyosulnak fölé, az igazi erény.

Annak bármilyen sugallata, hogy magyar hazánkhoz való tartozásunk nem előnyös, ide-
gen ideológiák árnyékában nyugalmasabb lehet életünk, kompromisszumok kényszere alatt 
elhallgatni, elhallgattatni az emberi, autonóm jogaink szabadságát mind-mind az erkölcsi 
romlandóság jele.

Minden nemzet szövetséget kötött: a nemzethez tartozás szövetségét, a szövetségbe lé-
pő emberek életközösségét hozva létre. Az igazi szövetséget az egész életre kötik, e szövetség 
öröklődik, felbonthatatlan életkapcsolatot hoz létre. A barátság, a közös tartalom általi élet-
közösségek is szövetségek. A szövetségek megbontása az erkölcsi hanyatlás jele.

 Mivel mindig van más lehetőség is, válasszuk az erkölcsi megújulás lehetőségét, mert eb-
ben lesz erős a hit, ebben nyugszik meg a lélek! 

Ide illik egy szép idézet, amelyet Malina Hedvig fedezett fel számomra és most mindenki 
számára is: „Egy ember méltósága nem azon méretik le, hogy hányan vannak körülötte, ami-
kor sikeres, hanem azon, hogy nem feledkezik-e meg a kezekről, amelyeket akkor nyújtottak 
felé, amikor legnagyobb szüksége volt rá.”

Ebben az évben ránk nemcsak választások várnak, hanem a mindennapi feladatok is.

Legyen továbbra is legfontosabb legelső sajátosságunk a nyelv, a mi magyar nyelvünk. 
Szeretni, ragaszkodni hozzá emberségből, erkölcsi magatartás mércéje, mert a nyelvet örököl-
tük, mert a történelem ránk bízta. Mi, pedagógusok elsősorban is magvetők vagyunk, a tudo-
mány, az erkölcsi magatartás magvetői.

Nem kis feladat magyar iskoláink padjait megtölteni diákokkal. Ez sem anyagi problé-
ma, hanem inkább az erkölcsi magatartás megnyilvánulása, a szövetség megtartása. A tu-
dományok, a művészetek, az élet sok-sok más területén fényes csillagokként tündöklő kivá-
lóságainkkal egy szövetséghez tartozás élménye vezéreljen, mutasson utat e munkálkodá-
sok során is. 

Nem kevés gondot jelent nemzeti közösségünk számára fiataljainknak helyes életpályá-
ra állítása, mert hosszútávon társadalmi, gazdasági gondjaink megoldásának ez az egyik for-
rása. Lépjünk ki e területen is a túlzott formalizmusok bűvköréből és indítsuk el fiataljainkat 
olyan pályán, amelyen nemzeti közösségünk gyarapodását a legjobban segíthetik. Ne a diplo-
ma legyen a cél, hanem a szövetségben levő életközösségünk gyarapítása! 

Újból itt van a háromévenkénti PISA és más nemzetközi képességmérések éve. Kívánom, 
hogy ez indítéka legyen iskolai művelődésünk tartalmi és erkölcsnevelési reformjának. A gya-
korlatorientált oktatást, a regionális ismeretek oktatását, amelyek lehetőséget kaptak világ-
szerte, itt szűkebb hazánkban is hasznosítsuk a nemzeti szövetségünk erősítésére!

Az ez évi teendőink levezénylése súlyos terheket ró Pedagógusszövetségünkre. Legyünk 
támasza, segítője sokrétű munkálkodásának. Valamennyi pedagógusunknak és rajtuk keresz-
tül nemzeti szövetségünk minden tagjának kívánom, hogy megmaradjon a hitben, hogy re-
ménykedése hiábavaló ne legyen, és kifogyhatatlan szeretet fűtse! Mert Pál apostol szavai sze-
rint, ha prófétálni is tudok, ha minden titkot ismerek és minden bölcsességnek birtokában va-
gyok, és ha teljes hitem is van úgy, hogy hegyeket mozdíthatok el, szeretet pedig nincs ben-
nem, semmi vagyok. Hadd tegyem ez évre is pedagógusaink tarisznyájába Ravasz László aján-
lását: A szeretetet nem lehet parancsolni és nem lehet kényszeríteni, csak ébreszteni lehet. 
Ébreszteni egy előbb útra kelt nagyobb szeretettel.

László Béla
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Ebben a világban kell élni  
– szüksége van ránk a világnak

Nem könnyű a dolgunk ezen 
a téren a ma iskolájában. Mi, 
akik olyan faluban taníthatunk, 
ahol nincs „konkurens” szlovák 
iskola, még viszonylag könnyebb 
helyzetben vagyunk, ám az ösz-
szecsapott iskolai törvényből 
adódó problémák, a tankönyv-
hiány, a környezet érdektelensé-
ge minket sem kényeztetnek el 
túlzottan. 

Egyetlen lehetőségünk ma-
rad, megteremteni az iskola fa-
lain belül a tanulási-tanítási fo-
lyamatban egy olyan légkört, 
amelyben a gyerekek biztonság-
ban és jól érezhetik magukat. 
Ehhez megfelelő alkalmak kel-
lenek, amelyeken átélhetik a kö-
zösség érzését, amellyel olyan 
alapokat kapnak a nevelőiktől, 
amire építeni tudnak majd. 

Iskolánkban, a búcsi Kato-
na Mihály Alapiskolában évről 
évre számos ilyen alkalmat sike-
rül teremtenünk akkor, amikor 
megemlékezünk azokról az őse-
inkről, akiknek példáját követ-
ni tudjuk, akiknek munkássága 

Igaz, hogy az iskolák életében nem ilyenkor, január elején kezdődik egy újabb év, de bizonyára sokan vagyunk olya-
nok, akik az új kalendáriumi év küszöbén is elgondolkodunk azon, mi minden vár ránk, és mit várunk mi az elkövetkező 
időszakban. Kormányváltást, világválságot, sőt még világvégét is ígérnek, jósolnak számunkra, de hallottam olyan jósla-
tot is, amely a csillagok állása szerint a magyar nemzet felemelkedését jelzi erre az évre. Én inkább ez utóbbiban hiszek, 
csak úgy gondolom, hogy ezért nekünk is tennünk kell valamit.

ebben a mai világban az egyko-
ri tetteik újragondolására késztet 
bennünket, hogy ma is meríteni 
tudjunk belőle. 

A fentebb leírt gondolatok-
ra és az írásom címéül szolgá-
ló intelemre a legutóbbi Kato-
na Mihály Napi ünnepi isten-
tisztelet vendéglelkésze, Erdélyi 
Pál hívta fel a figyelmünket. Ő 
is, és a gyermekeknek szóló meg-
emlékező istentiszteletet tartó 
Écsi Gyöngyi is figyelmeztettek 
bennünket arra, hogy mennyire 
fontos iskolánk névadójának, a 
földrajztudós Katona Mihálynak 
a ránk hagyott örökségét ápol-
ni. Az ő tudományos munkássá-
ga, amelyet az Istenbe vetett hite 
mellett végzett, ma is, több mint 
200 év távlatából is időtálló. Ka-
tona Mihály kutatása az emberi-
ség javára szolgál, értékekhez kö-
tődik, amit meg kell szívlelnünk, 
és tovább kell adnunk az utókor-
nak. 

„A megemlékezésnek akkor 
van értelme, ha abból nagy el-
határozások, nemes tettek szü-

Erdélyi Pál, vágfarkasdi református lelkész igét hirdet (fotó: Henzel György)

 A Franz Schubert Kórus Horváth Géza karnaggyal a Liszt-kiállításon (fotó: Henzel György)

letnek.” – hangzott el Erdélyi Pál 
prédikációjában. Mi erre nagy-
szerű példát kaptunk a nemrégi-
ben elhunyt Szénássy Zoltán ta-
nár úrtól, akinek kezdeménye-
zésére iskolánk felvette Katona 
Mihály nevét, így emlékezhe-
tünk évről évre névadónkról. El-
határozásunk minden évben ab-
ból a célból születik , hogy ezek-
nek a megemlékezéseknek mi-
nél több hozadéka legyen diák-
jaink és az egész közösség számá-
ra. Igyekszünk teret adni az iga-
zi, időtálló értékeknek, egy-egy 

koncert szervezésével – legutóbb 
a zselízi Franz Schubert Kórus 
volt vendégünk a Katona Mi-
hály Napokon. Az iskolánkban 
működő galériában tanulóink 
számos kiállítás kapcsán eredeti 
képzőművészeti alkotások közt 
tölthetik mindennapjaikat. Örö-
münkre szolgál, hogy ezeken a 
rendezvényeinken azon bará-
ti iskoláink diákjai is részt tud-
nak venni, akik hozzánk hason-
lóan fontosnak tartják a hagyo-
mányok ápolását, az ősök emlé-
kezetét. Számomra megnyugtató 
érzés, hogy régiónk fiataljai szá-
mára már nem ismeretlenek a 
felvidéki és az egész magyarság 
olyan jeles személyiségei, mint 
Feszty Árpád, Édes Gergely, vagy 
Kováts József.  

S hogy tetteink nemesek-e, 
majd az idő igazolja. Diákjain-
kat arra kell nevelnünk, hogy 
az örökbe kapott értékeket be-
csüljék meg, tartsák fontosnak 
az anyanyelvet, a tudományt és 
a hitet, hogy értékes emberekké 
válhassanak.

Győző Andrea
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Jót tenni jó

Segíteni sokféleképpen lehet. 
Egyik leghatékonyabb módja az ön-
kéntesség, mely tevékenységet egyé-
nileg vagy csoportosan, rendszere-
sen, vagy alkalmanként, belföldön 
vagy külföldön, a közös jó érdekében 
személyes akaratból végeznek anya-
gi ellenszolgáltatás nélkül. 

A „fizetség” a jó társaság, az 
együttlét öröme, az emberi kapcso-
latok, az önkifejezési lehetőség, az 
elismerés, a hasznosság érzése, a se-
gíteni tudás.

Az önkéntességből tehát nem 
csupán az érintett közösség, hanem 
maga az önkéntes is profitál: szolida-
ritást, toleranciát tanul. Ezért érde-
mes ezt a tevékenységet még gyer-
mekkorban elkezdeni, így nagyobb 
az esélye annak, hogy fiataljaink el-
fogadóbb és befogadóbb felnőttek-
ké válnak.

Számos hír érkezett a legkülön-
félébb tevékenységekről és megmoz-
dulásokról, amelyek főként a fiata-
lok kezdeményezéséből születtek. 
Ez megfelel az idevágó felmérések 
eredményeinek is, miszerint az ön-
kéntes munkára hajlók legtöbben a 
tizenévesek és a nyugdíjasok köréből 
kerülnek ki. 

Az ACES meghirdetett pályáza-
tára a csicsói Gáspár Sámuel Alapis-

kola és Óvoda 11 diákja is felfigyelt, és 
társulva a debreceni Karácsony Sán-
dor és a bihari (Románia) Gáspár Sán-
dor Általános Iskolával, közös pro-
jektbe fogott, hiszen jót tenni jó, de 
együtt tenni, még jobb. 

Az önkéntes projektek megvaló-
sítása közben ugyanis rengeteget ta-
nulhatnak, új barátokra lelhetnek, 
és tapasztalati úton olyan készsége-
ket sajátíthatnak el, amelyeket az is-
kolapadban nem lehet megszerezni, 
miközben rengeteg meglepetés és 
örömforrás is várja őket.     

A projekttevékenységet 2011 
szeptembere és 2012 márciusa kö-
zött kell megvalósítani, és mára a 
következő munkálatokat végezték 
el: a debreceni iskola játszóterének 
fából készült tárgyait közösen újra-
festették,  mindhárom országban 
murál-morál festést végeztek (nagy 
felületen nagy méretben falfestés, 
mellyel a falakat mintegy „életre kel-
tik”), facsemetéket, virágokat ültet-
tek, parkosítottak, a csicsói iskolá-
sok cipősdoboz méretű csomagokat 
küldtek az egyházak segítségével a 
rászorulóknak, és minden megmoz-
dulásukról fényképes naplót készí-
tettek, ezt saját gondolataiknak be-
jegyzésével színesítették.

Mivel a tanulók a 12–14 éves kor-
osztályhoz tartoznak, egy-egy peda-
gógus vállalta a kíséretüket, akik se-
gítik őket élményeik feldolgozásá-
ban is. Ők: Geréné Kristóf Katalin és 
Bálega János (Magyarország), Oros 
Erika (Románia), Buglos Bödők Teréz 
(Szlovákia).  

A három iskola önkéntesei – ösz-
szesen 24 kisdiák – először 2011 ok-
tóberében találkoztak Debrecen-
ben, ahol három napot töltöttek el, 
és nemcsak közösen munkálkodtak, 
hanem kirándultak, néptáncot ta-
nultak, ellátogattak a Csokonai Szín-
házba, megtekintették Eger és Sá-
rospatak várát, ismerkedtek egymás 
kultúrájával és gasztronómiájával is.    

Hasonló együttlétre került sor 
decemberben, Szlovákiában is, ahol 
kiértékelték a gyerekek közös tevé-
kenységét, átadták az okleveleket és 
ajándékokat. Nem feledkeztek meg 
arról sem, hogy szóban és írásban 
megköszönjék azoknak az intézmé-
nyeknek, vállalatoknak az önzetlen 
segítségét, amelyek lehetővé tették 
a tanulók számára az önkéntes mun-
kálkodást. A zárótalálkozó február-
ban, Erdélyben lesz, ide azonban a 
csicsói gyerekek a nagy távolság mi-
att nem utaznak el.

Ez a vezérgondolata az ACES (Academy of Central European Schools, Közép-Európai Iskolák Akadémiája) projektjének, 
amelyet az önkéntesség jegyében hirdetett meg az iskolák számára. 2011 ugyanis az Önkéntesség Európai Éveként telt el 
és fejeződött be. Az év szlogenjévé választott mondat szellemét: „Légy önkéntes, tégy a változásokért!” – nagyon sokan 
követték, tették magukévá, hiszen az önzetlen cselekvésre, munkálkodásra, segítségre egyre nagyobb szükség van. 

Lehetőségem volt találkozni a 
nemzetközi csapattal egy borongós, 
nyirkos december eleji délutánon. 
Pozsonyból érkeztek, (megnézték a 
város nevezetességeit), és késő dél-
után érkeztek Komáromba. Bizonyá-
ra éhesek és fáradtak voltak már, de 
megható volt az a figyelem, amellyel 
Jókai városa felé fordultak. Minden 
érdekelte őket, a vár, az Európa Ud-
var épületei, szobrai, a Tiszti Pavilon, 
Jókai szülőháza (az író szobrát két-
szer is megtekintették), de nyitot-
tak voltak minden iránt, lelkesek és 
rendkívül rokonszenvesek.

Becsülöm őket, mert olyan mun-
kát végeznek, amellyel hozzájárul-
nak egy összetartó társadalom ki-
alakításához. Az önkéntesség, szoli-
daritás, közösségépítés és -ápolás – 
olyan európai alapértékek, melyeket 
népszerűsíteni érdemes, sőt szük-
ségszerű.

Egyben mélységesen sajnálom a 
csicsói gyerekeket, akik a fináléban 
már nem vehetnek részt, hiszen Er-
dély messze van, az üzemanyag vi-
szont drága.

Nálunk ez már így van, ACES ter-
vez, euró végez!

Hajrá Csicsó!

Gálfi Mária

Eltűnődöm, s magamtól is kér-
dezem, milyen napjainkban a szlo-
vákiai magyar nemzettudat? Vajon 
jellemző-e a szlovákiai magyar szü-
lők meghatározó arányára a cselekvő 
identitás egyik formája, gyermekeik 
magyar iskoláztatása?

Beiratkozásoktól hangosak az is-
kolák falai. Pedagógustársaim lázasan 
készülődnek, az iskolaigazgatók nem 
kevésbé, miközben bűvölik a számo-
kat… Lesz-e egy osztályra való ma-
gyar gyerek? Mert a magyar szülő 
dönteni fog. 

Nem demográfiai mutatókról, 
nem az anyanyelvi oktatás pedagó-
giai vagy pszichológiai aspektusáról 
akarok papolni, s nem is arról a szel-
lemi hagyatékról akarlak meggyőz-
ni, melyet útravalóul kaptál egykor a 
családban és iskoládban, mert remé-
lem, kincsként őrzöd, hogy adandó al-
kalommal tovább add gyermekednek.

