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Rövid kávészünetet követően ünnepi 
köszöntőt mondott Répás Zsuzsanna, 
nemzetpolitikáért felelős helyettes állam-
titkár. Beszámolt a szlovák kormánnyal 
éppen azokban a napokban történt siker-
telen tárgyalásokról, majd a jelenlévő is-
kolavezetőknek átadta azt a módszertani 
oktatócsomagot, amelyet a KIM Nemzet-
politikáért Felelős Államtitkársága a „2013 
– külhoni magyar kisiskolások éve” alkal-
mából adományoz a Kárpát-medence ma-
gyar iskoláinak.

A motivációról és motiváltságról 
a Honti Pedagógustalálkozón

Az egyórás ebédszünet után, melyre a 
Pongrácz Lajos Alapiskola éttermében ke-
rült sor,  szekcióülésekkel folytatódott a 
szakmai nap.

Az óvópedagógusok és nevelőnők ré-
szére A Tér és Báb univerzuma, avagy  a 
báb-test metamorfózisa címmel Láposi 
Terka (Vojtina Bábszínház, Debrecen), az 
osztályfőnökök részére Motiváció a „di-
gitális bennszülöttek“ világában, avagy 
vetélytársunk-e az internet? címmel 
Mandák Csaba  (Osztályfőnökök Or-
szágos Szakmai Egyesülete, Budapest), és 
az intézményvezetők részére „A motivá-
cióról másképpen – vezetőknek “ címmel 
Kézy Zsuzsanna (közoktatási szakértő, 
Budapest) adott elő.

Az alapiskola előcsarnokában kiegé-
szítő programként „Irodalom–zene–kép-
zőművészet” címmel a VI. Országos Kép-
zőművészeti Pályázat alkotásainak egy 
része volt látható. A CSAVAR Színház elő-
adásában „A nagyidai cigányok” című jó-
tékonysági előadást tekinthette meg az 
érdekldő közönség, és segíthette adomá-
nyaival iskolánkat, a Pongrácz Lajos Alap-
iskolát. A nézők – stílusosan – emlékül egy 
arany-, ezüst- vagy bronzszínű csavart 
kaptak ajándékba.

A beszámoló végére mindig összegzés 
kívánkozik. Mint tudjuk, korábban már 
volt hagyománya a Honti Pedagógusta-
lálkozónak városunkban, melyet Lendvay 
Tibor, az akkori iskolaigazgató indított út-
jára és szervezett néhány éven keresztül. 
Az elmúlt időszakban is megrendezésre 
került a pedagógustalálkozó, csak nem 
volt ilyen nagyszabású.  Az idei találkozó 
a régebbi forma újraindításaként érté-
kelhető, melynek nagyobb volumenét 
az is biztosította, hogy ez a rendezvény 
egyben – mint már az elején jeleztük – a 
„2013 – külhoni magyar kisiskolások éve” 
zárórendezvénye volt a Felvidéken. És a 
pedagógusok számára? Mindenképpen 
hasznos, hisz új ismeretekkel gazdagod-
hatnak, erőt meríthetnek további mun-
kájukhoz és – nem utolsósorban – felele-
veníthetik baráti kapcsolataikat azokkal 
a kollágákkal, akikkel csak ilyen alkal-
makkor találkozhatnak. Reméljük, folyta-
tódik a hagyomány!

Matyis Edit     

A fenti mottó jegyében szervezte meg 
a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövet-
sége, a társszervezőkkel (Pongrácz Lajos 
Alapiskola,  SZMPSZ Komáromi Regio-
nális Pedagógiai Központ) karöltve 2013. 
december 12-én, Ipolyságon a Honti Pe-
dagógustalálkozót. A „Motiváció és moti-
váltság” címmel jelzett szakmai rendez-
vény egyben a Magyarország Közigazga-
tási és Igazságügyi Minisztériuma Nem-
zetpolitikáért Felelős Államtitkársága 
által támogatott  „2013 – külhoni magyar 
kisiskolások éve” zárórendezvénye volt a 
Felvidéken. 

A konferencia 9.00 órakor kezdődött 
az Ipolysági Gimnázium dísztermében, 
ülésvezetője Lészkó Katalin, a Pongrácz 
Lajos Alapiskola igazgatója volt. Ipolyság 
város képviseletében a konferencián 
jelen volt Ipolyság város polgármes-
tere, Lőwy János mérnök, alpolgármestre 
Baráti Tamás mérnök és Révész Angelika, 
a Közös Tanügyi Hivatal vezetője. A részt-
vevőket Lőwy János üdvözölte. A konfe-
rencián a lévai és a nagykürtösi régió pe-
dagógusai és intézményvezetői vettek 
részt, azonban voltak pedagógusok Ko-
máromból, Érsekújvárról és e városok kör-
nyező iskoláiból is, mintegy százan. 

 Pék László, az SZMPSZ elnöke, nyi-
tóbeszédében  hangsúlyozta, meny-
nyire fontos napjainkban hasonló konfe-
renciákat szervezni, azokon eszmét cse-
rélni, közös ügyünk érdekében stratégiát 
egyeztetni, majd a kisiskolákról elfogadott 
új törvény várható következményeit ele-
mezte a szlovákiai magyar közoktatás te-
kintetében.

Ezt követően két előadás hangzott 
el: az egyik „A motiváció új értelmezése” 
címmel Vass Vilmos (ELTE  PPK Neveléstu-
dományi Intézet, Budapest), a másik „Ön-
magunk és mások motiválásának lélek-
tani alapjai” címmel Szabó Győzőné pszi-
chológus (Szolnok) előadásában. Mindkét 
előadás a motivációról és a motiváltságról, 
mint belső ösztönzésről, aktivizáló erőről 
szólt, a tanulás és tanítás folyamatában. 

„Egyszerre kell tervezgetni és dolgozni,
mert ha valamelyik kimarad a kettő 
közül,  nem teljes az élet.”

(Szabó Magda)

A szakmai nap folytatásaként „Vál-
tozások a hazai közoktatás szabályozá-
sában” címmel Fodor Attila (Comenius 
Pedagógiai Intézet, Komárom) tartotta 
meg előadását, melyben röviden áttekin-
tette az eddigi iskolatörvényeket. Előadá-
sában részletesebben foglalkozott a hazai 
magyar közoktatás szabályozásában ter-
vezett változásokkal.



3

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének lapja
Felelős kiadó:  Pék László, Tel./fax:031/780 7928, e-mail: pek@szmpsz.sk
Főszerkesztő:  Hajtman Béla, Tel.: +421-37-7876 240, 
 mobil: +421 904 607 696, e-mail: hajtman94@gmail.com
Nyelvi szerkesztő: Szanyi Mária, Tel.: +421-31-780 4864, 
 mobil: +421 911 451 024, e-mail: szanyi.maria@gmail.com
Grafika, tördelés, nyomás: PRINT-K, Komárno
Címlapkép: Illusztrációs fotó
A szerkesztőség postacíme: 
SZMPSZ, Villanytelep u. 2., P.O.BOX 49., 94501 Komárno 1 
Tel.: 035/77 77 313, fax: 035/77 14 756 
e-mail: pedforum@szmpsz.sk, szmpsz@szmpsz.sk, honlap: www.szmpsz.sk
       Keressen minket a facebookon is!
Engedélyezési szám: EV 3408 / 09, ISSN 1338-1296 
A kiadó azonosító száma: 17 314 348 
A kiadó székhelye: Elektrárenská 2, 945 01 Komárno
A lap évente nyolcszor jelenik meg.
Kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza!

A lap támogatói:
Realizované s finančnou podporou  
Úradu vlády SR – program Kultúra 
národnostných menšín 2012
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

Lapszél  n  Pedagógusfórum 

Tartalom
Matyis Edit: A motivációról és motiváltságról 
a Honti Pedagógustalálkozón .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2

Pék László: Iskolák a választások árnyékában (Lapszél)  .  . 3

Pék László: A rossz döntésnek nagy ára lehet  .  .  .  .  .  .  .  . 4

Lampl Zsuzsanna: Nehéz a választás?  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5

Karaffa Attila: „Ti honnét tudjátok ezt?”.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5

A magyar iskolaválasztás mellett szóló érvek  .  .  .  .  .  .  .  . 6

Fóthy János: Magyar gyerek magyar iskolába!.  .  .  .  .  .  .  . 7

Miért éppen magyar iskolába? (Szülők figyelmébe)  .  .  .  . 9

Csicsay Alajos: Egy karnagynak a kórus a hangszere 
(Beszélgetés Józsa Mónikával)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  10

Kovács Vincze Lucia: A mi kis iskolánk! 
Zonctoronyi Alapiskola  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  12

Soóky Zoltán: Újra jótékonykodtak 
a Pázmány Péter Gimnázium diákjai.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  14

Vrábel Sándor: A VII. Nemzetközi 
Magyar Feszty Műveltségi Vetélkedő.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  15

Tokár Rácz Mária: Karácsonyi játszóház Szentesben .  .  .  15

Ádám Lilla: A tudomány nyomában (svájci impressziók)  16

Ozogány Ernő: Az anyanyelv konok szeretete 
(Csuka Gyula életének pályája) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  18

Pelle István: Vér helyett furfang (Történelmi évforduló)  .  20

Stirber Lajos: Főhajtás Ág Tibor emléke előtt  .  .  .  .  .  .  .  22

Dékány Marianna, Kocsis Júlia: A példa ereje 
(Névadóink emlékezete).  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  23

Majthényi Adolf Alapiskola, Udvard 
(Névadóink nyomában)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  24

Iskolák a 
választások 
árnyékában

Ismét új évbe léptünk. Magunk mögött 
hagytuk a régit, amit általában ritkán érde-
mesítünk az iskolai osztályzatok során alkal-
mazott kitűnő vagy kiváló érdemjegyekkel. A 
„Jobbat, mint a régi volt!” újévi kívánságunk is 
ezt sejteti, de egyben jelenti azt is, hogy a jövőt tekintve újra és újra bizakodunk. 
Hogy mit hoz számunkra az esztendő, titok fedi. Így szóljunk arról, ami közös-
ségünk, településeink, iskoláink életét befolyásolhatja, picit talán általunk is. 

A jövő évvel kapcsolatban a politika vonzásterében álló szlovákiai magyar 
sajtóban a választások nagy számát emlegetik. Hogyan is állunk ezzel mi, az ok-
tatásban, vagy annak mezsgyéjén tevékenykedők?

A tavalyi megyei választásoknak középiskoláink szempontjából van jelen-
tősége. A megyék többségében ebben az évben el kell végezni a középiskolai 
hálózat átalakítását, karcsúsítását, ami a felsőoktatás megalapozása, a nyolc-
éves gimnáziumi tanulmányok sorsa, vagy a szakiskolákban a gazdaság szük-
ségleteinek megfelelő szakirányok meghatározása szempontjából fontos. Ezek 
a döntések kihatással lesznek a végzős diákok foglalkoztatottságára, elvándor-
lásukra vagy otthonmaradásukra, a gazdaságilag leszakadó térségek fejleszté-
sére. A magyar nyelven oktatott szakirányok megtartása az alapiskolások pá-
lyaválasztását segítheti.

A köztársasági elnök választásának veszélye, hogy még inkább megerősít-
heti az egypárti kormány uralmát abban is, hogy teljes mértékben felülről irá-
nyíthassa iskoláinkat. A decemberben elfogadott iskolatörvény, s az erre épülő 
finanszírozási törvény iskoláink negyedét szünteti meg. Számunkra megfelelő 
elnök sikere esetén esély lenne az oktatás önkormányzati elemeinek megtartá-
sára, iskoláink kistérségi hálózatának célszerű átalakítása. Az egypárti hatalom 
viselkedését a jogszerűség szemszögéből félreérthetetlen módon szemlélteti 
Malina Hedvig sorsának alakulása. 

A magyarországi választások kimenetele sem közömbös számunkra. Tétje, 
hogy az anyaország gazdasági megerősödésének és a Kárpát-medencei magyar 
közösségek támogatásának (közte az iskolásoké és az iskolai programoké) és 
közjogi egyesítésének az utóbbi négy évben kijelölt útját a választók eredmé-
nyesnek ítélik meg, vagy a jövő alakítását a mostani ellenzékre, a pénz világha-
talmi központjainak kiszolgálóira bízzák. 

A közösségünk jogait képviselő szlovákiai európai parlamenti képviselők 
választása sem lebecsülendő esemény. A nyitott határok és az EU pályázati for-
rások nyújtotta előnyök iskoláinkban a nemzetközi diák-együttműködések, il-
letve az oktatási projektek formájában vannak jelen. A következő időszak lehe-
tőségeit nem lenne szabad elmulasztanunk! Az általunk mandátumhoz segített 
jelöltek részvétele az Európai Parlament munkájában segíthet olyan ügyeink or-
voslásában is, mint a nyelvhasználati, kisebbségi, állampolgársági jogok, aján-
lások érvényre juttatása. Ezeket, az éppen száz éve elkezdődött 1. világháború 
következményeit a 21. századhoz méltó európai szemlélettel kellene oldani. 

Településeinken az őszi önkormányzati választások eredményei négy évre 
ismét kialakítják önkormányzataink, polgármestereink, iskoláink, pedagógu-
saink és a szülői csoportok egymás közötti kapcsolatát. Jó lenne, ha közössé-
günk politikai megosztottsága ellenére elsősorban a feladatok, problémák meg-
oldására figyelnénk, és az elért eredményeknek közösen örülnénk.

Nagyjából az iskolák negyedében, ötödében igazgatóválasztásokkal is szá-
molhatunk. Ha az iskolatanácsok jogkörét addigra megnyirbálnák, akkor is 
üdvös lenne, ha a belterjes lobbi érdekeken felülemelkedve sikerülne dönteni, de 
inkább megegyezni az iskola irányításával megbízott vezető személyéről.  

Ebben az évben tisztújító közgyűlés lesz a Pedagógusszövetségben is. Az is-
kolákat szolgáló szakmai programok, rendezvények, továbbképzések, diákverse-
nyek, tehetségprogramok megvalósítása, sokszínűsége, az oktatáspolitikával és 
az anyagi források megszerzésével járó feladatok igényessége jelzi, hogy a szö-
vetség új programjának reagálnia kell a további működést érintő minden jelen-
tősebb kihívásra.     

Kívánom, hogy a felsorolt közösségi megmérettetések eredményei kedvező 
hatással legyenek a szlovákiai magyar közösség és ezen belül közoktatásunk ala-
kulására, iskoláinkra, és pedagógusként az elvégzett szolgálattal legyünk javára 
környezetünknek! 

Ehhez kívánok a Pedagógusfórum minden kedves olvasójának jó erőt, 
egészséget, derűs kedvet és sok örömteli napot a 2014-es esztendőben! 

Pék László



4 Pedagógusfórum  n   Beiratkozások 2014

A rossz döntésnek 
nagy ára lehet

Az iskolába lépés fontos esemény minden 
gyermek életében. A szülők nagy része oda-
figyel arra, hogy gyermeke jó iskolába ke-
rüljön, hogy megfelelő tudást szerezzen. Tá-
jékozódik a közeli iskola, iskolák munkájáról, 
ha helyzete engedi, információk, kínálatok 
alapján mérlegel. A beiratkozásokra néhány 
év óta a közvélemény is mind jobban odafi-
gyel. Évtizedekkel ezelőtt, ha iskolaéretté vált 
a gyermek, beíratták a község iskolájába, a vá-
rosban a lakóhelyhez legközelebbi iskolába. 
Manapság nem ennyire egyszerű a helyzet. 
Esetünkben, kisebbségi helyzetben, a vegyes 
lakosságú településeken a gyermeklétszám 
csökkenése, a szlovák nyelvismeret minden-
hatóságába vetett remények, a vegyes házas-
ságok nagy részében a házastársak közötti 
megegyezésen alapuló döntés elhúzódása, a 
különféle egyéb tényezők, viszonyok és ha-
tások sokszor megalapozatlan, rossz dön-
téseket eredményeznek, melyek a későbbi-
ekben nehezen változtathatók meg. 

Az alacsony gyermeklétszám miatt az 
iskolák is rákényszerülnek, hogy megmara-
dásuk miatt versengjenek a gyermekekért. 
Egy hónapja Pozsonyban a parlament előtt 
tiltakoztunk Dušan Čaplovič oktatási mi-
niszter kisiskolákat megtizedelő törvénye 
ellen. Az a közel 20%-nyi magyar szülő, aki 
gyermekét szlovák iskolába íratja, most, a be-

anyanyelvű iskolában gyengébb tanulmányi 
eredményeket érnek el. A rossz döntésnek 
nagy ára lehet! Ellenben azon a nyelven, amit 
a gyermek leginkább ért, könnyebb a tanu-
lásban való előrehaladás. Ráadásul, ami leg-
alább ennyire fontos, ebben a közösségben 
otthonosan érzi magát a gyermek, hamarabb 
megtalálja barátait. 

