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Weöres Sándor:

Az iparoshoz

Mester, vigyázz szerszámaidra,
mert oly jót nem nyujt az egész világ,
mint amilyet mozgásod formált:
neked kincs, másnak talán ócskaság.

Mely szinte hozzánőtt kezedhez,
sokkal többet ér néked, mint az új,
a jobbat hagyd az inasokra,
magad a megszokottal boldogúlj.

PEDAGÓGUSFÓRUM
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Sokadszor (és még hányszor?) a Pázmány Péter Alapítványról

Amióta megváltozott, ill. módosult a Páz-

mány Péter Alapítvány kuratóriumának

összetétele, pedagógusaink a szülői szö-

vetség elnökeivel együtt nyugtalanságuk-

nak, elégedetlenségüknek és sok esetben

felháborodásuknak adtak hangot egy-egy

fórumon, összejövetelen, az írott és elek-

tronikus sajtóban egyaránt.

Hol tartunk ma? A tiltakozólevelek megtet-
ték-e hatásukat? Teljesültek-e az ígéretek a po-
litika részéről? Miért maradtak ki továbbra is
az iskolák a támogatásból? Még mindig az ön-
kényes döntések uralják-e a kuratóriumi dön-
téseket?

Többen azt hittük, megoldódni látszanak a
kérdések. Nem ez történt. Hiába íródtak az
igazságra fényt derítő, szellemesebbnél szelle-
mesebb írások a kizárólag szociális támogatást
nyújtó  Alapítványról. Közben olyan vélemé-
nyek is elhangzottak a szülői szövetségek ülése-
in, hogy a testnevelés szakos pedagógusok isz-
szák el a pénzt. (Komoly érv!) De ne általánosít-
sunk, ne ködösítsünk, nevezzük nevén  a gyere-
ket! Ki(k)nek a nevéhez fűződnek a halmozot-

tan felvásárolt váltópapucsok, ruhaneműk és fo-
lyékony szappanok? Ne csak gyerekeink tisztál-
kodására, hanem önmagunk mocsoktól való
megtisztítására, a lelki megtisztulásra is gondol-
junk! A Szülő és Iskola elnevezésű pályázat sor-
sa ne a csökött látókörű, magukat szülőknek ne-
vező kuratóriumi tagok bugyuta döntésein múl-
jon! Azt hittük, az MKP politikusai is tudatosít-
ják, hogy az évről évre megvásárolt és kinőtt pa-
pucsok kereslete helyett iskoláink még mindig
nagyobb igényt tartanak a tartalmi fejlesztésre,
tanulmányi versenyek megszervezésére.

A Katedra Társaság 2008.március 8-án meg-
tartott ülésén tárgyalta meg a Pázmány Péter
Alapítvány körül kialakult áldatlan helyzetet. A
Társaság tagjain kívül az ülésre meghívást ka-
pott a kuratórium szülői képviselete is. Nem jöt-
tek el. Így csak az egyik fél hallgattatott meg. Jó
lenne megismernünk a másik fél álláspontját is.
Horváth Géza ismertette a Katedra hasábjain
megjelentetett észrevételeit. Pék László korrefe-
rátuma, illetve a Katedra Társaság által elfoga-
dott Állásfoglalás lapunk 16. oldalán olvasható.
A vitát nem tekint(het)jük lezártnak.

Szerkesztőségünk továbbra is kéri és várja a
hozzászólásokat.

Hajtman Béla
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Örök húsvét
Húsvét táján mindannyian Fényre vágyunk, Fény

után epekedünk az emberi szívünkben, ott, legbelül.
Nem csoda, ha ez a menetrendszerűen felébredő

vágyunk a tavaszi ébredésben, húsvét ünnepén hág a
csúcspontjára, mert megelégeltük már a „téli álfénye-
ket”. Önkéntelenül eszünkbe jut, valós élményekre
vagy olvasmányaink világára alapozva, hogy régen
nagyobb volt a kontraszt a sötétség és a világosság

között. Ha besötétedett, az éj feketeségébe csak a gyertya diszkrét fénye szű-
rődhetett be. Ami sötét volt, az tényleg fekete, s ami világos, az igazi értékes
fény. Ugyanígy a lelki értékekben is egyértelműbbek voltak a kontúrok, és
nem maszatolódtak szét akvarell jelleggel a határok. A bűn bűn volt, az erköl-
csiség meg szilárdabb alapokon nyugodott, és senki sem szégyellte a keresz-
tény gyökereit, ősei hitét. Nem akart más vallást, nem akart más nemzethez
csapódni, mint amelyhez a felmenői tartoztak, és nem akart idegen országo-
kat építeni „érvényesülés” vagy „önmegvalósítás” címén. Fontos volt számá-
ra az anyanyelve, az iskolája, a hazája, a hite és egyháza.

Most úgy tűnik, túl sok körülöttünk a művi dolog. Elég, ha csak a sok
„sztár” elő- vagy utótagú „egyéniségekre” gondolunk, akiket úgymond „legyár-
tott” a média: „megasztárok” és „szupersztárok” csillognak-villognak a képer-
nyőn, és otthonaink lakóivá válnak. 

Az önmenedzselés által pedig akár a csillagokig juthat el az emberfia! – su-
gallja számunkra a sajtó. Nem is lenne ez olyan baj, ha az önmegvalósítás az
„örök húsvétról”, a lelki megújulásról, a hiteles fényről szólna! Unjuk a mes-
terséges fényeket, zavar a kincstári optimizmus, a „hurrá-reformok”. Nekünk
igazi FÉNY kell! Tényleges megújulásért kiált a szívünk, lelkünk. A pedagó-
gia háza táján is valódi megújulásért, újrakezdésért sóhajtoznak a hivatásu-
kat komolyan gyakorló pedagógusok; akik mindennapi apró munkával, mé-
hecskeszorgalommal gyújtják – csengetéstől csengetésig vagy azon túl is – a
belső tüzeket.

A továbbképzések, a reformok létjogosultságát senki sem kérdőjelezi meg,
hiszen aki a katedrára áll, és ott is marad, az örökös belső megújulásra, holtig
való tanulásra tette fel az életét. Azért tanul, hogy taníthasson, hogy tiszta ér-
tékeket közvetíthessen.

A pedagógiai lét „örök húsvét”: naponkénti gyötrelmes, ám mégis diadal-
mas feltámadás. A gyermekekbe vetett bizalom, a hit nélkül ezt nem lehet vé-
gezni. Ez itt nem művileg gyártott értékrendszer, hanem őszinte küzdelem.
„Sztárpedagógus” márpedig, szerintem, nincs, ellenben van sok olyan lelki, tu-
dásbeli és szakmai magaslaton lévő pedagógus, aki attól válik naggyá, hogy
morzsánként osztja szét önmagát, és paradox módon minél többet ad, neki an-
nál nagyobb értékrendi kincse marad.

Lehet a tanórán százféle kütyü, kivetítős projektor, „mindentudó multimédi-
ás tábla”, jelen lehet akár a legmodernebb eszközök bármelyike (persze ezek
fontosságát én nem vitatom, haladni kell a korral), magát a gazdag tanári egyé-
niséget semmi, és sohasem fogja pótolni! Nem hallgathatunk arról, hogy min-
den mögött ott kell, hogy álljon az EMBER, aki nem álfényeket, de az óhajtott,
igazi kikelet-fényt sugározza. Bár a technikának köszönhetően a tanteremben,
hála Istennek, nem egy darab gyertya, és nem egy szál kréta az eszköztárunk,
mégsem pótolhatja semmi sem a meleg emberi szót. Az idő távlatából a tanít-
ványban bizonyára nem a multimédia sok-sok csillogása marad majd meg, ha-
nem egy kedves mosoly, egy bíztató szó, a pedagógus lénye, egyénisége, amely
az oktató-nevelő folyamat „fűszere”, ha úgy tetszik, sava-borsa. Erről az oko-
sabbnál okosabb reformok mentén sem szabad megfeledkeznünk. Mert minden
érték mögött ott van a rejtett, az egyedüli értékes Fény. Ennek misztériuma
ugyan nem olyan látványos, de vajon ki tudná lemérni mindazt a lelki kincset,
amit a tanítvány a mesterétől kap? 

Jakubecz Márta  
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Tanítóink ünnepére!
Március 28. a Tanítók ünnepe.

Azoké, akik az ifjúság tanítá-

sának szentelik életüket. Azo-

ké, akik nap mint nap próbál-

ják okosítani a kicsiket és na-

gyobbakat, akik dolgozatot ja-

vítanak és feleltetnek, de ha

kell, tanácsot is adnak.

Ember és Tanító - csupa nagybe-
tűvel kellene leírni minden pedagó-
gus nevét. Mert olyan feladatra vál-
lalkoztak ők, amelyhez a tanítás
mellett emberségre is szükség van.
Bár ma sem becsülik meg a pedagó-
gusokat, anyagilag sem, erkölcsileg
sem úgy, mint ahogy megérdemel-
nék, mégis vannak, akik kitarta-
nak, akik vigyázva állnak a vártán,
akik kötelességüknek tartják, hogy
ne csak tanítsák, de megtanítsák
diákjaikat, ne csak neveljenek, de
igazi értéket is közvetítsenek tanít-
ványaiknak. Akik úgy érzik, való-
ban a jövő nemzedék nevelésére
tették fel az életüket. Akik nem-
csak a tanítási idő alatt, hanem a
nap 24 órájában is tanárok. Akikre
életük végéig emlékezni fognak.
Akikre felnézhet az ifjúság, és akik-
ről példát vehetnek a jövendő peda-
gógusok. Akik kíváncsiak a diák
nézeteire, és meghallgatják a véle-

ményét. Akikkel meg lehet osztani
a titkokat, gondokat. Akikhez be
lehet ülni, csak úgy, beszélgetni.
Akik nemcsak az osztályzóívet, de
a gyerekek arcát is nézik. Akik, bár
közhelyesen hangzik, nemcsak
földrajzra, irodalomra, kémiára, ze-
nére vagy testnevelésre, de az életre
is oktatják tanítványaikat. Tanító-

nap alkalmából azt kívánjuk min-
den gyakorló és leendő pedagógus-
nak, soha ne felejtsék el: olykor az
egész tankönyvben rejtőző tudás-
nál többet jelent egy tananyagon kí-
vül eső bátorítás, egy a tantervben
nem szereplő mosoly.

A pedagógusnap alkalmából
azokat a pedagógusokat, tanítókat,
tanárokat köszöntjük akik szívvel-
lélekkel, kitartóan, a legjobb tudá-
sukat adva tanítanak, nevelnek.

Szuperák Mária

Egyed Emese: 

Vallomás 
a mostoháról
Bizony szüleink mindennap elhagynak,

és délig ránk se néznek, szép dolog.

Mostohát kapunk. Kikérdez, meghallgat,

megáll mellettünk. Szépen mosolyog.

Rosszak vagyunk, mint száz kakukkfióka

egy nádirigó-fészek melegén.

Szigorú gazda tanítgat a jóra;

szárnyunk növekszik; a betűk helyén

meséket látunk, eszünk rügyezik,

felismerjük számok seregeit.

S kakukkolunk ritmusra, hogyha úgy kell:

ébred az erdő sok jómadár-tervvel.

Tanító nénink, kedves mostohánk

nádirigóként figyel mireánk;

kiröppent délben, visszavár majd reggel.

Fiókái maradunk szeretettel.
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„A matematika az emberi elme azon
képessége, amelynek célja, hogy kárpó-
toljon az élet rövidségéért és érzékszer-
veink tökéletlenségéért“ (J. Furier) – ol-
vasható annak a programfüzetnek
a címoldalán, melyet az érsekújvári
Pázmány Péter Magyar Tanítási
Nyelvű Gimnázium adott ki a 2008.
február 22-24-én megrendezett
XXXII. Felvidéki Magyar Matemati-
kaverseny alkalmából.

A hazai gimnázium a Jedlik Ányos
Elektrotechnikai Ipari Középiskolá-
val és Kereskedelmi Szakközépisko-
lával közösen rendezte meg a ver-
senyt, melynek fővédnöke Csáky
Pál, az MKP elnöke és Gejza Pischin-
ger, Érsekújvár polgármestere volt.

A feladatsorok összeállítását Hor-
tobágyi István, a budapesti ELTE do-
cense vállalta, s ő töltötte be a ver-
senybizottság elnöki posztját is. A
93 versenyzőnek négy óra állt ren-
delkezésére hat példa megoldására.
A négy kategóriában versenyző  ta-
nulók Kassától Pozsonyig, a Felvi-
dék szinte valamennyi jelentős ma-
gyar tanítási nyelvű gimnáziumából
és szakközépiskolájából érkeztek
(összesen 27 intézményből), Ma-
gyarországról tíz középiskola kap-
csolódott be a versenybe. A hazai
gimnáziumot három diák képvisel-
te: a 10. évfolyamot  Balogh Bence
(2.B), a 11. évfolyamot Dobosi Victo-
ria (septima), a 12. évfolyamot Galla
Kristóf (4.A). Az utóbbi két diákot a
versenyen nyújtott teljesítménye

alapján a
szakmai zsűri
dicséretben ré-
szesítette. 

A rendezvényt jelen-
létükkel Farkas Iván és Szi-
geti László parlamenti képvise-
lők is megtisztelték. Szigeti László
a kísérő tanárokat kollégaként üd-
vözölte, s hangsúlyozta, hogy a ver-
seny célja elsősorban nem a győz-
tesek névsorának kihirdetése, de a
tapasztalatcsere és szorosabb bará-
ti kapcsolatok létrehozása a diá-
kok, ill. a szaktanárok között. 

A három nap folyamán a vendé-
geknek alkalmuk nyílt közelebbről
is megismerkedniük a járási szék-
hely nevezetességeivel, ehhez Strba
Sándor helytörténész nyújtott segít-
séget a városnézés során. A második
nap estéjén a versenyzők, kísérő ta-
náraik, a szervezőbizottság tagjai és
a támogatók közösen tekintették
meg a Kistérségi Színtársulat elő-
adásában az István, a király c. rock-
operát a fő téri Kovak kultúrházban.
Hiszen „a matematika bizonyos te-
kintetben mindig is az összekötő ka-
pocs szerepét játszotta a különböző
tudományok, valamint a tudomány
és a művészet között“ – tudjuk meg
a programfüzetből. A színházi elő-
adást Juhász Mária rendezte, az elő-
szóban Száraz Dénes, a város alpol-
gármestere, ki egyben a helyi ma-
gyar tannyelvű gimnázium igazgató-
ja is, örömmel ismertette, hogy az
amatőr  szereplőgárda zömét iskolá-
juk egykori és jelenlegi tanítványai
alkotják.

A díjazottak névsorát a harmadik
napon hozták nyilvánosságra. A ver-
seny nyertesei:

9. évfolyam: Bilic Dávid (Batthyá-
ny Lajos Gimnázium, Nagykanizsa)
és Dorkó Barbara (Szilágyi Erzsébet
Gimnázium, Eger)

10. évfolyam: Marák Károly (Selye
János Gimnázium, Komárom)

11. évfolyam: Pásztor Bálint (Ma-
gyar Tanítási Nyelvű Gimnázium,
Ipolyság) és Herencsár Albert (Ko-
dály Zoltán Magyar Tanítási Nyelvű
Gimnázium, Galánta)

12. évfolyam: Tallián György (Tán-

csics Mihály Gimnázium, Kaposvár)
és Molnár Regő (Batthyány Lajos
Gimnázium, Nagykanizsa)

A verseny főszervezője, Hornyák
Pál, a Pázmány Péter Gimnázium
nyugalmazott matematikatanára sa-
ját élete mottójának tekinti azt a
Rényi-idézetet, amelyet a verseny
megnyitóján megosztott az ifjú ma-
tematikusokkal: „Ha rossz a ked-
vem, matematikával foglalkozom,
hogy felviduljak. Ha jó a kedvem,
matematikával foglalkozom, hogy
jókedvű is maradjak.“

Benkő Timea

XXXII. Felvidéki Magyar Matematikaverseny
– ezúttal Érsekújvárott

Szlovákiából összesen 27, Magyarországról 10 középiskolából kapcsolódtak be a

diákok a versenybe

Hornyák Pál: „Ha rossz a kedvem, ma-

tematikával foglalkozom...“

93 versenyző mérkőzött négy kategóriában
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Elnézésedet kérem, hogy lelki
rövidzárlataim miatt zaklatlak, de
a Frigyes barátom cikke* igen érzé-
keny időben talált meg. Pelle Pistá-
val éppen minap gondolkodtunk el
abból az alkalomból, hogy a lassan
10. évfordulóhoz közeledő leváltá-
som, és az azt követő események
felidézéséhez hogyan is viszonyul-
junk? Van-e a mai közéletben, köz-
vetlen vagy tágabb környezetünk-
ben igény a visszaemlékezésre?
Van-e olyan csoport, vagy réteg,
akinek használható üzenetet ad-
hatnak az akkori események elem-
zései, vagy a visszaemlékezés? Ar-
ra a megállapodásra jutottunk,
hogy a valamikori irányítókat meg-
kérdezve kellene eldöntenünk,
hogy mi legyen a megemlékezés
módja. Fennáll ugyanis annak a ve-
szélye, hogy a láthatóan fejét emel-
gető szörny alá adunk lovat, s még
talán a mi fiataljaink sem hiszik el
és értik meg jól az akkori esemé-
nyek üzenetét. Nehogy a gyűlölkö-
dés magját vessük el, és az evangé-
lium megtagadására ösztönözzünk
egy olyan korban, amikor éppen az
ellenkezőjére, a megbocsátásra és
a szeretetre volna hatalmas szük-

ség. Nos, ilyen hangulatomban ol-
vastam a Frigyes cikkét és kijött be-
lőlem egy válaszféle reakció, amit
csatolva küldök. Rád bízom, hogy
felhasználod-e vagy sem, ugyanak-
kor szívesen venném véleménye-

det az évfordulóval és az arra való
megemlékezéssel kapcsolatban.