Kedves Szülő, inkább emlékeztet-
ni akarlak néhány történelmi pillanat-

Az anyanyelvi oktatás margójára
ra, mely kódolva már Rólad is szólt. 
Tudod, volt idő, mikor bezárták ma-
gyar iskoláinkat, s a világot felfedezni 
és megismerni kívánó gyermek az ál-
lam nyelvén bukdácsolt a „tudás ten-
gerében”, mit sem értve belőle. Az 
egyik visszaemlékező szerint reggelen-
te mormolták az „iszina idukát” (megj. 
i syna i ducha svätého – az Atyának és 
a Szentléleknek”), de nem tudták a kis 
nebulók, milyen értelmet takarnak a 
szavak. Majd eljött a nap, mikor ismét 
„felemelt fejjel járhattunk“, s ünnep-
nappá nőtte ki magát a magyar iskolák 
újraindítása. Megteltek az iskolapa-
dok. Kopjafák, emléktáblák őrzik me-
mentóként az 50. majd a 60. évfordu-
ló hírét Kassától Pozsonyig. Üzenetük 
Neked is szól. Az elmúlt évtizedek tör-
ténései arra is megtanítanak, jó, ha tu-
dod, a vész nem múlt el, csak másképp 
van jelenése; – és jött egy finomabb 
változata annak, hogy magyar iskolá-
inkat felszámolják. Úgy hívták: alter-
natív oktatás. Az utcára vonult a szlo-
vákiai magyar tanító és a szülő. Cél-

tudatosan álltunk ki akkor anyanyelvi 
oktatásunkért, s érted, Jövő Gyermeke.

Megsárgult újságlapot tar-
tok a kezemben: „Hiába omlott az 
eső Galántán, anya és lánya az ötez-
res tömegben végig kitartott’’ ‒ olva-
som. Igen, s bár a szakadó eső ver-
te arcunkat, nem mozdultam, nem 
is bántam. Lányom magamhoz szo-
rítottam: „ne fázzon e fogcsikorgató 
világban”… Azóta felnőtt, de én ak-
kor elszántan álltam ott, s nem csu-
pán érte, hanem érted is, Magyar Jövő, 
meg érted is, Magyar Szülő, akinek jó-
zan döntésében bíztam és bízok, mert 
csak így kap értelmet minden helytál-
lás és igyekezet. Most nem kell az ut-
cára menned, a lehetőség adott. Jók 
és versenyképesek ma a szlováki-
ai magyar iskolák, az országos peda-
gógiai mérések eredményei is alátá-
masztják ezt, sőt néhány nemzetkö-
zi mérés is igazolja, jobban teljesítet-
tünk akár az értő olvasás, akár a ma-
tematikai készség felmérés terén. Te-

hát elég, ha kézen fogod fiad, lányod, s  
a magyar iskolába vezeted.

Emlékezz erre, mikor döntésed 
meghozod, mikor a melled vered, s 
büszkén hirdeted magyar mivoltodat, 
mert a folytonosság valahol itt kezdő-
dik…

Hrbácsek-Noszek Magdaléna
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szlovákiai történelemtankönyvek  
kiadásának helyzetéről

Mit látunk a listán?

Először is azt, hogy lényegé-
ben nem változott semmi. Ma-
radt a jó öreg, még az első Cseh-
szlovák Köztársaságból örökölt 
egytankönyves rendszer, vagyis 
minden évfolyam számára csak-
is egy, az állam által megrendelt, 
és az általa kiadott történelem-
tankönyvek létezhetnek. Rend-
szerváltás ide, piacgazdaság 
oda, Szlovákiában a tankönyvek 
ma is szigorúan központosítot-
tak.

Ennek az egytankönyves ha-
gyománynak magyar szempont-
ból a legkárosabb következmé-
nye a tankönyvfordítás sziszté-
mája. Ez is majd százéves ha-
gyomány, amelynek szellemé-
ben mind a ,,csehszlovák”, mind 
a magyar tanulók előbb az első 
köztársaságot és annak nagy-
jait tanulták dicsőíteni, majd a 
kommunista vívmányokat, ma-
napság az önálló Szlovákiát – és 
mily öröm, hogy mindezt ma-
gyarul tehetik!

A listából látható, hogy már 
készül a 8. és a 9. osztályosoknak 
(ill. a nyolcosztályos gimnáziu-
mok 3. és 4. osztályának) szánt 
történelemtankönyv szlovák-
ból fordított (ún. Letz-féle) vál-
tozata. De mert a zárt piac és a 
politikai irányítottság jól meg-
fér egymás melegében, ugyan-
itt láthatjuk azt az érdekességet, 
hogy ez a ,,magyar” tankönyv a 
Matica Slovenská kiadásában ké-
szül napvilágot látni, amitől nem 
sok jót várhatunk.

Az elmúlt másfél év ered-
ménye tankönyves téren: na-
gyon szerény haladás, és sok 
rejtett akna. Tény, hogy névle-
gesen több kiadó adhat ki tan-
könyveket: a Mladé letá és az 
Orbis Pictus mellett így jelenhe-
tett meg az Expol Pedagogika 
vagy a Matica. Ugyanakkor úgy 
gondolom, hogy az oktatási mi-
nisztérium által kezdeményezett 

A szlovák oktatásügyi minisztérium 2011. december elején nyilvánosságra hozta a 2012/2013-as 
tanévre megrendelhető tankönyvek listáját. Az alábbiakban ezen tekintünk végig, külön figyelmet 
szentelve a történelemtankönyveknek. 

tankönyvpályázatok célzatosak, 
vagyis a piac erősen regulált. Az 
ilyen-olyan politikai befolyások 
eredményezik, hogy a megren-
delhető könyvek listáján most is 
szerepel az a Machala-féle, alsó 
tagozatosoknak szánt Čítanie o 
Slovensku, amelynek kirekesz-
tő és primitív nacionalista szelle-
misége ellen több szlovák törté-
nész tiltakozott.

A teljesen egységesnek 
szánt szlovákiai tankönyvpiacot 
ma is érik kihívások. Ezek közé 
tartoznak a roma tanulóknak írt 
vagy az ukrán nyelvű  „alterna-
tív” tankönyvek. Még csak ké-
szülnek, de a listára kerültek a 
História Rómov na Slovensku a v 
Európe és a Doplnková učebnica 
o dejinách a živote Rómov c. 
könyvtervek. Üdvözlendő, hogy 
már vannak Braille-írásba átülte-
tett 5.-es és 6.-os alapiskolás tör-
ténelemtankönyvek, és hogy fel-
menő rendszerben a többi osz-
tálynak is készülni fognak ilye-
nek. Ezeken túl esetenként a mi-

nisztérium is elfogadja egy nyi-
tottabb tankönyvrendszer léte-
zését, mivel egyes hivatalos ki-
jelentéseiben maga a miniszter 
is arra hivatkozik, hogy „az érvé-
nyes művelődési standardokban 
elegendő hely van a regioná-
lis sajátosságok figyelembe vé-
telére”, továbbá hogy „a honis-
meret és a történelem tanításá-
ban bizonyos mértékű eltérések 
vannak azokban a régiókban is, 
amelyekben csak szlovákok lak-
nak”. Összességében megálla-
pítható, hogy a roma tanköny-
vek kihívása jelenleg elhanya-
golható, az ukrán tannyelvű is-
kolák pedig nem ambicionálják 
a tartalmi autonómiát (ami né-
mileg ismerve az ukrajnai tör-
ténelemtanítás módszertani el-
avultságát, nem is csoda).

A fent leírt kihívások inkább 
csak formai alternatívák, vagyis 
a homogén rendszerben kiadott 
szlovák állami tankönyvek for-
mai változatai, hiszen ezen elv 
alapján pl. mind a magyar, mind 

a gyengénlátó tanulók ugyanazt 
az államilag kínált tankönyvszö-
veget kapják. Egyértelmű, hogy 
a szlovák tankönyvrendszert ma-
gyar oldalról érik a legjelentő-
sebb kihívások, és a centralizált 
szlovákiai tankönyvkiadás merev 
falán eddig csupán kevés tan-
könyvnek, köztük a Simon Atti-
la–Kovács László nevével fém-
jelzett történelemtankönyv-csa-
ládnak sikerült rést ütnie.

Az önálló szlovákiai ma-
gyar történelemtankönyves 
szándékok több ok miatt létez-
nek. A magyar tanulók viszony-
lagos nagy számán túl azért, 
mert a szlovákiai magyar politi-
kai képviselők érdeklődni szok-
tak a téma iránt, és annak időről 
időre nyomatékot adnak. A ke-
vésbé látható okok közé tarto-
zik, hogy a történelemtanköny-
vekben érdekelt szlovákiai ma-
gyar szakértők néhány éve kö-
vetkezetesen kiállnak a saját bel-
ső fejlesztésű szlovákiai magyar 
történelemtankönyvek koncep-
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ciója mellett. Vagyis azt vallják, 
hogy a szlovákiai magyar isko-
láknak sem a szlovákból fordí-
tott, sem a Magyarországról át-
vett történelemtankönyvek nem 
felelnek meg. Helyettük a szlová-
kiai magyar iskolák sajátos (kul-
turális, geográfiai, nyelvi, iskola-
ügyi stb.) helyzetéhez passzo-
ló történelemtankönyveket kell 
kifejleszteni. Itt kell megjegyez-
ni, hogy ebben a folyamatban 
sokkal jobban oda kell figyelni 
a szakközépiskolákra, ahol nem 
kevés magyar fiatal tanul – igaz, 
nagyon kis óraszámban – törté-
nelmet szlovákból fordított tan-
könyvekből.

A szlovákiai magyar fejlesz-
tésű történelemtankönyvek tar-
talmilag, időnként koncepcioná-
lisan is eltérnek a szlovák állami 
könyvektől. A különlegességük 
egyáltalán nem csak a magyar 
szempont hangsúlyozása. Tud-
ni érdemes, hogy az eddig meg-
jelent alapiskolás és gimnazis-
ta Simon–Kovács-könyvek ösz-
szefüggnek a progresszív szlo-
vák történelemtankönyves fej-
lesztésekkel, amelyeket a Viliam 

Kratochvíl – Dušan Kováč-féle 
csoport képvisel, ill. képviselt a 
Robert Fico-kormányzatig, ami-
kor a működésüket megtör-
te a nacionalista kurzus. Ahogy 
a progresszív szlovák kísérletek 
a nemzetközi (főleg német és 
francia) tankönyvfejlesztéseken 
alapulnak, úgy a szlovákiai ma-
gyar fejlesztések sem függetle-
nek a magyarországi eredmé-
nyektől. A helyzet úgy is értékel-
hető, hogy ezek a könyvek azért 
„veszélyesek”, mert valódi alter-
natívát nyújtanak egy egysé-
gesnek, homogénnak szánt tan-
könyves szisztémában.

A szlovákból fordított törté-
nelemtankönyvek rossz megol-
dást kínálnak, mert ezek szak-
mai és tartalmi minőségére a 
szlovákiai magyar közösségnek 
nincs ráhatása. Holott természe-
tes igény, hogy ami a magyar, a 
zenei nevelés és már a szlovák-
nyelv-tankönyveknél létező va-
lóság, az kiterjedjen a történe-
lemre is. Sőt, idővel a geográfi-
ának, a hon- és a társadalomis-
meretnek is (amelyekben szin-
tén nagy arányban szerepel tör-

ténelmi jellegű tananyag) bel-
ső fejlesztésűeknek kellene len-
niük. Ha mégis fordítások ke-
rülnének a tanulók elé, akkor 
azoknak legalább nyelvileg kor-
rektnek kellene lenniük. Annak, 
hogy a magyar szakmai és po-
litikai elit időről időre tiltako-
zik, legalább egy eredménye 
van: tudunk olyan esetről, ami-
kor a tankönyvek magyar fordí-
tására vagy nyelvi ellenőrzésére 
fű alatt szlovákiai magyar törté-
nelemtanárokat akarnak rávenni 
(akiknek a nevét sokszor fel sem 
merik tüntetni) – azaz a kiadók 
megpróbálják ily módon legiti-
málni a fordítást, és előre elven-
ni az esetleges tiltakozás élét.

A szlovákiai tankönyvpi-
ac kiforratlansága jól lemérhe-
tő azon is, hogy a megrendelő-
listán a tankönyvek mellett alig 
találni módszertani segédeszkö-
zöket. Van ugyan egy-egy „tema-
tikus füzet”, munkafüzet, „mun-
kalap-gyűjtemény”, olvasó-
könyv, gyakorlat- vagy feladat-
gyűjtemény, ,,kiegészítő tanszö-
veg” stb., itt-ott atlasz vagy szó-
tár, de ezek ritka kivételek; való-

di tanári kézikönyvet talán csak 
egyet találtam a negyvenoldalas 
listán. Az összes környékbeli or-
szágban, amely felszabadította 
a tankönyvpiacát (még Csehor-
szág is!), a verseny nagyban hoz-
zájárult, hogy tankönyvfejlesz-
tések indultak, ami aztán maga 
után vonta a tantárgy és a tan-
könyvek modernizációját. Az a 
rendszer viszont, amely lépten-
nyomon kompetenciaalapú ok-
tatásról beszél, de zárva tartja a 
tankönyvpiacát, és ő maga sem 
ad ki metodikai segédeszközö-
ket, nagyon távol áll a kompe-
tenciaalapú iskolától.

A partikuláris vagy kisebb-
ségi törekvések mindig kínosak 
azok számára, akik homogén (ál-
lami, nemzeti) rendszerekben 
akarnak gondolkodni. Azonban 
semmilyen iskolarendszer nem 
tekinthető fejlettnek, ha nem 
mutat kellő mértékű diverzifi-
káltságot, amellyel a rendszer 
a felhasználóit, jelen esetben a 
magyar tanulók sajátos igényeit 
ki tudná elégíteni. 

Vajda Barnabás

(Forrás: Új Szó, 2011. dec. 30.)

Karácsony Zoboralján, Gímesen
Az Élő Zoboralja Polgári Társulás, a Nyitra és Vidéke Célalappal karöltve, a leg-
utóbbi karácsonyi időszakban több rendezvénnyel kívánta előmozdítani e szerveze-
tek célját: a helyi magyar közösség mobilizálását és értékeink továbbörökítését.

December 9-én a Társu-
lás meghívására a nyitrai ma-
gyar egyetemisták szervezete, 
a JUGYIK a Gímesi Alapiskola 
magyar tagozatán tartotta meg 
a zoboralji régió valamennyi 
magyar alapiskoláját megszólí-
tó karácsonyi rendezvényét. Az 
est célja volt a környező iskolák 
magyar tanulóit közös élmény-
ben részesíteni és megajándé-
kozni az ünnepek előtt. Hálá-
sak vagyunk az egyetemisták-
nak, amiért egy jól átgondolt és 
szórakoztató programmal biz-
tosítottak rendhagyó élményt 
a gyerekeknek: kézműves fog-
lalkozás, koncert (a Misztrál 
együttes gitárosa), ügyességi já-

tékok és a Mikulás látogatása is 
az est részét képezte.

A gímesi magyar iskola de-
cember 16-ára saját karácsonyi 
műsort készített, amelyre meg-
hívta a szülőket is. A gyermek-
kar szereplése után a tanulók 
színielőadást tartottak. A ré-
gióban a magyar nyelvű isko-
lai képzést reklámozó kiadvá-
nyunkat „A mi iskolánk – Fe-
jezetek a Gímesi Alapiskola 
magyar tagozatának életéből” 
címmel az alsóbodoki magán-
szakközépiskola igazgatója, 
Hajtman Béla méltatta. A kö-
tet kapcsán kiemelte a hűséget 
a minket megtartó értékekre, a 
nyelvünk iránt hűségre hívta fel A gyerekeknek sokféle élményben volt részük
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a figyelmet,  és arra, hogy van 
még magyar jövő a Zoboralján, 
aminek viszont egyik záloga az 
iskola. A kötet bemutatója al-
kalmából tiszteletünket tette 
nálunk Szarka László, a Selye 
János Egyetem tanára, korábbi 
dékán, a Magyar Tudományos 
Akadémia Etnikai-nemzeti Ki-
sebbségkutató Intézetének egy-
kori igazgatója.

Az új évet karácsonyi záró-
hangversennyel köszöntöttük. 
Gímes Község Önkormányza-
tával és a Ghymes Vegyeskarral 

A Misztrál együttes gitárosa nagy sikerű koncertet adott

A karácsonyi záróhangverseny   telt ház előtt zajlott

A Ghymes Vegyeskar fellépése az ádventi műsorban, vezényel Varga Imre

Simek Viktort Púchovský László polgármester köszöntötte
Az ünnep alkalmával az érdeklődők és ünneplők megtöltötték 

a gímesi iskola folyosóját

Varga Imre és Tóth Hajnalka 
karnagyok

közösen szervezett rendezvé-
nyen a gímesi, zsérei és a koloni 
énekkarok szerepeltek. A kará-
csonyzáró ünnepet egybekap-
csoltuk a közelgő iskolai beirat-
kozásokkal. Ezért nagyra érté-
keltük, hogy a gímesi magyar 
iskoláról szóló kiadványunkat 
Pék László, az SZMPSZ elnö-
ke mutatta be a nagyszámú kö-
zönség előtt. Elnök úr reményét 
fejezte ki az iránt, hogy Ester-
házy János gróf szülőföldjén, a 
Felföld egyik gyöngysze mében 
nyelvünk pozíciója megerő-
södik. A kötetbe írtak alapján 
hangsúlyozta, hogy az iskola 
nem csak nyelvet tanít, hiszen 
fontosabb annál, hogy értéke-
ket közvetít. Ezért is igaz, ál-
lította, hogy magyar gyermek 
számára a magyar tannyelvű is-
kola a természetes választás. 