Kisebbségi sorsunk jobbrafordulásáért 
módunk van tenni néhány dolgot. Magas 
részvételi aránnyal sikeresen szerepelni a vá-
lasztásokon, bátran használni anyanyel-
vünket, de közösségünkért, annak jövőjéért, 
a legtöbbet az anyanyelvű oktatás megerő-
sítésével tehetjük. A szülők azzal, hogy gyer-
meküket magyar iskolába íratják; a pedagó-
gusok a színvonalas, igényes, diákra szabott, 
élményszerű oktatással; az önkormányzatok 
az iskola fenntartásának hatékonyságával. Ha 
ők összefognak, a gyermekeknek minden esé-
lyük meglesz, hogy használható tudást sze-
rezve, az életben érvényesüljenek, sikeresek 
legyenek. 

Ebben személy szerint rendkívül fon-
tosnak tartom a szülők és az iskolák jó kap-
csolatát. Nagyobb összefogással ezen a téren 
iskoláinkban a mainál többet is elérhetnénk. 
Például abban, hogy a szülők elégedettek le-
gyenek az iskola irányultságával, pedagógusa-
inak munkájával, a kulturális örökség átadá-
sával, a szabadidős tevékenységek kínálatával. 
Elérendő cél az is, hogy még a Csallóközben 
és a Bodrogközben se találhassanak a szülők 
kifogást (vagy a beiratkozások során alibit a 
maguk számára) a magyar iskolákban folyó 
szlovák nyelvoktatás színvonala miatt. Na-
gyobb helyi aktivitást kellene közösen kifej-
teni azért is, hogy a zoboralji, a nagykürtösi, 
és a többi, nyelvhatár menti szórványosodó, 
de hagyományokat őrző falvakban a szlovák 
iskola helyett, elhagyva a rossz szokást, ma-
gyar iskolába írassák a gyermekeket, hogy 
azok megismerjék valós történelmüket, és ne 
hagyják el olyan könnyen szüleik, nagyszüleik 
nyelvét. A városok közvetlen környékéről a 
szülők a helyi kisiskola helyett gyakran a vá-
rosi iskolát választják gyermekük számára. E 
diákszámnövelő helyzetbe került városi isko-
láknak a jövőben segíteniük kell a gyermekek 
kötődésének kialakítását az iskoláikat elvesz-
tett településekhez. A diákok tehetségének 

iratkozások alkalmával megfelelő választ ad-
hatna a csak pénzben gondolkodó hata-
lomnak. Hogyan? Úgy, hogy véget vet az ed-
digi gyakorlatnak, és a többségi iskola helyett 
az anyanyelvű és a helyi iskola választásával 
megerősíti sok helyen a magyar iskola jövőjét. 
Huszáros lépés és méltó magatartás lenne 
ez a szülőktől önmaguk megbecsülése érde-
kében, s egyben segítenék az önkormány-
zatok, a polgármesterek és a helyi közösség 
igyekezetét is az iskoláik fenntartásában. 

A pedagógusok évről évre elismétlik 
a szülőknek, hogy a gyermek szellemi fejlő-
déséhez születésétől fogva mennyire fontos 
az anyanyelv, a domináns nyelv biztonsága, 
mely a gyermek érzelmi világának gazdago-
dását és a környezetével való ismerkedését 
segíti elő a legtermészetesebb módon. A ve-
gyes családokban a másik szülőhöz való sze-
mélyes kötődés lehetővé teszi a további nyelv 
megismerését is. Hogy az iskolai tanulásban, 
különösképpen az alapozó szakaszban – az 
alapiskolában –  a családban beszélt nyelven 
lehet leginkább eredményeket elérni, azt 
Comenius óta senki nem cáfolta meg. Azok 
a szülők sem képesek erre, akik gyermeküket 
a vélt karrier reményében többségi iskolába 
íratják, nem tudatosítva, hogy milyen nehéz-
ségeket okoznak ezzel gyermeküknek. Ezek a 
gyermekek a fogalmakat nem ismerve, a nem 
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kibontakoztatásában és a rossz szociális hely-
zetben élők esélyegyenlőségének megterem-
tésében is többet tehet az iskola. 

Sok szép példa van, ahol összefogásból 
eredmények születnek. A Pozsonyból való ki-
áramlás által érintett városokban, a Kassa-vi-
déki körzet néhány településén, de másutt 
is a helyi közösségek következetes, folya-
matos jó munkája eredményeket érlel. Ezek 
mellett helye van a beiratkozási időszakban a 
szülők tájékoztatásának is. Jó példaként em-
líthetem a somorjai és a tejfalui iskolát, ahol 
kezdeményező, ötlettel teli fiatalok, szülők 
az iskolaigazgatókkal, pedagógusokkal össze-
fogva ebben az évben is megtalálták a tájé-
koztatás újszerű formáit a világhálón. Másutt 
a beiratkozási rendezvények, közös óvoda-is-
kola programok, az iskola munkáját bemu-
tató nyitott napok, jó érzékkel kidolgozott ki-
adványok segítik a szülőket a tájékozódásban. 
Kérem a szülőket, figyeljenek oda az iskolákra, 
a pozitív példákra, mindamellett, hogy haj-
lamosak vagyunk hamarabb észrevenni a hi-
bákat! A hiányosságokról is beszélni kell, sőt 
tisztázni a súlyosabb eseteket is, hogy mie-
lőbb orvosolni lehessen őket. De vegyük észre 
a kiváló munkát, a szép eredményeket is! 

Mind több a segítségre szoruló gyermek, 
akiket a családban és az iskolában is többet 
kell biztatni, a hónuk alá nyúlni. Az átlagosak 
is igénylik a személy szerint rájuk irányuló fi-
gyelmet. A magyar iskolák szinte mindegyi-
kében diákcsoportok – bábosok, énekkarok, 
színjátszók – működnek, sokrétű sporttevé-
kenység folyik. Az iskolák támaszkodhatnak 
az SZMPSZ, a Csemadok, a Cserkészszö-
vetség, az egyházak és további szervezetek 
segítségére is, melyek diákversenyeket, tanul-
mányutakat, tudománynapokat, képzőmű-
vészeti tárlatokat, érdekes foglalkozásokat, 
sportolimpiát, táborokat, túrákat, fesztivá-
lokat szerveznek a diákok számára. A Peda-
gógusszövetség ebben a tanévben Talentum 
címmel kiadványt jelentetett meg  a diákver-
senyeiről, melyben a magyar iskolák diákja-
inak tudományos munkáit és képzőművé-
szeti alkotásait mutatja be. Ajánlom azoknak 
a szülőknek, akik eddig nem hittek a magyar 
iskolák eredményességében, hogy tekint-
senek bele ebbe a kiadványba. 

A jó nemzetiségi iskola munkájának meg-
alapozásában rendkívüli szerepük van az 
óvodáknak, az óvónők munkájának. Új elem-
ként, a Ringató projekt keretében az ország 
több településén óvodáskor előtti foglalko-
zásokat tartanak az 1–2 éves gyermekek és 
anyukáik számára. A nagycsaládosok példája 
szintén odafigyelésre érdemes. Önkormány-
zatainknak, a sikeres vállalkozásoknak, köz-
életi szereplőinknek még inkább tenniük kell 
régiójuk gazdasági felemelkedéséért, azért, 
hogy a külföldön munkát vállaló dél-szlová-

kiai fiatalok visszatelepüljenek, itthon csa-
ládot alapíthassanak. 

A beiratkozások időszakában az iskolák 
mellett a média és a szlovákiai magyar köz-
szereplők  jelentős figyelmet szentelnek a be-
iratkozásoknak. A Pedagógusszövetség a be-
iratkozások befejeztével évente összegyűjti 
és elemzi a statisztikákat, honlapján és a 
Pedagógusfórumban, valamint a közösségi 
hálón is helyet ad a beiratkozási témának. 
A Via Nova ICS tevékenységének évek óta 
fontos pillére a Beiratkozási Körút. A ma-
gyar kormány és a Rákóczi Szövetség prog-
ramokkal és ösztöndíj-támogatással segíti 
azokat a diákokat, akik anyanyelvi oktatásban 
részesülnek. Halzl József elnök úrnak, aki a na-
pokban töltötte be 80 életévét, ezúton is kö-
szönjük két évtizedre visszanyúló segítségét 
a felvidéki beiratkozási programok során! 

Hozzá hasonlóan – a saját érdekünkben – 
nekünk is éltetnünk kell a közösségi tudatot, 
hogy az útmutatást jelentsen mindannyiunk 
számára. Egy közösség akkor lesz eredmé-
nyes, ha tagjai nem csak azt teszik, amit egyé-
nenként jónak látnak.  Értékekre épülő pél-
dákat kell követnünk, észre kell vennünk a 
lehetőségeket a mában, cselekvőknek len-
nünk – a gyökerekbe kapaszkodni, növe-
kedni a mában, és reménységgel tekinteni a 
jövőbe. A kedves szülők tegyenek azért, hogy 
a magyar iskolákban a szeptember elsejei tan-
évnyitókról és barátaik mellől ne hiányoz-
zanak az Önök gyermekei sem! Higgyék el, 
hogy az anyanyelvnek, melyre a kultúra épül, 
a hitnek, mely belső erőt ad, s a tudásnak, 
mely eligazít az élet dolgai között, értékvesz-
tett világunkban is fontos szerepe van!

Pék László
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Nehéz a 
választás? 

Ezekben a napokban sok szülő áll válaszút előtt. Hova, 
melyik alapiskolába írassa gyerekét? A szlovák szülők több-
sége a lakhelyéhez legközelebb eső − természetesen szlovák 
− iskolát választja. S a magyar szülők? A közvélekedéssel el-
lentétben a kutatások azt bizonyítják, hogy számukra nem 
a távolság az elsődleges szempont, hanem az iskola tanítási 
nyelve. Az esetek többségében tehát nem igaz, hogy ha a ma-
gyar iskola van közelebb, akkor oda íratják be a gyereküket, 
ha pedig a szlovák iskola, akkor oda. Sokkal inkább jellemző, 
hogy azok a szülők, akik magyar iskolába akarják járatni gye-
reküket, oda íratják be őt, függetlenül attól, hogy öt lépésre 
vagy tizenöt kilométerre van-e ez az iskola. S a szlovák is-
kolát előnyben részesítő szülők többsége ugyanúgy hajlandó 
leküzdeni a távolságokat.

A másik közszájon forgó téma az iskola minősége. Ne 
csodálkozzunk, hogy a szülő a szlovákot választja, amikor a 
magyar iskolákban nincs minőségi oktatás, olvasom a neten 
egy névtelen véleményét. Többen helyeselnek, mondván, a 
szülőnek kötelessége a jobbat választani. Igazuk van. Csak az 
a kérdés, hogy kinek mi a jó iskola.

Tapasztalt szülőként én azt gondolom, hogy az a jó is-
kola, ahol a kedves, de szigorú tanító néni/bácsi anyanyelven 
szólva megtanítja a kis analfabétákat olvasni, írni, számolni, s 
nem utolsósorban, ahova a gyerek örömmel jár. Amikor egy 
ismerősöm egy hasonló vita során azzal érvelt, hogy neki a 
magyar iskola a jó iskola, mert az ő magyar gyereke ott ma-
gyarul fogja tanulni azokat a dolgokat, amiket valamikor ő is 
magyarul tanult, s ez neki jó érzés, az ugyancsak magyar vi-
tapartnere gúnyosan csak ennyit mondott: „kicsit büdös, de a 
mienk, ugye?” Aztán hozzátette, hogy a jó iskolában a gyerek 
megtanul szlovákul. Talán senkit sem lep meg, hogy a saját 
lányát a másik településen lévő szlovák iskolába íratta. Igaza 
volt. Tizenöt éves korára a lánya tényleg jobban tudott szlo-
vákul, mint az ismerősöm magyar alapiskolát végzett gye-
reke, de most húszévesen már ő is ugyanúgy tud szlovákul, 
ráadásul a másik lánykával ellentétben magyarul sem felejtett 
el. S még egy különbség: a szlovák iskolába járó magyar kis-
lánynak első osztályban hónapokon keresztül minden reggel 
ismeretlen eredetű erős hasmenése volt.

Persze minden szülőnek privát joga az iskolaválasztás. De 
talán joguk van azt is tudni, hogy a szlovák iskola nem jelent 
automatikusan jobb érvényesülést, csupán ideiglenes szlovák-
nyelv-tudást. Joguk van ezt tudni, hiszen ezekben a napokban 
sok téveszme kering, sok hatás éri őket, s nehogy sokkhatás 
legyen a vége, mint szomszédom esetében, akit sok évvel ez-
előtt megbotránkoztatott, hogy a karon ülő lányom, aki még 
magyarul sem beszélt rendesen, nem szólt vissza neki szlo-
vákul. Később azt nehezményezte, hogy a magyar alapiskolát 
választottuk. A sokk akkor következett be, amikor megtudta, 
hogy a lányom kitüntetéssel végezte el azt a szlovák egye-
temet, ahova az ő (szlovák) unokáját fel sem vették.

Lampl Zsuzsanna

„Ti honnét 
tudjátok ezt?“ 

„Minden nemzet a maga nyelvén lett tudós, 
de idegenen sohasem.” 

             (Bessenyei György)

Elérkezett újra az óvodai, iskolai beiratkozások ideje. 
Ilyenkor a szülők életük egyik legfontosabb döntését 
hozzák meg, egyelőre a gyermekeik helyett. Hová küldjék 
óvodába, iskolába? Ön dönt! És majd gyermeke kéri 
számon a későbbiekben, hogy „Anya, Apa, miért ide?”

Mi, felvidéki magyarok abban a szerencsés helyzetben 
vagyunk, hogy még anyanyelvünkön tanulhatunk az or-
szágban. Szomorú azonban, hogy sokan ezt nem becsülik 
meg és inkább más nyelvű óvodába, iskolába küldik gyer-
meküket. Mindannyiunknak ismerős „a jobb érvényesülés” 
kifejezés, amikor a magyar szülők inkább szlovákba íratják 
be gyermeküket. Ez a döntés teljes egészében hibás és 
identitászavaros! A jobb érvényesülést csakis az anyanyelvi 
oktatás biztosítja a gyermeknek, legyen az akár magyar, 
akár szlovák vagy más nemzetiségű. Minden gyermek 
csakis anyanyelvén tud majd érvényesülni az iskolában és 
az életben.

A magyar iskola olyan többletismeretek és tudás meg-
szerzését teszi lehetővé, amelytől elesik az a magyarul be-
szélő gyermek, aki nem magyar tannyelvű iskolában foly-
tatja tanulmányait. Aki magyar iskolában kezdi tanulmá-
nyait, annak sokkal nagyobb mozgástér nyílik későbbi ta-
nulmányai során is. Tudományosan bebizonyított tény, 
hogy az ismeretek megszerzésének leghatékonyabb módja 
az anyanyelven történő tanulás. Akit nem magyar iskolába 
járatnak, annak magyarságtudata gyengül: magyar nyelv-
ismerete megkopik, lelkét és szellemiségét nem erősítik az 
iskolában szerzett magyar történelmi ismeretek és a ma-
gyar kultúra élményei, egész életére lélekben szegényebb 
lesz – olvasható a Rákóczi Szövetség felhívásában.

Régebben történt az egyik vetélkedőn, hogy több 
magyar irodalmi, történelmi kérdés hangzott el. Az adott 
csapat mindig helyesen válaszolta meg ezeket a kérdé-
seket. A legutolsó így hangzott: Ki írta az Ember tragédi-
áját? – Madách Imre! – hangzott a gyors és egyértelmű 
válasz. Erre a másik csoport diákja, akiről tudtuk, hogy 
szlovák iskolába járt, megkérdezte: Ti honnét tudjátok 
ezt? A megdöbbentő kérdésre jött a maga szelíd józan-
ságával a megnyugtató válasz: Onnét, hogy magyar isko-
lába jártunk!

Kívánom, hogy hozzák meg a helyes döntést és válasz-
szák az anyanyelvi oktatást és a magyar gyermeket magyar 
óvodába, iskolába küldjék!

Karaffa Attila
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A MAGYAR ISKOLAVÁLASZTÁS 
MELLETT SZÓLÓ ÉRVEK

1. A magyar iskola olyan többletisme-
retek és tudás megszerzését teszi lehe-
tővé, amelytől elesik az a magyarul beszélő 
gyermek, aki nem magyar tannyelvű isko-
lában folytatja tanulmányait. Ezért és a to-
vábbiakban ismertetett érvek alapján azon 
szülők számára is ajánlható a magyarul be-
szélő gyermekeik magyar iskolába történő 
beíratása, akik annak idején nem magyar is-
kolába jártak. 

2. Akit nem magyar iskolába járatnak, 
annak magyar nyelvismerete megkopik, 
lelkét és szellemiségét nem erősítik az isko-
lában szerzett magyar történelmi ismeretek 
és a magyar kultúra (zene, irodalom) élmé-
nyei, egész életére lélekben szegényebb lesz. 
Az ilyen diák sok esetben életének nagy ré-
szét nem magyar környezetben tölti, emberi 
kapcsolatai is a magyar közösségtől távo-
lítják. Ezzel szemben, aki magyar iskolába jár, 
annak magyar barátai is lesznek és ezek a ba-
ráti kapcsolatok is erősítik magyar identitását, 
szélesítik emberi kapcsolatrendszerét. 