Tisztelettel, Varga Lajos

* Varga F.: Fáklyafény hiánya,

Pedagógusfórum, 2008. január

Szervusz Kedves Barátom!

Nem hinném, hogy bárki is kisa-
játíthatná a jövőt féltő aggodalmat,
vagy rásüthetné a közömbösség bé-
lyegét másokra alapos okok nélkül.

Hát légyen világosság! Amikor
egy társadalom minden megráz-
kódtatás nélkül viseli el legfelsőbb
vezetőinek mellébeszélését (hazu-
dozását), akkor nincs remény a jó-
zanul, mások érdekét is tisztelet-
ben tartó módon kialakított tervek-
nek, véleményeknek, mert ki hall-
gatná meg azokat? Ha akadna is va-
laki, igen könnyen megtörténhetne,
hogy elkeseredve állapítanánk meg
végül, hogy jobb lett volna, ha sen-
ki sem figyel fel ránk. Mert ilyen
módon lett a dél-szlovákiai szlovák-
ság kikiáltva védelemre szoruló ki-
sebbségnek Szlovákiában; akkor,

amikor hatalmat szinte kizárólag
nemzeti elkötelezettségű, ám senki
más által el nem ismert „nagy poli-
tikusok” gyakoroltak ebben a törpe
országban. És meg is védték őket;
igaz, könnyű dolguk volt, mert csak
önmaguk ostobaságát kellett le-
győzniük, de ezt sem önerőből ér-
ték el, mert a bukást követően még
mindig ott vannak a múlt „nagy po-
litikusai”, ahonnan a többség véle-
ménye egyszer már eltanácsolta
őket, s a hazudozás, mellébeszélés
újra nagy népszerűségnek örvend.
Hogyan emelhetné fel bárki is kö-
zülünk a szavát az ilyen állapotok
ellen, amikor Magyarországon a ha-
zudozás hivatalos politikai stílussá
emelkedett, még dicsekedni is le-
het vele, urambátyám ki mond na-

gyobbat c. népnemzeti kabarénk-
ban. Sajnos elmúlt az az idő, ami-
kor büszke lehetett a honi magyar
arra, amit a határ másik oldalán
műveltek, vagy azokra, akik meg-
határozói voltak az ottani történé-
seknek. Az ilyen környezetben
nem terem a cédrus magot, vagy ha
terem is, ezerszer meggondolja az a
mag, hogy csírát növeljen-e. Né-
hány éve már úgy látom, hogy az
ébredéshez – mindkét oldalon –
még sokkal mélyebbre kell süllyed-
ni, hogy lelki sivárságunkkal szem-
besülve képesek legyünk újjáéb-
redni. Sajnos semmi nem tudott el-
távolítani ettől a rémálmomtól. Ál-
landóan csak azon rettegek, hogy
mekkora árat kell majd fizetni az új
életért, ki és hogyan fogja elhozni a

megváltást? Lesz-e új megváltó, ér-
demes leszek-e, érdemesek leszünk-
e a megváltásra, vagy, mint az ocsút,
minket is messzire sodor még a
gyenge szellő is –, s akkor mit jelent
majd, hogy néha megpróbáltuk fel-
emelni szavunkat? Ki ellen kell
harcba szállnunk? A Mikolaj és tsa,
vagy a hazugság általános alkalma-
zása ellen? Ha valami csoda folytán
mégis az utóbbit jelöljük meg célul,
akkor vajon tisztában vagyunk-e az
igazság kritériumával, és felkészül-
tünk-e annak elviselésére? Sok sze-
rencsét kívánok mindenkinek az
előttünk álló mélymerülés sikeres
átvészeléséhez!

Varga Lajos
Búcs 2008. január 31.

Fáklyafény hiánya?

Tisztelt
Olvasóink!

Pontosan tíz év telt el pe-
dagógustársadalmunkat meg-
osztó, jogainkat megcsorbító
rendelet közzétételére, misze-
rint a magyar iskolákban ki-
zárólag szlovák nyelven kiál-
lított bizonyítványokat oszt-
hattak ki az osztályfőnökök
tanulóiknak. Mindez az ak-
kori iskolaigazgatókon mú-
lott: szót fogadnak-e vagy ki-
állnak-e a törvényből adódó
igazuk mellett? Voltak,akik
posztjukat féltve behódoltak,
de olyanok is, akik ellenáll-
tak. A most induló soroza-
tunkban a 10 évvel ezelőtt
történt „hősies“ napokra em-
lékezünk vissza. Egyúttal ar-
ra ösztönözzük a pedagógu-
sokat és szülőket, hogy a lap
hasábjain nyilvánítsák ki vé-
leményüket a búcsi és
bátorkeszi példa alapján az
akkori események kapcsán.
Köszönjük.

- szerk-
Ami akkor történt, a kiállás diadala volt
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Március 16-a a százhatvan évvel
ezelőtt lezajlott magyar forradalom
forgatagában egy kevésbé jelentős
nap volt. A „márciusi ifjak” talán
éppen kifújták magukat az előző
napi megterhelő próbatétel után.
Amikor Petőfi szerint győzött a
magyar szabadság. Pesten elkezdő-
dött a nemzetőrség szervezése, a
pesti forradalom programját, a 12
pontot pedig immár petíció formá-
jában indították útnak Pozsonyba,
a diéta elé.

Másfél évszázaddal később, egy
másik március 16-án a Komáromi
Járási Hivatal főnöke magához ren-
delt két iskolaigazgatót – s minden
teketória nélkül leváltotta őket. A
két, egyaránt magyar tannyelvű is-
kolát vezető pedagógus visszahívá-
sát tartalmazó okmányon érdekes
dátum állt: 1998. március 15. Az
még ennél is érdekesebb volt, hogy
március 15-e abban az évben éppen
vasárnapra esett. Tehát a magyar
történelem eme jelentős napját az
iratra előre megfontolt szándékkal
írták rá. Véletlenül sem 14-e, netán
16-a. A tíz évvel ezelőtti „katasztró-
fakoalíció” kisstílű csicskásai így

próbálták két, döntő mértékben
magyarok által lakott községben
meggyalázni a magyar forradalom
150. évfordulóját. De üzenet volt ez
az egész felvidéki magyar közösség-
nek: a rebellió időszaka lezárult!

Azt, hogy Varga Lajosnak, a
búcsi és Novák Ferencnek, a
bátorkeszi alapiskola igazgatójának
miért kellett mennie, a hatalmasok
nem indokolták meg. Nem is
kényszerítette őket semmi az indok-
lásra. Egy korábban nyilvánvaló
szándékkal végrehajtott törvénymó-
dosítás lehetővé tette nekik, hogy
eltávolíthassák a kényelmetlen em-
bereket. A leváltottak helyébe kine-
veztek két vállalkozó szelleműt, s
azt gondolták: az ügy el van boro-
nálva. Nem lett!  A józan paraszti
ésszel gondolkodó búcsi és bátor-
keszi embereket nem volt nehéz
meggyőzni arról, hogy itt nem csu-
pán a január végi affér (a két köz-
ségben makacs ellenállók megszer-
vezték, hogy a diákok szülei ne ve-
gyék át a kizárólag szlovák nyelven
kiállított bizonyítványokat) miatti
büntetésről van szó. Valahol a szlo-
vákiai magyar iskolák további léte a

tét. Az asztalfiában ugyanis ott la-
pult a magyar tannyelvű iskolák fo-
kozatos elszlovákosítását megcélzó
„alternatív oktatás” tervezete. A
kétnyelvű bizonyítványok betiltásá-
val, az igazgatóleváltásokkal csu-
pán szondázni akarták a felvidéki
magyarság ellenállóképességét.
Bátorkeszivel és Búccsal azonban
rossz lóra tettek. A két községben
forradalmi hangulat alakult ki. Az
egyik búcsi diák „BB forradalom-
nak” nevezte el – találóan – az ese-
ménysort. A két újonnan kineve-
zett igazgató, érezve a körülmények
kényszerítő hatását, hamar meg-
gondolta magát. A hatalom pedig
nem talált fogást az ellenállókon,
akik, ha kellett, élő kordont vontak
az iskola köré – megvédve azt a „be-
tolakodóktól”. Az ellenállás koordi-
nálásra létrehozott 12 tagú „petíci-
ós bizottság” nagy körültekintéssel
szervezte a figyelemfelkeltő akció-
kat. Az iskolaháború legintenzí-
vebb, március közepétől június vé-
géig terjedő időszakában voltak to-
rokszorító szenvedélyességű „had-
ba hívó” fórumok, volt nagyszabású
tiltakozó nagygyűlés, a két érintett

iskolát összekapcsoló élőlánc, vol-
tak (eredménytelen) tárgyalások a
hatalom képviselőivel. Olykor
azonban spontán tömegmegmoz-
dulásokra is sor került. Ilyen volt
például a Komáromi Járási Hivatal
folyosóinak és üléstermének több-
szöri elfoglalása. Végül az 1998
szeptemberében lezajlott parla-
menti választások elrendezték az
ügyet. A magyarellenes koalíció
megbukott, december elején Varga
Lajos és Novák Ferenc visszakerült
az igazgatói székbe. Az új hatalom
megjelenésével a szlovákiai ma-
gyarság is fellélegezhetett.

Az a kilenc hónap egyszerre volt
borzasztóan nehéz, ugyanakkor fel-
emelő. Az eseményekben részt vál-
lalók szembesülhettek a hatalmi ar-
roganciával, a hitványsággal, a pro-
fi mellébeszéléssel. De találkozhat-
tak a bátorsággal, az önzetlenség-
gel, a szolidaritással is. S bár soka-
kat megviseltek az események,
mindenért kárpótolt, hogy beigazo-
lódott a magyar szabadságharc le-
verése táján keletkezett mondás:
„Igaz ügy örökre veszve nem lehet.”

Pelle István

Az állhatatosság diadala
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■ január 30. – A félévi bizonyítvá-
nyok kiosztásakor Búcson 147 diák-
ból húsz, Bátorkeszin 250-ből nyolc
vette át a kizárólag szlovák nyelven
kiállított bizonyítványt. A többi ta-
nuló szülei tiltakozásul a hatalom
jogfosztó intézkedései ellen, elutasí-
tották az okiratok átvételét, s gyer-
mekeiket nem engedték iskolába.

■ március 16. – Ernest Macho, a
Komáromi Járási Hivatal elöljárója
1998. március 15-i hatállyal – indok-
lás nélkül –  visszahívta posztjáról
Varga Lajost, a búcsi és Novák Fe-
rencet, a bátorkeszi magyar tannyel-
vű alapiskola igazgatóját.

■ március 17. – Több száz búcsi és
karvai polgár megakadályozta a
Varga Lajos helyére kinevezett ko-
máromi Máriási László bejutását a
búcsi iskolába. Az esti órákban
Búcson és Bátorkeszin sok száz em-
bert megmozgató falugyűlésre ke-
rült sor.

■ március 18. – A bátorkeszi iskola
előtt is tömeg gyülekezett, hogy
meggátolja a komáromfüssi Kacz
Mária bejutását az iskolába. Az
igazgatónő, aki az előző napot még
új munkahelyén töltötte, azonban
nem jelent meg. Később kiderült:
Kacz Mária is, Máriási László is
visszaadta a megbízatását. 

■ március 21. – A két szomszédos
tiltakozó községben 12 tagú közös
„petíciós bizottság” alakult, amely-
be 6 főt a búcsiak, 6 főt a
bátorkesziek delegáltak. A további-
akban ez a szerv koordinálta az el-
lenállást.

■ március 31. – Bátorkeszi főterén
mintegy 3 ezer ember részvételével
tiltakozó nagygyűlésre került sor.
Jelen volt a szlovákiai magyar társa-
dalmi és politikai élet csaknem min-
den jelentős személyisége.

■ április 5. – Hozzávetőlegesen 4
ezer tiltakozó alkotott élőláncot a
bátorkeszi és a búcsi iskola között.

A demonstráció résztvevői az igaz-
gatók visszahelyezését követelték, s
felemelték szavukat a hatalom to-
vábbi magyarellenes intézkedései
ellen is.

■ május 4. – Ernest Macho elöljáró
és munkatársai tárgyalást folytattak
a bátorkesziek 3 tagú delegációjával
az igazgatókérdés megoldásáról. A
megbeszélés eredménytelenül zá-
rult.

■ május 6. – Ezúttal a búcsiak kül-
döttségével tárgyaltak Machóék. A
tárgyalás ez esetben sem hozott
eredményt.

■ május 17. – A komáromi Tiszti
Pavilon dísztermében a szlovákiai
magyar parlamenti képviselők által
odaítélt Pro Probitate – A helytállá-
sért díjat a két tiltakozó község,
Bátorkeszi és Búcs nevében a közös
„petíciós bizottság” tagjai vehették
át. (A másik kitüntetett, Janics Kál-
mán vágkirályfai otthonában vette
át a díjat.)

■ május 26. – Dél-Szlovákiában til-
takozó akció indult az „alternatív
oktatás” bevezetése ellen. Az erről
szóló törvényjavaslatot néhány nap-
pal korábban első olvasatban elfo-
gadta a parlament. Tiltakozásul a
szlovákiai magyar alapiskolák diák-
jai a különböző régiókban különbö-
ző időpontokban egy-egy napon
nem mentek iskolába. Az akció
Búcson és Bátorkeszin kezdődött.
Ugyanakkor Stanislav Lukáč szak-
osztályvezető a Komáromi Járási Hi-
vatalba rendelte a búcsi és a
bátorkeszi iskolák tantestületeit. Itt
bemutatta a szlovák nemzetiségű
Kadúch és Polakovič urakat, akiket
az igazgató nélküli iskolák élére kí-
vántak állítani. A felháborodott pe-
dagógusok és az őket elkísérő isko-
lavédők elfoglalták a járási hivatal
üléstermét.

■ május 29. – Miután a tiltakozók
nem kaptak érdemleges választ
Ernest Machotól az igazgatólevál-

tásokkal kapcsolatban, elfoglalták
a járási hivatal folyosóit. A de-
monstrálókat a rendőrök vezették
ki az épületből. A következő na-
pokban még további megmozdu-
lásokra került sor a járási hivatal
előtt.

■ június 12. – Összesen mintegy
10-12 ezer ember részvételével az
„alternatív oktatás” bevezetése ellen
országos tiltakozó nagygyűlésre ke-
rült sor Galántán, illetve Szepsiben.
A tiltakozások hatására a parlament
levette napirendjéről a törvényter-
vezetet.

■ június 22. – A Komáromi Járási
Hivatal elöljárója az igazgatóhelyet-
teseket, a bátorkeszi Cséplő Júliát és
a búcsi Pelle Istvánt akarta ideigle-
nesen kinevezni igazgatónak a még
mindig vezetők nélkül működő is-
kolák élére. A kezdeményezést
mindketten visszautasították.

■ június 30. – Az év végi bizonyít-
ványosztáskor Búcson ketten,
Bátorkeszin tizenhatan vették át a
szlovák nyelvű bizonyítványt. A
többi diák nem jelent meg az iskolá-
ban.

■ szeptember 2. – A búcsi és a
bátorkeszi iskola kinevezett igazga-
tó nélkül kezdte meg az új tanévet.

■ szeptember 25-26. – A parlamen-
ti választások az addigi kormányko-
alíció vereségével végződtek. A vá-
lasztások után felálló új kormány-
ban helyet kapott a Magyar Koalíció
Pártja is.

