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 „Nincs hatalmasabb erő, mint a tudás: 
a tudással felfegyverzett ember – legyőzhetetlen“   

(Makszim Gorkij)
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Kezdetét vette a 2011/2012-es tanév

Tamás Erzsébet,  az 
SZMPSZ Rozsnyói Területi Vá-
lasztmány elnöke köszöntötte 
a megjelenteket.A templom 
zsúfolásig megtelt hívekkel, 
pedagógusokkal, diákokkal, 
neves közéleti személyiségek-
kel. Pásztor Zoltán (vikárius 
– Kassa), Fazekas László (re-
formátus püspök – Komárom) 
és Mondok István (görög ka-
tolikus lelkész – Bódvahorváti) 
ökumenikus istentiszteletet 
tartottak, melynek keretében 
megáldották a magyar iskolák-
ba induló elsős gyerekeket is. 
Az istentisztelet végén felcsen-
dült a Himnusz. Közreműkö-
dött a Gömörhorkai Refor-
mátus Egyház Énekkara, Máté 
László vezényletével.

Pék László, a Szlovákiai 
Magyar Pedagógusok Szövet-
sége (SZMPSZ) elnöke rámu-
tatott: „az  elmúlt tanévben a 
politikai hatalom óvatos volt 
a kisebbségi oktatás területén, 
a megelőző négy év hozzáér-
tést nélkülöző, konfliktusokkal 
teli változásainak orvoslása 
ugyanakkor nem történt meg. 
Az irányváltás még mindig ké-
sik. Az osztálytermeket ugyan 

A már hagyományossá vált   szlovákiai magyar iskolák tizenkettedik országos tanévnyitóját 
2011. szeptember 3-án, Rozsnyón, a Szűz Mária Mennybemenetel Székesegyházában tartották.  

A rangos eseményre a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége, az SZMPSZ 
Rozsnyói Területi Választmánya és Rozsnyó város Önkormányzata szervezésében került sor.

elhalmozták állami jelképekkel, 
az aggasztó tankönyvhiány vi-
szont bénítóan hat az iskolák-
ra” - jegyezte meg.  Pék László  
úgy véli, az iskolák legyenek 
jogosultak a tankönyvek be-
szerzésére, és a pedagógus-to-
vábbképzések normatív támo-
gatására. A szlovákiai magyar 
pedagógusok az eddigieknél 
kedvezőbb szabályozást vár-
nak a kétnyelvű pedagógiai 
dokumentációk vezetésének 
megkönnyítésére, és a diák-
versenyeken a magyar tanu-
lók anyanyelvhasználatára is. 
Mindezen lépések a kisebbségi 
oktatás ügyében elengedhe-
tetlenek ahhoz, hogy legalább 
részben megállítsuk a magyar-
ság fogyatkozását.

A magyar kormány részé-
ről  Répás Zsuzsanna, a nem-
zetpolitikáért felelős helyettes 
államtitkár köszöntötte a tan-
évnyitó résztvevőit. „Egy erős 
nemzet nem létezhet erkölcsi 
alapok és a hit által adott út-
mutatás nélkül, magyarságunk, 
önmagunk vállalása, megma-
radásunk záloga is egyúttal“ 
- mondta, majd rámutatott 
arra, miszerint a magyarság 

fennállása több mint ezer éve 
alatt számtalanszor csorbítot-
ták önrendelkezési jogainkat, 
majd nyertük vissza ismét, és 
újfent döntési szabadságunkat, 
ám ma is rengeteg kihívással 
állunk szembe. „Sajátos hely-
zetben vagyunk a világban, és 
csak a saját bölcs döntéseink 
által maradhatunk meg annak, 
akik vagyunk, szégyenkezés nél-
kül, büszkén.

Büszkén vállaljuk kultúrán-
kat, nyelvünket, ehhez szüksé-
ges, hogy alapvető jogaink biz-
tosítva legyenek, amivel nekünk 
kötelességünk élni, mert igenis 
jogunk van megélni magyar-
ságunkat, használni nyelvün-
ket, ápolni hagyományainkat 
anélkül, hogy azt a tényt, hogy 
magyarok vagyunk, bárki meg-
kérdőjelezné.

A nemzeti sorközösségünk-
ben minden magyar felelős a 
másikért” - hangsúlyozta Ré-
pás Zsuzsanna. „Az együvé 
tartozás érzése, a nemzet iránti 
szeretet és elkötelezettség mind 
olyan erkölcsi értékek, amelyek 
átörökítése az egyik legneme-
sebb feladat“ - mondta.

Pék László

„Az értékre nevelő példa“ 
címmel Korzenszky Richárd, 
a Tihanyi Apátság perjele tar-
tott előadást. „Útravalóként“ 
Véghső Ildikó nyugalmazott 
pedagógus üzent a pályakezdő 
pedagógusokhoz. A tanévnyi-
tó ünnepély résztvevőinek fel-
hívását a magyar diákokhoz, 
pedagógusokhoz és szülőkhöz 
Géczi Zita, a dernői alapiskola 
igazgatója ismertette.