3. Ha a családban otthon magyarul be-
szélnek, de a gyermeket szlovák iskolába 
adják, fennáll a veszélye annak, hogy a di-
ákot olyan szellemi behatások érik, ame-
lyek otthon, a családban feszültséget hoznak 
létre, a harmonikus családi békét veszélyez-
tetik. 

4. Aki magyar iskolában kezdi tanulmá-
nyait, annak sokkal nagyobb mozgástér nyílik 
későbbi tanulmányai során is. Egyetemi ta-
nulmányait folytathatja Szlovákiában ma-

gyar nyelven, vagy ha olyan szakmát választ, 
amiben nincs Szlovákiában magyar nyelvű 
képzés, szlovákiai szlovák tannyelvű egye-
temen folytathatja tanulmányait, továbbá 
Magyarország és Szlovákia együttes EU-s 
csatlakozása nyomán könnyen hozzáférhe-
tővé válik számára minden magyarországi 
egyetem is. 

5. Tudományosan sokszorosan bebizonyí-
tott tény, hogy az ismeretek megszerzésének 
leghatékonyabb módja az anyanyelven tör-
ténő tanulás. A jelenlegi és még inkább a jövő 
tudásalapú társadalmában a minél nagyobb 
tudás fontos érvényesülési tényező. Sokféle 
felmérés igazolja, hogy már a korábbiakban 
is azok tudtak az életben jobban érvénye-
sülni, akik anyanyelvükön szerezték meg a 
tudást. Azt a vélekedést, hogy a gyermeket 
a szlovák nyelv megtanulása érdekében kell 
a szlovák tannyelvű iskolába íratni, az a tény 
is cáfolja, hogy évenként a magyar iskolában 
mintegy 1000 érettségizett fiatal sikerrel fe-
jezi be tanulmányait a szlovák tannyelvű 
egyetemeken és főiskolákon. 

6. Aki magyar iskolába jár és ennek meg-
felelően magas szintű magyar nyelvtudással 
rendelkezik, otthon érezheti magát az egész 
Kárpát-medencében. A szlovákiai magyar is-
kolák egyre bővülő partnerkapcsolatai ma-
gyarországi, sőt más országokban működő 
magyar iskolákkal is sokrétű baráti szálak lét-
rejöttét eredményezi, ami nyilvánvalóan nem 
valósul meg, ha valaki nem magyar iskolában 
végzi tanulmányait. 

7. A magyar iskola versenyképes mind a 
pedagógusok színvonala, mind a technikai 
felszereltség tekintetében más iskolákkal 
szemben. Ez abból is fakad, hogy az iskola a 
szlovák államtól elnyert támogatás mellett 
Magyarországról is támogatásban részesül, 
részben a pályázati, részben a kialakított is-
kolai és önkormányzati partnerkapcsolatok 
keretében, továbbá a magyarországi civil 
szektor részéről. 

8. A magyar Parlament által elfogadott 
kedvezménytörvény értelmében a Magyar-
országgal szomszédos országokban működő 
magyar tannyelvű óvodába és iskolákba járó 
minden gyermek (az óvoda megkezdésétől a 
középiskola befejezéséig) rendszeres, éven-
kénti oktatás-nevelési támogatásban ré-
szesül. 

9. A magyar Parlament által elfogadott 
kedvezménytörvény értelmében minden, a 
Magyarországgal szomszédos országokban 
magyar tannyelvű iskolába járó gyermek tan-
eszköz támogatást kap. 

10. A kedvezménytörvény a magyar is-
kolába járó diákok részére tanulmányaik be-
fejezéséig minden évben Magyarországon 
is kedvezményeket nyújt. A magyar iskolába 
járó, magyar igazolvánnyal rendelkező di-
ákok a magyarországi diákokkal azonos di-
ákigazolványt kapnak, amely jelentős utazási 
kedvezményeket és más kedvezményeket is 
biztosít részükre Magyarországon. 

11. A magyar iskolába járó és ott magas 
szintű magyar nyelvtudást szerző diák szá-
mára Magyarország és Szlovákia Európai 
Uniós tagsága folytán megnyílik a magyaror-
szági munkaerőpiac is. Minthogy a felvidéki 
magyarok túlnyomó többsége az amúgy is 
légiessé vált határok közelében lakik, termé-
szetes módon adódik a magyarországi mun-
kavállalás lehetősége. A magyar nyelv felér-
tékelődéséhez vezet az a tény is, hogy nagy 
számban települtek át magyarországi cégek 
Szlovákiába, hogy kihasználják a kedvező 
adózási feltételeket. 

12. A Rákóczi Szövetség a kedvezmény-
törvény szerinti oktatás-nevelési támoga-
táson felül 10.000 Ft beiratkozási ösztöndíjat 
ajánl fel azon gyermekek számára, akiket szü-
leik magyar iskolába íratnak be. Az adomá-
nyozók ezzel is ösztönözni szeretnék a ma-
gyar iskolába történő beiratkozást és kifeje-
zésre kívánják juttatni szolidaritásukat a ha-
táron túli magyar családokkal.

Forrás:

https://www.facebook.com/groups/435234933208
154/625686490829663/?notif_t=group_activity 
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Az oktatásügy léte, színvonala – 
kisebbségi szinten – mindig a lenni, 
vagy nem lenni kérdését veti fel. Ez 
a szlovákiai magyarság esetében is a 
legneuralgikusabb pont, melyen lé-
tünk áll, vagy bukik.

A mindenkori hatalom az utódál-
lamokban ennek tudatában próbálja 
a kisebbségi oktatásügyet korlátozni, 
mert tisztában van azzal, hogy térsé-
günkben az etnikai tudat nem éli túl 
a nyelv és a kultúra elvesztését (mint 
az írek, skótok stb. esetében). 

Tudvalevő, hogy a nyelv nem 
csupán kommunikációs eszköz, 
hanem egyben azonosságtudat is: 
a hovatartozás csalhatatlan, meg-
nyugtató, tartást adó biztonsága. 
Összeköt – erősebben, mint a vér, 
vagy a bőr színe. A nyelv nemcsak a 
tudat meghatározó tényezője, henem 
a kisebbség számára ugyanazt jelenti, 
mint a levegő, vagy a víz: az életet. 
Erős várunknak is szoktuk nevezni 
anyanyelvünket, amelynek ostroma 
az utódálla mokba szorult magyarok 
esetében több mint nyolc évtizede 
tart.

Az alapvető gondok közismertek: 
minden harmadik magyar gyermek 
– a nyugati országrészben pedig már 
minden második – nem anyanyelvén 
tanul. Így felettünk függ Damoklész 
kardja, a felgyorsult asszimiláció.

Annak ellenére, hogy a ma-
gyar értelmiség – helyi és országos 
szinten is – minden érvet, tudomá-
nyos és pedagógiai indítékot felsora-
koztatott az anyanyelvi oktatás fon-
tossága mellett, „divatba jött” nem 
anyanyelvi iskolában tanulni. 

A szülők általában az állam-
nyelv elsajátítása végett adják idegen 
nyelvű iskolába gyermekeiket, abban 
a tévhitben, hogy csak ebben az is-
kolatípusban tanulják meg jól ezt 

Magyar gyerek 
magyar iskolába!

a nyelvet. Ezt a nyelvet – az állam-
nyelvet – így, vagy úgy, ugyan elsajá-
títják, de elveszítik anyanyelvi kész-
ségüket, amely az alapos tudás és a 
további ismeretek gyarapításának 
alapfeltétele. 

A kisebbségi magyarságot kímé-
letlenül sújtja a többség részéről az a 
tudatos hegemonisztikus felfogás is, 
amellyel a magyar gyerekek szlovák 
iskolában való tanulását szorgal-
mazzák.   

Nyilvánvaló, hogy a gyereket azért 
íratjuk iskolába, hogy ismereteket 
szerezzen. Az ismeretek megszerzé-
séhez pedig legegyszerűbb, legjobb 
eszköz az anyanyelv. Ez már évszá-
zadokkal korábban is – Komenský 
óta – ismeretes volt. A pszicholó-
giában járatlan szülők nem tudato-
sítják, hogy szerencsétlen gyermeke-
iket olyan érzelmi és értelmi világot 
romboló stresszhatásnak teszik ki, 
amelynek következménye a kisebb-
rendűségi érzés, az identitászavar és 
a  gyökértelenség.

Megrendítő tragédia, hogy a ma-
gyar fiatalok ezrei  szemünk láttára 
cserélnek nyelvet és kultúrát. A több 
mint nyolc évtizedes politikai, gaz-
dasági és kulturális hadviselésnek 
megvannak a következményei. Ön-
bizalmát vesztett, emberi méltósá-
gában megalázott, magyarságtuda-
tában meggyengült népcsoportunk 
számos vonatkozásban megszaba-
dult ugyan a diktatórikus rendszer 
szorításából, de még mindig nem él 
a demokrácia adta lehetőségekkel.

Pedig az élet, a gyakorlat azt bi-
zonyítja, hogy az anyanyelvén ta-
nuló gyermek a más tanítási nyelvű 
iskolába járó társához képest jobban 
érvényesül. Az ilyen gyermek az 
anyanyelv mellett az államnyelvet is 
elsajátítja, míg az idegen nyelven ta-

nuló társa egyiket sem sajátítja el tö-
kéletesen. 

Íme, egy beszédes tény: a Szlo-
vákiában élő magyar értelmiségiek 
több mint kilencven százaléka anya-
nyelvén érettségizett, s közülük par-
lamenti képviselők, miniszterek és 
nagykövetek  kerültek ki. 

Már magyar egyetemünk is van. 
Ha a magyar oktatási nyelven tanuló 
diák másutt akarja folytatni tanulmá-
nyait, Magyarországra, vagy más EU 
tagállam egyetemére is mehet. A ha-
tárok az EU keretein belül elveszí-
tették létjogosultságukat, a multina-
cionális cégek megjelenésével a ma-
gyar nyelv ismerete is felértékelődött 
térségünkben, mert ezek a cégek sok 
esetben a magyar nyelvet tökéletesen 
ismerő munkatársakat keresnek.

Úgy tünik, a sok megtévesztett 
szülőt még ezek a tények sem győzik 
meg. Ők nem látják a fától az erdőt. 
Úgy akarják befolyásolni gyermekük 
érvényesülését, hogy lemondanak 
szinte mindenről, ami a gyermek 
azonosságtudatát erősíti, anyanyelvi 
kultúráját gyarapítja. Így valósággal 
merényletet követnek el saját gyer-
mekük ellen – nem tudni, milyen 
jogon. 

A magyarságnak, bárhol él is, 
mindenütt érdekében áll az állam-
nyelvet jól ismernie (sőt megtanulnia 
akár több más idegen nyelvet is), de 
sohasem az anyanyelv elsajátításának 
és fejlesztésének rovására. Hiszen az 
anyanyelv a legjobb alap az idegen 
nyelvek elsajátítására is.

A szlovák oktatási nyelvű iskolába 
járó magyar diákok szenvedő ala-
nyai annak a durva didaktikai ellent-
mondásnak, hogy  számukra idegen 
nyelven – ,,államnyelven” – megírt 
tankönyvből tanulják az angolt, vagy 
a németet, és a magyar–angol, vagy a  
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Miért éppen magyar iskolába?
(Szülők figyelmébe)

Az iskolai beiratkozás kapcsán komoly, gyermekük számára egy életre szóló dön-
tést kell hoznia minden szülőnek, mely nagymértékben befolyásolja majd érzelmi, 
értelmi fejlődésüket, jellemüket, értékrendjük és nemzeti azonosságtudatuk ki-
alakulását.

Arra kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy döntésük meghozatalánál a józan ész diktálta 
megoldást válasszák, ragaszkodva a gyökerekhez, őseink, szüleink és nagyszü-
leink üzenetéhez – írassák magyar iskolába gyermeküket!

A tudás megszerzésének legjobb műhelye Comenius, Kazinczy és mások szerint is 
az anyanyelven oktató iskola. 

Ne higgyenek a hamis prófétáknak, miszerint a szlovák iskola nagyobb érvényesü-
lési lehetőséget biztosít.

A magyar iskola jó alapokat, használható tudást nyújt az életben való helytál-
láshoz.

Tisztelt Szülők!

Gyermekük boldogabb jövője, önmaguk lelki megnyugvása, nemzetrészünk meg-
maradása és gyarapodása érdekében hozzanak jó és bölcs döntést.

Írassák gyermeküket magyar iskolába!

A magyar iskola a gyermek anyanyelvének, kultúrájának gyökereit őrzi, ápolja, 
erősíti.

A magyar iskola évezredek viharát álló példaképekkel nevel, mint Szent István, 
Mátyás király, Zrínyi Miklós, Rákóczi Ferenc, Széchenyi István, Kossuth Lajos.

A magyar iskola a nagy szellemi elődök, ősök örökségének átadásán munkál-
kodik.

A magyar iskola a magyarság jövőjében való hitre nevel.

A magyar iskola az örök emberi értékek közvetítésével igényességre nevel.

A magyar iskolákban a magyar és az európai műveltség ötvözetének átadása 
valósul meg.

A magyar iskola a magyar és európai értékekre, minőségre nevel.

A magyar iskola igényességre és hűségre nevel az ember, a nemzet és az embe-
riség iránt.

A magyar iskola pedagógusai nem átnevelő idegenek, de sajátjuknak vallják 
a nyelvhűség követőit.

A magyar iskola a magyar kisebbség életrevalóságát és megújulási képességét 
közvetíti.

A magyar iskola a jövőben való hitre nevel.

A magyar iskola a magyarság hagyományait ápolja.

A magyar iskola nemzeti öntudatra nevel.

A magyar iskola felelősséget érez a tanuló jövője iránt. 

A magyar iskola gondoskodik a tanuló szellemi fejlődéséről és fejlesztéséről.

A magyar iskola átfogó és korszerű műveltséget ad. A magyar iskola a minőségi 
szellemi növekedésre serkent.

A magyar iskola adottság és képesség szerint tanítja az ismeretszerzést.

A magyar iskola felkarolja a tehetséges gyermekeket.

A magyar iskola nemes és erkölcsös emberi magatartásra nevel.

A magyar iskola a személyiségfejlesztés iskolája, az akarat fejlesztésének is-
kolája.

A magyar iskola a XXI. század iskolája.

Forrás: http://zsbuzica.edupage.org/text/?text=text/text8&subpage=2&

magyar–német nyelvi kontrasztivitás 
helyett a szlovák–angolra, szlovák–
németre épül nyelvismeretük. Ez 
messzemenően több energiát igé-
nyel, a nyelvtanulás hatásfoka szá-
mukra ilymódon lényegesen kisebb.

Édes anyanyelvünk a legdrágább 
kincsünk. Íróink, költőink, művé-
szeink kiemelkedő szellemi érté-
kekkel gazdagították az emberiség 
egyetemes kultúráját. Tudósaink 
pedig a világ élvonalához tartoznak. 
Az amerikaikat is az izgatta, hogy 
mitől zseniálisak a magyar tudósok, 
mi az oka annak, hogy annyi ma-
gyar származású híres, Nobel-díjas 
tudós munkálkodik világszerte. Bi-
zottságot állítottak fel ennek felderí-
tésére. A bizottság a következő meg-
állapításra jutott: ezek a tudósok fi-
atal korukban, valamennyien anya-
nyelvükön tanultak. Az anyanyelv 
volt ifjúkoruk tudatformáló eszköze. 
A sajátos gondolkodásmód és logika 
eredménye a magyarok erős konk-
rétumérzéke, melynek gyökerei a 
nyelv szerkezetében, különleges lo-
gikájában találhatók. A magyar nyelv 
sajátos vonása a tárgyszerűség, a 
konkrét hasonlatokra, képekre épülő 
kifejezésmód. Egyetlen más nyelvben 
sem figyelhető meg a képszerű gon-
dolkodásmódnak annyi leleményes-
sége és olyan gazdagsága, mint a ma-
gyarban. A szellem és a nyelv cso-
dálatos összefonódásának vagyunk 
tanúi, áll a bizottság jelentésében.

Ezt a csodálatos szellemet, az ősök 
génjeibe kódolt és általuk közvetített 
üzenetet semmisítjük meg, ha gyer-
mekeinket nem anyanyel vükön ta-
níttatjuk. Nem mások ellen, hanem 
önmagunkért akarjuk, hogy gyerme-
keink kisebbrendűség nélkül őriz-
hessék meg identitásukat. 

Őrizzük azt a lelket és nyelvet, 
amelyet őseinktől örökbe kaptunk! 
Adjuk át csorbítatlanul utódainknak, 
mert ehhez a 21. században minden 
népnek Isten adta joga van!

Fóthy János
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A (cseh)szlovákiai magyarok törté-
netében ritka eset, ha valakit (hivatásos) 
karnagyként tüntet fel az irodalmi lexikon. 
Józsa Mónikát igen. Vele készült az alábbi 
beszélgetés.