■ október 14. – Búcsiak és
bátorkesziek 5 tagú delegációja le-
mondásra szólította fel Ernest
Machot és Stanislav Lukáčot. Erre
ők akkor nem reagáltak, ám az új
hatalom hamarosan leváltotta őket.

■ december 4. – Keszegh Margit,
a Komáromi Járási Hivatal új elöl-
járója ünnepélyes keretek között
visszahelyezte posztjára Varga La-
jost és Novák Ferencet. Az esemé-
nyen megjelent Csáky Pál, a szlo-
vák kormány alelnöke, valamint
az MKP több parlamenti képvise-
lője is.

■ december 11. – A közös „petíciós
bizottság” kiadta utolsó állásfoglalá-
sát, amelyben bejelentette, hogy fel-
oszlatja magát.

Kronológia
Az iskolaháború legfontosabb eseményei (1998)

A tiltakozások hatására a parlament visszavonta az alternatív oktatásról szóló

törvénytervezetet
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Komáromban az Ipari Középisko-
la immár negyedik alkalommal
adott otthont 2008. március 5-én a
Szép Magyar Beszéd kiejtési ver-
seny kerületi fordulójának.

Vetter János, igazgató, az iskola
új dísztermében üdvözölte a részt-
vevő 28 tanulót és a felkészítő ill. kí-
sérő tanárokat; majd felolvasta
Gyurcsó István: Az unokák meg-
születnek című megindítóan szép
versét, mintegy emlékeztetőként ar-
ra, hogy az anyanyelvet művelnünk,
megőriznünk és átadnunk köteles-
ség. Ennek érdekében munkálkod-
nak az anyanyelvet oktatók, s mind-
azok, akik e nemes versenyre felké-
szítették a tanulóikat. 

Ők nyolcan képviselik kerületün-
ket Kassán, ahol a Márai Sándor
Gimnázium lesz az országos ver-

seny házigazdája, 2008. április 16-
18-án.

A díjkiosztás előtt az igazgató úr
megköszönte a felkészítő tanárok,
a zsűri, valamint a szervezők mun-
káját. A helyezést elért nyolc tanuló
átvehette a nyitrai tanügyi hivatal
oklevelét és az értékes könyvjutal-
mat, a többi résztvevő pedig az Ipa-
ri Középiskola emléklapját. 

Panek Zoltán 

"Csak anyanyelvemen lehetek igazán
én. Ennek mélységes mélyéből buzog-
nak föl az öntudatlan sikolyok, a ver-
sek. Itt megfeledkezem arról, hogy be-
szélek, írok. Itt a szavakról olyan régi
emlékképeim vannak, mint magukról
a tárgyakról. Itt a fogalmak s azok je-
lei végzetesen, elválaszthatatlanul
összeolvadtak." (Kosztolányi Dezső)

Anyanyelvünket csak együtt tudhatjuk jól 

Március 14-én a gútai magán kö-
zépiskola galériájában színes mű-
sorral emlékeztünk a pesti forrada-
lom 160. évfordulójára. Diákjaink
szavalattal, forradalmi dalcsokorral,
illetve Széchenyi Naplójából vett
részletek felidézésével állítottak em-
léket március 15. eseményeinek. Az
emlékműsor összeállításában és a
felkészítésben iskolánk pedagógu-
sai, Cseri Ilona és Balázs Zoltán se-
gítették a gyerekek munkáját.

Az ünnepi szónoklatot Pék Lász-
ló, a Szlovákiai Magyar Pedagógu-
sok Szövetségének elnöke tartotta.
Bevezető szavaiban kitért arra, hogy
a tavaszi évforduló összekapcsoló-
dik a természet megújulásával,
ezért hordozza magában március
15. olyan kifejező módon a remény-
ség, a szabadság üzenetét. Mit je-
lent ma március idusa a fiatal nem-
zedékek számára? Mitől érezhetik
magukénak a márciusi ifjak 160 év-
vel ezelőtti lelkesedését? Történelmi

korokon átívelőn van valami közös
az akkori és a mai fiatalokban. Még-
pedig az, hogy nemcsak Petőfi szá-
mára kapcsolódik egybe szorosan a
szabadság és a szerelem fogalma. 

A mai fiatalok is tudnak lelkesed-
ni. A mai fiatalok is tiszta szívűnek
születnek. Az a tény, hogy olykor
közönyös, máskor meg egyenesen
cinikus ez a generáció, nem függet-
len tőlünk, felnőttektől. A felnőttek
társadalma az a minta, amely a mai
fiatalok előtt áll. Nekünk, pedagó-
gusoknak, különösen nagy a fele-
lősségünk abban, hogy önmagunk
személyén keresztül milyen példát
állítunk a diákok elé. Tudunk-e mi,
felnőttek, pedagógusok, lelkesedni?
Tudunk-e értéket közvetíteni?  Va-
jon nekünk mit jelent az ünnep?

Az ünnep az átéléssel, a beleélés-
sel lesz ünneppé. Kicsit olyan ez,
mint a lelkesen előadott tanári ma-
gyarázat, a szívesen megtanult lec-
ke. Az ünnep mögött érzelmek van-

nak. Az ünnep csak akkor lesz a mi-
énk, ha nemcsak az eszünkkel ért-
jük, hanem a szívünkkel is érezzük
fontosságát. Úgy, mint az iskolában
a beleéléssel előadott és jó szívvel
befogadott tananyagot.

A pedagógus ma nemcsak oktat
és nevel, hanem értéket is közve-
tít. Sok esetben ment. Ezt a felada-
tot azonban csak akkor tudja elvé-
gezni, ha maga is szilárd értékvá-
lasztással, -ítélettel bír. Az ünnepi
megemlékezés jó alkalom a törté-
nelmi hagyományok ápolására, a
ma is fontos erkölcsi értékek köz-
vetítésére.

Napjainkban sokszor beszélünk
róla, néha úgy érezzük, mintha már
sok is lenne belőle – mégsem tud-
juk igazán, mit jelent a szabadság.
A reformkor nagyjai még pontosan
tudták, nincsen szabadság jogok
nélkül. Nincsen szabadság, ha a
Helytartótanács reszketni méltózta-
tik. Nincsen szabadság, ha nincsen

egyenlőség és testvériség. Március
idusa 160 éve megteremtette a pol-
gári Magyarországot. Szent István
óta nem fordult akkorát az ország
sorsa: eltörölték a jobbágyságot, be-
vezették a közteherviselést, létre-
hozták a népképviseleti országgyű-
lést, és életre hívták a sajtószabad-
ságot. 

Számunkra már természetes,
hogy polgári demokráciában élünk.
Jogaink vannak és szabadságunk él-
ni velük. Épp csak azt kell látnunk,
hogy a Helytartótanács megint resz-
ketni méltóztatik. Tőlünk, megszer-
zett jogainktól – anyanyelvi oktatá-
sunk szabadságától. Az idei márci-
us üzenete éppen ez: a megszerzett
jogok megtartása, az értékmentés.
Ne feledjük Kossuth Deákhoz írt in-
telmét, miszerint csak azok a jogok
vesznek el végleg, amelyekről ön-
ként mondunk le.

Kolek Zsolt
Schola Privata Gutaiensis 

Március üzenete: 
az anyanyelvi oktatás szabadsága

A verseny három kategóriában folyt. Az elsőben kilenc alapiskolás tanuló
mérte össze tudását, közülük: 
1. Ďuríček Tamara
AI, Marcelháza; Felkészítő tanár: PaedDr. Máriási Ingrid
2. Untermayer Tamás
Jókai Mór AI, KomáromK; Felkészítő tanár: Paszternák Zsuzsanna
3. Bábindeli Cintia
Ady E. AI Párkány; Felkészítő tanár: Izsák E.

A másodikban a gimnazisták és középiskolások tizenhárom tanulója
közül:
1. Jókai Ágnes
Selye J. Gimnázium Komárom; Felkészítő tanár: PaedDr. Farkas Adrianna
2. Hammersmidt Éva
Gimnázium, Ipolyság; Felkészítő tanár: Mgr. Lendvay Gebriella
3. Szabó Donáta
Selye J. Gimnázium Komárom; Felkészítő tanár: Spátay Adrianna

A harmadikban a szakmunkástanulókat öt fiatal képviselte. Első helye-
zést nem ért el senki.
2. Zolcer Emília
Összevont Középiskola, Udvard; Felkészítő tanár: Vadkerti  Marianna
3. Kovács Ivett
Összevont Középiskola, Komárom; Felkészítő tanár: Mgr. Hajtman Erika
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Azzal, hogy európai polgárok let-
tünk, úgy vélem, valamelyest el is
kényelmesedtünk, ami – természe-
tesen – nem biztos, hogy baj. Hol
vannak már azok az ötvenes évek,
amikor néhányan úgy vélték, ma-
gyar gyereknek Szlovákiában is
magyar iskolában a helye, s min-
denkinek joga van ahhoz, hogy
anyanyelvén tanuljon, ha a szülei
úgy látják jónak? A szó jó értelmé-
ben vett házaló szülőknek a nevére
csak azok emlékeznek, akik tudják,
apjuknak, anyjuknak köszönhetjük
azt a kiharcolt jogot, amelynek ab-
szolút, de abszolút természetesnek
kellett volna lennie. És hol vannak
már azok az idők, amikor ott nyílt
osztályterem, ahol éppen volt egy
kihasználatlan helyiség, és a taná-
rok, tanítók, hogy egyáltalán létjo-

gosultságuk legyen a magyar isko-
láknak, gyorstalpalókon szereztek
ilyen-olyan oklevelet, amelyikkel
épp úgy voltak, s voltunk mi, diá-
kok, mint a számtalan egyetemen,
főiskolán szerezhető diplomával:
volt köztük olyan, aki diploma nél-
kül is született pedagógus volt, de
akadtak olyanok is, akik akár dok-
tori címet is szerezhettek volna pe-
dagógiából, tanár, tanárnő soha-
sem lett/lesz belőlük. Ők azok, akik
azt gondolják, hogy a diák feje nem
egy edény, amelyet meg kell tölteni,
hanem fáklya, amelyet meg kell
gyújtani. Persze, ezzel manapság is
gond van. Ott, ahol évtizedeken át
poroszos nevelés folyt, az egyik tá-
bor maradt a hallgass, figyelj, légy
fegyelmezett, ülj hátra tett kézzel,
ha mondani akarsz valamit, jelent-

kezz, ne kotyogj közbe; a másik tá-
bor a másik irányba galoppírozta el
magát, s ha az ember esetenként
megáll egy osztályterem előtt, azt
hiheti, éppen lyukasóra van, amely-
re elfelejtettek helyettesítő tanárt
küldeni. Isten ments, hogy általá-
nosítsam a pedagógusokat! Már
csak azért sem, mert remélem, ők
sem általánosítják az újságírókat. A
gond ott kezdődik, hogy a fölvételi
vizsgán mindent megkérdeznek a
tanárjelölttől, csak éppen azt nem,
szereti-e a gyerekeket. Mint ahogy
azt sem, hogyan akarja tanárként
megszerettetni velük a kémiát,
anyanyelvből a nyelvtant, hogyan
érteti meg velük, hogy a szlovák
épp olyan idegen nyelv, mint a di-
vatos angol. Persze, ez fordítva is
érvényes, nem hallottam olyanról,

hogy egy tanárnak szóltak volna,
nosza, tanítsd meg a szlovák gye-
rekeket a magyar nyelv alapjaira,
mondd meg, mit olvassanak –
akár fordításban – a magyar iro-
dalomból, miből ismerik meg leg-
jobban a velük együtt élő nép
mentalitását. 

És hol vannak, szerencsére már
nincsenek, de félő, hogy mint a bú-
vópatak, ismét előtörnek azok az
évek, amikor kétnyelvű bizonyítvá-
nyért kellett harcolni, mert egyesek
úgy gondolták, ez az alapvető jog
sem illet meg bennünket –, egyálta-
lán, örüljünk, hogy lyuk van a
szánkon, s azon magyar szót hal-
lathatunk, esetenként mások bosz-
szantására?! 

Az én időmben faluhelyen úgy
tartották, azok a diákok jelentkez-
nek gimnáziumba, akik még nem
tudják, mik szeretnének lenni. Az
érettebb, céltudatosabb kamaszok a
különféle szakiskolák közül válasz-
tanak. Én természetesen alapvető
kötelességemnek éreztem, hogy ezt a
látszattapasztalatokra alapozott és
igencsak ingatag igazságot a saját
példámmal cáfoljam: jelentkeztem a
kassai ipari gépészeti szakára.

Persze a fönti egyszerű népi böl-
csesség általános érvénye az én vá-
ratlan iparista szerepvállalásom
nélkül is könnyűszerrel kikezdhető.
Mert hát ugyan miféle szakközépbe
jelentkezzenek például azok a fölöt-
tébb céltudatos fiatalok, akik az or-
vosi, a jogi vagy a csillagászi pályát
ambicionálják?! Bizony, számukra
sem igazán adódódik más lehetőség,

mint hogy a középszintet egy általá-
nos műveltséget nyújtó gimnázium-
ban bekkeljék ki.

Hogy a gépszerkesztés és -üze-
meltetés megnevezésű tantárgyban
keservesen szerzett szerény ismere-
teimet miként kamatoztatom író-
ként, az, ugye, az én dolgom. Én vé-
gül is azt kaptam, amire befizettem.
Nehezen megválaszolható kérdés
azonban az, hogy egy leendő fül-
orr-gégész számára miért kötelező
elmélyedni az integrálszámítás, a
majdani válóperes ügyvédnek a ké-
miai reakciók vagy a jövendő csilla-
gásznak a rovarcsaládfák rejtelmei-
ben. Merthogy a gimnáziumi tan-
anyag ilyen fura árukapcsolások
hosszú láncolata.

A szakiskola értelme, hogy sok-
kal kisebb mértékben tukmál olyan
ismereteket, amelyre az adott szak-

területen semmi szükség nincs. A
gimnázium pedig az általános alap-
műveltség megszerzésének elősegí-
tésére lenne hivatott. Mindenből
egy keveset. Épp csak annyit, hogy
korunk leendő értelmiségijének le-
gyen valami elképzelése arról is,
amibe nem kívánja beleásni magát.
Persze, a felkínált ismeretskálát oly
módon lenne célszerű bemutatni,
hogy egy-egy tárgy legalább az arra
hivatottak érdeklődését felkeltse.
Hogy a szaktudásból nyújtott kós-
toló jó kedvcsináló legyen. Egy kis
matika, egy kis kémia, egy kis bioló-
gia stb. Hátha valamelyik meghoz-
za az étvágyat. A magolós, csont-
konzervatív érdektelenséggel, va-
gyis szakszerűtlenül előadott és
megkövetelt tárgyak a legtöbb diák-
nak eleve émelygést okoznak, s csak
a legstréberebb, legszellemtelenebb,

következésképp legtehetségtelenebb
eminens magológépek számára je-
lentenek vasszorgalommal bekebe-
lezhető tápot. Amelytől aztán sok-
kal vaskosabbak és számosabbak
lesznek a jelesek. Ez persze csak lu-
fi. Az igazi – használható! – tudás-
hoz semmi köze nincs.

Sajnos, úgy tapasztalom, a krea-
tív ismeretátadásnak nincs nagy
ázsiója nálunk. A gimnáziumi tan-
anyag mennyiségéből is jócskán le
lehetne faragni a minőség javára.

A leendő fül-orr-gégészek, váló-
peres ügyvédek és csillagászok szá-
mára addig is azt ajánlom, jelent-
kezzenek valamelyik jó nevű szak-
középiskolába. Például a kassai ipa-
riba.

Ismerettúladagolás

Hol vannak a szerencsére már nincsenek?

Grendel Ágota

Hizsnyai Zoltán 
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Zs. Nagy Lajos:

Nagypéntek, 1964
(részlet)

I
Az imént megfeszítették Krisztust,
költőnk most a rég tanult passiót
énekli
gyermeki áhítattal,
és szőnyeget porol.
Verseit hajnalban felfalták a gyíkok.
Most már nem ír,
csak álmodozik,
s gyerekeket nevel.
Keménykötésű srác az egyik,
őt bokszolónak adja,
a másik táncmester lesz
vagy dzsesszdobos.
A felesége könyörtelenül vasal:
inget, pelenkát, boldogságot.
Nagyon helyes,
ez nem valami kócos évszázad,
legyünk finomak és előkelőek.
A szilvafán vadgalambok turbé-
kolnak.
Gyászruhás lányok az úton
sietnek megcsókolni
Jézus kifeszített testét.
Ő most a rég tanult passiót énekli
gyászba borultan,
sört iszik ernyedten,
s csak nehezen tud lemondani
a világmegváltásról.