- szerk.-
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Nicsak, 
ki beszél?
Pedagógustüntetés Pozsonyban a Sza-
badság téren, a kormány épülete előtt. 
Külsőségeiben kicsit olyan szocializ-
mus korabeli május elsejei hangulata 
van az egésznek. Csak a vörös helyett 
a sárga szín dominál: sárga zászlók, 
sárga trikók, sárga sapkák, sárga lufik, sárga gerberák… Először 
rejtély számomra a színválasztás, csak később derül ki: a Szakszer-
vezetek Konföderációjában a pedagógusok részlegének színe a 
sárga. No meg persze, a beszédek keményebb hangvételűek, mint 
mondjuk a múlt század 70-es, 80-as éveiben voltak. Itt most nem 
sikerpropaganda ömlik a hangszórókból. Ellenkezőleg. Követelé-
sek fogalmazódnak meg: jóval több pénzt áramoltatni az állami 
költségvetésből az oktatásügybe; megszüntetni a túlburjánzó 
bürokráciát; igazi tartalmi reformot; véget vetni az iskolaügyben 
dolgozó valamennyi alkalmazott alázásának… Mint ahogy ilyen 
rendezvényeken az lenni szokott, néhol fellelhető a demagógia is, 
de vannak nagyon összeszedett, az oktatásügyünk minden lényeges 
problémáját felemlegető felszólalások. A tömegpszichózis tapint-
ható. A sokszor birkáknak titulált pedagógusok most az elszánt 
arcukat mutatják; igazi „harapós birkák” – mondaná Dobó István, 
ha láthatná, hogy indul be a tömeg egy-egy neki tetsző szónoki 
fordulatra. Amennyiben a követelések nem teljesülnek, sztrájk lesz, 
akár már október elején – szól a fenyegetés a hatalom felé.
Másnap olvasom az egyik szlovák napilapban, hogy az SNS támo-
gatja a pedagógusok követeléseit. A szót Ján Mikolaj exminiszter 
viszi. Kritikusan nyilatkozik utódáról: „… a miniszter úr alkal-
matlanságának következményeit még a távozása után is sokáig 
érzékelni fogjuk az iskolaügyben.” Nem semmi! Jurzyca miniszter 
tevékenysége joggal kritizálható. Maradandót mind ez idáig nem 
alkotott a posztján. Tulajdonképpen semmit sem alkotott. De 
azért ne Mikolaj papoljon már nekünk az alkalmatlanságról! Az 
az ember, aki úgy lett oktatásügyi miniszter, hogy nem kapta meg 
a közlekedésügyi tárcát. Akinek a miniszterségét végigkísérték a 
homályos pénzügyi tranzakciók. Aki úgy indította el a közoktatás 
reformját, hogy ahhoz semmilyen feltétel nem volt adott. Mintha 
valaki úgy akarna híddal összekötni két partot, hogy nincsenek 
pillérek. A miniszter, aki „parancsba adta” a pedagógusoknak, hogy 
a szabadságuk idején (!) írják meg iskoláik pedagógiai programját 
– holott jobb helyeken erre éveket kapnak a tantestületek. (Véle-
ményem szerint már ekkor ki kellett volna menni a térre, mert 
arcul csapta a pedagógustársadalmat.) Mikolaj minisztériumához 
kötődik a kilencedik osztályosok legbotrányosabb felmérése, 
valamint a most is futó, átgondolatlan kreditrendszer kiötlése. Ján 
Mikolaj egy újságírónak, aki azt firtatta: miniszterként mit tett a 
nemzeti kisebbségek anyanyelvi oktatásának javításáért, a követke-
zőt válaszolta: „Két órával növeltük az államnyelv oktatására szánt 
órák számát…” Még lehetne sorolni, de nem pazarolom tovább a 
nyomdafestéket.
Ján Mikolaj alkalmatlan és cinikus miniszter volt. (Mellesleg az 
ő regnálása idején sem dúskáltunk az anyagi javakban.) Azért a 
káoszért, ami ma az iskolaügyet jellemzi, jelentős mértékben ő a 
felelős. Eugen Jurzyca nagy bűne pedig az, hogy még több mint 
egy évvel a hatalomváltás után is érezzük Ján Mikolaj alkalmatlan-
ságának és cinizmusának a következményeit. Ezeket kellene minél 
gyorsabban felszámolni. Aztán pedig azonnal tárgyalóasztalhoz 
ülni az érdekeltekkel az iskolaügyi dolgozók fizetésemeléséről.

Pelle István
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Szükség van a mintákra és példákra,  
az oszloptartók hitére

Újra megnyíltak az iskolák kapui, és folytatódhat a munka, a tudás megszerzése, a szellemi építkezés érdekében. 
Vajon a szlovákiai magyar iskolák 2011/2012-es tanévnyitója milyen üzeneteket hordoz a nemzetiségi oktatás 
számára? Mit tartunk folytatásra érdemesnek, és milyen új folyamatok indulhatnak el a felvidéki magyar 
iskolákban, a műveltség gyarapodása, közösségünk megerősödése, tagjainak megelégedettsége és derűsebb 
világlátása érdekében? A mai világ nehezen kibogozható változásaiban meg kell lelnünk a helyes utakat, 
önmagunkban az erőt és elszántságot, vállalni a cselekvést, s hinni abban, hogy erőfeszítéseinkhez társul az 
égiek áldása és kegyelme. 

érezzük magunkat, nagyobb, hogy 
tekintetünket nem felfelé emeljük. 
Ebben adjon reményt az a kereszté-
nyi bíztatás, mely szerint lábunk alól 
a talaj kicsúszhat, de a fejünk fölül 
az eget nem lehet eltolni.

 A nemzedékek életvitelében 
napjainkban rendkívüli változásokat 
érzékelünk. Mi és gyermekeink, di-
ákjaink – képességeink, érdekeink, 
lehetőségeink alapján – ezerfélék va-
gyunk. Pedagógusként és szülőként 
azonban egyaránt hinnünk kell ab-
ban, hogy szükség van a múlt rend-
szerezett ismereteire, a mintákra és a 
példákra, az oszloptartók hitére, az 
értékeket őrzők állhatatosságára, de 
egyben azt is tudatosítanunk kell, 
hogy gyermekeink, diákjaink csak 
azokat az értékeket fogadják el tő-
lünk, melyek megoldásokat kínál-
nak az ő életükre. 