Hozzáférhető adataid szerint a 
Galántához közeli Vágán születtél, ott 
jártál alapiskolába, és a Galántai Gim-
náziumban érettségiztél 1978-ban. 

Így igaz. Ma is Vágán lakom, és eléggé 
dominánsak bennem a lokálpatrióta ér-
zések mind a szülőfalum, mind a tágabb 
régióra, Galántára és környékére, sőt az 
egész Felvidékre vonatkozóan. 

Ki, vagy kik vették észre először zenei 
adottságaidat?

Határozottan állíthatom, hogy a szü-
leim, de nem úgy hogy hű, de tehetséges 
ez a gyerek! Családunkban ének formá-
jában állandóan jelen volt a zene, s amikor 
annyi idősek lettünk, engem és öcsémet 
hegedűre írattak be a zeneiskolába, a hú-
gomat pedig zongorára, de hogy én a ké-
pességeimet valaha is kamatoztassam, fel 
se merült bennem. Az érettségi után ker-
tészeti egyetemre jelentkeztem Lednicére, 
de nem vettek fel, ezért a zeneiskolában 
hegedűt kezdtem tanítani, ahonnan rossz 
kádervélemény miatt ki is penderítettek. 

Mit róttak fel?
Azt, hogy a családunk vallásos, mi, gye-

rekek hittanra jártunk, ráadásul én még or-
gonálok is a templomban. S mert valahol 
dolgozni kellett, a postán lettem egy rövid 
ideig telefonos-kisasszony, aztán a Cse-
madokban adminisztrátor, később pedig 
ének-zenei szakreferens.

Ez utóbbi feladatkör ellátásához, 
ha bizonyítvány nem is, de legalább bi-
zonylat kellett.

Meg is szereztem mindkettőt, mert 
1979-től 1981-ig elvégeztem a Pozsonyi 
Népművelési Intézet magyar karvezetői 
tanfolyamát. A karvezetés iránti von-
zalmam a budapesti kántorképzőben ala-
kult ki, ahová középiskolás koromban, 
négy éven keresztül jártam át nyaranta. Itt 
történt meg első nyilvános kórusvezetői 
„jelenésem” is 1977-ben, a kántorképző 
hallgatói előtt templomban, a tanévzáró 
Te Deumán. 

Ezt úgy mondod el, mintha csak 
olyan magától értetődő dolog lett 
volna. Hogy mindez megtörténhessen 
veled, a szüleiden kívül valaki másnak, 
talán többeknek is segíteniük kellett.

Elsősorban köszönettel tartozom, 
Danczi Lajosnak, Vága akkori plébáno-
sának, aki felkarolta a zeneiskolában hang-
szeren tanuló gyerekeket, így engem is. Le-
hetőséget adott arra, hogy a templomban 
orgonálhassunk egy-egy népéneket, s 
közben taníttatott is bennünket. Néha 
csak a szomszéd falu kántorát ültette mel-
lénk az orgonapadra, máskor meg olyan 
kirándulásokra vitt, ahol zenét (is) tanul-
hattunk, például Pőstyénbe az apácákhoz. 
A budapesti kántorképzőbe is az ő közve-
títésével jutottam el. E képzés odaát négy 
évig tartott, mint a felsőfokú karnagy-
képzés, amit a pozsonyi karvezetői tanfo-
lyam után, 1981–1985 között szintén el-
végeztem, a Budapesti Népművelési Inté-
zetben. Ez a tanév alatt havonta egy hét-
végét vett igénybe, a nyári szünetekben 
pedig tíznapos, bentlakásos intenzív tan-
folyamot. Történt mindez abban az idő-
szakban, amikor erősen korlátozták a ha-
tárátlépéseket, nekem pedig havonta kel-
lett utaznom Pestre. 

Így már érthető, hogy miért zártak el 
a tanítás lehetőségétől. Nem volt olyan 
titok, ami az „állambiztonsági szervek” 
tudtára ne került volna. 

Fiatal voltam, eszembe se jutott, hogy 
engem meg is figyelhetnek. Ami gondot 
okozott, hogy a budapesti magas szakmai 
igényekkel járó képzéshez felvételi köve-
telmény volt a főiskolán szerzett zeneta-
nári diploma, s ez akkor nekem még hiány-
zott, ezért velem kivételt tettek. Gondol-
ható, hogy aztán mi mindent kellett be-
hoznom. Ennek ellenére a tanórákon kívül 
igyekeztem tartalmasan tölteni a pesti 
hétvégéket, például gyakran mentem el 
színházba. Most még egy embert kell ki-
emelnem, Párkai István tanár urat, aki a 
főtantárgyat, a karvezetést oktatta, akire 
mindig szeretettel és hálával gondolok. 
Nem ok nélkül, magát az egész képzést 
„Párkai kurzus” néven tartja számon az 
emlékezetem.

Ezek szerint már az érettségi előtt és 
utána, szereztél kétfajta szakképesítést 

Egy karnagynak a kórus a hangszere
is, amit Csehszlovákiában nem tudtál, 
pontosabban nem lehetett érvényesí-
teni.

Ezért kényszerültem rá, hogy felsőfokú 
végzettséghez jussak a Pozsonyi Zene- és 
Drámaművészeti Főiskola karvezetői 
karán.

Aki látott már téged vezényelni, 
rögtön észrevehette, hogy messzire su-
gárzik belőled a tehetség. A szakma kö-
veteli meg tán, hogy megannyi pecsétes 
papírral kelljen bizonyítani azt, ami ön-
magáért szól?

Sajnos, igen, mert ahhoz, hogy tanár-
ként megéljek, nem volt elég két karve-
zetői oklevél sem. Emiatt végeztem el Bu-
dapesten a Liszt Ferenc Zeneművészeti 
Egyetemen az ének-zenetanári és karve-
zetői szakot (2003), illetve azért is mert, ha 
egyetemen akartam tanítani, ahhoz bizony 
tudományos fokozat is szükségeltetik. A 
művész-doktori, (artis doktor), ArtD titu-
lust már Pozsonyban szereztem meg. Ez 
egészen friss még, mert a disszertációmat 
2013 júniusában védtem meg. Témám, Ko-
dály kórusművészete és a zeneszerző szlová-
kiai kötődései voltak. A doktori tanulmá-
nyok ideje alatt doktori koncertet is kel-
lett tartani, amit még 2012-ben „letettem”.

Hihetetlen, milyen óriási az akarat-
erőd, s persze a munkabírásod is, hiszen 
– tudomásom szerint – a tanítás mel-
lett három énekkar léte, működése függ 
tőled. 

Nem tőlem függ a kórusok léte. Én 
csak szakmai, zenei, ha úgy tetszik, mű-
vészi irányvonalukat próbálom terelgetni 
az általam értékesnek, szépnek, jónak, ne-
mesnek ítélt úton. Minden énekkar em-
berek alkotta közösség, amelyben a kó-
rustag hasznossá teheti a maga tehetségét 
és munkáját. Ugyanakkor sok-sok művészi 
élménynek és lelki gazdagodásnak a for-
rása is.

Kérlek, néhány szóval mutasd be az 
általad vezetett énekkarokat!

A galántai Kodály Zoltán Daloskör 
1956-ban alakult. Maga Kodály hagyta 
jóvá, hogy az ő nevét viselhesse, és élete vé-
géig figyelemmel kísérte a működését. Ala-
pító karnagya, aki majdnem 20 évig látta 
el tisztét, Ág Tibor volt. E kórust 1982-től 
vezetem, amelyet jelenleg 35–40 fő alkot. 
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Nagy részük a környékbeli falvakból jár be 
a galántai próbákra. 

A másik a Szlovákiai Magyar Tanítók 
Vass Lajos Kórusa. 1980-tól énekelek 
benne, de Lajos bácsi kezdettől fogva bí-
zott rám vezénylési feladatokat is, és időn-
ként a koncertjeink műsorvezetése (konfe-
rálás) is az én feladatom volt. Vass Lajos ha-
lálát követően Tamási László és id. Sapszon 
Ferenc volt a vendégkarnagyunk, a mos-
tani pedig Tóth Árpád budapesti kolléga, 
akivel együtt látom el a karnagyi teen-
dőket. 2006-ban pedig Janda Ivántól (azt 
hiszem, őt nem kell bemutatni) a művé-
szeti vezető státuszt örököltem meg. 

A harmadik a Nyitrai Konstantin 
Egyetem Magyar Kórusa, mely egyidős 
a nyitrai magyar tanárképzéssel. Tagja-
inak zöme korábban zene szakos hallga-
tókból állt, de ma már mások is csatlakoz-
hatnak, persze, ha tudnak énekelni. Veze-
tése mondhatnám, munkaköri kötelesség, 
de azért ennél sokkal több. Gyakran kon-
certezünk az egyetem falai közt és a Nyitra 
környéki falvakban is. Nagyon szépek és 
lélekemelők a karácsonyi hangverse-
nyeink, melyeket már hetedik éve rende-
zünk meg a koloni Zobor Hangja vegyes 
kar és a galántai Kodály Zoltán Daloskörrel 
a Zobor-vidéki falvakban.

Eddig hány munkahelyed volt va-
lójában? 

Nyitrán 21. éve dolgozom, mint főál-
lású egyetemi oktató, fél évig a galántai 
telefonközpont, nyolc évig pedig a Cse-
madok alkalmazottja voltam, ebből elég 
hosszú időt a galántai járási irodában töl-
töttem adminisztrátorként, de voltam Po-
zsonyban is, a központi bizottság főtitká-
rának, György Istvánnak, majd Sidó Zol-
tánnak a titkárnője, és a már említett 
ének-zenei szakreferens. Öt évig az Ifjú 
Szivek Dal- és Táncegyüttes volt a mun-
kaadóm, természetesen, mint karnagynak.   

Meg tudnád mondani, eddig körül-
belül hány hangversenyt vezényeltél?

Némi összehasonlítási alapot ad az 
az összegzés, amit a doktori disszertáci-
ómhoz kellett mellékelni. Ez a 2007-től 
2012-ig terjedő időszakban a 3 énekkarral 
összesen 155 koncert, ebből 120 hazai, és 
35 külföldi volt, következésképpen a vég-
összeg ennél jóval több.

Néha verset is szoktál mondani szín-
padon. Részedről, nyilván, ez sem ösz-
tönös dolog.

Már alapiskolás koromban szere-
peltem gyakran vers- vagy prózamondó-
ként. Versenyekre is jártam. A legkiemelke-
dőbb eredményt, országos első helyezést, 
Kamenár Évával megosztva, már felnőtt-
ként, tehát az ötödik kategóriában értem 
el a nyolcvanas évek elején Komáromban, 
a Jókai Napokon. Egy másik kerületi ver-
senyen  a második helyen végeztem Ka-

szás Attila mögött, mikor még mindketten 
gimnazisták voltunk.

Beszélgetésünkből is következtetni 
lehet rá, hogy hegedűtől az orgonáig 
többféle hangszeren is játszol. Köztu-
dott, hogy még kántori gyakorlattal is 
rendelkezel.

Hangszereken csak olyan szinten ját-
szom, amilyen a munkámhoz elenged-
hetetlen. A hangszertudás állandó gya-
korlás nélkül nem sokat ér. Mint mondják, 
karvezetőnek a kórus a hangszere, s neki 
magának kell megépítenie a hangszerét; 
minden próba alatt faragni, csiszolni, hogy 
az, szépen szóljon.  

Gondolom, magad is érzed, hogy 
munkád nem hiábavaló. Eddig milyen 
elismeréseket kaptál érte?

Nem álszerénységből mondom, egy 
karnagy számára a sikeres fellépések 
visszhangja áll az első helyen. De mi ta-
gadás, jóleső érzéssel töltik el az embert 
a szakmai és pláne az állami kitüntetések: 
a Szlovák Köztársaság Ezüst plakettje, a 
szlovák kormány-kitüntetés (2002) és a 
Magyar Arany Érdemkereszt (2013). Mind-
kettőt a kórusmozgalomban végzett mun-
kámért kaptam, a Szent László Érdemke-
resztet pedig azért, ami a szívemnek kü-
lönösen kedves, a magyar hagyományok 
ápolásáért. Ezt mondhatom a Mikola 
Anikó-díjról is, amit évente csak egy, a szlo-
vákiai magyar közéletben eredményesen 
munkálkodó hölgy kaphat meg.

Ha nem tüntetik is fel a „Ki kicsodák”, 
te szakképesített gyakorló pedagógus 
vagy. Milyennek látod a mai fiatalok 
halláson alapuló zenei kultúráját?

Erre nagyon nehéz válaszolni, és pláne 
nem lehet általánosítani. Én korábban in-
kább a zene szakos hallgatókkal voltam kö-
zelebbi kapcsolatban, most inkább az óvó-
képzősökkel, tanítóképzősökkel. Azt ta-
pasztalom, hogy egyre nehezebb az igazi 
értékekre megnyitni a fiatalok fülét, szívét, 
legyenek azok akár apáink örökségét kép-
viselő néprajzi, népzenei, vagy keresztény 
értékek, illetve a klasszikus zene tárházai. 
Azért persze vannak kivételek a hallgatók 
közt is – tisztelet nekik!

Meg neked, aki ha eredetileg nem 
is pedagógusnak készültél, de végül az 
lettél, s mind karnagyként, mind tanár-
ként szívvel-lélekkel végzed a nevelői 
munkádat.

Csicsay Alajos
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Az iskola épületét 1924-ben emelték. 
Az új épületben a  tanévet  1925. szep-
tember 1-jén kezdték, ahol magyar 
nyelven folyt az oktatás. A második vi-
lágháború után, 1945-ben anyanyelven 
nem engedélyezték az oktatást, így csak 
szlovák nyelven tanulhattak a községi 
gyerekek. Ekkor 2 osztályban 8 évfo-
lyam, azaz 105 diák látogatta az iskolát. 
Az 1947/48-as tanévben már csak 5 évfo-
lyam, 92 diák tanult, a többiek Szencen 
folytathatták tanulmányikat. 

1950-ben nyílt meg újra a magyar 
tannyelvű nemzeti iskola, egy osztállyal. 
A magyar osztályban 62, a szlovák osz-
tályban 25 volt a tanulók száma. Évtize-
deken keresztül 2 magyar és egy szlovák 
osztály működött az iskolában, majd 
2007-ben megszűnt a szlovák osztály, 
gyermekhiány miatt. 2007-től 3 évig egy 
magyar osztállyal működtünk, ebben az 
évben vettem át az iskola igazgatását 
(hat diákkal). 2010-ben a szülők kérésére 
újra megnyitottuk a szlovák osztályt, 5 
diákkal. Ezzel kapcsolatban álljanak itt 
a Vasárnap cikkének részletei: Köztu-
dott, hogy 1984-ben a hatalom választás 
elé állította a magyar szülőt: vagy meg-
fosztja gyermekét az anyanyelvén való 
tanulás lehetőségétől, vagy szembe-
kerül a politikai hatalommal. A fondorlat 
ellen akkor tízezer ember emelte fel 
szavát, köztük volt Zonctorony csaknem 
egész felnőtt lakossága. Tíz év múlva 
ezért a község megkapta a Pro Probitate 
– Helytállásért kitüntetést. Ma kissé 
más a helyzet. A rendszerváltás előtt 
65 gyermek járt a helyi iskolába; amikor 
2002-ben az önkormányzat átvette az 
intézményt, már csak 32. A folyamatos 
csökkenés után négy éve mindössze 8 
tanuló koptatta a padokat: hatan a ma-
gyar osztályban, ketten a szlovákban. 
Utóbbit be is kellett zárniuk, ám ta-
valy – a megyei oktatási hivatal segítsé-

A mi kis iskolánk!
Zonctoronyi Alapiskola

gyermekeiket, miközben otthon ma-
gyarul beszélnek, magyar zenét hall-
gatnak, magyar adókat néznek a té-
vében. Az „érvényesülési“ vágy, „köny-
nyebb lesz a gyereknek, mivel beszél 
államnyelven“-elmélet és talán a meg-
szokottság „én is szlovákba jártam, szlo-
vákba íratom“ elvén történik mindez. Vi-
szont ami érdekes, ragaszkodnak ahhoz, 
hogy a hitoktató  magyarul is megtanítsa 
az imádságokat gyermekeiknek.“ (http://
vasarnap.ujszo.com/vasarnap/201212/
tajkep/zonctorony-szepulese)

Idén 2 szlovák és egy magyar osz-
tályunk van.  A magyarban 14, a szlo-
vákban pedig 21 diák tanul. Az egye-
düli összevont igazgatású kisiskola va-
gyunk a járásban. 3 tanító, 1 nevelő és 
1 hitoktatóból áll össze a tantestület. Ét-
kezni az óvodába járunk, az iskolaépü-
letben nincs rá lehetőség. A tanítási 
órák után, a napköziben együtt vannak 
a szlovák és a magyar osztályokat láto-
gató tanulók, 2 nyelven folyik a nevelői 
munka. A szlovák tanulók többsége be-
széli a magyar nyelvet, van aki magyar 
nemzetiségű, de van olyan is , aki nem 
tudott egy szót sem, mára már érti a ma-
gyar szót, a magyar diák meg viszont 
gyakorolja a szlovák nyelvet.