Zilizi Zoltán, a Nyitra és Vi-
déke Célalap elnöke a szerve-
zők nevében szintén köszön-
tötte a közönséget, majd a Rá-
kóczi Szövetség bábolnai kép-
viselőinek jelenlétében átadta 
a régió magyarul beszélő óvo-
dáskorú és beiratkozás előtt 
álló gyermekeinek a Szövetség 
ajándékcsomagjait. Az ajándé-
kozás kapcsán kiemelte, hogy 
ma már végképp nincs komoly 
érv, ami az ellen szólna, hogy a 
magyarul beszélő szülők gyer-
mekeiket magyar tanítási nyel-
vű iskolába írassák; valamint 
hogy a saját nyelven tanulás és 
vegyesházasságokban is az egy-
nyelvűség helyett a többnyelvű-
ség járul hozzá leginkább az ér-
vényesüléshez és a sikerhez..

Zilizi Zoltán, Élő Zoboralja P. T., 
Nyitra és Vidéke Célalap
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Felvidéki diákok sikere Vajdaságban

A Kárpát-medencei szintű 
versenyre bővített megméret-
tetésnek a szabadkai Magyar 
Tannyelvű Tanítóképző Főis-
kola impozáns díszterme adott 
otthont.  A Magyar Köztársa-
ság Konzulátusának védnök-
sége alatt megrendezett verse-
nyen 33 felső tagozatos alap-
iskolás diák vett részt, akik a 
már korábban lebonyolított is-
kolai fordulók győztesei voltak, 
valamint 2–2 tanuló képvisel-
te Magyarországot és Szlová-
kiát.  A rendezvény díszvendé-
geként jelen volt dr. Babity Já-
nos, a Szabadkai Magyar Fő-
konzulátus vezető konzulja. Az 
ÉMPE elnöke,  De Negru Ibolya 
megnyitója után a szabadkai 
Zeneiskola növendékeinek rö-
vid műsora megadta a megfe-
lelő szintű kezdőhangot a sza-
valóversenyhez. A versenyzők 

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szö-
vetségével jó kapcsolatot ápoló Észak-
bácskai Magyar Pedagógusok Egyesülete 
(ÉMPE) meghívására Szlovákiából két ta-
nuló vehetett részt a Szabadkán 2011. de-
cember 10-én 12. alkalommal megrende-
zett Himnusz és Szózat Szavalóverseny 
döntőjén.

A szabadkai Városháza előtt

saját érzésviláguknak megfele-
lően adták elő Kölcsey Ferenc 
Himnuszát és Vörösmarty Mi-
hály Szózat című költeményét. 
A szavalatokat szakavatott 
zsűri értékelte, melynek elnöke 
Ágoston Pribilla Valéria, a sza-
badkai Városi Könyvtár igaz-
gatóhelyettese volt. A zsűri to-
vábbi tagjai, Havasi Judit, bu-
dapesti előadóművész és Jó-
nás Gabriella, szabadkai szín-
művész, értékelésükben kifej-
tették, hogy a diákok többsége 
kitűnően felkészült, a kiejtés, 
hangsúlyozás és a hanglejtés 
terén előforduló kisebb hibák 
mellett kiemelkedő produkci-
ók sokasága hangzott el, így 
nem volt könnyű meghozniuk a 
végső döntést. A versenyt ha-
zai diákok nyerték. A Himnuszt 
a tordai Csíkos Dániel szavalta 
a legszebben, a Szózatot a szi-

lágyi Antalovics Krisztián adta 
elő a legjobban.

Nem kis örömünkre a Fel-
vidéket képviselő szentpéteri 
Kossányi József Alapisko-
la és Óvoda két diákja tapasz-
talt szavalóként becsülete-
sen helytállt az erős nemzet-
közi mezőnyben, és mindket-
ten kiváló eredményeket ér-
tek el. Dóczé Bálint Jona-
tán a Szózatot szavalta rend-
kívül érzékletes módon, mely-
lyel a második helyet szerezte 
meg, Bukovszky Gergely pe-
dig a Himnusz előadásával a 
Főkonzulátus különdíjában ré-
szesült. A két szentpéteri tanu-
ló először járt Szabadkán, s a 
verseny végeztével arra is volt 
alkalmuk, hogy megismerked-
jenek e hangulatos délvidéki 
város nevezetességeivel. Elő-
ször a főtéren álló, szecesszi-

ós stílusban épült, sokszínű-
en látványos Városházát cso-
dálták meg, majd megnézték 
a szabadkai születésű híres 
író, Kosztolányi Dezső szob-
rát és annak egykori iskoláját. 
Városnéző sétájuk során jártak 
a híres Korzón, látták a Városi 
Könyvtár gyönyörű épületét, a 
szecessziós Rajchl-palotát és 
a Szent Teréz Székesegyházat. 
Az utcán megfigyelték a szá-
mukra oly ismeretlen szerb be-
szédet, és élvezhették a főté-
ri hangulatos karácsonyi vásár 
színpompás forgatagát. 

A fiúk elmondták: felejthe-
tetlen számukra ez a háromna-
pos szabadkai utazás. Mind-
ketten maradandó élmények-
kel és jóleső érzésekkel gazda-
godva tértek haza a Vajdaság-
ból.

Jelentkezz tolmács vagy kísérő 
cimborának a Bátor Táborba!

A magyarországi Bátor Tábor 
Alapítvány közép-európai élmény-
terápiás központként 2001 óta kínál 
komplex terápiás rekreációs progra-
mokat daganatos, cukorbeteg, kró-
nikus ízületi gyulladással (JIA), vala-
mint hemofíliával kezelt gyermekek 
és családjaik részére. 2008 óta nem-
zetközi turnusokat is szervezünk, 
hogy a környező országok dagana-
tos beteg gyermekei is részt vehesse-
nek a kalandokban. 

A Bátor Tábor az életről, a le-
hetőségekről, a mosolyról és az ösz-
szetartozásról szól, nem pedig a be-
tegségről vagy a korlátokról. A tá-
bor minden programja sikerélményt 
nyújt a gyerekeknek, és ők ezál-

BESZÉLSZ SZLOVÁK, LENGYEL  
VAGY CSEH NYELVEN?

tal önértékelésükben megerősödve, 
bátrabban térhetnek vissza a hétköz-
napokba.

Turnusainkat évente 450 önkén-
tes (tábori nevén cimbora) közremű-
ködésével valósítjuk meg, akik ala-
pos képzésen vesznek részt a tábo-
rok előtt. A nemzetközi tábor nyel-
ve is magyar, ezért a cseh-magyar, 
szlovák-magyar vagy lengyel-ma-
gyar nyelveken beszélő önkénte-
sek különleges szerepet töltenek be 
ezekben a turnusokban: az önkéntes 
(nem professzionális) tolmács cim-
borák segítik a kommunikációt, a 
kísérő cimborák pedig biztosítják a 
gyerekek táborba jutását saját orszá-
gaikból. Tudásukkal és lendületük-
kel mindannyian hozzájárulnak ah-
hoz, hogy a gyerekek pozitív élmé-

nyekkel töltődjenek fel az izgalmas 
és kihívásokkal teli programokon. 

A tábor azonban nemcsak a 
gyerekeknek nyújt lehetőségeket, 
hanem az önkénteseknek is!
• Hozzájárulhatsz sok-sok beteg 

gyerek felejthetetlen nyári táboro-
zásához.

• Ingyenes képzéseken vehetsz 
részt.

• Nemzetközi kapcsolatokra, új ba-
rátokra tehetsz szert.

• Nemcsak adsz, hanem kapsz is: 
élményeket szerezhetsz egy sok-
színű közösségben.

• Biztonságos környezetben, anya-
nyelvi beszélők társaságában gya-
korolhatod a szlovák, a lengyel, 
vagy a cseh és a magyar nyelvet.

• Gyönyörű környezetben tölthetsz 
el 10 napot Magyarországon, Hat-
vanban.

ITT ÉRTÉK A TUDÁSOD  
– VÁRUNK!

A nemzetközi turnusok időpontja:
2012. június 28 – július 8.  

(kamasz turnus)
2012. július 25 – augusztus 5.  

(kölyök turnus)
Jelentkezés: 2012. január 2  

– február 19.;  
http://onkentes.batortabor.hu

Információ: www.batortabor.hu

Kérdéseiddel bátran keresd  
Juhász Csillát a  

cs.juhasz@batortabor.hu címen!
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Könyveteknek alig akad olyan 
fejezete, amelyik ne hívná fel a 
figyelmet a család nélkülözhe-
tetlen szerepére, például így: 
„A családi nevelés alapvető fel-
adata, hogy elősegítse a gyer-
mek erkölcsi fejlődését és helyes 
szociális adaptálódását. Találja 
meg a családban a jó szociális 
és erkölcsi példát, az egészsé-
ges érzelmi hátteret, a megfe-
lelő anyagi feltételeket, az apai 
szigort, az anyai szeretetet, a 
gondoskodó felügyeletet, ellen-
őrzést. A gyereket úgy kell for-
málni ezek által, hogy az élet 
egyes szituációiban nélkülünk 
is boldoguljon.” E szempontból 
Te milyen útravalót kaptál?

Én a csallóközi Nagylégen 
születtem. A szüleim egysze-
rű, józan gondolkodású, törek-
vő emberek. Közülük már csak 
édesapám él. Tőlük tanultam 
azokat a fontos dolgokat, ame-
lyek elkísérnek egész életem-
ben. Mindketten fontosnak tar-
tották a tudást. Sajnos ők nem 
tanulhattak, de nekünk, gyere-
keknek mindent biztosítottak a 
tanuláshoz. Azt vallották, amit 
megtanulunk, azt senki nem 
veheti el tőlünk. Tisztesség-
re, erkölcsösségre, kitartásra, a 
másik ember tiszteletére nevel-
tek bennünket. Ezért nagyon 
hálás vagyok nekik, mert ezek 
nélkül a fogódzók nélkül sokkal 
nehezebb lenne az élet.

Mikor és hogyan kerültél a csa-
ládon kívüli közösség(ek)be?

Édesanyám a háztartás-
ban dolgozott, ebből kifolyó-
lag szüleimnek eszükbe sem ju-
tott, hogy engem óvodába ad-
janak. Úgy hároméves lehet-
tem, amikor elszöktem hazul-
ról, és bementem az óvodá-
ba. Vannak olyan emlékfoszlá-
nyaim erről a napról, hogy na-
gyon jól éreztem magam a gye-
rekek között. Így lettem óvo-
dás. Az alapiskolába szülőfa-
lumban jártam 1954–1963 kö-
zött. Nagy szerencsémre kitűnő 
tanítóim voltak, akiktől az új is-
mereteken kívül emberséget is 
tanultam. Tanítás után színhá-
zat játszottunk, volt tanítónk, 
aki röplabdázott velünk, vagy 
csak leült közénk beszélget-
ni. Ezek nagyon fontos együtt-
létek voltak. Visszatekintve azt 
mondhatom, hogy szilárd ala-
pokat kaptam tudásból és em-
berségből egyaránt. Alapiskola 
után a somorjai általános mű-
veltséget nyújtó középiskolába 
kerültem, ahol 1966-ban érett-
ségiztem. Ezek is nagyon szép, 
gazdagító évek voltak. Szakosí-
tott matematika-fizikai osztály-
ba jártam, ami annak ellenére, 
hogy humán beállítottságú va-
gyok, sok szempontból is hasz-
nomra vált. Nagyok voltak az el-
várások, a reáltárgyak egy kicsit 
a racionalitás felé vezettek, így 
a világ két pólusa mindinkább 
egyensúlyba került a tudatom-
ban. A humán érdeklődésem 
azonban mindvégig előtérben 
maradt. Itt is nagyszerű taná-
raim voltak, akiktől elsősorban 
az új dolgokra való nyitottsá-

got, az alapos tudás fontossá-
gát, a gyökerekhez való ragasz-
kodást, magyarságtudatot ta-
nultam. Ezek alatt az évek alatt 
megerősödött bennem az elha-
tározás, hogy tanár legyek. Kis-
korom óta tanítani szerettem 
volna. Már gyerekként végig-
tanítottam egy-egy nyári szü-
netet. Jó érzés volt valamit el-
magyarázni valakinek, keresni a 
megfelelő szavakat, hogy meg-
értessem vele azt, ami nekem 
világos. Még ma is előfordul, 
hogy tanítás közben időnként 
azon kapom rajta magam, hogy 
valamelyik példaképpé vált ta-
nárom szavait vagy mozdulata-
it utánzom.

Nagyon örülök annak, hogy 
az iménti szavaid közt külön 
hangsúlyt adtál a játék szere-
pének. Erre vonatkozó lett vol-
na a következő kérdésem, de a 
válaszod megtalálható a köny-
vetekben. Ha beleegyezel, idé-
zem.

Természetesen. „A szemé-
lyiségformálás egyik fontos 
eszközének tekinthetjük a kü-
lönböző szakkörökben, irodal-
mi színpadokon, bábcsopor-
tokban folyó tevékenységet. 
(…) Maga a színjátszás, a bábo-
zás óriási lehetőség a játékra. A 
játéknak van egy csodálatos sa-
játossága, mégpedig az, hogy 
örömöt nyújt. Olyan örömöt, 
amely semmiféle más módon 
nem váltható ki. Magában fog-
lalja a csinálás jó érzését, a lét-
rehozás örömét, a ritmus kelle-
mességét, az ismétlésnek, a rá-

ismerés boldog biztonságának 
és az illúziónak az izgalmát. A 
játék során a gyermek egyrészt 
újraélheti azt, amit már átélt, ta-
lálkozik olyan dolgokkal, ame-
lyekkel kapcsolatban már van 
bizonyos élményanyaga, más-
részt viszont valami újjal ismer-
kedik, valami olyannal, ami ed-
dig hiányzott az életéből. A já-
ték öröme ösztönzi az újabb 
és újabb játékos felfedezések-
re. (…) A gyermek alkotó sze-
mélyiséggé válásában számos 
tényező játszik szerepet, de al-
kotó (kreatív) képességei kifej-
lesztésének egyik legfontosabb 
eszköze az alkotótevékenység.”

Mondataitok nyomán nagyon 
aggasztó kép elevenedett meg 
előttem, ami engem már na-
gyon régóta nyomaszt. A szín-
játszás, de általában a játék 
szerepét a nevelésben már 
Komenský felismerte. Mára vi-
szont az iskolai oktatás (neve-
lés?), megérzésem szerint, na-
gyon rossz irányt vett fel, nem-
csak nálunk, szinte az egész vi-
lágon. Általában azt tartják jó 
iskolának, közkeletű szóval él-
ve színvonalasnak, amelyik a 
lehető legtöbb tárgyi ismeretet 
képes, csúnya kifejezéssel, bele-
gyömöszölni a növendékek fe-
jébe. Nem áll fenn a veszélye an-
nak, hogy e – szerintem – med-
dő törekvés rövidesen meg fog-
ja bosszulni magát? 

Mint pszichológus látom, 
tapasztalom, hogy egyre több a 
bajbajutott, segítségre szoruló 

„A család semmivel  
sem pótolható”
 (Beszélgetés Németh Margit pszichológussal)

2002-ben jelent meg, a dunaszerdahelyi Lilium Aurum Kiadó gondozásában, Németh 
Margit és Stredl Terézia szerzőpáros könyve, A nevelés örömei és ürömei, amelyet  első-
sorban a szülőknek, pedagógusoknak és mindazoknak ajánlják, akiknek a neveléssel kap-
csolatos problémák nem közömbösek. Az alig százharminc oldalas könyvecske a családi 

és iskolai nevelésnek szinte minden területére kitér. Ha egy könyvre azt mondjuk, jó, ez általában azért van, mert észre-
vesszük, hogy a benne levő kulcsszavak, mondatok továbbgondolásra ösztönöznek bennünket. Engem még arra is, hogy 
magamban rákérdezzek, kik azok, akik e magvas gondolatokat leírták. Bár mindkét szerzőt régóta ismerem személye-
sen is, hiszen voltak olyan témakörök és összejövetelek, amelyek szakmai szempontból közelebb vittek bennünket egy-
máshoz, ám hogy emberközelbe is, ahhoz valamivel több kell. Például egy-egy beszélgetés, mint amelyre most Németh 
Margitot kértem fel.
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gyermek. A problémák egy ré-
sze iskolai ártalmakra vezethe-
tő vissza, mint a túlterheltség, 
gyors tempó, teljesítmény-köz-
pontúság. De találkozunk a hát-
rányos helyzetű, a széteső csa-
ládokban élő gyermekek prob-
lémáival is. Valószínűleg ezért 
is, az utóbbi időben sokat vál-
tozott a pszichológusképzés. 
Áttevődtek a hangsú lyok a gya-
korlati képzés területére. Ne-
kem úgy tűnik, hogy jobban al-
kalmazkodik a mindennapi élet 
szükségleteihez. (Én most el-
sősorban a saját „szakmámra” 
gondolok, de mondhatnám, ál-
talában is.) Mi annak idején szin-
te semmilyen gyakorlati kép-
zést sem kaptunk. A különböző 
terápiás eljárásokat, módszere-
ket az egyetem elvégzése után 
kellett megtanulni különböző 
továbbképzéseken. Annak elle-
nére, hogy a fiatalok már ked-
vezőbb alapállásból indulhat-
nak el a pályán, a lépéstartás-
hoz az állandó művelődés, (ön)
képzés elengedhetetlen. 