Meg kell találnunk a generációk 
közötti szóértést, hogy közös mun-
kánk során ne ördögi körökbe vesz-
szünk. Ha hatással kívánunk lenni 
gyermekeinkre, diákjainkra, ismer-
nünk kell értékeiket, viszonyulá-
saikat. Sok csatornán érik őket az 
információk. Az interneten felnö-
vekvő Y-generáció a rendszerbe fog-
lalt ismereteket, nevelési módszere-
ink hatékonyságát megkérdőjelezi. 
Számukra az információk közötti 
véletlen kalandozások, a szabályo-
zatlanabb ismeretszerzési formák 
a vonzóbbak, az életvitel dolgában 
szabadságra vágynak. És izgatja őket 
a varázslat, s ha minél tovább meg-
őrzik gyermekségük rácsodálkozá-
sát a világra, később annál kevésbé 
mondanak le arról, hogy a kemény, 
rideg, közönyös és tehetetlen valósá-
got befolyásolják. 

Szeretet helyett okosak lettünk. 
Soha még ember ennyit nem tudott 
a világról, mint manapság, de még 
mindig nagyon keveset tud önma-

gáról. A megismerés mindig önma-
gunk megismerése is. A titkokat fe-
szegető ember a szépséget szétszedi, 
s a megfejtéssel azonnal új titkokat 
szül. Az okos és a bölcs ember között 
a döntő különbség ott van, hogy az 
okos emberből hiányzik az alázat. 
A bölcs ember, és az igazi tudós a 
megtudhatatlan titkok előtt áhí-
tattal megtorpan. Elámul, megren-
dülten és csodálattal néz a Teremtő 
művére. Albert Schweitzer írta egy 
helyen, hogy „ A világ jövője nem 
attól függ, hogy mennyire értjük, 
hanem, hogy mennyire tiszteljük az 
életet.” Az ő áldozatos munkája is at-
tól vált nemessé, hogy a lambarénéi 
kórházában menedéket kereső, ki-
szolgáltatott beteg emberek vérében, 
köpetében nemcsak a baktériumo-
kat vette észre, hanem szemük boga-
rában az élet fényét is.

Az embernek tisztában kell len-
nie azzal, hogy a tudással kit és mit 
szolgál? Az életet szolgálja, vagy azt, 
aki fizet? Megismerni akar-e, vagy
uralkodni, a természeten, az ember-
társán, vagy csak önmagán? 

A tudásnak súlya van. Már őse-
ink is kolostorokat, iskolákat építet-
tek ezen a tájon, hogy a bölcs tudás 
megtartsa őket. 

Kívánom ezért minden pedagó-
gusnak, hogy eleinkhez hasonlóan, 
ma is serkentse a diákjai tudásszom-
ját, adjon hitet, váljon követendő 
példává, tartozzon azon személyek 
közé, akik örökre nyomot hagynak 
diákjaikban! A pályakezdő fiatal kol-
légáinknak kívánjuk, hogy hosszú 
távú kilátások várják őket a felvidéki 
magyar tannyelvű iskolák katedráin! 
Kívánom, hogy a szülők és a peda-
gógusok viszonya a jóindulatra és 
kölcsönös bizalomra épüljön!

Pék László

Az életünket átszövő politikai 
hatalom az elmúlt tanévben óvatos 
volt a kisebbségi oktatás fejlesztését 
illetően. Az előző négy év hozzáér-
tést nélkülöző, konfliktusokkal teli
változásainak orvoslása nem tör-
tént meg, az irányváltás késik. El-
halmoztuk ugyan állami jelképekkel 
az osztálytermeket, és hosszú vita 
folyt a félévi bizonyítványok for-
májáról, miközben az oktatás tartal-
mi modernizációját gátló aggasztó 
tankönyvhiány bénítóan hat az is-
kolákra. Igaz, kezdeményezésünk 
nyomán félmegoldásként létrejött 
a Módszertani Pedagógiai Központ 
komáromi részlege, és egy évvel a 
benyújtás után, a magyar nyelvű pe-
dagógus-továbbképzéseinket is akk-
reditálták. 

A kisebbségi oktatás területén 
javaslatainkkal ebben a tanévben is 
törekedni fogunk a nemzetiségi ok-
tatás körülményeinek javítására. Az 
oktatási törvény ismételten terve-
zett módosítása során külön fejeze-
tet kell, hogy kapjon a nemzetiségi 
oktatás. A törvényi változtatás meg-
erősítheti igényünket és jogunkat az 
állami szakmai intézmények magyar 
részlegeinek létrejöttére, a városok 
fenntartói jogainak a középisko-
lákra való kibővítésére, de arra is, 
hogy az iskolák legyenek jogosul-
tak a tankönyvek beszerzésére, és a 
pedagógus-továbbképzésekre szánt 
normatív támogatásra. Az eddigiek-
nél kedvezőbb szabályozást várunk a 
kétnyelvű pedagógiai dokumentá-
ció vezetésének megkönnyítésére, és 
a diákversenyeken a magyar diákok 

anyanyelvhasználatára is.
Mindezek a lépések a ki-

sebbségi oktatásügyben elen-
gedhetetlenek ahhoz, hogy 
legalább részben megállítsuk 
fogyatkozásaink mértékét. Va-
lódi előrelépést azonban csak fo-

kozottabb önösszeszedésünkkel, 
anyanyelvünk használatának felvál-
lalásával, kisebbségi jogaink kikény-
szerítésével érhetjük el. Ezért fogad-
ja közösségünk támogatóan a civil 

szféra és a fiatalok újszerű kezde-
ményezéseit, a kétnyelvűség 

irányába ható matricakam-
pányt, illetve a kettős ál-
lampolgárságot akadályo-
zó törvény jogorvoslatára 
irányuló tiltakozást és pe-
tíciót. 