III
Hát ne csodálkozzatok,
ha házat építek magamnak,
s körülveszem
lándzsás vaskerítéssel,
komondorokat nevelek,
s megtanítom
harapni őket,
virágot ültetek
saját gyönyörűségemre,
árnyékos lugassal
borítom be házam
a kéményekig,
és letérdelek
Közöny-isten előtt!

IV
Az imént
megfeszítették Krisztust.
Ő most a rég tanult passiót énekli
gyászba borultan,
sört iszik,
s csak nehezen tud lemondani
a világmegváltásról.
„Feszítsd meg őt!“

Khalil Dzsibrán:

A próféta
(részlet)

És egy asszony, aki mellére csecsemőt szorított, azt mondta:
Beszélj nekünk a Gyermekekről.
És ő így szólt:
Gyermekeitek  nem a ti gyermekeitek.
Ők az Élet önmaga iránti vágyakozásának fiai és leányai.
Általatok érkeznek, de nem belőletek,
És bár véletek vannak, nem birtokaitok.
Adhattok nekik szeretetet, de gondolataitokat nem adhatjátok.
Mert nekik saját gondolataik vannak.
Testüknek adhattok otthont, de lelküknek nem.
Mert az ő lelkük a holnap házában lakik, ahová ti nem látogathattok el,
még álmaitokban sem.
Próbálhattok olyanná lenni, mint ők, de ne próbáljátok őket olyanná
tenni, mint ti vagytok.
Mert az élet sem visszafelé nem halad, sem a tegnapban meg nem reked
Ti vagytok az íj, melyről gyermekeitek eleven nyílként röppennek el.
Az íjász látja a célt a végtelenség útján, és ő feszít meg benneteket
minden erejével, hogy nyilai sebesen és messzire szálljanak.
Legyen az íjász kezének hajlítása a ti örömetek forrása;
Mert Ő egyként szereti a repülő nyilat és az íjat, amely mozdulatlan.

Keresztlevétel. Pray -kódex 27b lapja (Magyar kódexek, Bp. 1975)

Krisztus sírbatétele; 
A három Mária a szentsírnál.
Pray -kódex 28a lapja 
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Az idei Komáromi Pedagógiai

Napok keretében 2008. február

20-án, a Komáromi Ipari Közép-

iskolában Szakoktatási Konfe-

renciát szerveztünk. Elsősorban

azokat a területeket próbáltuk

felmérni, amelyek gondot jelen-

tenek a hazai szakképzésben.

Igyekeztünk felvázolni bizonyos

„kitörési pontokat“ is – akár a

felnőttképzés, akár az e-learning

vagy a tanártovábbképzések irá-

nyában, de meghallgattunk né-

hány magyarországi szakem-

bert is az ottani állapotokról. 

Hol is tartunk?
Szemtelen és gyenge képességű

diákok. Elöregedett és elnőiesedett
tantestületek. Alacsony tanári fize-
tések és alig létező társadalmi meg-
becsülés. A szülők érdektelensége
és a politikusok passzivitása, PISA
felmérések...

A sor még hosszan folytatható.
Mintha a társadalom minden búja-
baja begyűrűzne az oktatásügybe
(persze nemcsak a szakoktatásról
beszélünk). Elgondolkoztató, mi ad
erőt annak a sok száz fanatikusnak,
akik még mindig úgy érzik, van re-
mény, és napról napra a katedrán
állnak, hogy továbbadják a tudást...

A szakoktatás vizsgálatát három
területre szűkíthetjük. Természete-
sen a gondoknak sokkal több össze-
tevőjét is felvázolhatnánk, de néz-
zük meg a szakközépiskola műkö-
désére leginkább befolyással bíró
három tényezőt: diákok – tanárok –
munkáltatók.

A közgazdaságtan alapkérdései
(MIT gyártani, HOGYAN gyártani,
KINEK gyártani) alapján feltehet-
nénk a kérdést: MIT tanítani, HO-
GYAN tanítani, KINEK tanítani.
Míg a vállalkozók és cégek számára
egyértelműen a piac, a kereslet adja
meg a válaszokat, az oktatásügyben
az állam próbál közvetíteni a piac és
a szolgáltató (jelen esetben az isko-
la) között. Ez is egyik oka annak,
hogy az oktatásügyben hasonló ne-

gatív tendenciák jelentkeznek, mint
a gazdaságban 1989 előtt. Így aztán
az iskola nagyon gyakran nem kínál-
ja azt, amire szükség lenne, viszont
gyakran kínál olyan „árut“, amire
nincs kereslet.

A diákok
Mikor 20 évvel ezelőtt visszake-

rülve egykori alma materembe el-
kezdtem tanítani, több egykori ta-
nárom, újdonsült kollégám is figyel-
meztetett rá, hogy „ezek a diákok
már nem olyanok, mint ti volta-
tok..., egyre gyengébb gyerekek jön-
nek középiskolába“.

Eltelt húsz év. Vajon mit monda-
nának azok a tanáraim, akik azóta
már nyugdíjba mentek – ha most
kéne tanítaniuk. A nyugdíjastalál-
kozókon jól szórakoznak legfris-
sebb történeteinken, udvariasan
szörnyülködnek, de igazából talán
el sem hiszik, amit hallanak.

Annak ellenére, hogy bizonyos
kutatások szerint a Föld népességé-
nek összintelligencia-hányadosa ál-
landó, csak az emberiség lélekszá-
ma növekszik, a helyzet azért annál

összetettebb, minthogy pusztán a
diákok csökkenő képességeivel ma-
gyarázzuk, miért is tartunk ott, ahol
tartunk. Az idomárok a hibákért ál-
talában magukat hibáztatják. A
gyenge tanítók a gyereket.

Egyértelmű, természetesen, a
színvonal csökkenése – már
amennyiben a színvonal alatt azok-
nak a képességeknek, kompetenci-
áknak a meglétét értjük, amelyek-
kel a 20-25 évvel ezelőtt a szakkö-
zépiskolákba bekerülő diákok ren-
delkeztek. Akik amellett, hogy ese-
tenként a háromszoros túljelentke-
zésből kerültek ki győztesen, az
alapiskolában még találkoztak
olyan tantárgyakkal, amelyek kere-
tében megismerkedtek a barkácso-
lás alapvető fogásaival és fejleszt-
hették manuális ügyességüket.
Akik még a Merkur (van-e ki e ne-
vet nem ismeri?) elemeiből álmod-
ták meg első műveiket. Akiknek
volt lehetőségük az apjuk mellett az
otthoni műhelyben csetleni-botlani.

A mai diákok rengeteg olyan do-
logról nem rendelkeznek tapaszta-
lattal, amelyek annak idején egy
kezdő szakközépiskolástól elvárha-

tók voltak. De! Ez nem jelenti azt,
hogy ők gyengébb képességűek
lennének. Tudnak rengeteg mást,
amit a 20-30 évvel ezelőtti diákok
meg sem értenének. Diákjaink
olyan információviharban élnek,
amit nem mindig könnyű ésszerű-
en kezelni: percenként kapják az
újabbnál újabb híreket, információ-
kat. Ezek töredéke csak, amely
utóbb számukra hasznosnak minő-
síthető. De amíg ez elválik...

Egy átlagos zenei klippben per-
cenként 20-30-40 vágás váltja egy-
mást. Tud-e egy ilyen ritmussal a ta-
nár (statikus) előadása a fekete táb-
la előtt versenyezni. Csodálkozha-
tunk-e azon, hogy diákjaink figyel-
me elkalandozik?

Nem arról van-e szó, hogy vala-
miképp elbeszélünk egymás mellett
– diák és iskola. Diákjaink nagyon
sok olyan tudással, készséggel ren-
delkeznek, amivel az iskola gyakran
nem tud mit kezdeni; az iskola meg
olyan készségeket kér számon a di-
ákokon, amelyek őket nem érdek-
lik, s ezek megléte vagy nem meglé-
te nem motiválja őt.

Az ismeretek csak igen kis há-
nyada válik az ember később is fel-

Quo vadis szakközépiskola?
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használható tulajdonává, igazi tu-
dássá. A puszta elsajátítás és a
puszta visszamondás azért sem ele-
gendő, mert az életben az ismere-
teknek merev, változtatás nélküli
felhasználására igen kicsiny a való-
színűség. A jó tanulók nem speciá-
lis képességek birtokában váltak
ilyenekké, hanem egyszerűen azért,
mert képesek voltak alkalmazkodni
azokhoz a tanítási eljárásokhoz,
amelyekben őket részesítették.

Emlékezzünk vissza diákjaink
érettségi osztálytalálkozóira – álta-
lában nem a legjobb tanulók állták
meg legsikeresebben a helyüket az
életben, gyakran a bukdácsolók
azok, akik ma sikeres életpályával
rendelkeznek...

Az Ipariban második éve alkal-
mazzuk az gépészek tanításában a
projektoktatást. Ez esetükben a ko-
rábbi konstrukciós gyakorlatok kibő-
vítését, további tantárgyak integrálá-
sát jelenti egy adott feladat megoldá-
sa során. A korábbi gyakorlattal
szemben, amikor a diákok számára a
feladat csupán annak kiszámítására
és megrajzolására szorítkozott, most
már a megtervezett alkatrészt le is
kell gyártaniuk, el kell készíteniük a
szükséges műszaki dokumentációt
(természetesen számítógép és a meg-
felelő 3-4 program alkalmazásával)
és végezetül egy számítógépes pre-
zentáció keretében szakmai bizott-
ság előtt megvédeniük.

Úgy tapasztaljuk, sokkal na-
gyobb kedvvel dolgoznak a tanulók
ezeken a feladatokon, még akkor is,
ha nagyon sokszor szembesülnek
azzal, hogy a  megtervezett alkat-
rész legyártása nem is mindig olyan
egyszerű, mint az a papíron (vagy a
képernyőn) való tervezgetésnél
tűnt.

Mi a helyzet a tanárainkkal?
Válogatott tanári gárdát sikerül-e

minden esetben, minden szakra
összeállítania az iskolának? Miért
lenne vonzó egy mérnöknek a havi
15 000 bruttó, ha ennek duplájáért
is el tud helyezkedni – és ráadásul
még valamiféle karrierre is van kilá-
tása? Amennyiben az oktatásügyet
választja, mi az, amit elérhet? Lehet
belőle néhány év múlva akár mun-
kaközösség-vezető is (ugyanannyi
fizetésért). Egy iskolában a karrier

netovábbja az igazgatói, igazgatóhe-
lyettesi funkció – amire őrajta kívül
még 52-en aspirálnak.

Az államnak nagyon hálásnak
kéne lennie, hogy vannak fanatikus
emberek, akik ennyi pénzért haj-
landók ennyi és ilyen komoly mun-
kát elvégezni. Állítom, hogy java ré-
szük jó szakember, aki mindent
megtesz, hogy diákjainak a lehető
legtöbbet átadjon a tudásából. Saj-
nos azonban a fentebb vázolt körül-
mények miatt a tanárok felvétele
esetében is időnként rákényszerü-
lünk (talán egyre gyakrabban), hogy
a minőséget háttérbe szorítva a
mennyiséget helyezzük előtérbe –
hiszen az órákat valakinek le kell ta-
nítania. Aztán ilyenkor bizony néha
el-elmormoljuk a bemutatkozó óra-
látogatás után Vargha Balázs kétso-
rosát: Ez is tanít? Az istenit!

Egy szakközépiskolás utóélete
Komoly problémát látok abban a

helyzetben, amibe a szakközépisko-
lák kerültek az utóbbi évek (évtize-
dek) során. Valamiféle vákuum ala-
kult ki körülöttünk. A munkálta-
tókkal beszélgetve kiderül, hogy ők
leggyakrabban a  szakközépiskolá-
sok gyakorlati oktatását hiányolják,
sokkal nagyobb szaktudást várnak
el tőlük, kiindulva a 20-25 évvel ez-

előtti végzősök képességeiből (mi-
közben a heti tanterv szerkezete
mindennek mondható, csak nem
szaktantárgyaktól túlzsúfoltnak). A
másik oldalon viszont (lehet, hogy
épp az előbb említett okok miatt) a
diákok java része (50-70%-a) nem is
tervezi, hogy érettségi után közvet-
lenül munkába állna. Tovább szeret-
nének tanulni. Viszont a szakkö-
zépiskoláknak nem ez volt valami-
kor az elsődleges küldetése. Mára
azonban a helyzet olyan fordulatot
vett (a csökkenő diáklétszám, a nö-
vekvő számú főiskolák, egyetemek
és a normatív támogatás miatt),
hogy a gyengébben érettségizett di-
ák is bátran vághat neki az egyetemi
tanulmányainak.

A vállalatok képviselőivel folyta-
tott megbeszélések során igyek-
szünk az általuk fontosnak tartott is-
mereteket beépíteni az egyes szak-
tantárgyak tanmenetébe. Már
amennyiben ezt az adott vállalat meg
tudja, meg kívánja fogalmazni. Van-
nak olyan munkáltatók, akik kifeje-
zetten „tiszta lapot“ kérnek az iskolá-
tól – olyan diákot, aki rendelkezik az
ő általuk minimumnak tartott szak-
mai alapképzéssel és majd ők
„teleírják“ azokkal az ismeretekkel,
amikre az adott cégnél szüksége van.

Nagyon fontos lenne vonzóvá ten-
ni a középvezetői állásokat a cégek-
nél. Olyan körülményeket kellene
biztosítani, amelyek konkurencia-
képesek a továbbtanulással szem-
ben (arról még szó sem esett, hogy
ha az osztály 70%-a továbbtanul, ak-
kor annak a maradék 30%-nak az a
hányada, amelyik megmarad és
megpróbálkozik hazai cégeknél el-
helyezkedni, nem az adott osztály
legrátermettebb, a szakmát a lehető
legjobban elsajátított, az intézmény
hírnevét a gyakorlatban továbböreg-
bítő része). Nemcsak a kínált fizetés
nagyságáról van szó (természetesen
arról is), hanem a további juttatá-
sokról – és főleg talán a tervezhető
karrierről: milyen lehetőségei lesz-
nek a fiatalnak, ha az adott céget vá-
lasztja, tanfolyamok, továbbkép-
zések, külföldi szolgálati utak, fel-
jebblépés a vállalati ranglétrán stb.

A konferencia öt órája kevésnek
bizonyult, hogy valamennyi felve-
tett témában mindenki kifejthesse
véleményét, elmondhassa tapaszta-
latait. Bízom benne, hogy az idei
Nyári Egyetem keretében lesz lehe-
tőségünk folytatni a beszélgetése-
ket. Mert addig van remény, amíg
akarunk róla beszélni...

Vetter János
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A SZMPSZ Komáromi Területi
Választmánya, a Komáromi Regio-
nális Pedagógiai Központ, illetve a
Selye János Gimnázium által szer-
vezett, immár patinás rendezvény-
sorozat társszervezői között idén el-
ső ízben jelent meg a gútai magánis-
kola. A kihelyezett helyszín köze-
lebb hozta a komáromi pedagógus-
napokat a Gútán tanító kollégák
számára is. Ezt bizonyítja, hogy feb-
ruár 21-én Szokol Dezső mérnök, a
magániskola tulajdonosa szép szá-
mú hallgatóságot üdvözölhetett
Strédl Teréz, a Selye János Egyetem
tanszékvezetője, A mai diák tanulá-
si stratégiái c előadása előtt.

Strédl Teréz előadása, bizonnyal,
még a sokéves pedagógiai gyakor-
lattal rendelkező kollégák számára
is mondott újat. Az oktató-nevelő
munka hatékonysága gyakran szen-
ved csorbát amiatt, hogy a pedagó-
gus nem, vagy csak kevéssé jól is-
meri a befogadó közeget – a diáko-
kat. A mai diák számára az iskola
már nem elsődleges információfor-
rás, ez talán a legnagyobb kihívás a
mai tanár számára. Ez érződik a
szakma társadalmi megbecsülésén
éppúgy, mint a mai diák tanulási
stratégiáin. Az ún. időzóna-eltoló-
dás jól jellemzi napjaink pedagógiai
gyakorlatát: a tegnap iskolájában a

ma pedagógusa készíti fel a holnap
gyermekét. Azt a gyermeket, aki
már ma is fordítottan szocializáló-
dik, nem működik az önuralma, ér-
tékrendzavarokkal küzd, s az emlé-
kezete kárára, a kutatókészsége fej-
lődik.