Iskolánk épülete 2011-ben jelen-
tősen felújult, az iskola mellett egy mul-
tifunkcionális sportpálya is épült, majd 
a 2012/2013-as tanévben új táblák, 
padok, székek kerültek az osztályokba. 
Mindez  Čermák István polgármester 
úrnak köszönhető. Pályázatok révén 
van kivetítőnk, notebookunk, 11 számí-
tógépünk, TV,  DVD, CD-lejátszók teszik 
könyebbé, színessé a tanítást minden 
osztályban. A sportpályát a tornaórákon 
és a napköziben teljes mértékben ki 
tudjuk használni. Gyakran eljönnek 
a helyi óvodások is, majd késő dél-
után a sportklub használja, akiktől idén 
a Zonctoronyi Vadásztársulattal egye-
temben komoly pénztámogatást kap-
tunk gyermeknapra, melyből a napkö-
zibe új játékokat vásároltunk. Szorosan 
együttműködünk  az óvodával és a Cse-
madokkal. Több ünnepen fellépnek az is-
kola, óvoda tanulói versekkel, dalokkal, 
táncokkal, jelenetekkel: karácsonyi ün-

gével – ismét elindították a szlovák tago-
zatot. … A beköltözött családok cseme-
téiket általában Szencre vagy Pozsonyba 
íratják iskolába, munkahelyükhöz a leg-
közelebbit választva. A mi iskolánkat fő-
ként a zonctoronyi, úgymond tősgyö-
keres lakosok választják. A szlovák osz-
tály megnyitását is a szlovák iskolába 
járt szülők kérvényezték. Őket is szüleik 
szlovák iskolába íratták anno, ezért ter-
mészetesnek tartják, hogy ők is szlovák 
iskolába (nálunk osztályba) íratják 

Zonctorony – Pozsonytól mintegy 30 km, Szenc szomszédságában –  két tele-
pülés, Zonc és Dunatorony, valamint Sóvető major egyesítéséből keletkezett 1943-
ban. Oklevelek a két települést 1253-ban említik először. A két település azonban 
már az egyesítésük előtt is olyan közel volt egymáshoz, hogy pl. a templomot a kettő 
közös határára építették, hogy mindkét faluhoz egyformán tartozzon. 
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nepség, Mikulás, anyák napja, idősek 
napja, újszülöttek köszöntése, falunap, 
Csemadok évzáró, ami öröm a szülőnek, 
a falu lakosságának és a kisdiáknak is.

A magyar diákok összevont osz-
tályban tanulnak. Idén 6 elsősünk, 1 
másodikosunk, 4 harmadikosunk és 3 
negyedikesünk van. Negyedikeseink 
Szencen, a Szenczi Molnár Albert MTNY 
Alapiskolában folytatják tanulmánya-
ikat. A tanítás után angol, sakk és szá-
mítástechnika szakkörön vehetnek részt 
a diákok. 

A tanulás mellett igyekszünk ver-
senyekre is benevezni. Kisebb-na-
gyobb sikerrel részt veszünk a Tompa 
Mihály vers- és prózamondó verse-
nyen, Pitagorász matematikai verse-
nyen, Poznaj slovenskú reč (Ismerd meg 
a szlovák nyelvet) szlovák versenyen, 
sakk-, futó- és gimnasztika versenyeken. 

Télen, mivel nincs tornatermünk 
az iskola folyosóján tornázunk, és 
hogy legyen egy kis téli sportunk is, 
minden év januárjában elmegyünk 
a dunaszerdahelyi jégpályára korcso-
lyázni, ami nagy élmény a gyerekeknek. 

December 13-án, hagyományőrzés-
ként Lucázni járunk a faluba, amit az idő-
sebb korosztály nagyon értékel; van, aki 
meg is hatódik ilyenkor. Gyermeknapkor 
az iskolában szoktunk aludni,  „Meseor-
szágba“ viszem diákjaimat. A mesét sö-
tétedés után adom elő az iskolaudvaron, 
melynek aktív részesei, együtt kalando-
zunk Meseországban. Hol kalóz, hol va-
rázsló, katica, indián, boszorkány… sze-
repét játszom el egy személyben. – Ez 
a legszebb és legjobb gyermeknap! Ne 
menjünk kirándulni, aludjunk az isko-
lában és menjünk Meseországba! – har-
sogják hangosan. Nekem meg ez a leg-
nagyobb elismerés Tőlük!

Természetiskolába éveken keresztül 
a Szenczi Molnár Albert MTNY Alapisko-
lával jártunk, mivel ilyen kis létszámmal 
lehetetlenség lenne buszt fizetnünk, 
sőt a szállást sem tudnánk megoldani, 
ezért köszönet az iskola vezetőségének, 
hogy „befogadnak minket“. Így tanu-
lóink is összeismerkedhetnek a jövendő-
beli ötödikes osztálytársakkal. Színázba, 
könyvtári, múzeumi látogatásra, író-ol-
vasó találkozóra Polák Margit szenci 
könyvtáros szokott minket meghívni, 

amit mindig nagy örömmel fogadunk 
mi is, mint a többi környékbeli kisiskola. 
A környékbeli kisiskolákkal (Hegysúr, 
Réte, Zonctorony) a szenci anyaiskola 
(amit én a gondoskodásuk alapján ne-
vezek így) igazgatósága heti szinten 
tartja a kapcsolatot. Együtt küszködünk 
a kisebb-nagyobb problémákkal, osz-
tozkodunk örömeinkben. 

A szülői közösség aktívan dolgozik, 
legnagyobb bevételük a falunapi ün-
nepségen a büféből és a tombolajegy 
árusításából származik. E bevételekből 
támogatják tanulóink kirándulásait, 
újítják, szépítik az osztályokat.

Jövőre négy kiselsőst várunk a ma-
gyar osztályba és ötöt a szlovákba, ha 
ez az arány így maradna, boldogok len-
nénk! De ma leginkább azon izgulunk, 
egyáltalán megmaradnak-e a kisiskolák! 
Bízunk benne, hogy munkánk nem hiá-
bavaló, és továbbra is mosolygós gyer-
mekek, elégedett szülők lépik át újra és 
újra iskolánk küszöbét!

 Kovács Vincze Lucia, 
 az iskola igazgatónője
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Minden évben gimnáziumunk máso-
dikos diákjai kapnak lehetőséget, hogy be-
pillantsanak Érsekújvár szociális intézmé-
nyeinek működésébe.

Ebben az évben is a karácsony előtti 
utolsó héten valósult meg a II. A és II. B osz-
tályok egynapos szolgálata. A tanulók a 
Csodaország bölcsődében, az Úsmev (Mo-
soly) intézményben, az autista gyermekek 
magániskolájában és a “Vek nádeje”(A re-
ménység kora) szociális otthonba látogattak 
el. A nap folyamán a diákok megfigyelhették 
az ezen intézményekben folyó munkát, 
aktív részesei lehettek a szociális munkának, 
amely akár sorsdöntő is lehet pályaválasz-
tásuk során. A tanulók segédkeztek az in-
tézményekben dolgozóknak, részt vettek 
a fogyatékos és autista gyerekek csoport-
munkáiban, foglalkozásaiban. Ki kell emelni, 
hogy idén, az idősek otthonában nem egye-
sével látogatták meg diákjaink az öregeket, 
hanem csoportosan. A csoport tagjai elbe-
szélgettek az idősekkel, énekeltek nekik és 
azoknak is segítettek, akiknek már nehe-
zebben ment a mozgás, evés és ivás.

Újra jótékonykodtak
a Pázmány Péter Gimnázium diákjai

volt. Számomra azonban egy életre szóló él-
ményt jelentett találkozni és beszélgetni egy 
102 éves nénivel. Sokat tanulhatunk tőle. 
Azonban a legmeghatóbb pillanat mégis egy 
ágyához kötött, vékony, szinte erőtlen né-
nihez kapcsolódik. Elénekeltük a Kis kará-
csony, nagy karácsonyt, amelynek annyira 
megörült (kezében szorongatva gimnáziu-
munk karácsonyi képeslapját), hogy sokan 
sírva is fakadtak ettől. Nagyon megható pil-
lanat volt. Végül ő is énekelt nekünk. Már 
csak ezért is érdemes volt részt vennünk 
ebben, mert a nap folyamán nem csak egy 
arcra sikerült mosolyt csalnunk. Jó volt látni, 
hogy egy kis színt vittünk a hétköznapjaikba. 
Köszönöm a lehetőséget, mivel jót tenni jó, 
és ez most se volt másképp.” (Száz Tamara, 
II. B osztály)

Soóky Zoltán 
Pázmány Péter Gimnázium, Érsekújvár

A tanulók a szociális napra minden 
évben aktívan készülnek. Idén is karácsonyi 
ajándékokat vittek az intézményekbe. Mivel 
gimnáziumunk idén egy nemzetközi környe-
zetvédelmi projektben is részt vesz (ESFALP 
– az európai iskolák egy élhető bolygóért), 
amelynek témája a szemétfeldolgozás, így 
idén újrahasznosított anyagokból hozták 
létre ajándékaikat. A meglepetéseket cso-
portmunkában készítették el szórólapokból, 
kartonpapírból, műanyag palackokból. A 
befejezett ajándékokat az idősek, illetve az 
autista és a fogyatékos gyerekek kapták meg.  

Ugyanezen a héten, csütörtök délután a 
fő téri plébániatemplom előtt – ötödik alka-
lommal – a Korzo Hotel vezetőségének kö-
szönhetően, ételosztásra került sor a város 
hajléktalanjai és szociálisan hátrányos hely-
zetű lakosai között, Horváth tanár úr szer-
vezésében. Az ételosztásban gimnáziumunk 
diákjai is segédkeztek.

Ezek a szociális programok összeségében  
az iskola mindennapjait gazdagítják, színe-
sebbé, változatosabbá teszik azt. A diákok 
az önkéntes tevékenység során érdekes em-
berekkel ismerkednek meg. Olyan készsé-
gekre, képességekre tesznek szert, amelyeket 
az életük során is fehasználhatnak. 

Álljon itt egyik diákunk fogalmazásának 
részlete a jótékonysági napról, aki az idősek 
otthonát látogatta meg: “Elbeszélgettünk az 
ott lakókkal. Sok érdekes és figyelemre méltó 
történetet hallottunk. Volt, aki Franciaor-
szágban született, volt, aki túlélte a világhá-
borút és akadt olyan is, akinek nyolc testvére 

Harmadik éve valósult meg ka-
rácsony előtt a már lassan hagyo-
mánnyá váló, jótékonykodási nap. Az 
önkéntes munka az iskolaprogram 
szerves részeként a 2011/2012-es tan-
évtől a diákokat toleranciára, erköl-
csösebb életszemléletre és a másság 
elfogadására neveli. 

 n Az idősek otthona sok tanulsággal szolgált

 n Az ajándékok újrahasznosított hulladékokból készültek
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A VII. Nemzetközi 
Magyar Feszty 

Műveltségi Vetélkedő 
Az iskolánkban, immár hagyományosan, 2013. de-

cember 11-én, a Feszty Hét keretében megrendeztük a 
műveltségi vetélkedőt. Az idén hét iskola 9 négytagú csa-
pata versengett a Vitéz Nagy János fafaragó művész által 
készített Vándordíjért. Magyarországról három általános is-
kola 4 csapata versenyzett, míg Szlovákiából négy alapis-
kola 5 csapata kapcsolódott be a küzdelmekbe. A nagyon 
jó hangulatú versenyben a csapatok különböző felada-
tokat oldottak meg. 

Mivel iskolánk névadója, Feszty Árpád nemcsak festő 
volt, hanem író is, ezért a feladatok tárháza a magyar 
nyelvtől kezdve a művészeten át, egészen a régi mestersé-
gekig terjedt ki. A vetélkedő első részében minden csapat 
bemutatott egy híres személyt a régiójából. Így többek kö-
zött megismerkedhettünk Katona Mihály földrajztudós, 
Kossányi József költő, Benedek Elek író, Czibor Zoltán 
labdarúgó, Feszty Adolf építész, Pápay József nyelvész és 
Feszty Gyula építész életével és munkásságával is. 

A versenyzőket próbára tette a lassan feledésbe me-
rülő szólások és közmondások felidézése is. Megismerked-
hettek a forradalom és szabadságharc jelentős személyisé-
geivel és eseményeivel is a festményeken keresztül. Közben 
megadott kulcsszavak segítségével verset faragtak Feszty 
Árpádról, Petőfi Sándor: Magyar nemes c. verse alapján, 
szabadon. A vetélkedő befejező részében a régi mester-
ségek kerültek terítékre. A végig izgalmas, fej-fej melletti 
küzdelem végeredménye a következő lett:

1. Feszty Árpád AI,  Ógyalla A  (80pont )
2. Feszty Árpád ÁI, Komárom B (71 pont)
3. Feszty Árpád ÁI, Komárom A (70 pont)
4. Benedek Elek ÁI, Bakonyszombathely 

és Katona Mihály AI, Búcs (64 pont)
5. Pápay József ÁI, Nagyigmánd (62 pont)
6. Kossányi József AI, Szentpéter (59 pont)
7. Corvin Mátyás AI, Gúta és Feszty Árpád AI, 

Ógyalla B (55 pont)
Az öttagú zsűri – Csíziné szül. Feszty Zsuzsanna, dr. Gaál 

Ida, dr. Györgyné szül. Raby Lenke, Varga Zsuzsanna és 
Görbe Márk – felelősségteljesen végezte a munkáját. 
Külön köszönet illeti őket!

Az idei versenyre sikerült további két iskola csapatát is 
beszerveznünk. Köszönöm Pintér Mártának és Samu Ist-
vánnak, hogy vállalták iskolájuk csapatának a felkészítését, 
amellyel emelték a vetélkedő színvonalát. Minden iskola 
csapata szépen felkészülve érkezett a versenyre! Köszönöm!

Az ünnepélyes eredményhirdetésre és a díjak átadására 
az iskolánkban lévő Feszty Emlékszobában került sor a 
híres körkép, a Magyarok bejövetele körbefutó reproduk-
ciója alatt. Ismét azzal a jelszóval búcsúztunk, hogy: „Talál-
kozzunk jövőre is, ugyanitt!”

Vrábel Sándor, főszervező

Karácsonyi játszóház 
Szentesben 

2013. december 14-én, advent közepén egy régi álom vált va-
lóra a szentesi alapiskolában. Régen dédelgetett gondolatból, el-
határozásból tett született, s reméljük, ezzel elindult valami, amit 
aztán évről évre megismétlünk majd, s hagyományt teremtünk. 

A játszóház szervezésének gondolatát a helyi református Ifjú-
sági Csoport tagjai vetették fel, akik legnagyobb részben iskolánk 
tanulói voltak, s ma már egyetemista, ill. érettségi előtt álló fia-
talok. Mi szerettünk volna egy vidám, felhőtlen szombat délelőttöt 
tanulóink és szüleik számára, hogy közösen, együtt készüljünk a 
közelgő ünnepekre. Együtt, egy nagy családként érezzük jól ma-
gunkat, játsszunk, kézműveskedjünk együtt, legyen ez egy benső-
séges, meghitt várakozás! 

Miután terveinket egyeztettük,  jó csapatmunkával mindany-
nyian kivettük részünket a készülődésben: iskolánk tanulói – a 
színjátszókör tagjai – műsorral készültek, pedagógusaink tervez-
gettek, egyeztettek, a helyi Tiszteletes megvásárolta a szükséges kel-
lékeket, sőt, akadtak anyukák, akik saját maguk kézműveskedtek a 
játszóházban.

Meghívást kaptak a karácsonyi játszóházba a helyi óvodások, 
valamint a kisiskolások szüleik kíséretében. Nagyon izgultunk és 
vártuk a szombatot, hisz ez volt az első alkalom, ami nem az isko-
lában, hanem a helyi kultúrházban kapott helyet. Jöttek is a faluból 
kicsik és nagyobbak egyaránt, bár a helyi óvoda gyerekei nagyon 
alacsony számban voltak jelen, amit sajnálattal vettünk tudomásul, 
hisz meggyőződésünk, hogy az óvodáskor legfőbb tevékenysége 
a játék, s ha ezt szervezett körülmények között végzik a gyerekek 
szüleik jelenlétében, együtt töltve pár órát boldogan, s játszanak 
együtt, akkor valami varázslatos dolog jöhet létre. Aki eljött és ott 
volt velünk, az átélhette ezt a  varázslatot.