Mint közösség többfé-
le meghatározással bírunk. 
Belénk szorult kisebbren-

dűségi érzésünket őseink 
otthonosságérzetével kí-

vánjuk felváltani. Ki-
sebb baj az, hogy lent 
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Szlovákiában az oktatás 
pluralizmusának elismeré-
se és bevezetése óta egyre 
erőteljesebben képviseltetik 
magukat az egyházi oktatási 
intézmények. A Szlovákiai Re-
formátus Keresztyén Egyház e 
téren az élen járok közé tar-
tozott, és hála Istennek a mai 
napig buzgó szorgalommal 
szervezi az általuk fenntar-
tott intézményekben áldásos 
oktató-nevelő tevékenységét. 
Református Keresztyén Egy-
házunk – tudatosítva, hogy 
nemzetünk ereje az őt alko-
tó közösségek erejétől függ 
– síkraszállt az anyanyelvi 
oktatás mellett, s lett itt a 
Felvidéken több alap- és kö-
zépiskola fenntartója. Az út, 
melyen eljutottunk a mai ál-
lapotokig, nem volt egyszerű. 
Akadályokkal teli göröngyös 
út vezetett minden egyes isko-
la létrejöttéhez, megszületésé-
hez. De hittünk igazunkban, a 
református keresztyén iskola 

és az anyanyelvi oktatás létjo-
gosultságában. Szándékunk és 
elhatározásunk az akadályok 
és gyakori rosszindulatok 
ellenére az esetek többségé-
ben valóra vált. Azért a töb-
bes szám első személy, mert 
8 éven keresztül az Oktatási 
Minisztérium tisztségviselő-
jeként én is ott bábáskodtam 
több református keresztyén 
alap- és középiskola elindítá-
sánál. Nehéz volt létrehozni 
ezeket az iskolákat, kiharcolni 
a minisztériumi jóváhagyást, 
mely legitimmé tette őket, de 
manapság sem könnyebb a 
helyzet, nem könnyű sikere-
sen működtetni, fenntartani 
ezeket az intézményeket. Ke-
vés a tanuló, állandó pénzte-
lenséggel küszködnek intéz-
ményeink, egyszóval nehéz 
helyzetben vannak. Sok még 
a tennivaló, hogy az állam ré-
széről tapasztalható fenntar-
tások és igazságtalanságok az 
egyházi iskolákkal szemben 

megszűnjenek. Pedig mi hisz-
szük és valljuk, hogy egyházi 
iskoláink mindenben felveszik 
a versenyt az önkormányzati 
fenntartású intézményeink-
kel. Tanulóink tárgyi tudás-
ban bármikor versenyképesek 
önkormányzati iskolát látoga-
tó kortársaikkal.

Van azonban az iskolának 
a tárgyi tudás megszerzésén 
kívül egy legalább annyira 
fontos szerepe, amit az életre 
való felkészítésnek szoktunk 
nevezni. Református iskolá-
inknak a keresztény-keresz-
tyén erkölcsre építve olyan 
magatartásformáló ereje van, 
mely egy életre meghatározza 
az ember jellemét, viszonyát 
embertársaihoz, az élettel 
kapcsolatos filozófiáját. Nem
csak tanít, tudást ad, hanem a 
lélekre is hat, a jóra nevel. Az 
érzelmek nélküli rideg értelem 
kevés az emberi élet igazi be-
teljesüléséhez. Épp az érzelem 
és értelem harmóniája teszi 
igazi emberré az embert. Te-
hát nevelni és tanítani, ez re-
formátus keresztyén iskoláink 
elsődleges feladata. Kicsiny, 
szerény, de annál erősebb kö-
zösségek a mi felvidéki refor-
mátus iskoláink. Sok esetben 
ott élesztik újra az anyanyelvi 
oktatást, az Istenbe vetett hi-
tünket, ahol évekkel ezelőtt 
megszűnt a magyar iskola. 

A jövőben jelentős sze-
repet játszhatnak a szórvány 
magyarság oktatásának újra-
szervezésében, a magyarság 

szempontjából egyre jobban 
kihaló vidékek kulturális és 
közművelődési aktivitásainak 
fellendítésében.

Az oktatásügy terén Szlo-
vákiában a pozitív változások-
ra valószínűleg még várnunk 
kell. A közoktatás reformja 
csak lassan araszol előre. To-
vábbra is hiányoznak majd a 
tankönyvek, és nem történtek 
meg azok a szükséges kiiga-
zítások, melyek nélkül igazi 
reformról nem lehet beszélni. 
Sajnos pénzből sem lesz több, 
s tovább tart az aggályos for-
ráshiány is.

Mindezek ellenére az új 
kezdet, új reményt jelent. Egy 
biztos pontja azonban lesz 
valamennyi Kárpát-meden-
cei református oktatási intéz-
ményünknek, s ez a nemzet 
napszámosa, a pedagógus, aki 
fáradhatatlanul okítja, s neveli 
majd fiataljainkat.

A ránk váró nehézségek 
ellenére öltöztessük szívün-
ket ünneplőbe, s üzenjünk a 
Kárpát-medencei magyarság-
nak, hogy Reményik Sándor 
üzenetét komolyan gondolva: 
a templomot és iskolát nem 
hagyjuk, és nem adjuk.

Kívánok valamennyi 
Kárpát-medencei reformá-
tus oktatási intézménynek a 
gondviselő közbenjárásával és 
segedelmével sikerekben gaz-
dag eredményes új tanévet!