Hogy történt a pályaválasztá-
sod?

Eredetileg magyar-szlovák 
szakos tanár szerettem volna 
lenni, de abban a tanévben a 
pozsonyi Comenius Egyetemen 
ilyen szakpárosítást nem nyi-
tottak. Én mindenképpen olyan 
foglalkozást tudtam elképzel-
ni magamnak, amelyik embe-
rekkel való foglalkozást tesz le-
hetővé. Szinte kínálta magát a 
pszichológia a filozófiával. Na-
gyon jó kombinációnak bizo-
nyult. A filozófia segít a dolgo-
kat rendszerben látni, a pszicho-
lógia az emberi pszichikum mű-
ködésének a hátterét és össze-
függéseit segíti átlátni, megér-
teni. 

Ha jól tudom, végül is tanár-
ként kezdted a pályádat.

Az egyetem elvégzése után 
Nyitrára kerültem, ahol az akko-
ri pedagógiai fakultáson taní-
tottam kilenc évig pszichológi-
át, amit nagyon szerettem. Ak-
koriban sok magyar hallgatója 
volt a főiskolának, mivel mind-
annyian államvizsgáztak pszi-
chológiából, így mindenkit ta-
nítottam. Ma bármerre járok az 
országban, mindenütt találko-
zom volt diákjaimmal. Közben 
férjhez mentem, és megszü-
letett a két lányunk. A férjem 
Csallóközben kapott állást és la-
kást, ezért nehéz döntés után 

1980-ban munkahelyet változ-
tattam. Dunaszerdahelyre ke-
rültem, ahol a Pedagógiai-pszi-
chológiai Tanácsadó igazgató-
ja lettem 1995-ig. Ezek az évek 
a gyakorlatról szóltak. Szép, 
időnként emberpróbáló mun-
ka volt. Meg kellett tanulnom, 
hogy hogyan lehet nem bele-
halni mindabba, amivel az em-
ber nap mint nap találkozik a 
munkája során. Mint pszicho-
lógus, általában sérült, problé-
más gyerekekkel foglalkoztam. 
Ahhoz, hogy segíteni tudjak ne-
kik, sok emberrel kellett együtt-
működnöm, szülőkkel, iskola-
igazgatókkal, pedagógusokkal, 
gyermekorvosokkal és egyéb 
szakemberekkel. Munkám so-
rán rendkívül hasznos tapaszta-
latokra tettem szert. Tizenhat év 
után mégis úgy éreztem, hogy 
váltanom kell. Két évet középis-
kolában dolgoztam, de nagyon 
hamar rádöbbentem, hogy ez a 
munka nekem nem igazán test-
hezálló. Túl szűknek éreztem 
azokat a kereteket, amelyekben 
mozoghatok, ezért 1998-ban 
tettem egy nagy kitérőt. Meg-
pályáztam az akkori járási hi-
vatal szociális osztályának a ve-
zetői posztját. Ezt a munkakört 
négy évig töltöttem be. Valójá-
ban ez csak látszólag volt kitérő, 
hiszen itt is bajbajutott, segít-
ségre szoruló, általában munká-
jukat elvesztett emberekkel kel-
lett foglalkozni. Az itt eltöltött 
évek során egy életre szóló ta-
pasztalatot szereztem. Betekin-
tést nyertem az államigazgatás 
működésébe, másrészt olyan 
emberi sorsokkal találkoztam, 
amelyek megerősítettek abban 
a meggyőződésemben, hogy a 
család meghatározó az ember 
életében, hiánya semmivel sem 
pótolható. 

A kétezres évek elején egy 
újabb pályamódosítással is-
mét bepillantást nyerhettél a 
hazai pedagógusképzésbe. Mit 
tapasztaltál?

A Selye Egyetem megalaku-
lása után újra tanítani kezdtem. 
Izgalmas volt egy új, és a ma-
gyarság szempontjából nagyon 
fontos intézmény indulásánál 
jelen lenni. A gyakorlatban szer-
zett tapasztalatokat fel tudtam 
használni az óráimon. Azt gon-
dolom, hogy a pedagógusi pá-
lya eredményessége nagymér-
tékben függ attól, hogy a (ta-
nító) tanár mennyire tudja kö-
zös munkára megnyerni a fiata-

lokat. Ehhez a szaktudás önma-
gában nem elég. A jelenlegi pe-
dagógusképzés egyik hiányos-
ságát épp abban látom, hogy 
az elméleti képzés mellett mini-
mális a hallgatók gyakorlati fel-
készítése. 

Én a Katedra Társaságban ta-
lálkoztam veled először, aztán 
több éven át együtt tevékeny-
kedtünk. Végül az alapítvá-
nyának lettél az elnöke, ha jól 
tudom, még ma is az vagy. Vi-
szont nem tudom, hogy milyen 
a kapcsolatod az SZMPSZ-el?

A Katedra Társasággal még 
a tanácsadói ténykedésem ide-
jén kerültem kapcsolatba. Mivel 
szorosan együttműködtem az 
iskolákkal, az alapiskolás gyere-
kek problémáival foglalkoztam, 
talán nem volt meglepő, amikor 
megkerestek, és felkértek a kö-
zös munkára. Úgy gondolom, 
hogy értelmes célok érdekében 
dolgozott a Társaság. Aktivizál-
ta a pedagógusokat, együtt ke-
restük a jobbítás lehetősége-
it. Fontosnak tartom, hogy le-
gyen egy fórum, amely felvál-
lalja e feladatokat. A későbbiek 
során lettem a Katedra Alapít-
vány elnöke. Az alapítványnak 
köszönhetően kerülnek évente 
megrendezésre a Katedra Na-
pok, amelyeken számos érde-
kes, aktuális és értékes előadás 
hangzik el. A Pedagógusszövet-
ségnek nem vagyok tagja, de 
együttműködtem vele egy-egy 
projekt keretén belül, vagy elő-
adó voltam a nyári egyeteme-
ken.

Úgy tudom, már nem tanítasz 
az egyetemen. Most hol dolgo-
zol?

2009-ben nyugdíjba men-
tem, de mint nyugdíjas, 
Dunaszerdahelyen a Gyógype-
dagógiai Tanácsadó Központ-
ban pszichológusként tevé-
kenykedem. Ismét a gyakor-
lat kapott nagyobb szerepet a 
munkámban. Különböző fogya-
tékkal élő gyermekekkel fog-
lalkozom. Az élet újabb terüle-
tét ismerem meg behatóbban. 
Munkatársaimmal együtt igyek-
szünk elősegíteni e gyermekek 
integrációját az „egészségesek” 
társadalmába. Nem mindig egy-
szerű ez a munka, hiszen szem-
léletváltásra van szükség az ok-
tatásügyben is. Főleg, ha figye-
lembe vesszük azt a tényt, hogy 
évről évre növekszik a tanulá-
si, viselkedési, különböző fejlő-

dési zavarokkal küszködő gyer-
mekek száma. Az iskola, illetve a 
pedagógusok nagy része nincs 
igazán felkészülve ezen tanu-
lók nevelésére-oktatására sem 
szakmailag, és sajnos emberi-
leg sem. Ez is egy komoly gond, 
nemcsak nekünk, pszichológu-
soknak, hanem az oktatásügy 
számára is. Egyre inkább szük-
ségesnek látszik, hogy a peda-
gógus gyógypedagógiai isme-
retekkel is rendelkezzen. A sike-
res iskolai integráció szempont-
jából fontos lenne gyógypeda-
gógusok, fejlesztő pedagógu-
sok és pszichológusok alkalma-
zása is az iskolákban. 

Pszichológusként sokat foglal-
koztál neveléselmélettel is. Az 
említetten kívül milyen publi-
kációid jelentek meg?

Évek óta írok napilapokba, a 
Katedrába, és rádióműsorokban 
veszek részt. Ezek részben is-
meretterjesztő cikkek, másrészt 
szakmai dolgok. A Selye Egye-
temen jelent meg 2006-ban és 
2008-ban egy közös munkánk 
Bordás Sándorral, Stredl Teré-
ziával és Forró Zsuzsannával, a 
Pszichológiai jegyzetek, vala-
mint saját jegyzeteim a Pedagó-
gia, 2008-ban. Szakterületem a 
pedagógiai pszichológia, eb-
ből írtam szakdolgozatomat és 
a kisdoktori munkámat is. Szí-
vesen foglalkozom nevelés-lé-
lektani kérdésekkel is.

Van-e gyermekeid között 
olyan, aki folytatni fogja a 
munkádat?

Minden olyan foglalkozás, 
ahol emberekkel dolgozunk, bi-
zonyos pszichológiai ismerete-
ket feltételez. Idősebbik lányom 
fogorvos, a fiatalabbik közgaz-
dász, a pénzszakmában dolgo-
zik, s emellett nyelveket tanul, 
a fiam pedig tanárnak készül a 
Selye Egyetem történelem-an-
gol szakán, most utolsóéves. Ha 
valamilyen problémájuk megol-
dásához kérik a véleményemet, 
természetes, hogy szívesen se-
gítek nekik. Ugyanakkor bízom 
abban, kaptak olyan útravalót 
tőlem, hogy képesek lesznek 
megküzdeni az élet kisebb-na-
gyobb gondjaival. 

Csicsay Alajos
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Tornaújfalu, ahol a szülo és pedagógus összhangban 
munkálkodik a közösségért

„A gyermeki lélek az a tabula rasa, 
amelyre a jövendőt írják fel a tanítók.” 

(Juhász Gy.)

Ennek a látszólag nem ideva-
ló történelmi kitérőnek azért van 
jelentősége, mert az első isko-
la éppen a római katolikus egy-
ház szorgalmazása révén 1787-
ben nyithatta meg kapuját. Ettől 
kezdve Tornaújfalu szellemi fej-
lődésnek indult, ami természete-
sen kihatott a környező települé-
sek fejlődésére is.

A Beneš-dekrétumok követ-
keztében az 1945–50-es évek 
Tornaújfaluban is a némaság 
évei voltak. Ám az itt élő magyar 
emberek gerincességének kö-
szönhetően 1950. szeptember 
1-én Svábi Ferenc tanító úr átve-
hette a község gyermekeinek  a 
magyar nyelvű oktatását, neve-
lését.

Az iskolánkból kikerülő gyer-
mekek  Tornán folytatják tanul-
mányaikat, és örömmel állapít-
hatom meg, hogy mindig kima-
gasló eredményeket értek és ér-
nek el  a mindennapi munkában, 
valamint a különböző versenye-
ken, vetélkedőkön. Iskolánk egy-
kori tanulói között nagyon ma-
gas az egyetemet, főiskolát vég-
zettek aránya. Ezek az eredmé-
nyek annak köszönhetőek, hogy 
iskolánkban mindig jól felkészült, 
munkájukat hivatásnak tekintő 
pedagógusok voltak. Az elmúlt 
bő hat évtizedben olyan legen-
dás tanítóink voltak, mint a már 
említett Svábi tanító úr, Petro Vil-
mos, Tóbis József, Szabó István, 
Kőrössy Ilona, dr. Mázik Mihály, 

Tornaújfalu (Turnianska Nová Ves) kisközség a Kassai ke-
rület Kassa-vidéki járásában, félúton Rozsnyó és Kassa kö-
zött a Bódva bal partján található. Községünk iskolájának a 
bemutatását azzal kezdeném, hogy falunk területe már az 
ókorban is lakott volt. Tornaújfalu első írásos emléke 1340-
ből való, amikor is „Wyfalu“ alakban, mint a tornai várura-
dalom részeként említik. Lakosai már kezdet kezdetén oda-
adó hívei voltak a keresztyén hitnek, melynek bizonyítékául 
1328-ban templomot is építettek. Irány a rét sárkányt eregetni Gyermeknap

Talpra magyar...

Március 15.

Szabó Mária, Béres Zsuzsanna, 
Madarász Mária és Weiszer Esz-
ter.

Immár harmadik éve, hogy 
a nagy elődök után vezetem az 
iskola életét. A mindennapok ki-
sebb-nagyobb feladatainak a 
megoldásában Szilágyi Adrianna 
nevelő segédkezik. Iskolánkban 
jelenleg 15 tanulóval egy össze-
vont osztályban folyik a tanítás. 

Az oktató-nevelő munka mel-
lett nagy hangsúlyt fektetünk a 
tanulók magyarságtudatának a 
megszilárdítására. Ennek érde-
kében minden alkalmat megra-
gadunk. Minden nevezetes nem-

zeti vonatkozású emléknapot 
megemlítünk, ám a legneveze-
tesebb a hagyományos  március 
15-i ünnepség, melyre minden 
évben igényes műsorral igyek-
szünk meglepni községünk la-
kóit. 

Tanulóink évente kétszer, ka-
rácsonyra és anyák napjára szín-
darabot mutatnak be. Megjegy-
zem, hogy gyermekeink ezeken 
a teltházas előadásokon hivatá-
sos színészeket is megszégyení-
tő teljesítményt nyújtanak. 

A XX. század nagy forradal-
mi találmánya a számítógép. 
Napjainkban Neumann János 
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Kenyérsütés Tornahorvátiban

A Garam-tónál

Tájházunkban

Karácsony - hálaadás Szavalóverseny - Torna

Pihenésként-tanulás

Első nap az iskolában

szerkezete teljes mértékben át-
szövi életünket. Annak érdeké-
ben, hogy gyermekeink ezen a 
téren is lépést tudjanak tartani a 
korral, nagy hangsúlyt fektetünk 
az informatikai nevelésre. Az új 
oktatási programmal összhang-
ban immár harmadik éve folyik 
informatikai oktatás. Szerény 
anyagi helyzetünkhöz képest egy 
nagyon jól felszerelt szaktante-
remben Tóth József informatikus 
vezetésével folyik az elsősök elő-
készítő foglalkozása. A második, 
harmadik és negyedik évfolya-
mok tanulói heti egy órában is-
merkednek a számítástechnikai 
alapismeretekkel.

Mivel a nyelvtudásnak igen 
fontos szerepe van, az idegen 
nyelvek tanítására megkülönböz-

tetett figyelmet kell fordítani. A 
kerettantervben megfogalmazott 
alapelvek és célok szerint a tanu-
lóknak az államnyelv mellett leg-
alább egy idegen nyelvet kel ta-
nulniuk. Mondok-Pálmay Tünde 
tanító néni a 3. és 4. évfolyamok-
ban heti 3–3 órában tanít angol 
nyelvet. Az 1. és 2. évfolyamok-
ban – egy kicsit lazábban – szak-
köri foglalkozásokon teszi ugyan-
ezt.

Fejlődésük érdekében min-
den lehetőséget kihaszná-
lunk. Gyermekeink rendsze-
res résztvevői a különböző 
rajzpályazatoknak és a Tompa 
Mihály Vers- és Prózamondó Ver-
senynek.

Szellemi táplálékként évente 
bérletet váltunk a kassai Thália 
Színház előadásaira. 

Környezetünk megóvása, vé-
delme érdekében bekapcsolód-
tunk a Žiačik Separáčik elneve-
zésű szelektív hulladékgyűjtésbe. 

A tornai magyar iskolával kö-
zösen évente szervezzük meg az 
erdei iskolát. Az elmúlt tanévben 
Garamfőre látogattunk el, ahol a 
gyerekek megcsodálhatták a fel-
vidéki tájak szépségeit, megta-
nulhattak viselkedni a természet-
ben.  A sajátos atmoszférájú kör-
nyezetben a gyerekek nemcsak 
tanultak, hanem remekül szóra-
koztak is.

A globalizáció korát éljük, 
amikor a multikulturalizmus hát-
térbe szorítja egy adott nép, ré-
gió, település kultúráját. Ennek a 
negatív jelenségnek az ellensú-
lyozására ellátogattunk a Tájház-
ba és megtekintettük községünk 
műemlék jellegű épületeit. Iden-
titásuk megerősítésében nagy 
segítségünkre van a Csemadok 
helyi alapszervezete, akik a nép-
szokások művelésébe bevonják 
községünk fiataljait is.

Fontosnak tartom megemlí-
teni, hogy egy iskola diákjai csak 
akkor válnak közösséggé, csak 
abban az esetben válhatnak ér-
tékes emberekké, ha a gyermek 
harmonikus fejlődése érdekében 
közösen, összhangban munkál-
kodik pedagógus és szülő egy-
aránt. Annak ellenére, hogy van-
nak nézetkülönbségek, úgy ér-
zem, Tornaújfaluban ez az alap-
igazság megvalósult. 

Komjáti Attila, igazgató



14 Pedagógusfórum  n  Zenei életünkből

A jubiláló Komáromi Városi Kamarazenekar 
ünnepi hangversenye

„Lehet élni zene nélkül is. A sivatagon át is vezet út. De mi azt akarjuk, hogy az ember  
ne úgy járja végig élete útját, mintha sivatagon menne át, hanem virágos réteken.”