A nap az iskolások jelenetével indult, akik Mikulás-biroda-
lomba varázsoltak el bennünket, s a jelenet végére a Mikulás is 
megérkezett közénk, aki, miután az ajándékokat kiosztotta, meg-
kért bennünket, segítsünk neki segédeket keresni birodalmába, 
akik majd segítenek az ajándékok elkészítésésében, csomagolá-
sában és kiszállításában. De hogy eldönthesse, kik lesznek se-
gédei, megmérettettek egymással a résztvevők. Versenyeztünk, ját-
szottunk együtt, hangos volt a kultúrház a gyerekek sikoltozása-
itól, nevetésétől, kacajától, s a szülők hangos és boldog felkiáltása-
itól is: „Gyorsabban! Mindent bele, hajrá!“ – hangzottak a vezény-
szavak. Volt széktánc, puzzle kirakás, sorjátékok, stafétajátékok és 
sok egyéb vidámság. Nyertes, persze, az összes résztvevő, s a Mi-
kulás elhatározta, segédeket minden évben már csak  Szentesben 
fog keresni. 

A rövid pihenő után a kultúrház átváltozott  egy „kézműves 
barlanggá“, ahol minden asztalnál különböző karácsonyi varázslat 
készült. A gyerekek szabadon választhattak, hol és mit szeretnének 
készíteni: karácsonyi angyalkát, csengőt, hóembert, esetleg kará-
csonyi üdvözletet. Jó volt látni a lelkesedést az arcokon, a kíváncsi-
ságot, hogyan fog sikerülni a  díszem és otthon kit lephetek majd 
meg vele. A nap végére elkészült az adventi koszorú is.

 Egy pár órára talán sikerült elfelejtenünk a mindennapok 
gondját, baját, nehézségeit és csak egymásra figyeltünk.  A közös 
együttlétek közösséget teremtenek. Egy közösségben pedig sze-
retet van, odafigyelés, megértés. A karácsony is ezt hozza nekünk, 
s én azt gondolom, hogy Szentesben ezen a szombati napon va-
lóban karácsony volt a szívekben és a tettekben is.     

Tokár Rácz Mária
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A tudomány 
nyomában 
(svájci impressziók)
Svájc. Zerge, bércek, szédület. 
Sikló. Major felhők felett. 
Sötétzöld völgyek, jégmező: 
Harapni friss a levegő.

Ezek a Babits-sorok (Messze... messze...) 
sorjáztak emlékezetemben, és Tell Vilmos 
szabadságharcos, nemzeti hős 14. századi 
legendája kísértett, amikor 2013 őszén a 
Rimaszombati, Losonci és Nagyrőcei Járás 

Bajorország természeti szépségeiben nem 
lehetett részünk, de a kora reggeli svájci 
kép kárpótolt bennünket az elmulasztot-
takért. Ausztriát a Bodeni-tónál hagytuk 
el. Idilli alpesi kép tárult elénk: bal oldalon 
zöld lankák, jobb oldalon a tó fenséges lát-
ványa, a fák és a mezők fölött a távolban 
az Alpok hófedte vonulata, cukrozott csú-
csai váltották ki a csodálkozás sóhajait. És a 
babitsi kép bejött!

riumok, ahol a diákok tanárok vezetésével 
maguk végezhetnek kísérleteket és megfi-
gyeléseket. Ez volt az a pillanat, amikor az 
ember – a pedagógus – rádöbben, (többek 
között) miben maradunk el Svájc mögött: 
a tevékenységközpontú kompetenciafej-
lesztés az alapja a tanulmányutaknak, nem 
maga a szórakozás.

A német nyelvű északról a francia 
nyelvű dél felé folytattuk tovább utunkat. 
Többórás utazás után egyszer csak feltűnt 
a Genfi-tó, háttérben a francia Alpok vonu-
lata és a Mont Blanc, ami megigézett. Óh, 
Vajda János és Gina!  A városon áthaladva 
csak a fejünket kapkodtuk: itt tóparti villák, 
ott egy belvárosi botanikuskert, az ENSZ-
székház, a tóparti virágóra és Genf jelképe, 
a vizet magasba lövellő szükőkút…, és a 
város lenyűgözte az autóbuszban utazó kö-
zönségét. Többek között a reformáció em-
lékműve.

Hétfőre három helyszín volt beter-
vezve: az ENSZ-központ, a CERN és kora 
este a város. Az ország semlegessége 
mindig döntő érvet jelentett, hogy nem-
zetközi központok helyszínéül válasszák. A 
19. században itt alapították meg a Nem-
zetközi Vöröskeresztet, melynek központja 
az ENSZ európai központjával szemben ta-
lálható. 1942 óta él a köztudatban az Egye-
sült Nemzetek kifejezés, melyet Franklin 
D. Roosevelt amerikai elnöknek köszönhet 
a világ. A politikai tevékenység központja 
New Yorkba és Washingtonba tevődött át, 
míg a humanitárius és karitatív intézmé-
nyek székhelye és az ENSZ európai irodája 
Genfben maradt. Körutunkat a nagy kon-
ferenciateremben kezdtük és innen tovább 
indulva, bejártuk az új és a régi épületet. Mi-
lyen hasznos és inspiráló is lehet egy épület 
megtekintése! Ennek a látogatásnak itthon 
egy emberi jogokkal foglalkozó tréning lett 
az eredménye, amely igényként a diákok 
részéről  merült fel. Lám-lám, mindennek 
van oka és következménye a gondolkodó 
ember életében!

Második, és utunk legfontosabb állo-
mása a Genf melletti CERN volt. Az Európai 
Nukleáris Kutatási Szervezet kutatóköz-
pontja Svájc és Franciaország határán ta-
lálható. Csoportunk először egy előadáson 
vett rész, ahol megismerkedhettünk az Eu-
rópai Nukleáris Kutatási Szervezet megala-
kulásának körülményeivel, az építkezések 

pedagógusai, sokan az SZMPSZ tagjai, és 
diákok érdeklődő csoportja egy svájci kör-
úton vettek részt, melyet Sebők Valéria szer-
vezett. A kirándulás célja a Genf mellett, a 
föld alatt elhelyezkedő CERN meglátoga-
tása volt. Másodlagos célként a kulturális 
és országismeret gyarapítására is hangsúlyt 
fektettünk. Emellett a tanulmányút nem el-
hanyagolható részét képezte a fiataloknak 
a tudományok iránti motiválása, a világra 
való nyitottságuk megerősítése.

Az 53 fős csoport Rimaszombatból 
2013.  szeptember 21-én, a kora esti 
órákban indult Pozsonyon keresztül a 
pontos órák, a lila tehenek és az alpesi le-
gelők országába. Mindenki izgatott volt, 
mert még senki sem járt közülünk Svájcban. 
Idegenvezetőnk, aki egyetemista és – nem 
véletlenül – fizikát hallgat a Komenský 
Egyetem természettudományi karán, Po-
zsonyban csatlakozott hozzánk. Az útvo-
nalunk Bécsen, Münchenen keresztül ve-
zetett a svájci Winterthurba. Nagy sajnála-
tunkra, az éjszakai utazás miatt Ausztria és 

Winterthurban a svájci Csodák palotáját, 
azaz a Swiss Science Center Technorama-t 
látogattuk meg. Ez nem egy olyan kutató-
központ, ahol tudósok végzik az emberek 
nagy része számára érthetetlen kísérlete-
iket, hanem egy olyan hely, ahol az ideláto-
gató gyerekek és felnőttek, a különleges ki-
állítás egyes állomásait végigjárva, maguk is 
felfedezőkké válhatnak, rácsodálkozhatnak 
a természet törvényszerűségeire. A három-
órás program alatt ki-ki részt vehetett egy 
demonstrációkkal egybekötött előadáson a 
villamosságról, a gázok tulajdonságairól, il-
letve a Föld keletkezéséről. Akik a villamos-
sággal kapcsolatos előadáson voltak, azok 
láthatták működésében a világ legnagyobb, 
2 m sugarú Wimshurst-féle influenciagépét, 
amely akár 700 000 volt feszültséget is 
képes létrehozni.

A svájci diákok többször ellátogatnak 
ebbe az intézménybe, hogy egy-egy, az is-
kolában megismert jelenséget még jobban 
megértsenek. Az intézmény részét képezik 
olyan fizikai, kémiai és biológiai laborató-
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kezdetével, nagyvonalakban a mai infrast-
ruktúrával, a kutatási témákkal, módsze-
rekkel és ezek eszközeivel. Megtudhattuk 
azt is, hogy mely országok vesznek részt a 
munkában, Szlovákiából mely egyetemek 
vannak partneri kapcsolatban a kutatóköz-
ponttal. Megismerhettük a standard mo-
dellt, amely modell szerint a mai ismere-
teink alapján a világ felépül. A standard mo-
dell még hiányzó kísérleti bizonyításaiban 
segítenek azok a kutatások, amelyeket a 
központban az utóbbi években végeznek.

Nagyon sok információt kaptunk első 
kézből, amelyeket csak hosszú kutatás 
eredményeként ismerhettünk volna meg. 
De ezek az információk is elvesztek volna, 
ha közvetlenül nem nézhetjük meg a kísér-
leti berendezések felépítését. Azt tudtuk, 
hogy a most éppen felújítás alatt lévő LHC 
teljesítményt növelő alagútjába nem me-
hetünk le. Igaz, ha működne, akkor sem 
lenne senkinek lehetősége, hogy a fizika 
szentélyét megtekintse. Az alagútban lévő 
eszközöket a CERN mágneseket tesztelő 
részlegében nézhettük meg. A másik hely-
szín, amit meglátogattunk, a gyorsítók 
irányítóközpontja. Ebből a helyiségből irá-
nyítják, illetve hangolják össze a lineáris 
gyorsítók, az SPS 7 km hosszú gyorsítója és 
az LHC működését, hogy a protonnyalábok 
elérjék a fénysebességet megközelítő se-
bességet.

A CERN-ben tett látogatás után követ-
kezett Genf. A tó partján kiszállva megcso-
dáltuk a virágokból épített órát, ami svájci 
pontossággal működik. A tőle nem messze 
álló Monument National – a Genfet és 
Svájcot megszemélyesítő két bronzalak lát-
ható. Ideális hely fényképezkedésre. Jobbra, 
a szoborral szemben, bent a tóban látható 
a Jet d‘Eau, a 140 méter magasra felszökő 
szökőkút. Utunkat az óvároson keresztül 
folytattuk, évszázadok történelmét ma-
gukba szívott épületek között. Sétánk kö-
vetkező fontos helyszíne a reformáció em-
lékműve volt. Kálvin szobrán kívül Bocskai 
István szobrát is felfedeztük. Az emlékmű 

szoboralakjai és domborművei a refor-
mátus egyház legfontosabb svájci és kül-
földi személyiségeit ábrázolják. Bocskai Ist-
vánnak, Erdély fejedelmének szobra azért 
taláható itt, mert jelentős szerepet játszott 
a magyar reformációban. 1606. december 
13-án ő adta át a magyar országgyűlésnek 
a bécsi békeszerződést, amelyben II. Rudolf 
császár vallásszabadságot biztosított Ma-
gyarországon. Az emlékmű a Genfi Egye-
temmel szemben található. 

Hogyan is írta Illyés:

Száznegyvenhármat léptem; ez a hossza
a szobor-sornak. Hírnök, ki megölt
milliók végső tisztelgését hozza,
úgy mentem el a Nagy Gléda előtt.
Kálvin, Knox, Farel, Béza! S bika-fővel
a hadrakelt hit zord hadnagyai;
a Vilmosok! és Coligny és Cromwell 
– ők néztek rám – s a szablyás Bocskay!...

Lemértem a lépteket, látni és emlé-
kezni próbáltam, és máris Vörösmarty Gon-
dolatok a könyvtárban elégiája villant be. 
Megérte a harc? – kérdi a hírvivő, aki száza-
dokat lát vissza, amit a szoborcsoport hősei 
már nem képesek, mert a céljuk, életük az 
adott időben beteljesedett. Gondolatok 
ébredtek, melyek velünk maradtak üzenet-

ként: letűnt századok üzenetei a XXI. szá-
zadnak, melynek mindennapi hőseit az 
atomok parányi részecskéi, a bozonok bű-
völik el. Ám az emlékmű alakjai figyelmez-
tetnek: hogy ott lehetsz, őket ne feledd, 
harcuk is benne van mindennapjaidban! S 
ez elgondolkodtató!

Másnap, hazafelé tartva Svájc fővárosa, 
Bern mellett haladtunk el, tehát tálcán kí-
nálta magát a városnézés, amely benne 
volt az eredeti programban is. A város ne-
vének eredetéről több elmélet is létezik, 
melyek közül több legendákra alapul. A 
legismertebb legenda szerint a városala-
pító Berchtold V. von Zähringen herceg úgy 
döntött, hogy az első elejtett állatról kell el-
nevezni a várost, ami egy medve volt. A bel-
várost az Aare folyó kanyarulata öleli körül, 
mely festői környezetbe helyezi a dombon 
elterülő várost. A városközpont az UNESCO 
világörökség része, nem véletlenül. Sé-
tánkat a belváros szélén, a Nydegg híd híd-
főjénél álló medveveremnél kezdtük, ahol 
élő barna medvéket tartanak, amely a város 
címerállata is egyben. Az óváros széles ut-
cáin sétálva díszes kutak mellett haladtunk 
el. A csillagászati órával is felszerelt órato-
rony szintén mesterműnek számít. Az Aare 
folyó felett átívelő hídon átkelve, a Műcsar-
nokban megtekintettük az Einstein-kiállí-
tást.

Búcsút intettünk Bernnek, a med-
véknek, és telve érzésekkel, gondolatokkal, 
elhatározásokkal, tudással, barátokkal való 
beszélgetésekkel, hazafelé vettük utunkat. 
Egy nagyon tartalmas tanulmányi kirándu-
láson vehettünk részt, amely újabb célok 
kitűzésére ösztönzött minket. Egyben arról 
is meggyőzte a résztvevő pedagógusokat, 
hogy a jól megszervezett és színvonalas 
programot kínáló tanulmányi utak szerves 
részét képezhetik az iskolák életének, nem-
csak mint motivációs eszközök, hanem 
mint a tanulás nem formális módjai is, 
amely kihívások elé állít(hat)ja a diákságot. 
Köszönet érte a szervezőnek!

Ádám Lilla 
a rimaszombati Tompa Mihály 
Református Gimnázium tanára
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ha tévedéseit, baklövéseit, fordítói fer-
dítéseit helyre teszik. Ahhoz, hogy az 
ember eljusson a tudomány és a nyelv 
együttes tiszteletéig, rendhagyó pályát 
kell befutnia.

Csuka Gyula 1940. július 30-án 
Csiffáron, a magyar–szlovák nyelvha-
táron született. Annak a nemzedéknek 
a tagja, amelyik – külső kényszer ha-
tására – idegen nyelvű iskolában volt 

Pedagógusfórum  n  Szellemi örökségünk

Valahányszor anyanyelvünk tiszta-
ságáról, idegen behatások elleni védel-
méről van szó, az ember ösztönösen 
a nyelvészekre gondol. Hiszen ki más 
lehetne méltó őre gondolataink ma-
gyaros, szabatos, pontos és tömör ki-
fejezésének? Ez a szemléletmód nem-
csak gondolkodásunkra nyomja rá bé-
lyegét, hanem mindennapi életünkre is: 
a kor változásával párhuzamosan száz-
számra jelennek meg az idegen kifeje-
zések nemcsak a köznyelvben, hanem 
elsősorban a tudományos és műszaki 
kifejezések területén, amelyek döntő 
többsége – érthető módon – bekerül 
az ismeretterjesztő munkákba és a tan-
könyvekbe is. Áldatlan állapot egy adott 
kifejezés szolgai átvétele. Emiatt előbb-
utóbb kialakul magyarított változata, 
amely – ha szerencsés csillagzat alatt 
született – akár meg is gyökerezhet. Az 
idők teltével és a helytől függően aztán 
akár olyan változatok is születnek – kü-
lönösen kisebbségi közegben –, ame-
lyektől olykor égnek áll az ember haja. 
Különösen a tankönyv érzékeny te-
rület: ha egy adott fogalmat helytelen 
formában rögzít a diák agya, értetlenül 
áll a helyesen megírt cikk, közlemény, 
tudományos munka előtt. Emiatt is el-
sőrendű fontosságú azoknak a nagy fel-
készültségű szakembereknek a mun-
kája, akik – mindennapi tevékenységük 
mellett – feladatuknak tekintik az anya-
nyelv védelmét, pallérozását, művelését 
a szakkifejezések területén. E lelkes ér-
telmiségiek közül kiemelkedik Csuka 
Gyula, aki immár fél évszázada konok 
következetességgel látja el e hálátlan 
feladatot. Mert aki azt hiszi, hogy az 
érintettek megköszönik jóindulatú fi-
gyelmeztetését – tisztelet a kivételnek–, 
alaposan téved. Tájainkon ugyanis 
szinte fehér hollónak számít, aki örül, 

Az anyanyelv 
konok szeretete
Csuka Gyula életének pályája

ötven könyvet elolvasott. Közben 
– amint alkalma nyílt rá – negyedikes 
korától már magyar alapiskolában foly-
tatta tanulmányait. Az elején komoly 
nehézségekkel küzdött, még bukásra is 
állt, viszont szorgalmának köszönhe-
tően egyre jobb eredményeket ért el, a 
nyolcadik osztályt már kitüntetéssel vé-
gezte. Ezt követően az azóta megszűnt 
komárom-gadóci Mezőgazdasági Kö-
zépiskolába jelentkezett. Érettségijét 
1959-ben szerezte meg. A harminckét 
tagú osztályból hárman jelentkeztek a 
nyitrai mezőgazdasági főiskolára.