A mai diák gyakran nélkülözi a
pozitív mintát, magatartásában in-
kább konfrontatív, mint együttmű-
ködő.  A tanár által sugárzott maga-
tartásforma épp emiatt kulcsfontos-

ságú. A polgári társadalomban oly-
annyira kívánatos tisztelet kultúrája
éppen az iskolában nyerhet megala-
pozást. A kölcsönös tisztelet új di-
menzióba emeli a tanár–diák vi-
szonyt, növeli annak demokratiz-
musát, oldja a merev, kötött formá-
kat. Éppúgy, mint amikor a társa-
dalmi érintkezés során a rangban
felül álló tisztelettel szólítja meg a
másik embert, a tanár ugyancsak

tisztelettel közelít a diákhoz, szóban
és gesztusokkal egyaránt. Ettől a
polgári társadalomban még tovább-
ra sem leszünk egyenlők, mint
ahogy az iskolában sem cserélődik
fel a tanár és a diák rangja, sőt a te-
kintély sem csökken, hanem növek-
szik. Éppen mivel nem a nyers erő-
szakra épül, hanem a kölcsönös el-
fogadáson, tiszteleten alapszik.   

Ugyancsak kihívás a mai tanár
számára a hátrányos helyzetű diá-

kok bevonása a tanítás–tanulás fo-
lyamatába. Nélkülözhetetlen erény
a pedagógiai tapintat, a humor,
amely segít oldani a feszültségeket,
a legmélységesebb humanizmus
megnyilvánulása. Nem mindegy,
hogy a befogadás integráló vagy
inkluzív jellegű. Mint ahogy a nem-
zeti kisebbséget sem mindegy, hogy
asszimilálja vagy integrálja a több-
ségi társadalom, úgy az iskolában

sem csupán a hátrányos helyzetű-
nek kell alkalmazkodnia a többség-
hez, ez fordítva is igaz.

Amíg a XX. század a melankólia,
addig a XXI. század a depresszió
korszakaként írható le. Ezért kell ki-
emelten foglalkozni a mai diák ér-
zelmi intelligenciájával. A modern
kutatások szerint az érzelmi intelli-
gencia négyötöd részben határozza
meg az önmegvalósítás képességét,
a sikerre termettséget, s csak a
fennmaradó rész marad az értelmi
intelligenciának. Emiatt az optimá-
lis tanulási modellben a motiváció-
nak van elsődleges szerepe. Erre
épülnek a tanulási stratégiák, ebben
a modellben hátra kívánkozik a sor-
ban az értelem. 

A mai diákot gyakran jellemzik
neurotikus tünetek. A Ranschburg
által leírt pszichopata triász – nem
tud felelősséget vállalni, mindenkit,
vagy senkit sem szeret, nem szeret
tanulni – gyakori jellemzői a mai di-
ák személyiségének. A pszichopata
triászt, illetve az agresszióra való haj-
lamot és a túlérzékenységet is oldja a
szeretet pedagógiája és a tanár kö-
vetkezetessége. Ennél jobb ajánlóle-
véllel a XXI. században sem rendel-
kezhet egyetlen pedagógus sem.

Kolek Zsolt
Schola Privata Gutaiensis

Másfél óra a tanítás fortélyairól 

Nagy volt az érdeklődés az előadás iránt Szokol Dezső, iskolaigazgató

A mai diák számára az iskola 
már nem elsődleges információforrás, 

ez talán a legnagyobb kihívás 
a mai tanár számára.
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A nyolcvanas évek végén érez-

hető volt, hogy az iskolai tanu-

lásban résztvevő diákok közül

egyre többnek van szüksége ar-

ra, hogy alaposabban megis-

merje és elsajátítsa azokat a ta-

nulási módszereket, amelyek ta-

nulását gazdaságosabbá teszik,

vagyis képessé teszi őket arra,

hogy rövidebb tanulási idő alatt

jobb eredményeket érjenek el.

1988-ban alakult meg Magyaror-
szág első alapítványi iskolája, a bu-
dapesti Alternatív Közgazdasági
Gimnázium, amely lehetőséget ka-
pott arra, hogy az iskola alapítójá-
nak, Horn Györgynek az elképzelé-
seiből kiindulva, választott munka-
társaival egy saját tantervvel és pe-
dagógiai programmal induló új is-
kolát hozzon létre. E munka során
merült fel a tanulás tanításának
szükségessége, és a tantestület a
kezdeményezőt, Oroszlány Pétert
bízta meg a témakör gondozásával. 

A tanulás tanításának programja
egyre népszerűbb pedagógusaink
körében, ami annak tulajdonítható,
hogy diákjaink egyre fölkészületle-
nebbek az eredményes tanulásra.
Ehhez az kell azonban, hogy az is-
koláknak valóságos lehetősége le-
gyen arra, hogy az új tanítási és ta-
nulási módszereket integrálják pe-
dagógiai programjukba, és az isko-

lavezetők és a pedagógusok egyre
nagyobb számban fölismerjék,
hogy a mai gyerekeket nem lehet
csupán a korábbi évtizedekben
gyakorolt módon tanítani. Használ-
ni kell a gyerekek aktív részvételét
lehetővé tevő tanítási módszereket
(egyéni és csoportmunka, differen-
ciált fejlesztés, személyes gondo-
zás, kooperatív módszerek, lehető-
ség változatos gyakorlásra, projekt-
tanítás, epochális tanítás stb.).
Ezeknek a reformpedagógiában
kialakult, eredményesen működő
módszereknek és munkaformák-
nak a megtanulására és megtanítá-
sára a tanulásmódszertan tanítása
kitűnő műhelyt, integrációs lehető-
séget teremt.

Oroszlány Péter tanítványának
tartja magát Héczné Tóth Mária is,
aki a mosonszentmiklósi Széchenyi
István Általános Iskola igazgatónő-
je, és több hazai nyári egyetem szak-
előadója volt. 

2007. december 7-én a reformá-
tus iskolák szakmai napjának prog-
ramvezetője volt. Az egész napos
foglalkozás után ebből az alkalom-
ból beszélgettem vele.

Mennyire ismerős Ön számára a
szlovákiai magyar pedagógusok kö-
zege?

Több alkalommal jártam már a
felvidéki városok iskoláiban: Rima-
szombatban, Pozsonyban, Duna-
szerdahelyen, Komáromban és a

környékbeli iskolákban. Külön
öröm és élmény számomra, hogy
egyházi iskolák pedagógusai közt
lehetek. Ilyen értelemben ez az első
alkalom. Nagyon jó volt a csoporttal
dolgozni, úgy láttam, mindannyian
élvezték a foglalkozásokat.

Mikor ismerkedett meg a tanu-
lásmódszertannal?

Abban a szerencsés helyzetben
vagyok, hogy Oroszlány Péter tan-
folyamait és továbbképzéseit láto-
gathattam. Pontosan tíz éve annak,
hogy tantestületen belül is megis-
mertethettem a módszertant a kol-
légáimmal.

Mióta alkalmazzák a módszert
iskolájukban?

A nyári továbbképzés után rög-
tön a következő tanévben vezettük
be. Az érdeklődés hatására tanuló-
ink létszáma is megnőtt. A kezde-
tekhez viszonyítva mára már száz-
zal több diákunk van. Az iskolaév

folyamán négyszer tartunk tanulás-
módszertani hetet, melynek kereté-
ben naponta 2-2 órát szánunk a ta-
nulásmódszertanra. Ilyenkor más
óra nincs, csak tanulásmódszertan.
A foglalkozások előtt leülünk és
megbeszéljük, mire fogunk ügyelni.
Természetesen utána is kiértékel-
jük, mit sikerült elérnünk.

Mely tantárgyaknál alkalmazha-
tó a módszer?

Mindegyiknél kivétel nélkül, még
a testnevelésnél is. A felső tagozatos
tanulóknál alkalmazzuk, de a kö-
zépiskolákra is elkészült a program-
csomag.

Mennyi idő alatt sajátíthatják el a
pedagógusok a tanulásmódszer-
tant?

Legalább 30 órás továbbképzé-
sen kellene részt venniük. Magyar-
országon ez akkreditált tanfolyam-
nak számít. Akik csak ízelítőt sze-
retnének kapni, azok részére az is-
kolában tartok bemutatóórákat.

Hogyan tudná röviden összefog-
lalni olvasóinknak a tanulás tanítá-
sának módszerét?

Azoknak a pedagógusoknak
ajánlom ezt a módszert, akik moti-
válttá, érdekeltté szeretnék tenni a
gyerekeket a tanórákon, azoknak a
pedagógusoknak, akik izgalmasab-
bá, játékosabbá, élvezetesebbé sze-
retnék tenni az óráikat. A tanulási
zavarokkal küzdő tanulók részére
pedig egyenesen gyógyírként hat ez
a módszer.

Köszönöm a beszélgetést.
Hajtman Béla

A tanulás tanítása

„Úgy láttam, mindannyian élvezték a foglalkozásokat”

Pócs Ilona, a segédelőadó

Héczné Tóth Mária (középen) a foglalkozások szünetében
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A Kedvezménytörvény megszüle-
tése jelentős eredménye az anyaor-
szág azon támogatási szándékának,
melynek keretében a határon túli
nemzetrészek megmaradását és fej-
lődését segíti.  A törvény támogatá-
sai közül az identitás megőrzését, a
szülő és az iskola együttműködését
megcélzó oktatási-nevelési támoga-
tás az, mely az utazási kedvezmény-
nyel vagy a pedagógusok szak-
könyvvásárlási támogatásával ösz-
szehasonlítva, időtállónak bizo-
nyult. Az anyanyelvi oktatás megőr-
zését és fejlesztését segítő, a nagy-
ságrend tekintetében is jelentős
összeg – célszerű felhasználás ese-
tén – stratégiai beruházásként is fel-
fogható, mely nemzetiségi közössé-
günk jövőjének alakulását nemcsak
napjainkban, de az elkövetkező idő-
szakra nézve is kedvezően befolyá-
solhatja. 

Szlovákiában a támogatás kor-
mányközi szerződéssel, a Pázmány
Péter Alapítványon keresztül (a po-
litikai gáncsoskodás ellenére) elérte
a megcélzottakat, az iskolák szülői
szövetségeit. A támogatások enyhí-
tették a szociálisan hátrányos hely-
zetben levő családok gyermekneve-
léssel járó anyagi gondjait, de jutott
belőle iskolai diákprogramokra, sőt
az iskolák infrastrukturális fejlesz-
tésére is, fokozva ezzel anyanyelvű
iskoláink versenyképességét, mely
kedvezően befolyásolta a szülők kö-
rében a magyar iskola választását is.

A kialakult támogatási forma itthon
elégedettséget váltott ki a szülők és
az iskolák részéről egyaránt, sőt pél-
daértékűnek találták azt a határon
túli régiók is. 

A PPA működésében akkor áll-
tak be változások, amikor az
SZMPSZ által létrehozott alapít-
vány kuratóriumban, az MKP befo-
lyásával, az erőviszonyok az
SZMSZSZ javára tolódtak el. A pá-
lyázati kiírás ma a szociális támoga-
tásokra irányul, tekintet nélkül a
szülők anyagi helyzetére, és figyel-
men kívül hagyva, hogy hazai forrá-
sokból is van mód a szociálisan rá-
szorultak támogatására. Az iskolai
programok és az oktatási, pedagógi-
ai folyamatot segítő fejlesztések a
változások óta nem kerültek be a
pályázati kiírásba. A HTMH meg-
szűnte után a támogatást koordiná-
ló magyarországi kormányzati szerv
az új kuratórium álláspontját tette
magáévá. Az iskolavezetők tiltako-
zásai ellenére folytatódik a szociális
célokat előtérbe helyező támogatási
forma ma is, amikor a szlovák okta-
tási kormányzat a magyar nyelvű
közoktatás ellehetetlenítésén fára-
dozik. A további anyaországi támo-
gatás, a Szülőföld Alap forrásait is
beleértve, nagyságrendjénél fogva
nem tudja felvállalni az apadó, de
még mindig jelentős számú szlová-
kiai nevelési és oktatási intézmény
segítését, miközben nemzetiségi is-
koláink számára az európai uniós

támogatáshoz való hozzájutás lehe-
tősége kérdésessé vált.

A MK Parlamentje által elfoga-
dott törvény alapján, az oktatási-ne-
velési támogatáson keresztül jelen-
tős források segítik a szlovákiai ma-
gyar nyelvű közoktatást. Az anyagi
támogatások célszerű, körültekintő
és hatékony felhasználása elenged-
hetetlen fontosságú, így a döntésho-
zatalban résztvevő személyek és
szervezetek felelőssége is rendkívül
nagy. Az anyagi források átgondo-
latlan, a nemzeti közösség jövőjét,
hosszú távú szempontjait nélkülöző
felhasználása nem szolgálja az
anyanyelvi oktatás megőrzését. A
támogatás ruházati és használati
cikkekre fordítható, miközben diák-
programokra (tehetséggondozás,
szakköri tevékenység, tanulmányi
versenyek, gyermek- és diákcso-
portok, művészeti és sportszakkö-
rök működtetése), az oktatási folya-
mat segítésére (könyvtárfejlesztés,
tansegédeszközök, szakfolyóiratok
rendelése), valamint iskolai közös-
ségi és szakmai programokra nem
használható fel. 

Az iskolák vezetői és pedagógu-
sai többször hangot adtak vélemé-
nyüknek, azonban nem találtak
meghallgatásra. A pályázati kiírá-
sok nem teszik lehetővé az iskolák
szülői közösségének és iskolaveze-
tésének konszenzuson alapuló dön-
téshozatalt a támogatások legjobb-
nak tartott felhasználásáról.  Ez

okokból, de elsősorban az anyanyel-
vű oktatás megőrzésének szem-
pontjából, időszerűnek tartom
mind a kuratórium működésének,
mind a támogatási formáknak az új-
ragondolását. Javaslom, hogy való-
suljon meg az eddigi támogatási for-
mák hasznosulásának átfogó érté-
kelése és hatásvizsgálata, tekintetbe
véve a magyar iskolák diáklétszá-
mának alakulását is.    

Az anyanyelvű oktatás vállalását
a szülők tekintetében elsősorban a
jól felszerelt, hatékony és korszerű
módszerekkel oktató iskola tudja
megerősíteni, mely szolgáltatásait
tekintve versenyképes a többségi is-
kolával. A gyermekének jó iskolát
választani kívánó szülő számára
csak a gazdag és sokrétű tehetség-
gondozó és változatos szabadidős
programokat megvalósító oktatási-
nevelési intézmény lehet vonzó. Ma,
amikor a hatalmon levő szlovákiai
politikai képviselet, rosszul értelme-
zett nemzeti elkötelezettségből, újra
anyanyelvi oktatásunk megkurtítá-
sára törekszik, úgy látom, hogy csak
nagyobb felelősséggel, az anyagi és a
szellemi források sokkal hatéko-
nyabb felhasználásával leszünk ké-
pesek anyanyelvű oktatási rendsze-
rünket megőrizni, szerencsésebb
esetben továbbfejleszteni. 

Pék László 
* Korreferátum Horváth Géza előadá-
sához, elhangzott a Katedra Társaság
ülésén 2008. március 8-án

A Pázmány Péter Alapítvány és 
a szlovákiai magyar közoktatás*

Állásfoglalás
A Katedra Társaság tavaszi ülésén rendhagyó

módon nem oktatási és reformpedagógai kérdé-
sekkel, hanem a Pázmány Péter Alapítvány kö-
rüli – sok vitát kiváltó – helyzet megoldásának
lehetőségeivel foglalkozott. A Társaság tagjai saj-
nálattal vették tudomásul, hogy a PPA meghívott
képviselője egyéb elfoglaltságára hivatkozva
nem vett részt a találkozón, ennek ellenére igye-
keztek objektív tényfeltárás keretében javasla-
tokkal élni mind a szülők, mind az iskolák érde-
kében. A többórás vita eredményeképp született
a következő állásfoglalás:

A Katedra Társaság helyesli, hogy a Pázmány Pé-
ter Alapítvány a „Szülő és iskola” elnevezésű pályá-
zatával a szlovákiai magyarság kultúrájának és iden-
titásának megőrzését kívánja támogatni. Ezt elsősor-
ban a magyar tanítási nyelvű iskolák vonzóbbá téte-
lével lehet elérni. Meggyőződésünk, hogy a Pázmány
Péter Alapítvány jelenlegi pályázati feltételrendszere
ezt a feladatát nem képes maradéktalanul ellátni. Ezt
támasztják alá a szlovákiai magyar iskolák és a szülői
szövetségek által elfogadott eddigi állásfoglalások is.
Helyesnek tartanánk, ha a támogatás egy részét – a
korábbi gyakorlatnak megfelelően – a szülők ismét az
iskoláknak ajánlhatnák fel az oktatás-nevelés színvo-

nalának emelésére. Javasoljuk, hogy az egyes iskolák
szülői szövetségei véleményezzék az Alapítvány ku-
ratóriumának címzett levélben a Pázmány Péter Ala-
pítvány „Szülő és iskola” pályázatának feltételrend-
szerét; amennyiben nem tartják megfelelőnek, adja-
nak javaslatot a támogatások célszerűbb szétosztásá-
ra. Az anyanyelvű oktatás megőrzésének szempontjá-
ból időszerűnek tartjuk mind a kuratórium működésé-
nek, mind a támogatási formáinak újragondolását. Ja-
vasoljuk, hogy valósuljon meg az eddigi támogatási
formák hasznosulásának átfogó értékelése és hatás-
vizsgálata is. 