Szigeti László

HISSZÜK ÉS VALLJUK,  
hogy egyházi iskoláink mindenben  
felveszik a versenyt
Szeptember elseje, vagy szeptember eleje szerte a földkerekségen az új tanév, a 
tudás hatalmának megszerzésére indulók ünnepe. Kezdetét veszi a 10 hónapon át 
tartó kemény munka diák és pedagógus számára egyaránt. A több mint 20 évvel 
ezelőtti politikai és társadalmi változásoknak köszönhetően akár több helyen és 
több alkalommal is tarthatunk és tartunk is országos tanévnyitó ünnepségeket. Az 
ünnepekre pedig nagy szükségünk van, mert lelki támaszaink, erőforrásaink, az 
együvé tartozás érzését sugározzák. 
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Korzenszky Richárd:

Tihanyi ablakomból csodála-
tos a kilátás. Látom fél éven ke-
resztül a felkelő Napot, látom a 
Balaton csillogó tükrét holdvi-
lágban, látom a Badacsony felé 
elnyúló tavat. Minden nap új 
csoda.

Arra lettem figyelmes, hogy
a túlsó parton, ahol két szép 
templomtorony vonta magára a 
szemet, valami furcsa építmény 
készül. Nem egy, egyik a másik 
mellett, sorban. Autópálya épült. 
Technikai bravúr, statikus mérnö-
kök csodálták. Engem – nem szé-
gyellem, hogy bevalljam – meg-
lehetősen zavart és zavar azóta is. 
Felénk használtunk egy kifejezést: 
„toronyiránt”. Merre is kell menni? 
„Toronyiránt…” Szép lassan meg-
szűnt a két templomtorony jelen-
tősége. Néha-néha, ha a felhőkön 
átsüt a nap, előfordul, hogy ez a 
két templom látszik, az autópá-
lya pedig a homályba vész. De 
legtöbbször azt látni, hogy ott áll 
valami hatalmas építmény, ami 
hasznosnak hasznos ugyan – bár 
mind a mai napig vitatkoznak ar-
ról, hogy meg kellett-e építeni, s 
ha igen, akkor vajon éppen oda-
e, ahol áll. 

Szó, ami szó, igazodási pon-
tokra, biztos pontokra van szük-
ségünk, ha tudni akarjuk, merre 
vegyük az irányt. 

Gyerekkoromból rémlik föl 
előttem  egy kép. A Baboti Jós-
ka alakja. Kisvárosban voltam 
gyerek, ahol volt még kórház, s 
a kórházban voltak felnőtt, ápo-
lásra szoruló értelmi fogyatéko-
sok. Mi úgy hívtuk akkor – bo-
csánat a kifejezésért – kórházi 
bolondok. Akkoriban még nem 
létezett az az intézmény, amit ma 
elme-szociálisotthonnak nevez-
nek, ahová összegyűjtik az ilyen 
betegeket, kivonva őket a társa-
dalomból, s bezárva őket egy em-
bertelen világba. Ezek az embe-
rek – bár betegek voltak – mind 
értettek valamihez. A Nándi bácsi 
rendben tartotta a kórház kert-
jét. Üvegháza is volt. Édesapám 
nála vett virágot édesanyámnak. 
Volt, akit a postára küldtek: biz-
tos, hogy nem tűnt el a keze kö-

Az értékekre nevelő példa

zött semmi. A Baboti Jóska pedig 
a kórházigazgatónak, Pista bácsi-
nak volt amolyan házi segítsége. 
Pista bácsi kicsit meggörnyedt 
hátú sebész volt. Baboti Jóska 
szálegyenes parasztlegény. Befű-
tött, kihamuzott, elment a bolt-
ba, sokféle házi munkát lehetett 
rábízni. S közben sorra megkap-
ta Pista bácsi már kissé viseltes 
ruháit. Amikor fölvette a zakót, a 
válla lelettyent, mint a Pista bá-
csié. Szombaton, vasárnap dél-
után pedig sétálni indult Pista bá-
csi ruháiban. Ugyanazzal a kissé 
kacsázó mozgással, görnyedt hát-
tal, mint a Pista bácsi. És fogadta 
a köszöntéseket: Tiszteletem, fő-
orvos úr! Jó napot, igazgató úr! 
Hogy tetszik lenni? 

Jóskának volt annyi esze, 
hogy nem szólalt meg, csak föl-
emelte a kezét, ahogyan Pista bá-
csi szokta – és fogadta az embe-
rek köszöntését. 

Miért mondom el mindezt? 
Egyszerűen azért, mert világo-
san példázza: aki fontos az én szá-
momra, az meghatározza az éle-
temet. Nemcsak a gesztusaimat, 
hanghordozásomat: valahogyan 
kitörölhetetlenül, mélyen belém 
ivódik belőle valami. 

Sokszor eltűnődöm, mi min-
dent megtanultunk az iskolában 
– és mennyi mindent elfelejtet-
tem már belőle. S ha őszinte va-
gyok, – s gondolom, a pedagógus 
kollégákban is van ennyi őszinte-
ség – abból, amit tanítottam, taní-
tottunk, mennyi mindent elfelej-
tettem, elfelejtettünk már. 

Ha így áll a dolog, hogy elfe-
lejtjük, amit tanultunk, s azt is el-
felejtjük, amit tanítunk, egyálta-
lán miért van az iskola? 

A válasz alighanem nagyon 
egyszerű, de ebben a rohanó, 
völgyhidakat építő, technikai ci-
vilizációt fejlesztő világban meg-
feledkezünk róla. Annál, amit ta-
nulunk, és amit tanítunk, sokkal 
fontosabb is van: ez pedig maga 
az ember. 

Egy régi költemény sorait idé-
zem: „a tudomány elenyészik, a 
nyelvek elhallgatnak…” (Vö. 1Kor 

13) Valami azonban megmarad. 
Hadd mondjam ki, bármennyire 
is banálisan hangzik: „a szeretet 
soha el nem múlik.”

Elfelejtik, mit tanítottam, de 
nem fogják elfelejteni soha, ho-
gyan tanítottam. 