(Kodály Zoltán)

A Pro Urbe díjas, 
zömmel pedagógusokból 
álló Városi Komáromi 
Kamarazenekar fennál-
lásának 45. évfordulójá-
hoz érkezett. Hagyomá-
nyaihoz híven, születés-
napját – 2011. december 
18-án – hangversennyel 
ünnepelte a Tiszti Pavi-
lon dísztermében.

A klasszikus kamarazenélés 
városunkban a 20. század 30-as 
éveiben indult. „Egyre több al-
kalommal lépett fel a Szent Be-
nedek Rendi Gimnázium 20–
30 tagú diákzenekara, melyet 
Krizsán József alapított és vezé-
nyelt. (…) Az ötvenes évek ele-
jétől, amikor (…) ismét kezde-

tét vette egy békésebb időszak, 
Komáromban ismét fellendült 
a kulturális élet. (…) A Csema-
dok Helyi Szervezete mellett 
megalakult a színjátszó csoport 
és Krizsán József vezetésével 
egy 20–25 tagú szalonzenekar… 
A Csemadok nagyon sikeres te-
vékenysége az 1956-os politi-
kai események miatt egy időre 
megszakadt, ennek következ-
tében feloszlott a zenekar is.” – 
írta visszaemlékezésében Dobi 
Géza – tőle valók a következő 
idézetek is. 

Amikor a Csemadokban fo-
kozatosan újjáéledt a munka, 
ismét felmerült az igény a ze-
nekar-alapításra. 1965-ben a 
szervezet vezetőségének felké-
résére – mint vezetőségi tagok 
– Köles Vincével ketten vállal-
tuk a zenekari tagok toborzá-
sát. Óváry Erzsébet zongora-

tanárnő tanácsára kerestük fel 
Dobi Gézát, a helyi zeneisko-
la ifjú hegedűtanárát, aki vállal-
ta a zenekar megszervezését és 
vezetését. Így alakult meg 1966-
ban a komáromi Csemadok he-
lyi szervezete és a Művelődési 
Népiskola Vonós Kamarazene-
kara. A tagok száma általában 
12–15 volt. „Olyan együttest 
kellett létrehozni, amely ké-
pes lesz a nemesebb szórakoz-
tatásra, nagy mesterek minia-
tűrjeinek elfogadható előadásá-
ra. A tagok technikai felkészült-
ségét figyelembe véve reper-
toárunk minden darabját ma-
gam dolgoztam fel.” Az együt-
tes 1966-ban Pleidell János fes-
tőművész tárlatán állt először 
közönség elé: Dráfi Mátyás jeles 
színművészünk öt magyar nép-
dalt énekelt, Dobi Géza feldol-
gozásában a zenekar kíséreté-

vel. Ezen időszak legemlékeze-
tesebb fellépései, a nagy közön-
ségsikert aratott – Lehár (szüle-
tésének 100. évfordulója) és Pe-
tőfi (születésének 150. évfordu-
lója) emlékestek voltak, vala-
mint a Csemadok megalakulá-
sának 25. évfordulója alkalmá-
ból rendezett Gála. „Így ment 
ez 1988 őszéig. Ami azután kö-
vetkezett, az már egy másik fe-
jezet” – írta Dobi Géza, a hege-
dűművész, tanár, a komáromi 
zeneiskola sok éven volt igazga-
tója, zenekarvezető; a felejthe-
tetlen emlékű jó barát.

„1991-et írtunk. A Komáro-
mi Csemadok Helyi Szerveze-
te és a Városi Művelődési Köz-
pont Concordia vegyeskara W. 
A. Mozart: C-dúr Orgelsolo 
Messe című művét tűzte műso-
rára. Mivel a mű megszólaltatá-
sa zenekari kíséretet is igényel, 

A zenekar tagjaiDobi Géza, művészeti vezető
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Stubendek István, a kórus kar-
nagya engem kért meg, tobo-
rozzak zenészeket” – emlékszik 
vissza Hollósy Gabriella Zsu-
zsanna, a zenekar alapító tag-
jainak egyike. 1991 júniusában 
11 tag kezdett újfent gyakorol-
ni. A Mozart mű nagysikerű 
bemutatója 1991 novemberé-
ben volt a Szent András temp-
lomban, majd más váro sokban 
– Érsekújvár, Pozsony, Saxen 
(Ausztria) – is nagy sikert ara-
tott. A sikereken felbuzdul-
va, a lelkes csapat tovább foly-
tatta a munkát. 1992 februárjá-
ban Török Ferenc – (váro sunk 
szülötte), Dobi tanár úr egy-
kori növendéke – hegedűmű-
vész, a pozsonyi Moyzes Vonós-
négyes tagja vette át a zenekar 
vezetését. Az együttesbe új ta-
gok jelentkeztek: Fekete Vin-
ce hegedűtanár és olyan ifjú ze-
nészek, akik a helyi zeneisko-
lában szerették meg a kamara-
zenélést. Török Ferenc, színes 
egyénisége, a világot járó mű-
vész humorral teli élménybe-
számolói; érzelemteli – mégis 
mindig sallangmentes hegedű-
játéka, magával ragadó előadás-
módja, mind újdonságként ha-
tott, nagy hatással volt a zene-
kar régi és a zenekarba jelentke-
ző új tagokra egyaránt. Az új ta-
gokkal kibővülő zenekar művé-
szi színvonala jelentősen emel-
kedett, repertoárja gazdagabbá, 
színesebbé vált. Török Ferenc 
elfoglaltsága miatt a próbák in-
kább összpontosításszerű, 4-5 
órás összeülések voltak; mind-
ezek ellenére nagyon jó han-
gulatban zajlottak, sikeres fel-
lépéseket eredményeztek. Az 
együttes tevékenységének szer-
vezéséből sokat vállaltak:  Har-
mat Rudolf, aki mindmáig a ze-
nekar (az egyben polgári társu-
lás) szervező titkára és  Sebők 
Zoltán, akinek kezdeményezé-
sére a „régi-új” zenekar felvet-
te a Comorra nevet. A Comorra 
első önálló hangversenye 1992. 
december 30-án volt a Kultúr-

palotában (Duna Menti Múze-
um). Műsora: A Corelli: g-moll 
Concerto grosso, a szólisták: 
Nagy Hollósy Zsuzsanna, Tö-
rök Ferenc, Rácz Zoltán voltak; 
A. Vivaldi: a-moll verseny két 
hegedűre, szólisták: Török Fe-
renc, Daniela Načeva; W. A. Mo-
zart: D-dur Divertimento. A ze-
nekarnak fokozatosan kialakult 
az arculata. Rendszeressé vál-
tak önálló hangversenyei, és az 
általa szervezett 1988-tól éven-
te megvalósuló Komáromi Nyá-
ri Kamarazenei Mesterkurzus. 
A zenekar hangversenyei mind-
máig a város eseményszámba 
menő rendezvényei közé tar-
toznak.

2006-ban Török Ferenc meg-
válik a zenekartól. Az együt-
tes felkészülését a fennállásá-
nak 40. évfordulója alkalmából 
rendezett hangversenyére Sza-
bó Ferenc, a kiváló győri kar-
mester vállalata; Török Ferenc 
mint vendégszólista szerepelt a 
hangversenyen. A 2006. novem-
ber 18-iki műsor az eltelt 40 év 
repertoárjának kis keresztmet-
szete volt, így alakult: Rózsavöl-
gyi M. – Dobi Géza:Lassú, Palo-
tás és Friss; Dobi G.: Romanesca; 
A. Vivaldi: Le quattro stagioni 
– No 3: L´Autunno op. 8. no. 
3 (RV 293) – hegedűszóló Tö-
rök Ferenc, B. Britten: Simple 
Symphony – III. Sentimental 
Saraband; W. A. Mozart: Di-
vertimento KV 136 D-dur – I. 
Allegro; W. A. Mozart: Missa 
C-dur „Krönungsmesse” KV 
317; a szólisták: Szabó Ilona – 
szoprán, Müllerné Balog Esz-
ter – alt, Ondrej Šaling – tenor, 
Fülöp István – basszus voltak; 
közreműködött az esztergomi 
Monteverdi kórus, valamint a 
helyi Concordia vegyeskar.

A zenekar a helyi saját ren-
dezvényei mellett 40 év alatt 
sok kedves meghívásnak tett 
eleget, mind az országhatáron 
belül, mind azon kívül is. Önál-
ló hangversenyt adott többek 

között: Ógyallán, Marcelházán, 
Dunamocson, Érsekújvár-
ban, Párkányban, Nyitrán, 
Nagymegyeren, Pozsonyban, 
Vöröskőn, Nagycétényben, 
Smolenicén. Az együttes életé-
nek legemlékezetesebb esemé-
nyei az 1995. június 6. és 10. kö-
zötti napok történései, amikor 
is a zenekar – a Hunyadi Zol-
tán karnagy vezette esztergo-
mi Monteverdi kórus meghívá-
sára – a vendéglátó Montefortei 
ARS NOVA vegyes karral szere-
pelhetett Monteforteban, Ve-
lencében és Veronában. De ha-
sonló nagy élményben volt ré-
sze az együttesnek akkor is, 
amikor a komáromi városatyák 
úgy döntöttek: a két testvér-
város Komárom és a finnor-
szági Lieto – akkor (2001) már 
10 éves baráti kapcsolatát – 
Lietóban adott hangversenye-
ivel a kamarazenekar erősítse 
meg. A 2011. június 9-től 17-ig 
átélt napok élményei mindmáig 
felejthetetlenek maradtak min-
den zenekari tag számára.

Az utóbbi 5 évben – a sok 
nehézség ellenére is – a zenekar 
híven hagyományaihoz, fő cél-
kitűzését: szélesíteni a neme-
sebb zene művelőinek és befo-
gadóinak táborát – követi; tö-
retlenül végzi munkáját. Az 
együttesben további tehetséges 
ifjak kaptak lehetőséget hang-
szertudásuk, zenekari játékbani 
jártasságuk fejlesztésére. A ze-
nekar vezetősége – Harmat Ru-
dolffal – maximálisan együtt-
munkálkodik mind a Komáro-
mi Városi Művelődési Központ-
tal, mind pedig a Művészeti 
Alapiskolával: Varga Anna igaz-
gatónővel és Fekete Vince igaz-
gató úrral: mindent megtesz, 
hogy pályázatok és szponzorok 
segítségével biztosítsa a zene-
kar működését.

Visszatérve az utóbbi 5 év 
történéseihez: elfoglaltságai mi-
att Szabó Ferenc is arra kénysze-
rült, hogy elhagyja a zenekart; 

őt a jól felkészült budapesti ifjú 
karmester, Bolyky Zoltán vál-
totta fel, aki rajongott Komáro-
mért, de időhiány miatt ő sem 
tudott maradni. Szinte megvál-
tóként jött Medveczky Szabolcs 
zeneszerző, karmester, aki a ze-
nekar tavalyi Tavaszi hangverse-
nyén aratott hatalmas sikert, sa-
ját művének a Zongoraverseny 
op. 3. bemutatásával. A zongo-
raszólót Tatjana Dolgoruka ját-
szotta: bravúrosan.

A Comorra jelenleg (egye-
sítve a dél-komáromi Brigetio 
kamarazenekarral) az ambici-
ózus komáromi zeneszerző és 
karmester Medveczky Szabolcs 
és (feleség) Medveczky Hor-
váth Györgyi, az egyesített ze-
nekarok koncertmestere irányí-
tásával dolgozik; mindketten 
kiváló szakemberek. A komáro-
mi „kamarazenélés” jövője attól 
függ, hogy a Duna jobb és bal 
partján kormányzó városatyák 
a jövőben mennyire akarnak 
és tudnak élni az adott lehető-
ségekkel, össze tudnak-e fogni, 
akarják-e folytatni a 45 éves ha-
gyományt: fenntartani egy – a 
Comorra és a Brigetio egyesíté-
se által létrejövő – közös zene-
kart: Komáromi Városi Kama-
razenekar (esetleg Egressy Béni 
vonós kamarazenekar) elneve-
zéssel. Minden az akaraton mú-
lik; azon, eljut-e Kodály Zoltán 
üzenete az érintettekhez, mi-
szerint: „Nem az erszény, a lé-
lek üressége a nagyobb baj”.

Vivát Komáromi Városi Ka-
marazenekar!

Stirber Lajos,  
a zenekar alapító tagja



16 Pedagógusfórum  n  Szellemi kincseink

A felvidéki gyökerű erdélyi költő 
versét ma már alighanem kevesen is-
merik, s talán a címben jelölt mester-
ségről sem sokan tudják, hogy mi is 
volt. De a verssorokba beleszőtt jel-
lemzés a lexikonoknál is lényegre tö-
rőbben foglalja össze azt, amit erről 
tudnunk kell. Ilyen lámpagyújtoga-
tó embernek érzem Ozogány Ernőt, 
a szlovákiai magyar ismeretterjesz-
tő irodalom egyik jeles képviselőjét, 
aki több mint három és fél évtizede – 
képletesen szólva – fáradhatatlanul 
gyújtogatja a lámpákat a szlovákiai 
magyar szellemi glóbuszon.

1951. május 14-én Budapesten 
látta meg a napvilágot, de hogy ma 
a Felvidéken (Tejfalun) él, egyáltalán 
nem meglepő. Szüleit az 1945 utá-
ni magyar-üldözések kényszerítették 
szülőföldjük elhagyására, s a két fia-
tal már Magyarországon kötötte ösz-
sze a sorsát. Kissé kalandregénybe 
illő módon tértek vissza 1955-ben az 
akkori kommunista Csehszlovákiá-
ba, Somorjára, és Ernő már itt végez-
te el a magyar általános és közép-
iskolát. A fizika és az irodalom egy-
aránt érdekelte, ezért eleinte vacillált, 
hogy mit is tanuljon az egyetemen. 
Végül a műszaki tudományok irán-
ti vonzalom erősebbnek bizonyult és 
1969-ben megkezdte tanulmányait 
a prágai Cseh Műegyetem Villamos-
mérnöki Karán. Mint később meg-
vallotta, elsősorban az akkor még új-
donságnak számító televíziózás ala-
posabb megismerése befolyásolta a 
döntésben. A Poděbradyban eltöltött 
első két év után került Prágába, ahol 
az ott tanuló magyar diákok Ady 
Endre Diákkörének (AED) egyik osz-
lopos tagja és krónikása lett. Az AED 
szamizdatként megjelenő irodalmi 
lapjában, a Homokórában számos 
írást közölt (ez is természetes, elvég-
re korábban az irodalommal is ka-
cérkodott), de a különböző rendezvé-
nyek megszervezésében is aktív sze-
repet vállalt. A gondolkodásmód-

Nekem a csendes ember imponált,
Ki ballagott a bús utcák során,
S amerre ment,
Világosság támadt a nyomdokán.

Csak felnyújtott egy lángvégű botot, –
Egy lobbanás – s az ember főlehajtva
Az esti csendben tovább baktatott.
Csak ment tovább a sötétség fele.
Ámde mögötte diadallal égtek
A lámpák, miket meggyújtott keze.

(Reményik Sándor: Lámpagyújtogató)

ját alapvetően meghatározó prágai 
esztendők persze gyorsan elröpültek 
és Ozogány Ernő 1975-ben a Cseh-
szlovák Televízió pozsonyi stúdiójá-
nak munkatársa lett. Hangmérnök-
ként számos műsor műszaki hátterét 
biztosította, sőt, szakmailag is igye-
kezett tovább képezni magát, és ami-
kor újabb technikai berendezések je-
lentek meg az egyre terjeszkedő po-
zsonyi tévében, egyike volt azoknak a 
keveseknek, akik már felvértezve vár-
ták, hogy működtessék őket. Közben 
egyre gyakrabban érezte szükségét 
annak, hogy ismereteit másokkal is 
megossza, de sok esetben ugyanúgy 
az alapoknál kellett kezdenie a jelen-
ségek bemutatását, mint a táncisko-
la tanára annál a nevezetes kályhá-
nál. De ez már a lámpagyújtogatók 
sorsa. 