Mivel nem szerette volna a család 
költségvetését megterhelni, Csuka 
Gyula úgy határozott, hogy saját erőből 
teremti elő tanulmányai költségét. 
Részben a nyári szakmai gyakorlato-
kért kapott fizetéséből, részben pedig 
főiskolai demonstrátori tevékenysé-
géért kapott jutalomból fedezte kiadá-
sait. A nyelvhelyességi problémák már 
élete korai szakaszában meghatározóak 
lettek számára. Ennek első lépcsőfoka-
ként másodikos egyetemista korában 
a tankönyvek alapján összeállította a 
szlovák–magyar genetikai szótárt. 

A tudomány iránti elkötelezettsége 
is aránylag gyorsan meghozta a gyü-
mölcsét: már harmadikos egyetemis-
taként részt vehetett a diákköri kon-
ferencián, amelyen negyedikes és ötö-
dikes hallgatók szerepeltek. A sertések 
színének öröklődéséről adott elő. A 
kor sajátos viszonyainak megfelelően 
ugyan a témát a hagyományos, mendeli 
módon dolgozta fel, viszont kénytelen 
volt a Szovjetunióból importált, micsu-
rini elvek alapján tálalni. 

Tanulmányait 1964-ben fejezte be, 
de ezt megelőzően aspirantúrára – a 
mai PhD elődje – jelentkezett. Korábbi 

kénytelen elsajátítani a legalapvetőbb 
ismereteket. Nem szülői tévelygés 
okán, akik alaptalanul azt hitték volna, 
hogy gyermekük jobban érvényesül, ha 
államnyelven szerzi meg a műveltséget: 
a sovén hatalom dühöngése mérte ki rá 
ezt a megpróbáltatást. Anyanyel vének 
tökéletes elsajátításához a mesék nyi-
tották meg az utat: Az Ezeregyéjsza-
kából ismerte meg a magyar ábécét, a 
népmesékből őseinek gondolkodás-
módját. Olyannyira rákapott az olva-
sásra, hogy nyolcadikos koráig száz-
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dalmát is ebben az időben jegyeztette 
be.

A fogyasztó számára a kacsa leg-
értékesebb része az omlós máj. Csuka 
Gyula több fajta egyedeinek kereszte-
zésével elérte, hogy a korábbinál na-
gyobb máj fejlődjön ki e szárnyasnál. 
Ezenkívül feladatának tekintette az 
egyes fajok és hibridek elválasztását, 
genetikai jellemzőik meghatározását. 
E téren a legnagyobb elismerést azzal 
kapta munkája, hogy a Prágai Károly 
Egyetem Orvosi Kara meghívta elő-
adónak az öröklődéstan oktatására.

Eddig két szabadalmat jegyez: a szár-
nyasok genetikai anyagának konzervá-
lásáról szólót és a tojás többhónapos fa-
gyasztására vonatkozót, amely lehetővé 
teszi, hogy a tojás akár fél év múltán is 
megőrizze eredeti tulajdonságait.

Csuka Gyula a magyar közösség 
szolgálatát mindig is elsőrendű felada-
tának tekintette. Erről nemcsak főis-
kolás korában szerkesztett genetikai 
szótára tanúskodik, de a későbbiek fo-
lyamán négynyelvű: magyar–angol–
szlovák–cseh tudományszervezési, 
egyetemi oktatói szótárt is összeállított.

Lelkes nyelvhelyességi cikkeinek 
eredményeképpen 1984-től 1990-ig – 
megszűnéséig – a Csemadok Termino-
lógiai Szakbizottságának elnöke volt. 
Ekkor kerültem vele – e testület tag-
jaként – közelebbi kapcsolatba és is-
mertem meg karakán egyéniségét. Egy-
kori tevékenységünkre való emlékezés 
alkalmával felvetődik a kérdés: vajon 
tisztában vannak-e mindazok, akik a 
kilencvenes évek elején elvakult táma-
dásokat vezettek a Csemadok ellen (fel-
számolását tűzve ki célul) hogy milyen 
romboló munkát végeztek? Hány tucat 
szakember – juttatás nélküli – önkéntes 
munkáját taposták a sárba? Tudato-
sítják-e, hogy ki néz vissza rájuk a tü-
körből?    

A kassai Kazinczy Napokon első-
ként foglalkozott a tankönyvfordítás 
kérdéseivel, napjainkig négytucatnál 
is több publikációról közölt kritikát, 
szakvéleményt, amit az érintettek nem 
éppen lelkesen fogadtak. 

Tájainkon, sajnálatos módon még 
a fordítók egy része is azt hiszi, hogy 
tevékenységükhöz elegendő eszköz a 
szótár. Miután több mint harminc év 
alatt a szakfordítók szövetségének tag-

Szellemi örökségünk  n  Pedagógusfórum

kutatómunkája és eredményei alapján 
hármójuk közül elsőként vették fel a 
Csehszlovák Tudományos Akadémia 
liběchovi Állatélettani és Genetikai Ku-
tatóintézetébe. 

Tevékenységének ebben a sza-
kaszában az egyetem brünni tan-
székén a csirkék enzimgenetikáját ku-
tatta, amelynek keretén belül több en-
zimrendszert felfedezett. Felismeré-
seit a Folia Biologica prágai szaklapban 
angol nyelven publikálta, amellyel fel-
hívta magára a szakma külföldi műve-
lőinek figyelmét, ennek eredményeként 
1968-ban meghívták előadónak a vér-
csoportok és az enzim genetika kérdé-
seivel foglalkozó varsói európai kong-
resszusra. Fél évvel később Franciaor-
szágban, majd hamarosan Japánban is 
megtalálták az általa felfedezett enzi-
meket. Viszont a nemzetközi porondra 
való kilépésének áldásos eredménye-
ként mindkét ország kutatói hivat-
koztak az ő eredményeire. A következő 
húsz évben ötven tanulmányban, szak-
dolgozatban jelölték meg forrásként 
Csuka Gyula eredményeit, aki végül e 
témakörben 1969-ben védte meg disz-
szertációját. Genetikai kutatásain belül 
öt enzimrendszert fedezett fel, a po-
zsonyi angol nyelvű biológiai szakfolyó-
iratban elsőként publikálta azt a felisme-
rést, hogy a fejlődésben levő csirkékben 
előfordul a haptoglobin juvenalis nevű 
enzim, amely – mint azt neve is mutatja 
– csak fiatal állatokban található meg, a 
későbbiek folyamán eltűnik.

A kor szokásainak megfelelően a 
végzősöknek kijelölték jövendő mun-
kahelyüket, ennek keretén belül Csuka 
Gyula 1968-tól a nyitrai mezőgazda-
sági főiskola genetikai tanszékére ke-
rült, ahol szövettant – citológiát – ta-
nított. Közben részt vett a budapesti, 
majd 1972-ben a bécsi kongresszuson 
is, ahol a baromfifélék szaporításának a 
kérdéskörét taglalta.

Tudományos eredményei alapján 
csak idő kérdése volt, hogy mikor 
válik főállású kutatóvá. Ez 1971-ben 
következett be, amikor kinevezték a 
Dunaivánkai Baromfitenyésztési Ku-
tatóintézet tudományos főmunkatár-
sának. Az itt töltött tizennyolc év alatt 
elsősorban a kacsák szaporításának 
kérdéseivel foglalkozott, két szaba-

jaként kéttucatnyi művet átültettem 
magyarra, szerénytelenség nélkül ál-
líthatom: tévúton jár, aki ezt hiszi. 
Egyetlen út van, amit Csuka Gyula is 
zsenge korától követett: végig kell ol-
vasni egy magyar tankönyvet ugyan-
arról a témáról, amiről a lefordítandó 
mű szól, ezt követően már csak össze 
kell vetni az egyes fogalmakat. Ekkor 
könnyen elkerülhetők az olyan baklö-
vések, mint amelyik mintapéldányával 
szaklektorként az egyik középiskolai 
tankönyv kéziratában találkoztam: na-
gyon alacsony hőmérsékleten – a szup-
ravezetés állapotában – a fordító sze-
rint az elektronok párosodtak, párba 
rendeződés helyett. Nyilvánvaló, hogy 
az élénk fantáziájú kamaszok ennek ol-
vastán elképzelték volna, hogy az ilyen 
aktusból milyen kis részecskék jönnek 
a világra, csakhogy nem ez volt mű 
szerzőjének a célja. Az igényesség nem 
luxus, ezen a téren alapkövetelmény. 
Csuka Gyula – talán optimista naivi-
tásának köszönhetően – úgy gondolja, 
hogy ez mások számára is természetes. 

A bibliai mondás rá is érvé-
nyes: nem lehet próféta a saját hazá-
jában. Ennek megfelelően munkássá-
gának méltó elismerését is külföldről, 
a tengerentúlról kapta meg: az IBC 
(International Biographical Centre – 
Nemzetközi Életrajzi Központ) Camb-
ridge besorolta a huszadik század két-
ezer legjelentősebb alkotójának a galé-
riájába, a New Yorki Tudományos Aka-
démia négy szakosztálya választotta 
meg a tagjának. 

Bár napjainkban nyugdíjas éveit 
tölti, ez nem jelenti, hogy immár a het-
venötödik életéve felé közeledvén sem-
mittevésben telnének napjai. Ahogyan 
maga vallja: mindig feladatának tekin-
tette a közjó szolgálatát. Esetében ez a 
nyelv helyes használatáért, a megfelelő 
szakkifejezésekért vívott küzdelmet je-
lenti. Talán egykor eljön az idő, amikor 
az érintettek is megértik: értük harag-
szik, nem ellenük. Legfőképp pedig: te-
vékenységével édes anyanyelvünket, a 
tiszta magyar gondolatot, a magyar-
ságot szolgálja.

Ozogány Ernő
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Valószínűleg sokan gondolkodnak hasonlóan (s ez alól nem 
képez kivételt e sorok írója sem) a magyar televíziózás törté-
netének egyik klasszikusáról, A Tenkes kapitánya című, tizen-
három részes ifjúsági tévésorozatról, melyet éppen fél évszá-
zada, 1964 januárjában kezdett el sugározni a Magyar Televízió.

Az első magyar kalandfilmsorozat forgatókönyvét Örsi 
Ferenc kisfia unszolására kezdte el írni, 1963-ban. A főhőst ala-
kító Zenthe Ferencnek a Népszabadságban 2002-ben megje-
lent visszaemlékezése szerint, a Magyarországon is elterjedőben 
levő televízióban éppen Schiller Tell Vilmos című drámájának 
filmes változata futott, amikor egy alkalommal Örsi Ferenc fia 
az alábbi kérdést szegezte a forgatókönyvírónak: „Apa, ha te író 
vagy, miért nem írsz olyan filmet, mint a Tell Vilmos?” Örsi ko-
molyan vette a dolgot, és néhány hét alatt megírta A Tenkes ka-
pitánya hat részét. Bevitte a tévébe, ahol arra kérték, legyen a mű 
tizenhárom részes – erre a forgatókönyvíró folytatta a munkát. 

*
A történet az 1703–1711-ben lezajlott Rákóczi-szabadság-

harc diadalmas periódusa idején játszódik Dél-Baranyában. 
Egy balul sikerült csata után a sebesült Béri Balogh Ádám bri-
gadéros azzal bízta meg a jobbágysorból kuruc tisztté avanzsált 
Eke Mátét, hogy a Villányi-hegyek környékén élő szegénylegé-
nyek segítségével állandóan törjön borsot a siklósi vár parancs-
nokává frissen kinevezett, nagyravágyó báró Eberstein Eckbert 
császári ezredes és emberei orra alá. A fiatal kuruc tiszt, aki ha-
marosan felveszi a Tenkes kapitánya hangzatos álnevet, a pa-

Vér helyett furfang
„Gyermekkorom egyik megunhatatlan kedvence. Ötven éve készült, fekete-fehér, a szereplők közül alig él már valaki, de 
mégis örökéletű ez a sorozat, generációk nőttek fel rajta. (…) A kis szerepekben is élvonalbeli színészek játszanak, meg-
adva ezzel a rangját, pedig ’csak’ egy ifjúsági tévésorozatról van szó.” 

(Egy kommentelő véleménye a PORT.hu internetes újságban – 2013 karácsonyán)

rancsnak maradéktalanul eleget tett. Hű társai, a fokosára, ka-
rikás ostorára és pipáira mindig büszke Buga Jakab, a furfangos 
öreg paraszt, Siklósi bácsi, valamint további, alkalmi segítők 
közreműködésével állandó izgalomban tartotta a siklósi vár 
helyőrségét. A vége természetesen „happy end”. A kurucok a ti-
zenharmadik részben a sebesüléséből felépült Béri Balogh ve-
zetésével az eszéki útnál lezajlott csatában visszavágtak a laban-
coknak az első epizódban elszenvedett vereségért, és bevonultak 
a siklósi várba, melyet időközben a furfangos Eke Máté embere-
ivel már elfoglalt. A vár addigi parancsnoka, a kétségbeesett csá-
szári ezredes egy emeleti ablakból még megpróbált puskaporral 
teli hordót dobni az ünneplő kurucok közé, ám ezt a főhős egy 
jól célzott lövéssel megakadályozta.

*
A sorozat bemutatását Magyarországon óriási érdeklődés 

előzte meg. A korabeli lapok csaknem mindegyike tudósított 
a forgatás körülményeiről. A hangulat fokozásában a Film, 
Színház, Muzsika című folyóirat járt az élen, amelyik részletesen 
tájékoztatta a nagyérdeműt az eseményekről.

A filmet Fejér Tamás rendező és csapata 1963-ban forgatta. 
A felvételek jelentős része autentikus helyen, a siklósi várban és 
környékén készült. Mezei István operatőr és segítői rögzítettek 
jeleneteket még a Budaörs közelében fekvő Farkas-hegyen, a vá-
rosligeti Vajdahunyad várában is. A kocsmajelenetek felvéte-
lére, amelyekben a sorozat bővelkedik, a Balatonhoz rándult le a 
stáb. Fejérnek kiváló színészgárdát sikerült összehoznia az első 

 n Dudva úr bajban: előtte Buga Jakab, mögötte a Tenkes kapitánya

 n Egy kis rögtönzött lőgyakorlat: a kapitány és szerelme, Veronika

50 évvel ezelőtt történt
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magyar kalandfilmsorozat elkészítéséhez. A főbb szerepeket 
Zenthe Ferenc (Eke Máté, a Tenkes kapitánya), Szabó Gyula 
(Buga Jakab), Molnár Tibor (az öreg Siklósi), Vajda Márta (Szé-
kely Veronika), Pécsi Ildikó (Rózsa, a cigánylány), Ungváry 
László (Eberstein Eckbert ezredes), Krencsey Marianne 
(Eberstein Amália), Bazilidesz Zoltán (Bruckenbacker Alfonz 
kapitány), Szilágyi István (Pityik őrmester), Gera Zoltán (Dudva 
György, az áruló kocsmáros) alakították. Ám még az epizódsze-
repekben is olyan neves művészek voltak láthatók a képernyőn, 
mint Tordy Géza, Madaras József, Kibédi Ervin, Kovács Károly, 
Kautzky József, Juhász Jácint stb. 

A színészek és a filmet készítő szakmai stáb tagjai máig sze-
retettel emlékeznek vissza a fél évszázaddal ezelőtt történtekre. 
Sommer Katalin maszkmester például így beszélt a forgatásról 
a Múlt-kor Történelmi Magazin 2013. évi téli számában a Varga 
Nóra Borbála által publikált, A Tenkes kapitánya – Egy legendás 
tévésorozat kulisszatitkai című írásban: „A forgatás idejére le-
költöztünk Siklósra, lent voltunk majdnem két hónapig. Úgy él-
tünk, mint egy nagy család.” Pécsi Ildikó színésznő pedig a kö-
vetkezőket mondta a siklósi napokról: „Valahogy mindenre volt 
idő, nem kellett rohanni, jó volt a szervezés, a környezet.”

Ami gondot jelentett az alkotóknak, az a rendkívül szűkös 
költségvetés volt. Az első és az utolsó epizódban látható na-
gyobb csatajeleneteket például az 1953-ban készített Rákóczi 
hadnagya (rendezte: Bán Frigyes) című filmből „emelték át”.