Nem attól lesz jó egy iskola, 
hogy van-e benne nyelvi labora-
tórium vagy digitális tábla. Nem 
attól lesz jó, hogy milyen korszerű 
számítógépekkel van felszerelve. 
Az iskola attól lesz jó, hogy akik 
dolgoznak benne, szívvel-lélekkel 
végzik-e a munkájukat. Attól lesz 
jó, ha igazi emberek azok, akiket 
pedagógusnak nevezünk, s akik-
nek feladatuk, hogy a gyermeket 
kézen fogják és felvezessék az 
életbe. 

Néhány kemény kérdéssel 
kell szembenéznünk nekünk ma-
gunknak, akik felelősei vagyunk 
az iskolának. Tudunk-e élni? Tu-
dunk-e örülni? Tudjuk-e elfogad-
ni egymást? Vannak-e vízióink? 

Tudom nagyon jól, hogy van-
nak anyagi feltételei a megélhe-
tésnek. De biztos vagyok abban, 
hogy nem élünk szerényebb kö-
rülmények között, mint amikor 
én iskolás gyerek voltam. Nem kí-
vánom vissza azt a korszakot, ne 
értsen félre senki. De talán mégis 
kicsivel jobban tudtunk élni. Volt 
időnk egymásra, tudtunk játsza-
ni, nem nehezedett ránk az iskolai 
tananyag súlya úgy, mint az most 
tapasztalható. 

Egy szétesőben lévő világ és 
társadalom pedagógusaitól (em-
berformáló, nem csupán ismere-
tet közvetítő személyiségeitől) el-
várható, hogy legyen 

1. kommunikatív, vagyis 
legyen képes közösséget terem-
teni, legyen képes megszólítani 
másokat, ugyanakkor ő maga is 
legyen megszólítható. Az isko-
la éppen a pedagógus szemé-
lyiségén keresztül kell, hogy a 
kommunikáció helyévé váljék. 
Kommunikáció: közösségterem-
tés két irányban. Egyrészt közös-
ségteremtés azzal, ami a törté-
nelemben előttünk volt: vagyis 

közösségteremtés a múlttal. A pe-
dagógus kell, hogy gyökerekkel 
rendelkező ember legyen. Olyan, 
aki számára létezik a történelem. 
Aki tudja, hogy amit ő most isme-
retek, információk tekintetében 
tovább tud adni, az valamiképpen 
összefüggésben van azzal, amit 
az előttünk volt századok fölhal-
moztak. Olyan ember kell, hogy 
legyen, aki nem gyökértelen: aki 
folyamatában látja nemcsak tu-
dományának történetét, hanem 
az emberi kultúra történetét is. 
Kell, hogy tudja: az ember a törté-
nelem során ismereteit képes volt 
fordítani jóra is, rosszra is. Olyan 
ember legyen a pedagógus, aki 
tisztában van azzal, hogy az ész 
civilizációjával nem fejlődött azo-
nos mértékben a szív civilizáci-
ója. Éppen ezért nem elegendő 
az ismereteket csak továbbadni, 
– meg kell tanítani az embereket 
arra, miként éljenek velük. Az ősi 
igazság érvénye nem szűnt meg:

„Sok van, mi csodálatos,
de az embernél nincs semmi 

csodálatosabb.
….

Ha tud valamit valaki,
mesteri bölcset, újszerűt,

van, ki a jóra, van,  
ki gonoszra tör vele.“
(Szophoklész: Antigoné)

2. Legyen integratív. Az 
„integro“ szó jelenti: helyreállí-
tani, kiegészíteni. Az integratív 
személyiség képes az egység te-
remtésére. Feltétlenül szükséges, 
hogy egységben lássa a világot. 
Ne szeletelje szét csupán az isme-
retek közlése révén a megismer-
hetőt, hanem legyen képes arra, 
hogy összefüggéseket láttasson 
meg. Élményeket tudjon közvetí-
teni: hogy a világ egységet jelent. 
Hogy ugyanarról beszél irodalom 
és földrajz és matematika és bi-
ológia. Megsejtetni szükséges, 
hogy mindannyian ugyanannak 
az egyetemességnek vagyunk 
a részesei, bárhol is éljünk, bár-
honnan is jövünk, bármivel is fog-
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lalkozzunk. – Ez a követelmény 
ugyanakkor jelenti azt is, hogy 
képes legyen közösséget szervez-
ni azokból, akik rá vannak bízva. 
Legyen képes arra, amit Szent Be-
nedek a Regulában így fogalmaz 
meg az apáttal kapcsolatban: 
„multorum servire moribus“ – az 
apát a lelkek irányítását és sokféle 
emberek szokásainak szolgálatát 
vállalta magára. 

3. Edukativ legyen a pe-
dagógus, joggal kívánjuk meg 
tőle. Az „educatio“ nem egysze-
rűen ismeretközlést jelent. Je-
lentései között olvassuk: kihúz, 
kivon; kikelt (kicsinyeket), átvitt 
értelemben: mozgásba hoz, in-
dít, fölemel, felhúz, fölnevel. Az is-
meretközlés csak az első lépés. Az 
ismeretközlés eszköz kell, hogy 
legyen annak érdekében, hogy 
felnőjön az ember, hogy „önma-
gává váljon“, hogy az élete igazi 
„mozgás“ legyen, hogy lendületét 
sose veszítse el. A pedagógus te-
vékenysége dinamikus tevékeny-
ség. Személyisége is szükségkép-
pen dinamikus személyiség kell, 
hogy legyen. 

Mindezeknek feltétele, hogy 
a pedagógus éljen harmóniá-
ban önmagával. Tudja magáról, 
hogy ő kicsoda, legyen tisztában 
korlátaival és lehetőségeivel, le-
gyen ura a szakmájának. Éljen 
harmóniában a többi emberrel, 
éljen harmóniában a környező vi-
lággal. Természetes, hogy a har-
mónia elsősorban célkitűzés, és 
az életnek csak ritkábban meg-
tapasztalt ajándéka. De akiből hi-
ányzik az erre való törekvés, alkal-
matlan a pedagógus pályára. 