Dunaszerdahely, 2008. március 8.
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A konferencia a szlovákiai közok-
tatás aktuális kérdéseit hivatott
megvitatni a következő témakörök-
ben (szekciókban):

A) Iskolahálózat, kistérségek, is-
kolaközpontok. Beiratkozási prog-
ramok és stratégiák.

B) Az intézményi autonómia
(szakmai szabadság) keretei és
korlátai. Szervezetfejlesztés.

C) Új kihívások az iskolavezetés-
ben - stratégiai vezetés

D) A tanulás-tanítás sajátosságai,
megújításának irányai és lehetősé-
gei. Oktatási programok. Módsze-
rek, technikák, eljárások.

E) Az ellenőrzés, az értékelés és a
minőségbiztosítás helye és szerepe
az oktatásfejlesztésben.

Bevezető előadások:
1. Milyen a jó iskola? (Albert Sán-

dor)
2. A hazai közoktatás rendszere,

az intézmények működési és fej-
lesztési lehetőségei (Szigeti László)

3. A közoktatás tartalmi fejleszté-
se (Fodor Attila)

4. Magyar iskola a szlovák közok-
tatás rendszerében (Pék László)

A konferenciára az alapiskolák és
középiskolák vezetőit és érdeklődő
pedagógusait várjuk. A résztvevők-
nek szállást, ellátást biztosítunk, va-
lamint Albert Sándor: Milyen a jó is-
kola c. könyvét és a konferencia ki-
adványát kapják meg. A kiadvány
tartalmazza a konferenciára előzete-
sen elkészített referátumokat és ko-
referátumokat, valamint a helyszí-
nen elhangzó egyéb beszámolókat
és vitaeredményeket. A konferencia
részvételi díja: 500.-Sk

A felvetett témakörökben iskola-

vezetők, pedagógusok, szakembe-
rek írásos beszámolóit 2008. április
30-ig várjuk, ezeket a konferencia
kiadványában jelentetjük meg. Je-
lentkezni az egyes szekciók megje-
lölésével 2008. április 30-ig lehet a
Selye János Egyetem, Roľníckej
školy 1519, 945 01 Komárno címen,
illetve elektronikusan a velschit-
za@selyeuni.sk e-mail címen. A je-
lentkező lapok az Egyetem, vala-
mint az SZMPSZ honlapjáról tölt-
hetők le. 

A Selye János Egyetem, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége és a Comenius Pedagógiai Intézet 
Közoktatási konferenciát szervez 2008. június 13-14-én Komáromban

Milyen a jó iskola?
címmel



18 Pedagógusfórum – Bemutatjuk

2008. március 25-én töltötte be
75. életévét. Párkányban született,
ott él és alkot immár négy évtizede.
Pályáját, ha úgy vesszük, vagy más-
fél évtizeddel előbb kezdte, ponto-
san 1954-ben, sorkatonaként Pil-
zenben, ahol megrendezték első ki-
állítását is. Leszerelés után rövide-
sen megnősült, azaz családot alapí-
tott, s mint lelkiismeretes apa, min-
den idejét és energiáját családja
megélhetésére fordította. Ám akit a
múzsa egyszer rabul ejt, addig gyöt-
ri, amíg rá nem kényszeríti az alko-
tásra. Állandó lekötöttség mellett
nem lehetett könnyű feladat ennek
a kihívásnak eleget tenni.  

Lábik János, mint sok más őste-
hetség, kezdetben ösztönösen fes-
tett. Szerencsére hamar rájött, ho-
gyan tudná képességeit kibontakoz-
tatni, s hol találhat hozzá segítséget.
1979-ben tagjai közé fogadta az Esz-
tergomi Képzőművészkör, amely-
ben olyan kiváló egyéniségek hatot-
tak rá, mint: Kaposi Endre, Kollár
György, Szikora Tamás, Végvári I.
János, Vertel József és a Munkácsy-
díjas festőművész Novák Lajos, aki
nagy odafigyeléssel bíztatta a tehet-
séges autodidaktát. Lábik, szorosan
a perspektívára épülő, ún. hagyo-
mányos festészetre alapozta ábrázo-
lásmódját. Novák Lajos nem úgy
egyengette az útját, hogy rá-, vagy
lebeszélte volna valamiről, inkább
az eltévelyedésektől óvta, aminek a
legtöbb önképzéssel fejlődő sze-
mély áldozatává szokott válni.
Lábik János sikeresen le tudta küz-
deni az akadályokat, s egyre maga-
biztosabbá vált. Realista munkáin –

ritka kivételtől eltekintve tájképek –
mellőzi mind a naturalista aprólé-
kosságot, mind az érzelgősséggel te-
lített, már-már giccsbe hajló túldí-
szítést. Minden munkáján érződik
az önfegyelem. Nem dokumentálja
az elé táruló valóságot, de nem is
absztrahálja, legfeljebb annyira,
amennyire az elvárható egy műalko-
tástól. Igaz, egyszer megpróbálko-
zott a teljes elvonatkoztatással is,
mondván azért, hogy bebizonyítsa,
arra is képes, ám hamar rájött, az
nem az ő világa. Ez is szerencsének
mondható, hiszen akkor már ott
tartott, hogy a gyakorlott néző, bár-

hol találkozott egy-egy munkájával,
egyből fölismerte, s ez nem elhanya-
golható. Némelyik kritikus nyíltan
is szemére veti, nem modern, vi-
szont még senki nem mondta ki,
hogy Lábik egy kicsit sem epigon.
Pedig mennyi ilyen található az ún.
modernek között. Nagyon jól bánik
az olajjal, temperával, de ami legin-
kább magával ragadja a szemlélőt, a
kitűnő akvarelljei. Vízfestékkel rea-
lista tájképet festeni nem egyszerű
dolog, s Lábik János ezt mesterien
műveli.

Nem véletlen, hogy sokan isme-
rik és tisztelik őt, amihez nyilván az

is hozzájárul, hogy eddig 63 egyéni
kiállítása volt, s ezen kívül munkái,
más alkotókéval együtt, több mint
150 tárlaton szerepeltek nemcsak
Szlovákiában és Magyarországon,
hanem Európa más országaiban is.
S ami még plusz, lelkiismeretes kö-
zösségszervező.

Párkánynak sok kitűnő képző-
művésze van. Értendők ez alatt
olyan alkotók, akik a városban szü-
lettek, mint például: Barta Gyula,
Kocsis Ernő, Janiga József, de elköl-
töztek onnét, vagy aki ott telepedett
le: Simonyi Lajos. Ő nemcsak alko-
tóként, hanem nyugdíjas tanárként
is ismert volt: a helyi művészeti
alapiskolában létrehozta a képző-
művészeti tagozatot, ahol hosszú
ideig tanított. Neveltjei közül ki-
emelkedett Bugyács Sándor, aki ma
szintén elismert festő. 

Lábik János, az ugyancsak párká-
nyi Gerstner István ösztönzésére
1981-ben megalapította a helyi kép-
zőművészkört, amelynek több mint
húsz éven keresztül vezetője volt.
Kulcsszerepe volt abban is, hogy ma
Városi Galéria néven kiállítóterme
van Párkánynak, ahol a pályakezdő-
kétől kezdve jelentős, sőt néha vi-
lághírű művészek alkotásait is meg-
tekintheti a közönség. Tehát megér-
demelt kitüntetés a Pro Urbe-díj,
amellyel 1999-ben a város vezetősé-
ge elismerte munkásságát.

Egyébként tagjai között tartja
számon: a Szlovákiai Magyar Kép-
zőművészek Társasága, a Szlovák
Képzőművészeti Unió és az Eszter-
gomi Képzőművészeti Céh is.

Csicsay Alajos

A szülőföld vonzásában

Lábik János a cikk szerzőjével

Gyermekkorom óta elbűvöl a természet
szépsége. Képeimen ennek az élménynek a
hatását próbálom visszaadni kiállításom láto-
gatóinak. Vallok arról, hogy milyennek látom a
teremtett világ megszámlálhatatlan szépségét,
arról, hogy amikor ecsetet veszek a kezembe,
miként tolmácsolom élményeimet sokak felé.

A rajzolást, festést, gyermekkorom ösztö-

nösen kibontakozó szenvedélyét, ez irányú
adottságomat és igényemet minden bizonnyal
édesapámtól örököltem. Az Ő képzőművésze-
ti munkássága sokáig hatott rám. Az évek mú-
lásával kezdtem a magam útját járni, mind
több tudatossággal, átéléssel, festői művesség-
gel igyekeztem rögzíteni képeim mondaniva-
lóját. Jól átgondolva, mindent megfontolva ezt

teszem ma is. Meggyőződéssel vallva és vállal-
va azt a koncepciót, amely a külvilág realitása-
iból merítve ihletett, a közlésben hű maradok
a látvány nyújtotta élményhez. A mai felgyor-
sult világban ezekkel a képekkel is közelebb
szeretném hozni az emberek számára a ter-
mészetet.

Lábik János

Vallomás 



19Pedagógusfórum – Beíratkozás

A magyar oktatás rendkívül je-

lentős funkciója a magyar iden-

titás megőrzése. A Szlovákiában

általánosan ismert demográfiai

trend, a születések évről évre

csökkenő száma előrevetíti,

hogy a magyar iskolások száma

is évről évre csökken, illetve

csökkeni fog.

A csökkenő korosztályi létszám-
adatok, a nem magyar óvodát/isko-
lát választó magyar szülők, a szülő-
földjüket elhagyó, valamint a nem
továbbtanulók hiányukkal tovább
erodálják a magyar oktatás intéz-
ményrendszerét. A magyar gyere-
kek közül hozzávetőlegesen min-
den negyedik nem magyar nyelven
történő képzésben részesül.

A magyar kormány milliárdokat
fordított a határon túli oktatásügy-
re, ám a magyar iskolákba beiratko-
zók létszámának fogyatkozását ez
ideig nem igazán sikerült fékezni. A
magyar oktatás fejlesztésére olyan
stratégiai megoldásra van szükség,
amely a magyar nyelvű oktatás ala-
csonyabb szintjeire minél több gyer-
meket igyekszik bevinni, valamint
emelni a magyarság képzettségi
szintjét és az oktatás minőségét.

A magyarság fennmaradására a
szórványban nagyon kevés esély
van. Ott, ahol a magyar oktatás a lét
és a nem lét határán vegetál (ahol
nem a fejlesztés, hanem a fennma-
radás a tét), vagy már nem is létezik,
ott fontos az olyan megoldás, hogy a
magyarul tanulni akaró gyermek
számára a magyar óvodába és isko-
lába az eljutás biztosítva legyen.

A magyar nyelven oktató közok-
tatási intézményt választó diákok
létszámának emelésére kell töre-
kedni. Jó lenne elemezni a kedvez-
ménytörvény támogatásainak hatá-
sait is. Az oktatási-nevelési támoga-
tás vajon eléri-e a célját, növekedett-
e a magyar oktatásban résztvevők
száma? Szükség lenne a támogatott
családok motívumait reprezentatív
mintavétel alapján feldolgozni és a
tapasztalatokat összevetni. Ennek
eredményétől függően kell a támo-

gatási formákat folytatni vagy mó-
dosítani. 

Egy jobban átgondolt, megszer-
vezett beíratkozási programra lenne
szükség. Az iskolák és oktatási in-
tézmények a maguk módján teszik
is a cél érdekében a dolgukat, de el-
gondolkodtató, hogy elég-e óvodás-
korban megszólítani a kisgyerme-
kek szüleit? A válasz egyértelműen:
nem. Mindenféleképpen egy átfogó
születési programban kell gondol-
kodni, ahol lehetőség nyílik a kis-
gyerekes családokkal való kapcso-
latteremtésre. Különböző progra-

mok, programsorozatok keretében
(tanfolyamok, előadások, játszóhá-
zak…) családbarát konferenciák,
egészség, jövőkép, egészséges gene-
ráció stb. témákkal és szakemberek
bevonásával rávezetni a szülőket ar-
ra, miért fontos, hogy gyermeke
anyanyelvén tanulhasson. Ez folya-
matos munkát igényel nemcsak az
iskolák és oktatási intézmények ré-
széről, de különböző magyar civil
szervezetek részéről is. El kell gon-
dolkodni az anyagi források bebiz-

tosításán is, esetleg a meglévő anya-
gi források átcsoportosításán. A Rá-
kóczi Szövetség ösztöndíj támogatá-
sa nemes kezdeményezés és folya-
mat, amely egészen biztosan befo-
lyásolta egyes szülők döntéshozata-
lát. De vajon nem kellene-e ezt is át-
értékelni, az egyes iskolák gyerekei-
nek összetételét figyelembe véve?
Az oktatás hosszú folyamat, mely
nemcsak a beíratkozók számával
mérendő, hanem azzal is, hogy há-
nyan, milyen eredménnyel végez-
nek majd közülük. Több régióban
probléma, hogy egyes iskolákban a

társadalmi folyamatok következté-
ben nő a roma tanulók aránya. Erre
a többségi családok úgy reagálnak,
hogy igyekeznek más, nem anya-
nyelvű iskolába íratni gyermekeiket.
Ezt alátámasztják az egyes alapisko-
lákban készült minőségfelmérések-
nek az eredményei is, amelyek a
szülők véleményei alapján készül-
tek. A pedagógusok véleménye kü-
lönböző. Egyesek szerint nem kelle-
ne, hogy a mennyiség a minőség ro-
vására menjen. "Kikből lesz a ma-

gyar értelmiségi?" Mások szerint
kell a mennyiség, hisz ettől függ az
iskola működése, a pedagógusok
munkahelye, és ami a legfontosabb,
senki sem diszkriminálható. Megol-
dást, és főleg hatékony megoldást
kell találni minden diák tehetségé-
nek a kibontakoztatására. Egyes in-
tézmények egyre nagyobb szerepet
kapnak a kezdeményezésekben, he-
lyi innovációkban, ezért az iskolák
támogatása meghatározó kérdés az
oktatásfejlesztési stratégiák sikeres-
sége szempontjából.

A jelenlegi kormányt nem iga-
zán érdekli a magyar nyelvű okta-
tási intézményekben a gyereklét-
szám csökkenése, viszont abban
érdekeltek, hogy saját államnyelvű
oktatási intézményeik létszáma,
akár magyar gyermekekkel is, de
biztosítva legyen. Az új oktatási
koncepció érvénybelépése sem a
magyar iskoláknak kedvez. Sőt, en-
nek még súlyosabb következménye
lehet, hogy a magyar szülőket még
jobban meginogtatja a döntéshoza-
talban, hogy gyerekét milyen isko-
lába írassa.

Manapság a racionalizáció idő-
szakát éljük. Ez különösen érvé-
nyes a középiskolákra, ahol nagy a
veszélye annak, hogy a magyar ta-
nítási nyelvű intézmények egybeol-
vadnak a szlovák tanítási nyelvű
intézményekkel. Ennek egyik meg-
oldása, hogy a magyar nyelvű gye-
rekek középfokú oktatását nyelvi
központokban/tömbökben kell
megoldani, illetve ennek befogadó-
képességét vonzóvá és elérhetővé
kell tenni, valamint színes középis-
kolai tehetséggondozó programot
kell létrehozni.

További cél a magyar nyelvű fel-
sőoktatás fejlesztése a továbbtanu-
lók részére. A jobb képzettség meg-
teremtheti a magyar fiatalok mun-
kaerő piaci esélyegyenlőségét, vala-
mint elősegíti egy olyan magyar ér-
telmiségi réteg kialakulását, amely
nemzeti közösségünk tartópillérévé
válhat.

A jövő záloga a magyarságtudatá-
ban magabiztos, szakmailag jól fel-
készült szlovákiai magyar ifjúság.

Szuperák Mária

A magyar iskolák beíratkozási programjáról

Beíratkozás előtt az érsekújvári magyar óvodások

Elgondolkodtató, vajon elég-e 
óvodáskorban megszólítani 

a kisgyermekek szüleit? 
A válasz egyértelműen: nem. 
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1848-1849 emléke immár 160 éve folyamato-
san él a magyarság legszélesebb rétegeinek tör-
ténelmi tudatában. Sokkal inkább, mint nemze-
ti történelmünk bármely más eseményének em-
léke. Talán éppen ezért fűződik hozzá a szoká-
sosnál jóval több mítosz és legenda. Talán éppen
ezért éreznek késztetést a különböző korok poli-
tikusai arra, hogy nyakatekert logikával gyártott
erőltetett párhuzamokkal bizonyítsák: kizárólag
ők a magyar forradalom és szabadságharc hite-
les örökösei. 