Az igazi ismeretterjesztő egyszer-
re jó tollforgató, felkészült szakember 
és született pedagógus. Mind a há-
rom képesség fontos, mert ezek nél-
kül aligha lehet valóban eredményes 
az erőfeszítés. Persze minden szakíró-
nak megvannak a kedvelt témái és 
területei. Ozogány Ernő a legújabb 
műszaki vívmányok bemutatása 
mellett egyre gyakrabban jelentke-
zett technika- és tudománytörténe-
ti cikkekkel is a felvidéki lapokban, el-
sősorban a Hétben, a Tábortűzben, 
az Új Szóban, valamint a Vasárnap-
ban, és már a múlt század nyolcva-
nas éveiben foglalkoztatta az a terv, 
hogy néhány hasonló érdeklődésű 
tollforgatóval közösen könyvet állíta-
nak össze a magyar tudósokról, mér-
nökökről és feltalálókról. Ez azonban 
a kommunista Csehszlovákiában le-
küzdhetetlen akadályokba ütközött, 
így a kiadásra váró kötet fejezetei új-
ságcikkek formájában vártak az idők 
jobbra fordulására. 1990-et követően 
ezen a téren is gyökeres változás állt 
be. Új magyar kiadók alakultak, és 
ezek között akadt néhány, amelyek 
ismeretterjesztő könyvek megjelente-

tésére is vállalkoztak. Az 1980-as évek 
közepén körvonalazódott elképzelés 
először 1994-ben öltött konkrét for-
mát, amikor megjelent az Ozogány 
Ernő, Kiss László és Lacza Tihamér 
szerzőhármas első könyve, A magyar 
tudomány évszázadai I., amelyet 
1996-ban követett a folytatás: A ma-
gyar tudomány évszázadai II. A soro-
zat harmadik darabja azonban már 
nem látott nyomdafestéket, jóllehet 
a tanulmányok elkészültek. Ozogány 
Ernőnek támadt az a meglepő ötlete, 
hogy az új kötetet, a másik két koráb-
bi kötettel együtt egy könyvben kell 
kiadni és így született meg 2001-ben 
a szerzőhármas legnagyobb közös 
vállalkozása, a Gondolatokból épült 
katedrális, amelyben közel száz ta-
nulmányban mintegy150 magyar-
országi tudós, mérnök, orvos, felta-
láló és utazó portréját találja az ér-
deklődő. A munkamegosztás kere-
tében Ozogány Ernő vállalkozott a 
műszaki témájú területek feldolgo-
zására, de ő írta a kiváló magyar tur-
kológus, a Prágában tevékenykedett 
Blaskovics József portréját is. 

Mivel ennek az írásnak a terje-
delme korlátozott, így nem szólha-
tok kellő részletességgel Blaskovics 
professzor és Ozogány Ernő kap-
csolatáról, amely nagyon különle-
ges volt. Azzal indult, hogy Ernő tö-
rökül kezdett tanulni. Igaz, az első év 
után a turkológiai stúdiumok meg-
szakadtak, de később – 1981-ben 
– Ozogány Ernő magyarra fordítot-
ta Blaskovics József eredetileg szlo-
vákul megjelent Rimaszombat és vi-
déke a török hódoltság korában c. 
munkáját, és ez az átültetés elég sok 
nehézség árán látott csak nyomda-
festéket 1995-ben. Ugyanebben az 
évben Ozogány Ernő egy Blaskovics-
emlékkönyvet is összeállított, amely-
ben az ímelyi születésű tudós csal-
lóközi helynév-etimológiai írásait és 
egyéb válogatott újságcikkeit adta 
közre, nyolcvanötödik születésnap-
ja alkalmából. Nagy érdeme volt ab-
ban is, hogy Blaskovics József szülő-
falujában szép ünnepség keretében 
emlékeztek meg a nemzetközi hírű 
magyar turkológusról születésének 
95., majd pedig 100. évfordulóján.

Aki az ezredforduló idején olvas-
ta a szlovákiai magyar sajtót, bizo-
nyára felfigyelt arra a cikksorozat-
ra, amely a XX. századot búcsúztat-
va összefoglalta az elmúlt száz esz-
tendő legfontosabb politikai történé-
seit, szellemi, tudományos és műsza-
ki eredményeit. A sorozat ötletgazdá-
ja és felelőse Ozogány Ernő volt. Ké-
sőbb ő rendezte sajtó alá azt a kö-
tetet, amely ezekből az írásokból állt 
össze és A mi huszadik századunk 

A lámpagyújtogató
(Arcképvázlat Ozogány Ernőről)

címmel jelent meg 2002-ben. Az öt 
szerző egyike is ő volt, és a XX. szá-
zad legfontosabb műszaki eredmé-
nyeiről, felfedezéseiről írt benne. Az 
elmúlt másfél évtizedben még inten-
zívebb munkába fogott és sorra adta 
ki különböző témákat felölelő kötete-
it. Ezek közül néhányat kimondottan 
az általános iskolák tanulóinak szánt 
(pl. A tudás fájáról – 1999, A tudás al-
mája – 2001, A magyar atomocska – 
2002), de összegyűjtette azokat a tu-
dósportréit is, amelyek a fentebb em-
lített kötetekből kimaradtak (Lajtától 
keletre – 2002). Mint tévés szakember 
fontosnak érezte, hogy összefoglalja 
a hírközlés, mindenekelőtt a rádiózás 
és a televíziózás történetét, amelyben 
számos kiemelkedő magyar mérnök-
nek és feltalálónak is fontos szerep ju-
tott (Dobozba zárt múzsa – 2005), de 
mint sokoldalúan művelt tévés szak-
ember tudatában van annak is, hogy 
nem minden szép és tökéletes, ami 
a villogó dobozból kirepül. Így szüle-
tett meg az előbbi kötet ikerdarabja, 
amely már a címével üzen az olvasó-
nak (Pandóra szelencéje – 2006).

Ozogány Ernő tudomány- és 
technikatörténészi munkálkodása 
során mindig élénk figyelemmel kí-
sérte azokat a szellemi teljesítmé-
nyeket is, amelyek kiváló nők nevé-
hez fűződnek. Ezzel a céllal indított 
egy cikksorozatot a Vasárnap ha-
sábjain az ezredforduló táján, s eb-
ből 2003-ban egy könyv is született 
Magyar nagyasszonyok címmel. En-
nek egy bővített és teljesen átdolgo-
zott változatát a tavalyi budapesti 
könyvhétre jelentette meg A nemzet 
virágai címmel. Ha összevetjük ezt a 
munkát Ozogány Ernő korábbi – el-
sősorban a hírközlés, a technika- és 
művelődéstörténet területeit beba-
rangoló – műveivel, talán hiányérze-
tünk is támad, hiszen azokban több 
helyet kapott az összefüggések meg-
világítása. Ebben a szép kivitelezé-
sű kötetben viszont mindenekelőtt 
az életutak tömör bemutatása volt a 
cél, tehát végeredményben az isme-
retterjesztés. Ezt nemcsak cikkekben, 
könyvekben műveli magas színvona-
lon, hanem gyakran szerepel előadó-
ként is a felvidéki magyar iskolákban, 
közművelődési klubokban. Kezdet-
től fogva zsűritagként közreműkö-
dik a kutató diákok TUDOK elnevezé-
sű konferenciájának szlovákiai dön-
tőjében, mert felismerte, mennyire 
fontos, hogy a felnövő nemzedékek 
megbízható tudás birtokában vág-
janak neki az életnek és a tehetségü-
ket kamatoztatva járuljanak hozzá 
az új tudományos és műszaki ered-
mények megszületéséhez.

Lacza Tihamér
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Tarczy-emléknap Hetényben

A nap a „Hetény kincsei” 
című kiállítással indult, mely 
az iskola alsó tagozatának fo-
lyosóján kapott helyet. Meg-
tisztelő volt számunkra, hogy 
a kiállítás megnyitását Szanyi 
Mária néprajzkutató, a Kincs-
keresők Országos Konferen-
ciájának főszervezője vállal-
ta, aki nagyra értékelte az is-
kola regionális értékek kuta-
tásában kifejtett tevékenysé-
gét. Rancsó Andrea pedagó-
gus, aki a kiállítás anyagát ösz-
szeállította, a „kelta ifjakkal” 
és a „varró leányokkal” kar-
öltve vezette végig a tárlaton a 
vendégeket. Mindenki jól szó-
rakozott a falu nevezetessége-
it tartalmazó társasjátékkal. 
A hivatalos kapcsolatfelvétel 
előtt Kun Ferencz, a Rákóczi 
Szövetség alelnöke Tarczy La-
josról tartott egy lebilincselő 
előadást.

Iskolánk, illetve a vendég 
iskolák tanulói egy-egy pre-
zentációval készültek, mely-

2011. december 2-án 4. alkalommal került megrendezésre az immár 
hagyományosnak számító Tarczy-emléknap a hetényi Tarczy Lajos Alap-
iskolában. A barátság jegyében zajló eseményt Czibor Angelika iskola-
igazgató nyitotta meg, s a már megszokott színvonalas programok mel-
lett sor került a pápai Tarczy Lajos Általános Iskola, illetve az Erdélyből 
érkező Körösfői Kós Károly Iskola igazgatóival való testvériskolai szer-
ződések megkötésére is. Örülünk annak, hogy a rendezvényre elfogadták 
a meghívásunkat külföldi vendégeink: dr. Ress Imre, az MTA történet-
tudományi intézetének tudományos főmunkatársa, címzetes egyetemi do-
cens, továbbá dr. Áldozó Tamás, Pápa város polgármestere Rádi Róbert 
kabinetvezető kíséretében.

ben bemutatták az intézmé-
nyükben folyó munkát. A pá-
pai általános iskolát képvise-
lő kis csapat, Venczel Csaba 
igazgató úr vezetésével, kora-
beli jelmezeikben a város ba-
rokk hangulatát idézték fel. A 
körösfői iskola igazgatója, An-
tal István a népi hagyományok 
ápolását emelte ki beszámoló-
jában. Erdély kis iskolájában 
hitelesen és kedvteléssel őr-
zik Kalotaszeg hagyományait, 
népdalait, népszokásait, nép-
viseletét, nyelvjárását és nép-
táncát. A program a Tarczy-
dombormű megkoszorúzásá-
val folytatódott, melyen közre-
működött a hetényi iskola kó-
rusa. 

A délután Écsi Gyöngyi 
előadóművész bábjátékával in-
dult a helyi községházán, majd 
Németh Ferenc 8. osztályos ta-
nuló zongorajátékát hallgat-
hattuk meg. Az elsős kisdiá-
kok avatására is itt került sor, 
hiszen az iskola nyakkendőjé-

vel már ők is igazi Tarczysokká 
váltak. A testvériskolák diákja-
inak kultúrműsora után a Lil-
la Galériában gyönyörködhet-
tünk Janiga József festőmű-
vész, valamint Deminger Haj-
nalka gyöngyfűző alkotásai-
ban.

Külön öröm volt számunk-
ra, hogy együtt ünnepelhet-
tünk a nyugdíjas kollégák-
kal, s bízunk abban, hogy ezt 
a szép hagyományt minden év-
ben feleleveníthetjük.

 „…hinni akarom, hogy 
nem leszek pusztában ki-
áltó szó csupán” – olvasha-
tó a körösfői iskola falán Kós 
Károly ismert kijelentése. Hi-
szünk abban, hogy intézmé-
nyünkben névadónkhoz mél-
tó oktató-nevelő munkát vég-
zünk, és bízunk abban, hogy 
a hagyományápolás szellemé-
ben erősödő baráti kapcso-
lataink fennmaradnak és to-
vább mélyülnek. 

Zsidek Kornélia és Németh Nóra
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90 évvel ezelőtt történt

„Midőn a törvényhozás a soproni népszavazási terület lakosainak államhűségét, melyről mindenkor meg volt 
győződve, szeretetével viszonozza, a népszavazás emlékét a következőkben örökíti meg:

1. §  A soproni népszavazási terület lakosságának a magyar állam iránt tanúsított tántoríthatatlan hűségét örök 
emlékezetül törvénybe iktatja.

2. §  Elhatározza, hogy a népszavazás emlékének megörökítésére Sopron sz. kir. város területén e történelmi ese-
mény jelentőségéhez méltó emlékmű állíttassék fel.

3. §  Sopron sz. kir. város címere a „civitas fidelissima” jeligével egészíttetik ki.”
(Részlet az Országgyűlés 1922. évi XXIX. törvénycikkéből)

Azzal a magyar politi-
kai elit már 1918 késő őszé-
től tisztában volt, hogy az or-
szág északon, keleten és dé-
len előbb vagy utóbb jelentős 
területekről lesz kénytelen le-
mondani. Ám az már megle-
petésként ért mindenkit, hogy 
a szintén a Monarchia romjain 
létrejött nyugati szomszéd, az 
Osztrák Köztársaság is terü-
leti követeléseket fogalmazott 
meg Magyarországgal szem-
ben; ami nem is annyira az 
osztrákok saját kezdeménye-
zésére, inkább amerikai sugal-
latra történt. A győztes hatal-
mak ugyanis sokáig nem na-
gyon tudtak mit kezdeni az 
önállósuló 7 milliós Auszt-
riával. Sok befolyásos politi-
kus életképtelennek tartotta 
azt. Ormos Mária mutatott rá 

egyik művében, hogy a francia 
külügyminisztériumban pél-
dául létezett olyan elképzelés, 
hogy amennyiben Franciaor-
szág megkapná a Rajna-ha-
tárt 6–7 millió német nemze-
tiségű lakossal, Németorszá-
got azzal lehetne kompenzál-
ni, hogy egyesülhetne Ausztri-
ával. Az Anschlussnak melles-
leg az osztrákok körében nem 
kevés híve volt. Ám ez a ver-
zió végül az angolszászok és 
az olaszok ellenállásán meg-
bukott. Ettől kezdve a szövet-
ségesek arra törekedtek, hogy 
Ausztriát valamilyen módon 
megerősítsék. Úgy véleked-
tek, hogy bizonyos nyugat-ma-
gyarországi területek Auszt-
riához csatolása is az oszt-
rák állam stabilizálását szol-
gálná. Egyúttal ezzel is csök-

kenteni akarták az osztrák-né-
met egyesülés híveinek étvá-
gyát. A Bécsben tevékenykedő 
békedelegáció tagja, az ameri-
kai Archibald C. Coolidge ve-
tette fel a Karl Renner vezette 
kormánynak, hogy az antant 
támogatni tudná Nyugat-Ma-
gyarország egy részének Auszt-
riához csatolását. Az etnikai 
viszonyok, amelyek a követelés 
alapját képezték, egyértelmű-
en az osztrákoknak kedveztek: 
a Moson, Sopron és Vas vár-
megyék nyugati részeiből lét-
rehozandó, a németül Burgen-
landnak elnevezett területen a 
német nyelvű lakosság szám-
aránya 71%, a horváté 14 %, a 
magyaré 13% volt. Burgenlan-
dot (a 4321 km2 nagyságú te-
rületen 351 ezer lakos élt – eb-
ből 46 ezer magyar) a Szövet-
séges és Társult Hatalmak az 
osztrákokkal 1919. szeptember 
10-én aláírt Saint-Germain-i 
békeszerződésben Ausztriá-
nak ítélték. Ezt a tényt a Ma-
gyar Királysággal kötött tri-
anoni béke (1920. június 4.) 
megerősítette. Az osztrákok az 
1921-ben megalkották Burgen-
land-törvényt. Bécsben olyan 
képeslapok és térképek láttak 
napvilágot, amelyeken Sop-
ront Ödenburg néven a terület 
székvárosaként jelölték meg. A 
magyaroknak súlyos traumát 
jelentett az is, hogy a nagy-
hatalmi döntés értelmében „a 
legnagyobb magyar” Széche-

nyi István nagycenki nyughe-
lye is Ausztriához került vol-
na. Nem csoda, ha a magyar 
kormányok a párizsi békekon-
ferencia helyébe lépő Nagykö-
vetek Tanácsa sürgetése ellené-
re halogatták a terület átenge-
dését. 1921 tavaszán Bethlen 
István került Magyarorszá-
gon a miniszterelnöki székbe. 
Kormányának több fontos kér-
dést kellett megoldania 1921 
nyarán. A trianoni békében 
Magyarországnak ítélt Pécs-
Komló-Baja területet, az or-
szág legfontosabb szénvidékét 
a jugoszlávok tartották meg-
szállás alatt. Ugyancsak ren-
dezni kellett Burgenland ügyét 
is. Bánffy Miklós külügymi-
niszter a Nagykövetek Taná-
csánál elérte, hogy a két meg-
oldatlan problémát összekap-
csolják. A nagyhatalmak fellé-
pésének köszönhetően a jugo-
szlávok, vonakodva ugyan, de 
augusztus végén kivonultak a 
dél-magyarországi területről, 
ugyanakkor a Bethlen-kor-
mánynak augusztus 29-én kel-
lett volna átadnia az Ausztri-
ának ítélt Burgenlandot. Nem 
sokkal a határidő lejárta előtt 
azonban kitört a nyugat-ma-
gyarországi felkelés, amelyet 
a magyar kormány tudtával, 
sőt titkos támogatásával ir-
reguláris alakulatok kezde-
ményeztek. Augusztus 27-én 
a Vas megyei Pinkefőnél ma-
gyar felkelők a horvát nemze-

A trianoni békeszerződés következtében megvalósult határváltozások kapcsán messze a legkevesebb 
szó a nyugat-magyarországi térségben lejátszódott történésekről esik. Pedig itt ment végbe a magyar tör-
ténelmi köztudatban a mai napig oly nagy traumaként élő békediktátum egyetlen jelentősebb revíziója 
– a győztes antanthatalmak beleegyezésével és támogatásával.  