Legyen a pedagógusnak el-
képzelése a jövőről: legyenek ví-
ziói. Az emberi fejlődéshez el-
engedhetetlenül hozzátartozik, 
hogy láttassák meg vele a jövő le-
hetőségét. Egy olyan társadalom-
ban, amelyben egyre nagyobb 
tömegek sodródnak a peremre 
és válnak kilátástalanná, kulcssze-
repe van az iskolának, s benne a 
pedagógusnak, hogy megsejtes-
se minden emberrel az életnek az 
igazi értelmét. Ez csak úgy lehet-
séges, ha ő maga lát összefüggé-
seket, és képes az összefüggések 
megláttatására. 

Emberkép nélkül iskola nem 
lehetséges. Emberkép nélkül hi-
telt érdemlő pedagógus sincsen. 

Összefüggésekben lát-
ni a világot: nagy kihívás 
mindannyiunknak. A szó legiga-

zibb értelmében az „egész-ség”-
re kell törekednünk. Nem szabad 
szemünk elől téveszteni, hogy 
mindannyian ugyanannak a vi-
lágnak vagyunk a részei, és – ta-
nítsunk bármilyen tantárgyat – 
ugyanarról a világról beszélünk, 
aminek egyformán felelősei, gon-
dozói vagyunk mindnyájan. 

Az iskola: a kultúra-őrzés és 
teremtés helye. A latin eredetű 
szó jelentése: gondozás, törődés. 
Mindannyian gondozók, kerté-
szek vagyunk. 

Ahhoz, hogy ebben a világ-
ban valóban otthonra találjunk, 
kell, hogy igazi otthonunk legyen 
a család, amelybe beleszülettünk. 
Nem szabad, hogy hazugságél-
ményt közvetítsen a világra jövő 
gyermeknek a külvilág. Tudato-
san kell élni, alakítani az életet. 
A személyes felelősség elől elfut-
ni nem szabad. Természetes kell, 
hogy legyen: a gyermek jó tulaj-
donságait nem egyszerűen tudo-
másul kell venni, hanem értékel-
ni kell. Nem szabad megalázni, 
megszégyeníteni senkit: sem ott-
hon, sem az iskolában, sem a tár-
sadalomban. 

Olyan környezetben kell fel-
nőni – s csak olyan környezetben 
lehetséges igazán emberré nőni, 
amely segíti az önbecsülést, a te-
hetségek kibontakozását. Min-
denki egyszeri és megismételhe-
tetlen, és mindenki más. Mások 
az adottságaink, a képességeink. 
Nem vagyunk mindannyian min-
denre képesek, de mindannyian 
képesek vagyunk valamire. Nem 
egymáshoz kell mérni az embe-
reket, hanem az eszményekhez 
és a saját lehetőségeikhez. Bát-
ran kellene követelményeket ál-
lítani a gyermekek elé. Sokszor 
attól félünk, hogy személyiségük-
ben sértjük őket, ha teljesítményt 
követelünk tőlük. Felelőtlenül 
vétkezünk azonban, ha hagyjuk, 
hadd történjen minden, a maga 
szabad folyása szerint. Tudnunk 
kell, hogy a gyermek: gyermek, a 
felnőtt pedig felnőtt. Nem tudom 
elképzelni, hogy volna olyan szü-
lő, aki hagyná, hogy kisgyermeke 
belenyúljon a fali dugaljba, ami 
halálos áramütéssel végződhet. 
„Majd eldönti, ha felnő…” – hall-
juk sokszor. Nekünk, felnőtteknek 
a felelősségünk, hogy merjünk 
bátran, határozottan képviselni 
értékeket: nekünk kell tudnunk 
világosan, mi a jó és mi a rossz; mi 
az, ami szolgálja az életet, s mi az, 
ami gátolja, rombolja, pusztítja. 

Egy időben divatos volt a fo-
gyasztói társadalomról beszélni. 
A haladást, a fejlődést a technikai 
haladással azonosították – attól 
tartok, sokan még ma is ezt te-
szik. A fogyasztói társadalomnak 
nem gondolkodó polgárokra van 
szüksége, hanem vásárlókra, akik-
nek pénzén kevesek meggazda-
godnak. Fogyasztóvá lehet tenni 
az embert az érzékein keresztül: 
ami csillogó, ami ízletes, ami kí-
vánatos, azt be kell kebelezni. 
Abban a társadalomban, ahol az 
élvezetek állnak a legmagasabb 
helyen, a valóságot nyomjuk el. 
Becsapjuk önmagunkat, becsap-
juk mindazokat, akik ránk vannak 
bízva. 

Az élvezetek világa: a pilla-
natnyi örömök világa. Erőfeszítés 
nélkül birtokolni: sokak számára 
ez az eszmény. S közben látszat-
világban élünk, amelyből hiány-
zik a tisztelet az élet titka iránt. 
Ahol nem szent az élet: ahol nem 
szent a születés és már nem meg-
rendítő a halál, mert nem merünk 
szembenézni vele. 

Minden azon múlik egy sza-
bad társadalomban, hogy felis-
merjük-e azokat az alapértékeket, 
amelyek nem többségi szava-
zástól függenek, hanem tőlünk 
függetlenül léteznek. Nem elég 
azonban felismerni ezeket az ér-
tékeket: bátran képviselnünk is 
kell azokat. 