*
Vujicsics Tihamér jellegzetes filmzenéjének első taktusai 

1964 januárjában csendültek fel először a tévékészülékkel már 
rendelkező magyar családok otthonaiban. A közönség körében 
óriási sikere lett A Tenkes kapitányának. Annak ellenére, hogy 
az ifjúságnak készült, a felnőttek is szívesen nézték együtt a gye-
rekeikkel a tévésorozatot. Azonban, ahogy az gyakran lenni szo-
kott a művészeti alkotásokkal kapcsolatban, a közönség és a kri-
tikusok véleménye ezúttal sem találkozott minden esetben. Az 
ítészek abban egyetértettek, hogy a tévésorozat díszletei, jel-
mezei, maszkjai messze meghaladták az 1960-as évek techni-
káját, ám felrótták a készítőknek a filmben keletkezett „drama-
turgiai légbuborékokat”, amik elsősorban a sorozat elnyújtá-
sából adódtak. A kritikusok egy része szerint hiányoztak a krí-
zisjeleneteket bevezető és levezető részek, ugyanakkor máshol 
az alkotók túlrészletezték a jeleneteket. Sok a filmben az agyon-
ismételt motívum – így az ítészek.

A nem minden esetben pozitív kritikusi vélemények elle-
nére A Tenkes kapitánya elindult hódító útjára. Magyarország 
után népszerű lett a keleti blokk több országában is. Az NDK-
sok kimondottan szerették. Észtország fővárosában, Tallinban 
máig működik egy étterem, mely A Tenkes kapitánya nevet vi-
seli, ahol állandóan futnak az első magyar kalandfilmsorozat 
egyes epizódjai.

Magyarországon, a tizenhárom epizódból álló sorozat 
alapján 1965-ben kétrészes mozifilm készült. Örsi Ferenc a té-
vésorozat forgatókönyvéből 1967-ben ifjúsági regényt írt – a 
könyvet német, litván és cseh nyelvre is lefordították. 2009-ben 
a műből musical készült, amelyet a siklósi várban mutattak be, 
Balikó Tamás rendezésében, neves művészek közreműködé-
sével. A Tenkes kapitányát 2013 őszén a Honvéd Táncszínház is 
műsorára tűzte.

*
Hogy mi a kuruc-labanc küzdelmeket bemutató filmsorozat 

máig tartó népszerűségének titka? Ezt talán legjobban azok a 
nosztalgiázó siklósiak fogalmazták meg, akik 51 évvel ezelőtt, 
a forgatások idején együtt lélegeztek a Tenkes színészeivel és al-
kotóival, 2002-ben pedig ott voltak a városukban létrehozott, 
A Tenkes kapitánya panoptikum megnyitóján. Szerintük a siker 
titka „a film bájos humorában keresendő”. S hogy a történetben 
nincs a mai filmek jelentős hányadában látható rengeteg kegyet-
lenkedés és vér, ellenben a csavaros eszű kurucok és segítőik 
inkább furfanggal győzik le az egytől egyig bugyutának ábrá-
zolt labancokat. Tegyük hozzá, akik a filmben a „béketáborral” 
szembenálló Nyugat megtestesítői voltak. Mert hát a hideghá-
ború is bele volt azért csempészve egy parányit az első magyar 
kalandfilmsorozatba.

Pelle István

Történelmi évforduló  n  Pedagógusfórum

 n „A végén csattan az ostor, ezredes!”

 n A filmben az egyik leggyakrabban elhangzott mondat: 
„Eckbert, már megint hogy néz ki?”
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Főhajtás 
Ág Tibor 

emléke előtt
Tudtuk, hogy beteg, tudtuk, hogy egészségi állapota egyre 

romlik, ennek ellenére fájdalommal vettük az egykori harcos-
társa, Takács András által a világhálón közölt hírt: „Nyolcvan-
ötödik életévében visszaadta lelkét Teremtőjének Ág Tibor kar-
nagy, a felvidéki magyar ének- és zenekultúra, a népdalgyűjtés 
kiemelkedően jeles személyisége, az egységes magyar népdal- 
és zenei kutatás területén rendkívül eredményes munkát vég-
zett tudományos kutató.” 

Nagy lett a veszteségünk! Hiszen Ág Tibor személyében az 
egyik legmesszebbre világító, utat mutató fáklyavivőnket ve-
szítettük el. Ő már egészen fiatal kora óta mindig elöl járt. Éle-
tének javarészét a népzenei gyűjtőmunkának szentelte. Cso-
dálatra méltó (a gyakori gáncsoskodásokat is legyőző) erős 
akarata, az a kitartó munka, amelynek eredménye mintegy 
húszezer daladat egység, amelynek közreadása, reméljük, foly-
tatódik. A népdalkutatók nyomában Szlovákia magyarlakta 
vidékén című munkájában olvashatjuk: ,,55 évvel ezelőtt in-
dultam első népdalgyűjtő utamra,  Kodály Zoltán nyomában...”, 
vagyis, az ifjú Ág Tibor számára Kodály Zoltán volt a példakép, 
az utat mutató fáklyavivő. Bizonyára a kodályi tanítás – ,,Addig 
van nép, míg dal van.” vagy: ,,És mint ékszer is holt kincs a láda 
fenekén, életet akkor kap, ha viselik: a népdal is mennél töb-
beké lesz, annál nagyobb lesz világító és melegítő ereje.” – ve-
zérelte őt egész életében, gyűjtő útjain, népdalgyűjteménye-
inek közreadásában, előadásain, a népdalkörök megalapítá-
sakor és szervezői tevékenységében is. Népe és népe dalainak 
éltetése volt a célja 1968-ban is, amikor (egy évvel megelőzve a 
magyarországi népzenei vetélkedőt, a Röpülj pávát), idehaza az 
ő kezdeményezésére indult el (s tart napjainkig) a Tavaszi szél 
vizet áraszt népzenei mozgalom – népzenei vetélkedő. 1980-tól, 
hosszú éveken át Dunaszerdahelyen volt néprajzi szakelőadó. 
1989-ben ott volt a Szlovákiai Magyar Néprajzi Társaság in-
dulásánál, amelynek tiszteletbeli elnöke lett; hiszen 1969-ben 
a szervezet elődjének, a Csehszlovákiai Magyar Néprajzi Tár-
saságnak is (többedmagával) alapítója volt. Bár múltak felette 
az évek, sokak Tibor bácsija fáradhatatlanul dolgozott, ren-
dezte és rendszerezte az általa gyűjtött zenei anyagot – élete vé-
géig a Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet Népzenei Adat-
tárának szakmai Tanácsadója volt –, és emellett szerető szi-
gorral tartotta kezét zenei életünk pulzusán. Tőle bármikor ta-
nácsot, segítséget kérhetett és kapott egyén, csoport – Kodály 
Napokat, Csengő Énekszót – szervező. Ő volt az ötletgazdája és 
szakmai irányítója az idén már 7. alkalommal a Bíborpiros szép 
rózsa címmel megrendezésre kerülő, szlovákiai magyar népze-
nekedvelők és -művelők országos seregszemléjének, vetélke-
désszerű megmérettetésének is. A válogató bizottság tagjaként 
járta a Felvidéket Csallóköztől a Bodrogközig; ügyelt arra, hogy 
a résztvevők csak tiszta forrásból merítsenek, hogy minél több 
érték kerüljön azok műsorába, hogy a „kincs” ne maradjon a 
„láda fenekén”, hogy többen élvezhessék a népdal, a népzene 
„világító és melegítő erejét”. Életművét rangos elismerésekkel 

díjazták: Kodály emlékérem (1982); Márai Sándor Alapítvány 
– Nyitott Európáért Díja (1997), Komárom város díszpolgára 
(1998); Pro-Probitate díj (1998); Pro Urbe Nagymegyer (2001); 
a Szlovák Köztársaság Ľudovít Štúr-díja (2002); Posonium Iro-
dalmi Életmű-díj (2000); Kóta Díj, Életmű kategória (Budapest 
2006); Magyar Köztársaság Érdemkereszt (2008); a Nagyszom-
bati (Trnava) kerület Elnöki Díja (2008); Vass Lajos-emlék-
plakett (Komárom, 2009); Csodaszarvas-díj (Szlovákia, 2012); 
Harmónia Szlovákiai Magyar Zenei Díj, Életmű-díj kategória 
(Dunaszerdahely 2013). 2012-től volt a Magyar Kodály Tár-
saság tiszteletbeli tagja és a Magyar Művészeti Akadémia tagja.

Közelebbi, szorosabb kapcsolatba a kilencedikes zenei ne-
velés tankönyv írásakor kerültünk, azután, hogy engedélyezte: 
az ő munkásságáról is írjak. Féltem, hogy elutasít, de az ellenke-
zője történt: készségesen tett eleget minden kérésemnek; szinte 
barátjául fogadott. Amíg egészségi állapota engedte, eleget tett 
meghívásaimnak is, több alkalommal megtisztelte jelenlétével 
kórusom, a GAUDIUM vegyes kar által rendezett adventi hang-
versenyeinket és a VOX HUMANA, komáromi énekkari fesz-
tiváljainkat is. Ez számomra nagy elismerés és nagy öröm volt. 

Személyesen utoljára 2013. február 23-án, a Harmónia díj-
kiosztón találkoztunk Dunaszerdahelyen, ahol gratuláltam neki 
a Harmónia életmű díjához. Nagy öröm volt számomra ez a 
találkozásunk, mert nagyon boldognak láttam őt. Tibor bá-
tyámmal májusban beszéltem utoljára: én kaptam feladatul, 
hogy a Csengő Énekszó szervezőbizottsága nevében kérjem 
meg őt: tisztelje meg jelenlétével a jubileumi XV. Csengő 
Énekszó szereplőit és szervezőit. 

Sajnos, ez volt az utolsó beszélgetésünk, mert Tibor bátyám 
a fesztiválon már nem tudott jelen lenni. 

Isten veled, Tibor bátyám! Mindent köszönünk, amit ér-
tünk tettél, amit Tőled kaptunk! Én meg vagyok győződve róla, 
hogy Te életműveddel mindenképpen ott vagy azok között, 
akikről így írt a költő:

„Nem hal meg az, ki milliókra költi
Dús élete kincsét, ámbár napja múl, 
Hanem lezárván, ami benne földi
Egy éltető eszmévé finomul.”

Drága Tibor bátyám, sokak szeretett Tibor bácsija, nyugodj 
békében!

Stirber Lajos
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A példa ereje

Az udvardi magyar közösséget Illyés 
Gyula idézett hitvallása ihlette, amikor 
2003-ban az iskola felvette a falu egykori 
kiemelkedő személyisége, Majthényi Adolf 
plébános, jogtudós és szabadságharcos, a 
közoktatás, a művelődés és a haladás me-
cénásának nevét. Majthényi Adolf méltó 
példakép, mindig az igaz értékek követője 
és védelmezője volt. 

A közoktatás terén kifejtett munkás-
sága maradandó értékű községünk törté-
nelmében. 

A 19. században felvirágoztatta a római 
katolikus elemi iskolát, bevezette a vasár-
napi iskolát, amely bizonyos vallási és vi-
lági továbbképzést jelentett akkor, amikor 
még ismeretlen volt az általános iskolai to-
vábbképzés. Számos esztendőn át a kerü-
leti iskolai felügyelő tisztségét töltötte be, 
hathatósan befolyásolta az egész régió ok-
tatásügyét. Jeles hazafiként vett részt az 
1848–49-es szabadságharcban. Udvardon 
ő irányította a nemzetőrség szervezését. 
Bár fegyvertelenül, de elszántan szolgálta a 
szabadságot és a függetlenséget. Elfogták, 
börtönbüntetésre ítélték. Szabadulása után 
Udvardra visszatérve, hálája jeléül megál-
modta az udvardi Kálváriát. Ezt a helyet 
választotta később végső pihenőhelyéül. 

Az iskola oktatói és tanulói a névadó 
szellemiségét követik.  A pedagógusok 
mindig vállalták és tették a dolgukat, for-
málták a falu közösségét: színdarabokat, 
népi táncokat, műsoros- és nótaesteket ta-
nítottak be. 

Az évtizedek során többször változott 
az iskola arculata, azonban soha nem hi-
ányzott az iskola nevelési tervéből az ok-
tató-nevelő munka színvonalának emelése, 
a tanítók szakmai továbbképzése, az is-
kola anyagi, technikai ellátottságának biz-
tosítása. Ezért tanulhattak a diákok már 
1966-ban modern nyelvi laboratóriumban, 
végezhettek érdekes fizikai és kémiai kí-
sérleteket. Ezért rendelkezhetett az iskola 
– elsőként a járásban – filmfelvevő kame-
rával, film- és fénykép-laboratóriummal s 
a legmodernebb didaktikai eszközökkel. 
Ezért működhetett már 1987-ben számí-
tástechnikai kör és számos szakkör. Sok 

elismerő oklevél, díj bizonyítja diákjaink 
eredményeit, járási, kerületi és országos 
győzelmeit. Szép sikereket ért el a Vad-
virág hagyományőrző csoport, valamint a 
Duna Menti Tavaszra többször is eljutott a 
Nyitnikék színjátszó csoport. 

A 1960-as években épült iskola 2004-
ben felső szintet kapott, így kerülhetett az 
alsó tagozat a régi iskolaépületből az újba. 
Ma 15 osztály 250 diákja a közös, felújí-
tott épületben tanulhat, 21 pedagógus irá-
nyításával.  

Nemcsak külsőleg újult meg az iskola, 
hanem belsőleg is. Új szaktantermekkel bő-
vült. A diákok rendelkezésére áll 26 szá-

itthon, hanem Magyarországon is. Hagyo-
mányőrző csoportunk az udvardi népszo-
kásokat, éneklő csoportunk a szülőfalunk 
dalait ápolja. Az irodalmi színpad verses, 
zenés előadásokkal teszi színesebbé nem-
zeti ünnepeinket. Az iskola elsődleges fel-
adatának tartja a tanulóifjúság tehetség-
gondozását. Évente főszervezői és vendég-
látói vagyunk két járási tanulmányi és mű-
veltségi vetélkedőnek: a Tompa Mihály 
Vers- és Prózamondó Versenynek, vala-
mint az Ismerd meg a szlovák nyelvet! című 
vetélkedőnek. A nyelvi és a természettudo-
mányi versenyeken diákjaink járási, kerü-
leti, sőt országos helyezéseket érnek el. 

A rovásírók a Kárpát-medencei vetél-
kedőkön mindig az elsők között végeznek. 
Nem hanyagoljuk el az olvasóvá nevelést 
sem: szépirodalmi művek népszerűsíté-
sével, gyakori színház- és könyvtárlátoga-
tással, író-olvasó találkozók szervezésével 
szeretnénk a tanulókban elmélyíteni a ma-
gyar irodalom, a kultúra és a művészetek 
iránti szeretetet. 

Az iskola közösségépítő és megtartó 
programjai igen népszerűek. Ezek a Miku-
lásváró, táncházzal és kézműves foglalko-
zásokkal, a karácsonyi vásár, pásztorjáték, 
ünnepi koncert a templomban, valamint 
a régi udvardi majálisok felelevenítése. 

A névadónkról a Majthényi napok ke-
retén belül minden év márciusában meg-
emlékezünk. A rendezvénysorozat a már-
cius 15-ei ünnepi megemlékezéssel kez-
dődik az udvardi Kálvárián. Az iskola 
irodalmi színpada műsorral tiszteleg a 
hősök emlékének, és megkoszorúzzuk 
Majthényi sírját. Ekkor ismerkedhetnek 
meg a tanulók névadónk életével, mun-
kásságával. Hely- és falutörténeti vetél-
kedőkön mérhetik össze tudásukat, vala-
mint számos tantárgyi, műveltségi és te-
hetségkutató versenyre kerül sor. 

2014 júniusában kiemelkedő ese-
ményre készül az iskolánk. Ebben az évben 
ünnepeljük az egyházközséggel közösen 
Majthényi Adolf születésének 200. évfor-
dulóját. Ünnepi műsorral, szentmisével, 
fogadással, ifjúsági koncerttel tisztelgünk 
emlékének. 

 A hálás utókor, pedagógusok, volt és 
mai diákok, szülők és iskolabarátok fejet 
hajtunk emléktáblája előtt a Majthényi 
Adolf Alapiskolában. 

Dékány Marianna, igazgató  
Kocsis Júlia, pedagógus 

mítógéppel, nyomtatóval felszerelt tan-
terem, amely a modern, színvonalas infor-
matika oktatást szolgálja. Az osztályter-
mekben internetes hálózat, kerámiatáblák, 
vetítők, hordozható számítógépek bizto-
sítják a diákok interaktív oktatását. Az is-
kola modernizációjának programját sike-
resen fejlesztjük. A pedagógusok több-
szintű informatikai képzésben részesülnek. 
A Majthényi Adolf Alapiskolában három al-
kalommal találkoztak a régió alapiskoláinak 
pedagógusai szakmai továbbképzéseken. 

A nevelőtestületünk egyik fő felada-
tának tekinti a nemzeti értékek, a hagyo-
mányok, az anyanyelv ápolását, illetve a 
szülőföld, a szülőfalu ismeretének, megbe-
csülésének és tiszteletének továbbadását. 
E célok elérése érdekében már 15 éve mű-
ködik iskolánkban a Tapsikoló néptánccso-
port, amely az iskola falait kinőve, szám-
talan folklórfesztiválon lép fel, nemcsak 

„Nem hiszek ósdi csodát. Egyet 
csak. A példa csodáját, példa erővel 
örök dolgokat alkot a kéz, s így maga 
sem hal meg.“

Illyés Gyula