Sopron város címere  
a kiegészítéssel

Sopron a népszavazás idején
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tiségű lakosok segítségével ki-
űzték a faluból a nyugat-ma-
gyarországi terület átvételé-
re érkező osztrák csendőröket. 
Egy nappal később Francia 
Kiss Mihály, Kaszala Ká roly 
és Maderspach Viktor csapa-
tai Ágfalvánál puskatűzzel 
várták a „sógorokat”. A tér-
ségbe időközben további fegy-
veres különítmények érkez-
tek: Ostenburg-Moravek Gyu-
la csendőrzászlóalja, továbbá 
Prónay Pál, , Héjjas („Rettene-
tes”) Iván és Héjjas Jenő Ron-
gyos Gárdája, Friedrich Ist-
ván csapata. A legkomolyabb 
összecsapásra szeptember 7–8-
án került sor, ezúttal is Ágfal-
vánál. A Maderspach Viktor, 
Gebhardt Pál és Székely Ferenc 
vezetése alatt álló, főleg főisko-
lásokból toborzott felkelők visz-
szaszorították a Sopron elfog-
lalására készülő osztrákokat. 
Az összecsapásnak több halá-
los áldozata is volt. Az elcsato-
lásra ítélt területek mintegy fe-
lét immár a felkelők ellenőriz-
ték. Október 4-én Prónay Pál 
alezredes Felsőőrön kikiáltotta 
a Lajtabánságot, mint „függet-
len, semleges állampótlékot”. 
A krízishelyzetet kihasznál-
va a magyar kormány közöl-
te a Nagykövetek Tanácsával: 
csak akkor képes kiparancsol-
ni az irreguláris magyar fegy-
veres erőket a térségből, ha en-
gedményekkel tudja lecsillapí-
tani a kedélyeket. Ekkor már 
a nagyhatalmak képviselői is 
hajlottak a tárgyalásos rende-
zésre – erre sarkallták az oszt-
rák kormányt is.

A két delegáció Bethlen 
István magyar miniszterel-
nök és Johannes Schober oszt-
rák kancellár vezetésével októ-
ber 11-13-án  tárgyalóasztal-
hoz ült Velencében. A tárgya-
láson az olasz külügyminisz-
ter, Della Torretta elnökölt. 
A magyar kormány vállalta, 
hogy pacifikálja az átadan-
dó területet, ugyanakkor nép-
szavazást kért Sopron, továb-
bá a környékén elterülő nyolc 
Pinke-völgyi település, Ágfal-
va, Harka, Fertőboz, Kópháza, 
Fertőrákos, Sopronbánfalva, 
Balf és Nagycenk hovatarto-
zásáról. Ebbe végül az osztrák 
fél belegyezett, miután a nagy-
hatalmak is támogatták a ma-
gyar kérést. November 26-án 
az osztrák csapatok bevonul-
tak Burgenlandba, és átvették 

a közigazgatást. A népszava-
zásra kijelölt területre decem-
ber elején Felső-Sziléziából an-
tant rendfenntartó kontingens 
érkezett. A népszavazás vég-
rehajtása IV. Károly második 
visszatérési kísérlete (vö. Nem 
a királynak, Pedagógusfórum, 
2011. október) miatt 1921. de-
cember 14-16-ára tolódott ki.

Sopronban december 14-én 
a szavazáson résztvevők 72, 
75%-a Magyarország mellett 
döntött. A magyar ajkú lakos-
ságon kívül a Ponzichternek 
nevezett német nyelvű polgá-
rok többsége is Magyarország-
ra adta a voksát. A népszava-
zás idején Sopron lakosságá-
nak 52%-át német ajkú polgá-
rok alkották. A környező tele-
püléseken másként alakult az 
eredmény: a nyolc község kö-
zül csupán Fertőboz, Kópháza 
és Nagycenk lakosságának 
többsége szavazott a Magyar-
országhoz tartozás mellett; a 
vidék lakosságának 54, 5%-a 
Ausztriára szavazott. Ám ösz-
szességében a térségben élők 
65%-a elvetette Sopron és kör-
nyékének Ausztriához csatolá-
sát. S ebben döntő érdeme volt 
Sopron város lakosságának. 
Az osztrák propaganda soká-
ig azt hangoztatta, hogy a ma-
gyarok választási csalások ré-
vén „mentették meg” Sopront. 
Valóban előfordultak kisebb 
visszaélések a népszavazás so-
rán, ám a végeredményt te-
kintve ezeknek nem volt döntő 

Népszavazási plakát

A soproni népszavazás emlékére állított Hűség-kapu (Kisfaludy-Stróbl Zsigmond és Hikisch Rudolf munkája)

jelentőségük. A szavazás vég-
eredményét a népszavazást fel-
ügyelő antanbizottság jelenté-
se lapján a Nagykövetek Taná-
csa is jóváhagyta.

*

A magyar hatóságok 1922. 
január 1-jén vehették újra bir-

tokukba a nem sokkal később 
a „leghűségesebb város” büsz-
ke címmel kitüntetett nyugat-
dunántúli várost és annak kör-
nyékét – összesen 255 km2-nyi 
területet.

Pelle István
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A komáromi magyar gimná-
zium épületén idén már harmad-
ízben leng a gyász fekete zászla-
ja, tudatva az emberekkel, hogy 
az intézménynek újabb nagy ha-
lottja van: életének 86. esztende-
jében elhunyt dr. Szénássy Zol-
tán, nyugalmazott gimnáziumi 
tanárunk, aki 42 éven át állt a 
katedrán. Habár már két évtize-
de annak, hogy 1991-ben nyug-
díjba vonult, de még bizonyá-
ra nagyon sokunk emlékezeté-
ben felidéződik a folyosón a ke-
zében könyveket, mutatópálcát 
tartó komoly tanárember alakja, 
aki soha nem emelte fel a szavát, 
mégis diákok sokaságát nevelte-
oktatta jó szóval, a hiteles ember 
példáján keresztül. 

1925. október 10-én szüle-
tett Komáromban, büszkeséggel 
a hangjában emlegette, hogy ősi 
komáromi patrícius családból 
származott. Annak a Komáromi 
Református Kollégiumnak volt a 
diákja, ahol a háború miatt csak 
három évig tanulhatott, ahol iro-
dalmunk olyan ismert alakjai ta-
nultak, mint Jókai Mór vagy a 
Beöthyek.

A hontalanság éveiben a ha-
táron átszökve Pápán fejezte be 
a tanítóképzőt, s mivel magyar-
ként, magyar iskola híján nem 
taníthatott, kétkezi munkás-
ként dolgozott. Ezt követték a 
perbetei, a hetényi tanítóskodás 
évei, majd az ötvenes évek köze-
pétől öt évig a gimnázium má-
sodik emeletén működő ma-
gyar óvónőképző tanára lett. Ezt 
az öt évet pedagógiai munkás-
sága legszebb időszakának ne-
vezte. S hogy milyen tisztelet és 
szeretet övezte őt, megbizonyo-
sodhattunk az óvónők jubileu-
mi találkozóin is, akik szerte az 
országból eljöttek az aulánkba, 
hogy még élő egykori tanáraik-

Komáromi krónikás,  
  nyugodjék békében!
(Szénássy Zoltán halálára)

kal, köztük Tanár Úr-
ral, találkozhassa-
nak. 1960-tól az 
akkor 11 éves 
középiskola-
ként műkö-
dő intéz-
mény ta-
nára volt 
e g é s z e n 
1991-ben 
t ö r t é n t 
g i m n á z i -
umi nyug-
díjba vonu-
lásáig.

A négy év-
tizedes pedagógu-
si munkássága alatt ta-
nítványait mindig nemzetünk 
iránti hűségre, az anyanyelv tisz-
teletére, a szülőföld iránti szere-
tetre nevelte. Tanulóink nemze-
dékei győződhettek meg szak-
mai felkészültségéről, példaérté-
kű erkölcsösségéről, ahogyan ő 
maga vallott erről: „mindig a lel-
kiismeretem szerint tanítottam”. 
Magyar–történelem szakos ta-
nárként diákjai lelkébe véste a 
maga diákkorában az őt tanító 
pedagógusok intését: tiszteld a 
múltat, és tartsd meg a jövőnek!

Talán ennek a gondolatnak 
az igaza volt az ő életének a ve-
zérelve is. Kiváló helytörténészt 
tisztelhettünk személyében, aki 
1959-től nemcsak szűkebb pát-
riájában, hanem Magyarorszá-
gon és Erdélyben megjelenő fo-
lyóiratokban is publikált. „A ko-
máromi krónikás” helytörténe-
ti kutatásairól könyvek sora szól, 
mert azt vallotta, hogy „…ami 
nincs leírva vagy kőbe vésve, az 
nem is volt”. 16 könyve közül 
14 foglalkozik a rajongásig sze-
retett szülőváros, Komárom tör-
ténelmével és a város neves sze-
mélyiségeivel. Általa vált iga-

zi komáromivá Klap-
ka György, szin-

te személyes is-
merősünk-

ké Szinnyei 
J ó z s e f , 
B e ö t h y 
Z s o l t , 
Baranyai 
J ó z s e f , 
vagy a 
várost és 
a várme-

gyét irá-
nyító, azok 

gya rapodá-
sáért sokat te-

vők Tuba Jánosok, 
Alapy Gyulák egész 

sora. Ezt a várost, ahol élünk, ő 
maga komáromi Olymposznak 
nevezte, hiszen itt a magyar kul-
túra neves személyiségei alkot-
tak mindig is. Mindannyiunkat 
megtanított arra, hogy Komá-
rom legyen büszke a múltjára, 
hogy ne feledjük múltunkat: vá-
rosunk nagyjait, akik egy egész 
nemzetet tettek gazdagabbá te-
vékenységükkel. Halálával a ko-
máromi Olymposz magasából 
tekint immár le ránk, intően fi-
gyelmeztetve az itt maradtakat: 
írjunk és véssünk kőbe, mun-
kálkodjunk – bárhol is vagyunk 
e szűkebb pátriánkban – szülő-
földünk, kultúránk megmaradá-
sáért.

„Habent sua fata libelli” – 
mondja a latin szólás. Igen, a 
könyveknek is megvan a maguk 
sorsa, mint ahogy Szénássy Zol-
tán írásainak is: olvassák majd 
őket 50, 100 év múltán is az utá-
nunk következők, hogy tudják, 
ismerjék, hogy tudjuk és ismer-
jük múltunkat, hogy megértsük 
a jövőt.

Amikor 85. születésnapján 
köszöntöttük őt a gimnázium-

ban, csodáltuk munkaked vét, 
sziporkázó gondolatait, legen-
dás emlékezőképességét, példa-
értékű életvitelét. Hiteles em-
ber volt minden szavában, cse-
lekedetében. A Szénássy Zol-
tánhoz hasonló tanáregyénisé-
gek őrzik meg nekünk, az utó-
kornak a pedagógusi pálya be-
csületét. Felmenői közt sok volt 
a pedagógus, s maga is büszkén 
szólt arról, hogy hitvese mellett 
4 gyermeke közül három lány és 
két unokája választotta ezt a hi-
vatást. Egy hiteles ember példa-
értékű életének talán ez az egyik 
legfontosabb példája.

A komáromi krónikás kezé-
ből végleg kihullott a toll, a Kró-
nika lapjai becsukódtak. Ám ez 
az általa írt, hozzánk és rólunk 
szóló Krónika kerek, lezárt élet-
művet jelképez. Az általa 2000-
ben újjáélesztett Jókai Egyesület 
elmúlt 100 éves történelmét fel-
dolgozó munkája koronázta meg 
a helytörténész írói életművét, 
megmutatva, mit tett e Duna 
partján álló város alkotó szelle-
misége – jó és rossz sorsát élve 
– a magyar nemzeti kultúráért. 
Szénássy Zoltán rajongó tiszte-
lettel áldozott olyan nagy szemé-
lyiségeknek, mint Alapy Gyu-
la, Tuba János, Szíjj Ferenc vagy 
Szinnyei József, akik ott, az égi 
Olymposzon új társra találtak 
drága halottunk, Szénássy Zol-
tán személyében.

Köszönjük a sorsnak, hogy 
kortársai lehettünk. A komá-
romi magyar gimnázium va-
lamennyi – volt és mai – taná-
ra, diáksága nevében búcsúzom 
drága halottunktól. Legyen örök 
pihenőhelye Komárom föld-
je, amelyet oly nagyon szeretett. 
Drága Tanár Úr, nyugodjék bé-
kében!

 Andruskó Imre
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A cseh PANT polgári társulás a visegrádi országokban 
tevékenykedő történelemtanárok nemzetközi 

együttműködését is fejleszti, szorgalmazza
Oktatási célokat szolgáló portál a V4-ek közös múltjáról – részben már magyarul is

 A visegrádi országok elsősorban 20. századi történelmének kölcsönös megismerése és 
megismertetése, az oktatásba emelése a fő célja a cseh PANT polgári társulásnak, amely en-
nek érdekében egyre bővülő szakportált működtet – részben már magyar nyelven is. Ma-
gyarországi és szlovákiai szakemberekkel, iskolákkal is szoros együttműködésre törekszik. A 
társulás 2011-ben a Nemzetközi Visegrádi Alap és a Cseh Köztársaság Külügyminisztériuma 
Cseh–lengyel Fórumának támogatásával eredményesen fejlesztett több nemzetközi projek-
tet is.

Egész évi tevékenységének 
egyfajta kicsúcsosodása volt a 
modern történelem oktatásáról 
2011. december 8-án és 9-én, A 
hallgatás is hazugság címmel ren-
dezett, sorrendben már IV. nem-
zetközi konferenciája, amelyen 
cseh, magyarországi,lengyel és 
szlovákiai oktatók, módszertani-
didaktikai szakemberek és törté-
nészek vettek részt.

A PANT 2011-ben a Nemzet-
közi Visegrádi Alap támogatásá-
nak köszönhetően sikerrel való-
sította meg a Szomszédok törté-
nelme – Külön utakon a közös út-
kereszteződéseken át elnevezé-
sű projektet. Ennek célja a V4-es 
országok fiataljai közti kölcsönös 
egyetértés, tolerancia erősítése 
azáltal, hogy alaposabb ismerete-
ket szereznek a szomszédok múlt 
századi történelmének legfonto-
sabb időszakairól, eseményeiről 
és személyiségeiről. A négy or-
szág történészei, didaktikai szak-
emberei és tanárai az év folya-
mán három témakörben dolgoz-
tak ki oktatási segédanyagcsoma-
got: az Osztrák–Magyar Monar-
chia széthullása és a közép-euró-
pai térség új politikai rendszere; a 
második világháború alatti ellen-
állás legfontosabb akciói a V4-es 
államok területén; a kommunista 
rendszer válsága a visegrádi régi-
óban és annak következményei. A 
nemzetközi munkacsoport eddi-
gi tevékenységének köszönhető-
en egy 150 elemet (tanulmányt, 
oktatási segédanyagot, forrást és 
más dokumentumot) tartalma-
zó állomány, adatbázis jött létre, 
amely áttekinthető módon került 
fel a Moderní dějiny.cz történelmi 

portál www.modern-history.eu 
doménnéven elérhető, négynyel-
vű nemzetközi rovatába. Ennél is 
kézzelfoghatóbb az a DVD, ame-
lyen ugyancsak szerepel az emlí-
tett anyag.

A Cseh Köztársaság Külügy-
minisztériumának Cseh–lengyel 
Fóruma által támogatott, Az im-
périum peremterületéről a sza-
bad Európába – Az Oroszország-
hoz való cseh és lengyel viszo-
nyulás változásai az újkori törté-
nelemben című projekt célja az 
volt, hogy közelebb hozza a cseh 
és lengyel fiatalokat, megismer-
tetve velük azokat az eseménye-
ket, amelyek mindkét ország éle-
tét befolyásolták. A két nemzet és 
a közös határ két oldalán élők ha-
sonló sorsának megértését hiva-
tott segíteni az a vándorkiállítás 
is, amelyet Együtt egymás ellen? 
– 1968 a Csehszlovák Szocialista 
Köztársaságban és a Lengyel Nép-
köztársaságban címmel rendez-
tek diákoknak. A tárlat létrehozói 
a tanulóknak feladatlapokat, taná-
raiknak pedig útmutatót dolgoz-
tak ki. Rendelkezésre bocsátották 
a kiállítási panelek teljes szövegét 
tartalmazó katalógust is, valamint 
azt a DVD-t, amely további forrá-
sokkal és módszertani segédlet-
tel szolgál.

A vándorkiállítást 2011 no-
vemberétől több cseh iskolában 
is bemutatták, és az első, ostra-
vai gimnáziumokból érkezett visz-
szajelzések nagyon kedvezőek. 
„A diákok kitöltik a feladatlapo-
kat, értelmezik a forrásokat, olvas-
sák a szövegeket, kérdeznek, esz-
mecserét folytatnak egymással és 

az oktatóval – osztotta meg ta-
pasztalatait a kiállítás egyik készí-
tője, Jiří Sovadina, aki az Ostrava 
Poruba városrészében működő 
Olga Havlová Gimnázium törté-
nelemtanára. – Ily módon nem-
csak a nemzeti történelemből, ha-
nem a legközelebbi szomszédok 
múltjából is alapvető, korábban 
nem ismert tényekről szerezhet-
nek tudomást korszerű és vonzó 
formában.” A tervek szerint 2012-
ben elkészül a kiállítás lengyel 
nyelvváltozata is lengyelországi 
iskolák számára.