Pedig 1484-1849 öröksége mítoszok, legendák
és patetikus politikai szlogenek nélkül is jelentős
és tanulságos. Jelentősége csak Szent István ál-
lamalapításával mérhető. Míg első királyunk a
középkori keresztény magyar állam, 1848 forra-
dalma a modern magyar állam, a magyar demok-
rácia alapjait rakta le. Mindez természetesen
nem volt előzmények nélkül. Szellemi-politikai
előzménye a reformkor volt. A magyar történe-
lem ama időszaka, amikor a magyar politika, tár-
sadalmi élet, tudomány és kultúra színpadán
annyi kiváló elme tevékenykedett egyidejűleg,
mint történelmünk során talán soha máskor. S
ha a reformkor kiemelkedő személyiségei, Szé-
chenyi és Kossuth, Eötvös és Petőfi, Deák és Tán-
csics politikai elképzelései a részletekben el is
tértek egymástól, a cél azonos volt: a magyar ha-
za felemelése, versenyképessé tétele. A reforme-
rek elképzelései azonban csak nagyon nehezen
valósulhattak volna meg a „népek tavasza” nél-
kül, amely alapjaiban rázta meg, majd döntötte
romba a napóleoni háborúk után kialakított,
Metternich kancellár nevével összeforrott retrog-
rád európai rendet.

Március idusán a pozsonyi, bécsi és pesti ese-
mények együtthatása révén a magyar forradalom
győzött. A forradalmi tavasz idején, amikor Pá-
rizs, Bécs, Berlin, Milánó, Velence és Prága utca-
kövei a vértől voltak sikamlósak, a magyar liberá-
lisok és radikálisok vér nélkül, „törvényes forra-
dalom” által teremtették meg az állam és a társa-
dalom modernizációjának feltételeit. A forrada-
lom betetőzését az „áprilisi törvények” néven is-
mert törvénycsomag jelentette. Az uralkodó bele-
egyezésével alakulhatott meg az országgyűlésnek
felelős Batthyány-kormány. Közép-Kelet-Európá-
ban a magyarok hajtották végre a legradikálisabb
és legprogresszívebb jobbágyfelszabadítást. 1848
forradalma eltörölte a feudális kötöttségeket, be-
vezette a közteherviselést. Szabad lett a sajtó,
megvalósult a törvény előtti egyenlőség, a rendi
országgyűlés helyett évente ülésező, népképvise-
leten alapuló törvényhozó szerv jött létre. Több

mint három évszázad után újra egyesülhetett Ma-
gyarország és Erdély.

1848 vezető politikai elitje azonban nem tudta
megfelelő módon kezelni a nemzetiségi kérdést.
Az egységes magyar polgári nemzetállam gondo-
lata román, szerb, horvát, szlovák érzelmeket és
érdekeket sértett. A kollektív nemzetiségi jogok
megadásának szükségességét akkor is csak keve-
sen ismerték fel. Persze, nagyon igazságtalan és
történelmietlen lenne csak a magyar politikai ve-
zetőket felelőssé tenni az együtt élő nemzetek kö-
zötti kiegyezés elmaradásáért. A másik oldalon
lehetetlen nem észrevenni a konfliktusokat ki-
használó Bécs aknamunkáját, valamint néhány,
akkor megvalósíthatatlan, propagandisztikus kö-
vetelést a nem magyar népek oldaláról – eseten-
ként a szeparatista tendenciákat. Ami bizonyos:
a nemzetiségi kérdés megoldatlansága már több

mint másfél évszázada terpeszkedik terhes örök-
ségként térségünk fölött. A Duna mentén azóta
sem élnek, Ady szavait idézve: „boldog, erős, ka-
cagó népek”, csak „fél-nemzetecskék”. Mert az
1848-ban elkövetett hibák közül sokat később
többször is sikerült megismételni – legfeljebb
más szereposztásban.

A Magyarországon élő magyar és nem ma-
gyar népek politikai vezetőinek szembefordulá-
sa jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy 1848 nya-
rán az ország vérbe borult. Először a Délvidéken
lángoltak fel a harcok. Nemsokára jött a Bécs ál-
tal támogatott Jellasics horvát bán intervenció-
ja, majd ennek sikertelensége után a magyar
forradalom vívmányait, főleg a megnövekedett
önállóságot megszüntetni akaró osztrák császár
hadseregének betörése Magyarországra. A ma-
gyarok azonban bebizonyították: nem csupán
kiemelkedő politikusaik, de tehetséges hadve-
zéreik is vannak. A kezdeti hátrálás után, az
1849. évi diadalmas tavaszi hadjárat során, Gör-
gey, Klapka, Damjanich, vagy Erdélyben már
korábban Bem seregei néhány hét alatt csak-
nem teljesen megtisztították az országot az el-
lenségtől.

A katonai sikerek Kossuthékat Debrecenben a
függetlenség kinyilvánítására ösztönözték. Fel
kell tennünk a kérdést: Volt-e esélye a fennmara-
dásra egy független Magyarországnak 1849 tava-
szán? A válasz: sajnos, nem! A nemzetközi poli-
tika széljárása – mint oly sokszor már a történe-
lem folyamán – nem kedvezett a magyaroknak.
Európa kis népeinek a mozgásterét akkor is a
nagyhatalmi konszenzus határolta körül. Ebbe
nem fért bele a független Magyarország, mert an-
nak létrejötte a nagyhatalmi egyensúlyt Közép-
Európában fenntartó Habsburg Birodalom szét-
esésével járt volna együtt. Ezért nem tiltakozott
jószerivel senki az orosz beavatkozás ellen. Sőt: a
magyar mozgalommal a szíve mélyén állítólag
szimpatizáló Palmerston angol miniszterelnök
üzent Miklós cárnak: „Menjenek, de gyorsan vé-
gezzenek!” Jöttek – csaknem 200 ezren –, és gyor-
san végeztek. 

A magyar szabadságharc elbukott, de nem a
forradalom vívmányai. Sem a „bresciai hiéna”
terrorja, sem Ferenc József neoabszolutizmusa
nem tudta megszüntetni azokat. Kedvezőbb
nemzetközi feltételek között, amikor 1867-ben
megvalósulhatott az osztrák-magyar kiegyezés,
jórészt ezekre a vívmányokra épült fel az Oszt-
rák-Magyar Monarchia részét alkotó fejlődőké-
pes Magyarország.

Pelle István 

160 évvel ezelőtt történt

A modern magyar állam születése

A Batthyány-kormány
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Eltelt négy év és ismét választá-
sok előtt állunk. Nem kell megijed-
ni, hiszen most nem kell kampányo-
kat végigülni, politikusokat végig-
hallgatni. Szó sincs a nagypolitiká-
ról. Kisebb közösségünk, az iskola
berkeiben nyílik lehetőségünk arra,
hogy az elkövetkező négy évre meg-
válasszuk azokat a személyeket,
akik az iskolatanács tagjaiként vé-
dik érdekeinket és sok esetben har-
colni fognak kisiskoláink megmara-
dásáért.

Az iskolatanácsok összetétele a
törvényből adódóan az iskola peda-
gógiai és nem pedagógiai alkalma-
zottjai, a szülők megválasztott kép-
viselői, az iskola fenntartójának kül-
döttjei, és olyan fizikai, illetve jogi
személy, aki részt vesz az oktatás-
ban, nevelésben. 

A szülők egymás közül választ-
ják ki azokat, akik részt vesznek az
iskolatanács munkájában. Ezért ér-
demes elgondolkodni azon, kik
tudják méltóképpen képviselni ér-
dekeinket. Nem szabad e munka
hátterében egy újabb funkciót lát-
ni. Ez munkát jelent, mely munka

elvégzése után látszik meg, isko-
lánk a következő időszakban virág-
zásnak vagy hervadásnak indul-e.
Sajnálatos tény, hogy sok helyen az
tekintendő jó szülőnek, aki előkelő
helyen dolgozik, anyagilag tudja tá-
mogatni az iskolát. Felejtsük el e
közhelyes gondolkozást. Akadnak
szülők, akik szívügyüknek tekintik
magyar iskoláink fennmaradását,
magyar kultúránk ápolását, törté-
nelmünk igazságos magyarázatát.
Tetteiket nem önérdekük vezérli.
Amikor ilyen felelősségteljes mun-
kára vállalkoznak, mely felelősség-
terhes is, közös jövőnk lebeg sze-
mük előtt. Esetenként ellentétbe
kerülnek az iskola vezetőségével,
az iskola fenntartójával. Munkáju-
kat mégis kis közösségünk érdeké-
ben végzik. Válasszunk olyan szü-
lőket, akik e feltételeknek megfe-
lelnek!

Amikor az iskolatanács alakuló
ülésére kerül sor, első feladat, hogy
megválasszák az iskolatanács elnö-
két. Ne siessünk a választásokkal.
Aki vállalja az elnökséget, minde-
nekelőtt legyen jövőképe az iskolá-

val kapcsolatban. Most már tud-
juk, kormányunk elfogadta az ok-
tatási törvénytervezetet, melyet
szeptembertől kíván érvénybe lép-
tetni. Az iskolák 20-30 százalékban
saját elképzelésük alapján módo-
síthatják a tantervi programot.
Gyermekeink a magyar nyelv rová-
sára nagyobb óraszámban tanul-
hatják a szlovákot. A törvényterve-
zetről, sajnos, még többet nem tu-
dunk, szerintem a kormánypárti
szakemberek a következő iskolaév
kezdetéig bizonyára meglepnek
bennünket okos ötleteikkel –, hogy
ne induljon zökkenőmentesen az
iskolaév. Ki tudjuk-e használni a
20-30 százalékos, törvény adta le-
hetőséget? Sikerül-e közösen meg-
beszélnünk a lehetőségek kihasz-
nálási módját az SZMSZSZ és a
SZMPSZ Területi Választmányai
szintjén? Hogyan mentjük meg
kisiskoláinkat a megszűnéstől? Az
iskolák többségében jövőre igazga-
tók választására kerül sor. Köztu-
dott, hogy az iskolatanács tagjai
döntenek az iskolaigazgató szemé-
lyéről. Milyen szempontok szerint

döntenek, amikor elbírálásra ke-
rülnek a beérkezett pályázatok? Ki
a jobb igazgatójelölt számunkra,
aki sokat ígér, mindenre van meg-
oldása, vagy aki a realitások talaján
maradva, meggondoltan, ésszerű
érveket felsorakoztatva próbál
megoldást találni nemzetünk isko-
lajövőjével kapcsolatban? Az isko-
laigazgató és az iskolatanács elnö-
ke közösen tudják-e képviselni is-
koláinkat? Az iskolatanács elnöke
képes-e önállóan döntést hozni, ja-
vaslatokkal előállni az iskola fenn-
tartója felé? Amikor ezekre, és ha-
sonló kérdésekre választ tudunk
adni, válasszunk olyan iskolata-
nács elnököt, aki mindezekért sík-
ra száll és vállalja a kihívást! 

Választunk. Nem babra megy a
játék. Magyar iskoláink jövője a tét.
Ne maradjunk közömbösek! Ami-
kor a bizonyos személy neve előtt
álló sorszámot bekarikázzuk, gon-
doljunk arra, hogy mi ugyanolyan
felelősséget vállalunk iskolánkért,
mint az, akit megválasztunk. Vá-
lasszunk megfelelő tagokat és elnö-
köt az iskolatanácsba! Kakas Pál

Választunk? Válasszunk!

A Szlovák Köztársaság Oktatási Miniszté-
riuma elkészítette a pedagógusok életpálya-mo-
delljét tartalmazó javaslatát. Bár ez fontos áttö-
rést jelenthet a pedagógusok munkakörülmé-
nyeiben, szükséges megemlíteni, hogy az ame-
rikai McKinsey tanácsadó cég kutatási tapaszta-
latai alapján egy hasonló karrier-modell egy
olyan oktatási rendszerben mıködhet, melynek
legfontosabb tényezŒi:

1. A jó képességı tanárjelöltek kiválasztása
(a tanárok az egyetemek legjobb tanulói
közül kerülnek ki)

2. Magas szintı a képzésük és továbbképzé-
sük

3. Minden gyerek számára a lehetŒ legjobb
színvonalú oktatást igyekszik biztosítani

4. A végzetteket meg is fizetik, már a kezdŒk-
nek is jó fizetést adnak (az átlagbér 95-99
százáléka)              

(a HVG folyóirat alapján)

A javaslat a pedagógiai alkalmazottakat 7 kate-
góriába (pl. oktató, nevelŒ, pedagógus-asszisz-
tens stb.), az oktatókat – 6 alkategóriába (óvónŒ,

tanító, stb.) és a szakdolgozókat 5 kategóriába (pl.
pszichológus, logopédus stb.) sorolja. 

Az alkalmazottak besorolása:
A. Pályaszint 
1. KezdŒ pedagógus (kétéves adaptáció)
2. Önálló pedagógus (hétéves továbbképzés

– 120 kreditpont)
3. Pedagógus elsŒ atesztációval
4. Pedagógus második atesztációval
B. Karrierállomások
1. Specializált pedagógus (7 kategória – pl.

osztályfŒnök, szakmai munkaközösség-
vezetŒ, nevelési tanácsadó, stb.) – két-
éves speciális továbbképzést igényel

2. VezetŒ beosztású pedagógus (4 kategória
– pl. iskolaigazgató, helyettes, fŒnevelŒ
stb.) – hároméves továbbképzést igényel

A folyamatos továbbképzésnél a javaslat 7
képzési formát különböztet meg:

A funkció megszerzése irányuló képzés:
1. Adaptációs képzés kezdŒ pedagógusok

számára – 2 év

2. VezetŒképzŒ alaptanfolyam – 3 év
3. Specializált pedagógus alapképzés – 2 év

(Megjegyzés: 7 év alatt 120 kreditpontot kell
elérni, 1 kreditponthoz  kétszer 45 perc kép-
zést kell teljesíteni.)

A funkció megtartása, elŒrelépés a rang-
létrán:

1. Innovációs továbbképzés
2. Aktualizációs továbbképzés
3. Innovációs vezetŒképzŒ tanfolyam
4. Specializált pedagógusok innovatív to-

vábbképzése

A pedagógusok értékelése évente kétszer –
június 1. és december 1. határidŒvel történik.

A munkáltató köteles a pedagógusoknak
biztosítani az alábbi kedvezményeket:

A. Üdülések:
1. 15 ledolgozott év után 10 nap
2. 5 évente 5 nap

B. Egyéb kedvezmények
1. évente ingyenes védŒoltás influenza el-

len 
2. tízévente ingyenes védŒoltás hepatitisz A

és B ellen
3. tizenkét szabadnap önképzésre az igazga-

tó döntése alapján
4. a betegsegély és az alapbér közti kü-

lönbség megtérítése legfeljebb 15 nap-
ra

Átmeneti rendelkezések:
1. ElsŒ kvalifikációs vizsga megfelel az elsŒ

atesztációnak
2. Második kvalifikációs vizsga megfelel a

második atesztációnak
3. Akkreditált programok 2010. június 30-ig

érvényesek
4. Ötéves gyakorlat mentesít az alaptanfo-

lyamok abszolválásától
5. Szlovák nyelvvizsga – az érettségi vizsga

elégséges

Andruskó Imre

Tájékoztató a pedagóguséletpálya-modellt bevezetŒ törvényjavaslatról
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A Selye János Egyetem COMENIUS Pedagógiai Intézete a Szülőföld
Alap pályázati támogatásának köszönhetően 2008 március-április-
május folyamán kedvezményes DIFER-méréseket kínál fel. 

A kedvezmény mértéke 50 %-os, azaz 140,-Sk/gyermek (a tényleges
280,-Sk/gyermek bekerülési költséggel szemben).

Mivel a támogatás összege korlátozott mennyiségű mérést tesz lehe-
tővé, a kedvezmény megítélését a megrendelések beérkezésének sor-
rendje dönti el, amelyet az Intézet azonnal visszajelez. 

A méréseket az intézményekkel előre egyeztetett időpontban az Inté-
zet szakemberei folytatják le. A mérésekről egyéni és osztályszintű érté-
kelő dokumentum készül, amelyet a pedagógus és a szülő két héten be-
lül kap kézhez.

A Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer (DIFER) szerepéről

A gyermek 6-9 éves korra lesz iskolaérett. Az iskolai tanulás számos
képesség meglétét igényli, amelyek kifejlődése években mérhető. Min-
den gyermek életében létezik egy úgynevezett szenzitív periódus, amely
a képességek kibontakozását megalapozza, s amelyekre a további ké-
pességek épülhetnek. Ha valamelyik fejlődési periódus megakad vagy
elnyúlik, annak a tanulásban komoly következményei lesznek. A nagy-
mozgások, a bioritmus, a figyelem, a finommozgások, a beszéd, a szoci-
ális érettség, a gondolkodás fejlődésének megvannak a törvényszerűsé-
gei. Nagyjából 3 éves kortól ezekből indulnak fejlődésnek a tanuláshoz
nélkülözhetetlen alapkészségek. 

A DIFER-mérés segítségével megállapítható és nyomon követhető az
egyes készségek fejlődése. Az óvodai években és különösen az iskolába
lépéskor láthatóvá válik, hogy mely készség milyen aktuális fejlettségi
szintet ért el, s a készségek tudatos fejlesztésében – egészen az optima-
lizációig – mi a teendő. A mérési eredmények által a pedagógus haté-
kony eszközt kap a kezébe, amelyre építeni tud a munkája során.

A mérések lebonyolításán túl az Intézet előadásokat és képzéseket is
kínál a fenti témában.

Csík Zoltán
Comenius Pedagógiai Intézet

A megrendelőlapot az alábbi címre szíveskedjenek küldeni:
COMENIUS - Pedagogický inštitút Univerzity J. Selyeho, 

P.O.BOX 85, 945 05 Komárno 5

A Komáromi Zsidó Hitközség az INTERNATIONAL HOLOCAUST
Task Force támogatásával 2008. május 30-tól június 1-jéig rendezi meg
„Cesty – utak – ways“ címmel konferenciáját a régió Holokauszt oktatá-
sának aktuális kérdésiről. A programot neves szakemberek segítségével,
az általunk szervezett két korábbi továbbképzés tapasztalatait felhasz-
nálva (2002, 2005) állítottuk össze és ajánljuk tanároknak és művelődé-
si intézményben dolgozóknak.

A program célja, hogy a résztvevők megfelelő elméleti és gyakorlati is-
meretet szerezzenek a témában, illetve megismerkedhessenek a vész-
korszak oktatásának új módszereivel.

Fontos információk: A program helyszíne: Menház Zsidó Kulturális és
Közösségi Központ, Komárno (Eötvös u. 15. 94501, Komárno, Slovakia)

A program nyelve: szlovák és magyar
Kezdete: 2008. május 30., péntek 11:00
Vége: 2008. június 1., vasárnap 14:00
Jelentkezés: 2008. április  16-ig
A program weboldala, ahonnan a regisztrációs lap letölthető:

ways.menhaz.sk
A részletes program folyamatosan felkerül a rendezvény honlapjára.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk! a szervezők

Szlovákiai Magyar Pedagógusok XIV. Országos Találkozója 

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége 2008. április 12-13-án
Rozsnyón „Tehetségfejlesztés - Tehetséggondozás” címmel kétnapos
szakmai konferencia keretében rendezi meg a Szlovákiai Magyar Peda-
gógusok XIV. Országos Találkozóját. 

A konferenciára minden érdeklődő pedagógust szeretettel várnak a
szervezők. A jelentkezőlapot az SZMPSZ honlapjáról a www.szmpsz.sk
lehet letölteni, illetve az SZMPSZ területi választmánya elnökeinél lehet
igényelni. A pedagógustalálkozó részvételi díja 200,- Sk. 

A jelentkezési lapot legkésőbb 2008. március 27-ig postán az
SZMPSZ, P.O. BOX 49, 945 01 Komárno 1 címre, vagy elektronikusan
az szmpsz@szmpsz.sk e-mail címre kell eljuttani. Érdeklődni lehet a
következő telefonszámokon: 035 771 3572, 035 771 4755, 031780
7928 , 047 563 1205. 

A szervezők Komáromból és Dunaszerdahelyről 2008. április 11-én
pénteken délután autóbuszt indítanak Rozsnyóra. Az autóbusz költ-
sége SZMPSZ tagoknak 300.- Sk, nem tagoknak 600.- Sk. A felszállá-
si helyek: A Komáromból induló autóbuszra: Komárom, Érsekújvár,
Ipolyság. A Dunaszerdahelyről induló autóbuszra: Dunaszerdahely,
Galánta, Léva. 

A szervezők csak kellő számú érdeklődő esetén indítanak autó-
buszt. Az autóbusz indulásának helyét és pontos idejét, a részvételi
díj befizetésének módját a visszajelzésben közöljük. További pontosí-
tott információt a jelentkezők írásban kapnak. 

Mátyás király öröksége

Országos általános iskolai történelmi-műveltségi vetélkedő
A Borsod–Abaúj–Zemplén megyei II. Rákóczi Ferenc Megyei

Könyvtár Gyermekkönyvtára, a Megyei Pedagógiai Szakmai és Szak-
szolgálati Intézet szakmai támogatásával Hunyadi Mátyás királlyá vá-
lasztásának 550. évfordulója alkalmából országos történelmi-művelt-
ségi vetélkedőt hirdet. 

A versenyre a magyarországi és a határon túli magyar nyelvű álta-
lános iskolák hetedik osztályosainak háromfős csapatait várjuk. Isko-
lánként egy csapat vehet részt a játékban!

A vetélkedő két írásbeli fordulóból és a szóbeli döntőből áll.
Az első forduló feladatlapja, valamint a felkészüléshez használható

szakirodalom 2008. március 26-tól letölthető a II. Rákóczi Ferenc Me-
gyei Könyvtár honlapjáról (www.rfmlib.hu).

A feladatok beküldési határideje: 2008. április 25., mely egyben a
versenyre történő jelentkezés is.

A további időpontokról a honlapunkon folyamatosan tájékoztatást
adunk, s a megoldásokat is közzé tesszük.

A megoldásokat személyesen, postai úton (3530 Miskolc, Görgey
Artúr u. 11.) vagy e-mailben a gyermek@rfmlib.hu címen fogadjuk.

A döntő 2008. június 2-án lesz a Megyei Könyvtárban az írásbeli
fordulókban legjobb eredményt elért tíz csapat részvételével.

A sikeresen szereplő tanulókat értékes könyvekkel, és a Diósgyőri
Ady Endre Kulturális és Szabadidő Központ jóvoltából várlátogatással
jutalmazzuk.

Minden Pályázónknak eredményes felkészülést kívánunk!
A II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár
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Az iskola elsődleges feladata, hogy biztosítsa a
tanulói számára az általános műveltséget, kultu-
rális értéket közvetítsen, megteremtse a tovább-
tanulás feltételeit, fejlessze a tehetséges tanulók
képességeit. A tehetséggondozás és -ápolás az
adott helyzettől, az iskolától és egyéntől függő.
Minden gyermekben tehetség lakozik, csak raj-
tunk, pedagógusokon múlik, hogy milyen for-
mában tudjuk motiválni a tudásra szomjas, lel-
kes diákot. Fontos szerepet játszanak az egyes
versenyek s azok eredményei, ugyanis nem
mindegy, milyen érzéssel indulunk haza az egyes
megmérettetésekről. A zsűri elfogult bírálata, ke-
mény hozzászólása némely esetben eltántorítja a
kisdiákot a további szerepléstől.

A versenyek területén nagy lehetőséget és új-
donságot kínál a Kincskeresők elnevezésű hon-
ismereti-helytörténeti verseny, amely pozitívan
ösztönzi a tanulókat a kutatásra, s nem engedi,
hogy a felgyülemlett ismereteket elfelejtsük, a
bemutatóra készített anyagot a fiókba süly-
lyesztjük.  

Ezt a tényt bizonyítja az a bemutatkozás,
melyre a tardoskeddi „Kincskeresőknek” nyílt al-
kalmuk Komáromban, a Limes Galériában, a
Tardoskedd élő népművészete című kiállítás

megnyitóján, 2008. március 1-jén. A kiállítás
megnyitását a Tardoskeddi citerások és a Fehér
Akác asszonykórus színesítette. Meglepetésként
szolgált a Tardoskedden működő Szemerényi
Károly Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola két
csapata. Mindkét csapat a Kincskeresők orszá-
gos fordulóján is bemutatkozott a falu történel-
méhez kötődő helytörténeti ismereteikkel. Az
egyik a falu területén elhelyezkedő II. Rákóczi
Ferenc-emlékoszlop történetét, a másik Morvay
Gyula, falunk szülötte, életútját mutatta be.

A megnyitó közönsége nagy érdeklődéssel fi-
gyelte a színes, ismeretekkel alátámasztott elő-
adásokat. Boldogok és büszkék voltunk tanuló-

inkra, hiszen az elhangzottak bizonyították, a tu-
dás és a tehetség bennünk lakozik.  

Tanulóink időt és energiát nem kímélő mun-
káját a falu nagy közönsége ez ideig nem ismer-
te, ugyanis nem kaptunk teret ezek bemutatásá-
ra. Komáromba kellett elmennünk, hogy felnyis-
suk környezetünk szemét, hogy megmutassuk a
tehetségünket, és átadjuk azokat a kincseket,
melyeket a kutatásaink során tártunk fel. 

A tehetség gondozása és ápolása a pedagógus
feladata, de a jóleső megbecsülést és az elisme-
rést a környezetünkben kell kivívni. 

Tóth Szilvia 
Szemerényi Károly AI

Kincset keresni újra meg újra, 
felemelő érzés

Szanyi Mária – néprajzkutató – bemutatja a kiállí-

tást és a tardoskeddi Kincskeresőket

A közönségre meglepetéssel hatottak a Kincskeresők előadásai
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A Pátria rádió hangarchívu-

mából Tóth Erika válogat

A nagy múltú iskolára a komjáti
születésű Cornides István fizikapro-
fesszor emlékezik. Beszélgetésünk
idején, 1991-ben a nyitrai pedagógi-
ai karon tartott fizika- és kémiaelő-
adásokat. Volt iskolatársaival Buda-
pesten megalakította a komáromi
gimnázium baráti körét.

„A legjobb időben kérdez, tudni-
illik tegnap délben szokásos őszi
összejövetelünket tartottuk a volt
osztálytársaimmal, s bizony már az
ötvenéves találkozón is túl vagyunk.
Az ötéveseket mindig itt tartjuk Ko-
máromban. Ez egy óriási népünne-
pély. Mindenki boldogan jön. Mi-
kor egyáltalán itt már lehetett ren-
dezni, és a feleségem is velem jött,
majdnem könnyezve mondta:
»Hogy lehet, hogy így szeretitek
egymást?« És mikor készülődünk a
soron következő találkozóra a fele-
ségemmel együtt, a két gyerekem
számomra meghökkentő értetlen-
séggel figyeli. »Még  apát talán ért-
jük, de hogy te is?« És nem értik.
Sajnos, a gyerekeimet nem érdekel-
te az iskolájuk. Ma sem. Az egyik
csellóművész, a másik orvos, a ma-
guk szakmájában nagyon jók, de az
érettségi találkozó nekik eszükbe se
jut. És ez borzasztó dolog, hogy va-
laki a fiatalságából elveszíti azt, ami
70 éves korában, még tegnap dél-
után is összehozott bennünket.

A 30-as évek legelején kezdtük el
Komáromban a tanulást. 84-en vol-
tunk egy tanteremben. Faltól falig
voltak a padok, úgyhogy tornamu-

tatványokkal lehetett csak a táblá-
hoz kimenni, s a tanáraink így taní-
tottak bennünket. Ez egy különle-
ges tanári kar volt. A törzse a pan-
nonhalmi bencés rendnek a Szlová-
kia területén született, így szlovák
illetőségű szerzetes tanár tagjai vol-
tak. A bencések ezeréves tanító
rend. Az életük az volt, hogy velünk
foglalkoznak. A legtöbbjüket érde-
kelte a saját tudománya, akadt, aki
kicsit jobban elmélyedt benne, és
emiatt kevesebbet foglalkozott ve-
lünk, de mindig voltak olyan taná-
raink, akik viszont velünk voltak az
órákon kívül is, önképzőkörben,
énekkari órákon, cserkészkirándu-
lásokon, táborozásokon. A civil ta-
nárokat pedig kivételesen jó érzék-
kel választották meg, úgyhogy egé-
szen nagyszerű emberek tanítottak
bennünket. A bencés tanárok közül

Gidró Bonifác volt az igazgatónk.
Kitűnő matematikatanár, igazgató-
ként is kitűnő, precíz, határozott, jó
szervező volt. Osztályfőnökünk,
Sárosy Etele mérhetetlenül jó, tiszta
szív ember volt. Mi sokszor szé-
gyelltük magunkat, mikor nem jól
viselkedtünk, hogy egy ilyen jó em-
berrel szemben vagyunk komiszak.
Nagyon művelt volt. Történelmet,
magyart és latint tanított. A civil ta-
nárok közül hadd említsem a rend-
kívül nagy tudású Kocsi Károlyt, aki
görögöt, magyart és latint tanított –
nekünk görögöt. Utolsó bencés ta-
nárunkat, Bíró Luciánt most temet-
tük el; mint cserkészparancsnok és
mint az iskola, a város és általában a
szlovákiai – akkor úgy mondtuk:
szlovenszkói – magyar diákság, ifjú-
ság, szellemi élet egyik örökmozgó,
örök energiával rendelkező szerve-
zője, irányítója volt. Mint ahogy már
mondottam, a tanárok és a diákok
között más kapcsolat volt, mint a
legtöbb iskolában, ugyanakkor
nagy volt a tisztelet tanár és diák kö-
zött, kétirányúan, mindenkinek az
egyénisége és a szabadsága érdeké-
ben. Elvárták, hogy a szaktárgyak-
ból jól tanuljunk, ezenkívül megkí-
vánták, hogy mindenki valamiből,
amire képes, többet produkáljon,
abból hozza ki a maximumot. És ak-
kor nem volt baj, ha a másik tárgy-
ból nem sikerült. Mondok példát.
Itt van Hubik Pista, háromszoros
Madách-díjas nagyon kedves bará-
tunk. Ő már akkor verseket írt, em-
lékszem, nagy Szabó Dezső-rajongó
volt annak idején – most már ezt
szabad mondani róla –, és hát az ön-
képzőköröknek az egyik jelese, de
bizony nem nagyon érdekelte a ma-
tematika és a görög nyelv. És nyu-
godtan kifejthette a görögtanárnak
görögórán, hogy tulajdonképpen
minek ez. Tizennégy-tizenöt éves
fejjel, de ebből semmi baja sem
származott: a tanár megmagyarázta
neki, hogy ő mit gondol, hogy még-
is miért jó. Az, hogy Bíró Lucián rö-
vidnadrágban velünk szaladgált és
mászkált a hegyekben, velünk eve-
zett a Vágon, Dunán, Nyitrán, telje-
sen természetes volt. Gidró Bonifác-
tól hetedikes koromban – akkor

még a tanításban ez sehol nem sze-
repelt – differenciál- és integrálszá-
mítási német szakkönyvet kaptam,
hogy »olvasgasd ezt, s ha valami ba-
jod van, akkor szóljál«. Mindenki-
nek megvoltak a maga emberei,
akikkel jobban, többet foglalkozott.
Ez volt az iskola erőssége. Kiből mit
lehetett kihozni. Itt nem voltak ta-
náros szónoklatok, hogy gyerekek,
mit kell csinálni. Nyolc éven át meg-
tanították nekünk, mit kell csinálni,
és nem is tudtunk mást csinálni. Ez
szerzetes-, papi iskola volt, de
aránylag keveset prédikáltak, sok-
kal többet beszélgettek velünk. A
tőlük kapott útravalót utólag meg-
próbáltam magyar szólásmondá-

sokban rögzíteni, pl. hogy nem az a
legény, aki adja, hanem aki állja. Én
később nagyon szoros emberi vi-
szonyba kerültem Németh László-
val. De itt előbb már megtanultam
azt, hogy a kisebbség joga a léthez
az, hogy különb. És ilyeneket. Ra-
gaszkodást ahhoz, amiben hiszünk.
Egy bizonyos fokig – ahogy ezt ne-
kem sokszor fejemhez vágták Ráko-
si és Kádár elvtársunk kiváló kor-
szakában – makacs, nem hajlandó
engedni, merev (ezek jóindulatú
dolgok voltak, a rosszindulatúakat
nem mondom). Ezeket mi megta-
nultuk.”

Cornides István 1999-ben el-
hunyt. A jelenlegi gimnáziumban
róla nevezték el a fizika szaktanter-
met, és tiszteletére rendszeresen
Cornides István Matematika-Fizika
Emlékversenyt tartanak.

Patinás iskolák, legendás tanárok (6)

Gidró Bonifác

Bíró Lucián

Cornides Istvánnak Göncz Árpád gratulál