A PANT 2012-ben arra törek-
szik, hogy fokozatosan kiterjesz-
sze és elmélyítse tevékenységét 
a visegrádi térségben. Egyben a 
2011-es ostravai nemzetközi kon-
ferencia workshopján megfogal-
mazott feladatokat is szeretné 
végrehajtani. „A diákok és a taná-
rok számára áttekinthető anyago-
kat, oktatási prezentációkat, mód-
szertani és feladatlapokat, vala-
mint ikonografikus forrásokat ké-
szít majd elő – tájékoztatott Petr 
Šimíček, a polgári társulás munka-
társa. – A rendezvényen folyó esz-
mecsere világosan kijelölte, mi-
lyen irányban haladjunk tovább: 
oktatási célokat szolgáló, a hatá-
rokon átnyúló együttműködés 
perspektívájával készülő és mo-
dern szöveget kell megalkotnunk 
a visegrádi országok történelmé-
ről. Folytatódik a kétoldalú és a 
V4-en belüli kooperáció, s megál-
lapodás született arról, hogy nem-
csak pedagógus-, hanem diákta-
lálkozókat is szervezünk.” A 2012 
elején megújuló Moderní dějiny.
cz - www.moderni-dejiny.cz vagy 
www.modern-history.eu - portál 

látogatói számára a visegrádi cso-
portra vonatkozó vitafórumot is 
létrehoznak.

A PANT polgári társulás a cseh 
Oktatásügyi, Ifjúsági és Sportmi-
nisztérium által akkreditált okta-
tási-művelődési intézmény. Tevé-
kenységének fő területe a viseg-
rádi csoportosuláshoz tartozó or-
szágok újkori történelmének és a 
múlt közös mérföldköveinek be-
mutatása. A szervezet a Csehor-
szág, Közép-Európa és Európa 
történelmét, kulturális örökségét 
feltáró projekteket valósít meg, 
„zászlóshajója” a Moderní dějiny.
cz oktatási portál.

A társulás a történettudo-
mány és történelemoktatás szlo-
vák, szlovákiai magyar és magyar-
országi képviselőivel, oktatási in-
tézményekkel is kapcsolatfelvé-
telre és -tartásra törekszik. A töb-
bi közt azt szeretné, ha szlovákiai 
és magyarországi középiskolákat 
is bevonhatna jövőbeni projektje-
ibe. Az érdeklődők jelentkezését, 
javaslatait, észrevételeit a szerve-
zet szlovákiai és magyarországi 
kapcsolatokért felelős munkatár-
sa, Korpás Árpád várja az arpad.
korpas@modern-history.eu e-ma-
il címen.

Korpás Árpád

További információk:
Petr Pánek 

předseda Občanského  
sdružení PANT

tel.: +420 602 764 931 
e-mail: petr.panek@pant.cz

www.pant.cz 
www.moderni-dejiny.cz 
www.modern-history.eu 
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 Jakab István: 

Nyelvhasználat – nyelvtudomány – nyelvművelés

A szóban forgó hasz-
nos kötet előszavában Ja-
kab tanár úr kisebbségi ma-
gyarjaink identitáskeresé-
sének gondjairól s módja-
iról közli az olvasóval leg-
lényegesebb gondolata-
it. Egyebek mellett a követ-
kezőket írja: „Napjainkban 
magyar nemzetiségű értel-
miségünk tagjai közül külö-
nösen az újságíróknak, a rá-
dió és televízió munkatársa-
inak és természetesen a pe-
dagógusoknak nagy a nyelvi 
felelősségük.” A továbbiak-
ban a szerző öt fejezetben 
tárgyalja, illetve tárja az ol-
vasó elé mondanivalóját: I. 
Szlovák nyelvi hatás alatt a 
magyar standard kialakítá-
sáért a szlovákiai magya-
rok számára, II. Nyelvésze-
ti és nyelvművelési kérdé-
sekben elhangzott-megje-
lent szerzői állásfoglalások, 
III. A nyelvtudomány kapu-
jának döngetései, IV. Har-
cunk nyelvhasználati joga-
inkért, V. Tudnivalók nyel-
vünk helyesebb használa-
tához. Az egyes fejezetek-
ben Jakab professzor úr 
főképpen hétköznapi-gya-
korlati problémákra mu-
tat rá, de elméleti kérdé-
seket ugyanúgy taglal, így 
például a szlovákiai nyelv-
törvénnyel kapcsolatosan. 
A IV. fejezetben az állami 
nyelvi jogszabállyal össze-
függésben többek között 
ezt írja Jakab István: „Va-
jon nem a diktatúra tovább-
élésére emlékeztet bennün-
ket az a tény, hogy egy ma-
gát demokratikusnak minő-
sítő államban ilyen törvényi 
rendelkezés megjelenhet? 
– ezt a kérdést már én, en-

A szlovákiai magyar nyelvtudomány egyik legjelesebb és legjelentősebb művelője, anyanyelvünk nagy vi-
gyázója és istápolója, Jakab István tanár  az elmúlt évben újabb könyvet jelentetett meg. A pozsonyi Madách-
Posonium Kiadó gondozásában Nyelvhasználat – nyelvművelés – nyelvtudomány címmel látott napvilágot a 
tanár úr kötete az anyanyelv megtartásáról és műveléséről a kisebbségben.

nek az írásnak a szerzője te-
szem fel, nem a Nyelvtudo-
mányi Intézet állásfoglalá-
sa. Az csupán hangsúlyoz-
za – de ez sem csekélység 
–, hogy mindez ellentétes a 
nyelvek egyenjogúságának 
az elvével, tehát a törvény 
súlyosan diszkriminatív. (...) 
Közismert elv (a nyelvtudo-
mány alaptétele), hogy az 
anyanyelvnek vagy nyelv-
változatának az alkalmazá-
sát nem lehet korlátozni, és 
a kodifikált változat ellen vé-
tőket nem lehet büntetni.” 

Nagyon sok hasznos 
nyelvhelyességi tudnivalót 
elemez, illetve foglal össze 
a tanár úr a mintegy 200 ol-
dalas kötet további fejezete-
iben. Újfent nyomatékosítja, 
hogy a szlovákból magyar-
ra történő fordításnál igen-
csak ügyelnünk kell arra, 
hogy ne használjunk tükör-
fordításokat. Szemléltetés-
képpen csak néhány hasz-
nos tanács a tanár úr tollá-
ból: a rozostavanosť helye-
sen magyarul nem szétépí-
tettség, hanem befejezetlen 
építkezés, az obrábací stroj 
szerszámgép, a chorobopis 
az kórlap, az úmrtný list ha-
lotti anyakönyvi kivonat, 
nem pedig halotti levél, a 
preventívna prehliadka he-
lyesen magyarul szűrővizs-
gálat, a posudkový lekár 
pedig felülvizsgáló orvos 
stb.

A közismert nyelvész a 
kötet egy különálló fejeze-
tében foglalkozik a jelzős 
szerkezetek tagjainak ösz-
szevonásaival és az össze-
vonhatóság szerepével az 
ún. értelmező mibenlétének 
tisztázásában. A kérdéskör-

rel kapcsolatos fejtegetésé-
nek zárásaként Jakab Ist-
ván leszögezi: „…az értel-
mező és értelmezett mellé-
rendelő szószerkezeti viszo-
nyát bizonyító cikkem anya-
ga helyett kapott a Magyar 
grammatika mondattaná-
ban Balogh Judit feldolgo-
zásában oly módon, hogy 
az értelmező és az értel-
mezett szerkezettagoknak 
a viszonyát mind alárende-
lő, mind pedig mellérende-
lő felfogásban bemutatja a 
könyv. Ki-ki azt választhat-
ja a két felfogás közül, ame-
lyikkel egyetért.”

Az viszont egyértel-
mű, hogy tanárok, újság-
írók, rádiósok és tévések, 

de ugyanúgy egyetemi hall-
gatók, valamint középisko-
lai tanulók kezébe is aján-
lott Jakab István legújabb 
könyve nyelvünk értékei-
ről, használatának fogya-
tékosságairól, mindenna-
pi istápolásának fontossá-
gáról. Azért, hogy a csodá-
latos értékek fennmarad-
janak, azért, hogy még na-
gyon sokáig büszkék lehes-
sünk egyik legnagyobb kin-
csünkre. 

(Jakab István: Nyelv-
használat – nyelvtudomány 
– nyelvművelés. Madách-
Posonium 2011, 214 oldal)

Susla Béla  
(A könyvborító a szerző felvétele)
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Megőrizzük és továbbadjuk  
Ipolyi Arnold örökségét
 „Azon nemzet, mely emlékeit veszni hagyja, azzal saját 
síremlékét készíti, és az vesztesége az egész emberiségnek.”

(Ipolyi Arnold)

Az Ipolybalogi Ipolyi Ar-
nold Alapiskola kilenc évfolya-
mos teljes szervezettségű okta-
tási intézmény, amelyet jelenleg 
11 község 160 tanulója látogat.

Az alapiskola 2000. novem-
ber 16. óta viseli a 19. század 
jeles személyisége, a tudós püs-
pök, néprajzkutató, műgyűjtő 
Ipolyi Arnold nevét. A beszter-
cebányai majd nagyváradi püs-
pöki címet is viselő Ipolyi gyer-
mekéveit az Ipolybaloggal szom-
szédos településen, Ipolykeszin 
töltötte, ezért határozott úgy az 
iskola vezetése, hogy az intéz-
mény felveszi e sokoldalú sze-
mélyiség nevét. Azóta felada-
tunknak tekintjük, hogy Ipolyi 
szellemiségét követve megőriz-
zük és továbbadjuk a népi ha-
gyományokat, elődeink életé-
vel, szellemiségével megismer-
tessük diákjainkat, s nem utol-
sósorban könyvtárunk számá-
ra gyűjtsük Ipolyi műveit, il-
letve a róla szóló értekezéseket, 
írásokat. 

Az iskolában folyó színvo-
nalas nevelői és oktatói mun-
kának legfontosabb biztosítéka 
a lelkiismeretes, hivatástudat-
tal élő és dolgozó nevelők lelkes 
csapata. Intézményünk, az Ipo-
lyi Arnold Alapiskola program-
jában két prioritást határozott 
meg, mégpedig a hagyományőr-
zést és az egészséges életmód-
ra való nevelést. Ezért növeltük 
a testnevelésórák számát, vala-
mint az 5. osztálytól bevezettük 
a regionális nevelés, ill. a regio-
nális történelem tantárgyakat. 
Ennek keretében tanulóinkkal 
megismertetjük a hagyomá-
nyos népi életmódot, népszoká-
sokat, ünnepköröket, a népköl-
tészetet, egyes népi kismester-
ségeket, főként a helyi sajátos-
ságokra összpontosítva. Célunk 
ugyanis, hogy a diákoknak 
megmutassuk a régmúlt világ 
elfelejtett hagyományait, meg-
ismertessük őket gyökereikkel, 
régiónk szokásaival, jeles szü-

lötteivel, hogy ebben a rohanó 
világban legyen mire építkez-
niük és miből meríteniük. Eh-
hez kapcsolódik intézményünk-
nek már több mint egy évtize-
de hagyományos rendezvényso-
rozata, a Magyar Kultúra Hete, 
amely decemberben zajlik, ami-
kor is a diákok az adventi idő-
szakkal, ennek hagyományai-
val ismerkednek az egyes prog-
ramok keretein belül. Minden 
évben a kézműves-foglalkozá-
soké a főszerep, általában meg-
hívott kézművesek irányítá-
sával. Hagyománnyá vált már 
az is, hogy beszélgetést szerve-
zünk a helybeli Lőrincz Sarolta 
Arankával, aki két könyvében 
Ipolybalog hagyományaival, ill. 
a 20. század történelmi esemé-
nyeivel foglalkozik az egyszerű 
ember szemszögéből nézve azo-
kat. A névfelvétel óta rendsze-
resen szervezünk Ipolyi Arnold 
Emlékversenyt, hogy diákja-
ink megismerjék iskolánk név-
adójának életét, munkásságát, 
műveit. Az idei évben – nagy 
örömünkre – testvériskolánk, 
az erdőkertesi Neumann János 
Általános Iskola tanulói is részt 
vettek a versenyen.  

Az oktató-nevelő munkán 
túl bőséges az iskola által kí-
nált tanításon kívüli tevékeny-
ségek köre is. Különféle verse-
nyekbe kapcsolódunk be, vala-
mint a diákoknak lehetőségük 
van szakkörök látogatására is, 
ahol érdeklődésüknek megfele-
lően fejleszthetik tovább tudá-
sukat, tehetségüket, ismerete-
iket. Hagyományosan szép si-
kereket érünk el a vers-, pró-
za-, valamint mesemondó, kép-
zőművészeti, történelmi, mate-
matikai és sportversenyeken, 
pályázatokon. Kiemelkedően jól 
szerepelnek diákjaink a lövész-
versenyeken, nemcsak járási 
szinten, hanem sokszor kerüle-
ti, országos, sőt nemzetközi ver-
senyekre is eljutnak, s érnek el 
szép eredményeket. A sportver-
senyeken belül főként az aszta-

liteniszben, futballban, kiütő-
ben jeleskednek tanulóink. Jól 
felszerelt tornatermünk van, 
ahol néhány évvel ezelőtt cse-
réltünk talajborítást. Részt vet-
tünk a Szlovákiai Magyar Pe-
dagógusszövetség által kiírt he-
lyi értékek felkutatását és be-
mutatását célzó pályázaton, a 
Katedra-versenyeken, az Ipolyi 
Arnold Szlovákiai Magyar Nép-
mesemondó Versenyen stb. 

Az idei tanévben a követke-
ző szakkörök munkájába kap-
csolódhatnak be diákjaink: 

l tánc-dráma szakkör – itt a 
gyerekek környékünk ha-
gyományaival, a népszoká-
sokkal, ill. népi játékokkal 
ismerkedhetnek meg;

l informatikai szakkör – 
honlapszerkesztési alap-
ismeretekkel és digitális 
anyagok szerkesztésével is 
foglalkoznak;

l képzőművészet szakkör – 
a különféle képzőművésze-
ti technikák elsajátításán 
kívül a szakkör tagjai leg-
utóbb iskolánk ünnepi dísz-
be való öltöztetéséből is ki-
vették részüket;

l sütünk-főzünk szakkör – 
felső tagozatos ügyes kezű 
lányok a hagyományos éte-
lek elkészítését is megta-
nulják;

l mozgásos játékok szakkör – 
az alsó tagozatos kisdiákok 
élhetik ki mozgásigényüket;

l röplabda szakkör – felső ta-
gozatos, sportot kedvelő, 
ügyes lányok és fiúk röplab-
dával és egyéb labdajáté-
kokkal foglalkoznak;

l asztalitenisz szakkör – e 
sportot kedvelők csiszolhat-
ják itt tudásukat;

l lányok sportköre – főleg a 
kidobóversenyekre készül-
nek fel az év folyamán, de a 
Kangoo Jump cipőben vég-

zett gyakorlatok is nagyon 
közkedveltek;

l matematika szakkör – a te-
hetséges matematikusok 
versenyfeladatok megoldá-
sával fejleszthetik tudásu-
kat;

l lövész szakkör – a sportlövé-
szet és a honvédelmi verse-
nyek kedvelőinek szakköre, 
ez a szakkör büszkélkedhet 
a legtöbb kitűnő verseny-
eredménnyel iskolánkon;

l énekkar – előadásaik ün-
nepségeink üde színfoltját 
jelentik;

l futball szakkör – a focit és a 
sok futást szeretőknek;

l angol szakkör – itt az órá-
kon megszerzett tudást csi-
szolhatják a tanulóink;

l játékosan szlovákul szak-
kör – azok számára, akik 
a szlovák nyelvet kedvelik, 
ill. jobban el akarják sajátí-
tani.

Az iskolaprogramban ki-
emelt szerepet kapó területe-
ken kívül fontos helyet kap is-
kolánkban az idegennyelv-ok-
tatás, és a számítástechnikai 
ismeretek fontosságát is szem 
előtt tartjuk. Tíz évvel ezelőtt 
indítottuk iskolánk Kisszünet 
című diáklapját, melynek ha-
sábjain tanulóink teret kapnak 
írásaik, verseik, rajzaik bemu-
tatására.

Az alapiskola épülete helyet 
ad az Ipolybalogi Művészeti Is-
kola egyes tagozatainak is, be-
indult a zeneoktatás, a képző-
művészeti és a tánc tagozat is. 
A zenei szak keretén belül a ta-
nulók zongorázni, gitározni, fu-
rulyázni, hegedülni és énekelni 
tanulnak.

    Iskolánk pedagógusai fon-
tosnak tartják, hogy munká-
jukkal egy modern, a mai kor-
nak és kihívásainak megfelelő, 
tárgyi és szellemi eszköztárral 
rendelkező, ám a magyar ha-
gyományokat és keresztény ér-
tékeket hűen őrző iskola éle-
téhez járulhatnak hozzá. S itt 
most újra Ipolyi Arnoldot idéz-
hetnénk, aki a következőkép-
pen írt szülőföldjéről, népéről:

„… nekünk itt ez a kedves 
föld és nép, melyet hazánknak 
és nemzetünknek nevezünk, az 
egyedüli mindenünk, ez a tér, 
ez a föld az, melyet mindenek-
előtt és minden irányban művel-
nünk kell.” 

Molnár Barnabás
További információk az iskoláról:  

http://alapiskola.ipolybalog.eu/hu/
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