Az ún. európai civilizáció tár-
sadalmaiban a legnyomasztóbb 
az értékvesztés. Labirintus-világ-
ban élünk, ahol az emberek nem 
találják a szerepüket, a helyüket, 
a feladatukat. Olyan világban 
élünk, amelyben a társadalmi el-
várások nem világosak. Nem ké-
szít fel sem a család, sem az isko-
la például a férfi és a női szerepre:
arra, hogy valaki apa vagy anya 
legyen, akik biztonságot, otthont 
jelenthetnek a gyermekek számá-
ra. A gyerekektől, fiataloktól nem
kívánja meg a társadalom az erő-
feszítést, nem állít számukra ha-
tárokat, nem kell szembesülni-
ük értékekkel és normákkal. Sok 
hatalom- és elbizonytalanodási 
probléma már régen nem a te-
kintélyelvű, odacsapó szülőkkel 
függ össze, hanem az alaktalan, 
puhány apákkal és anyákkal, akik 
nincsenek már abban a helyzet-
ben, hogy normákat és törvénye-
ket állítsanak a gyermekek elé, 
hogy tájékozódni tudjanak.

Emberképre van szükség: az 
ember értékének és méltóságá-
nak rögzítésére. A szabadság, 
egyenlőség és a testvériség – a 
demokráciának és a jogállamisá-
gának alaptételei – olyan ember-
képet foglalnak magukba, amely 
semmiképpen sem önmagában 
áll, ugyanakkor a valóságban az 
európai identitás alapvető, meg-
határozó tényezői.  

A szétesett családokban igazi 
fejlődésről aligha lehet szó. A ta-
nároknak pedig vissza kell adni 
a nevelői feladatot és a nagyobb 
személyes szabadságot és fele-
lősséget. 

A családon és az iskolán áll 
vagy bukik minden. A hűségen, 
a vállaláson, a helyes önértékelé-
sen, önbizalmon.

Egy japán szerzőnek, Abe 
Kobo-nak a regényében olva-
som  a következőket: „A pedagó-
gusok (…) különleges életmódot 
folytatnak. Mint egy folyam vize 
hömpölyög el mellettük a sok is-
kolás gyerek, és tovatűnnek. A ta-
nárok viszont egyre mélyebben 
ott maradnak az áradás medré-
ben. Másoknak folyton reményről 
beszélnek, ők maguk meg álmuk-
ban sem mernek reménykedni. (…) 
Olyan nagyon vágyódnak a cselek-
vés szabadságára, hogy óhatatla-
nul meggyűlölik a szabad cselek-
vést…” 

Ezzel szemben áll a követ-
kező: 

„Aki éjszaka álmodik, 
annak álmai 

szertefoszlanak, 
mire felkel a nap. 

Aki nappal is képes 
álmodni 

és elég hittel rendelkezik, 
lehetőséget 

kap álmai 
megvalósításához.” 

Társadalmunk egyre inkább a 
mértéktelenség felé halad. Sokan 
vannak, akik éppen a mértékte-
lenségükkel válnak mértékadóvá 
a gyanútlan fiatalok számára. Jö-
vőkép nélkül. 

Feladatunk: Újra meg kell ta-
lálni a mértéket. Ez pedig nem 
lehet másként, mint vissza a for-
rásokhoz, vissza a gyökerekhez! 
Újra fel kell fedezni a kultúránk 
gyökereit. Itt, Európában. Legyen 
nyitott a szemünk. És merjünk 
nappal is álmodni!



8 Pedagógusfórum    A Kárpát-medencei református iskolák tanévnyitója, Rimaszombat

A magyar reformátusság 
bizonyos értelemben ledöntöt-
te Trianont 2009. május 22-én. 
Ezen a napon létrejött a Magyar 
Református Egyház. A határon 
túli nemzetrészek a Magyar 
Református Egyház keretein 
belül az összetartozásukról tet-
tek tanúbizonyságot. Ennek az 
összetartozásnak a jele, hogy a 
tavalyi évtől közösen nyitjuk 
meg a tanévet. Közel kétszáz 
református intézmény működik 
a Kárpát-medencében. Az első 
Kárpát-medencei református 
tanévnyitónak a miskolci Lévay 
József Református Gimnázium 
adott otthont, a 2011/2012-es 
tanév ünnepélyes megnyitásá-
ra pedig nálunk, a Felvidéken, 
2011. szeptember 3-án Rima-
szombatban került sor. 

„Mint a hős kezében 
a nyilak, olyanok  
a serdülő ifjak ”
A reformáció a XVI. századtól kezdődően Magyarorszá-
gon nemzetmegtartó erővel hatott. Ahogy a török és az 
osztrák elnyomás idején, úgy ma is ez az erő kell, hogy át-
hassa gyülekezeteink, iskoláink, közösségeink életét. Mi, 
határon túliak érezzük a ránk nehezedő többség veszélyez-
tető behatásaival szemben a reformáció nemzetmegtartó 
erejét. De tudjuk azt is, hogy ez nem egy emberi eszmének 
köszönhető, hanem a történelem Urának, aki szólt a refor-
mátorok szájával és cselekszik ma is. Az ünnepélyes bevonulás előtti pillanatok

A református intézmények 
képviselői a Tompa Mihály 
Református Gimnázium épü-
letében gyülekeztek, majd in-
nen indult a zászlós menet a 
nemzeti zászló és a gimnázium 
zászlajának vezetésével végig a 
városon az egybegyűlt tanárok, 
lelkészek és diákok kíséretében 
a református templomig. 

Fekete Vince, a Szlovákiai 
Református Keresztyén Egy-
ház főgondnoka üdvözölte az 
egybegyűlteket, majd Faze-
kas László, püspök a Zsoltá-
rok könyve 127. részének 4. 
verse – „Mint a hős kezében a 
nyilak, olyanok a serdülő ifjak.”
– alapján hirdette az Igét. Az 
igehirdető az ifjúságot a nyíl-
vesszőhöz hasonlította. Ha 
iskoláink teljes odaadással 

mindent megtesznek annak 
érdekében, hogy tanulóink lel-
ki és testi fejlődését segítsék, 
akkor ezek a nyílvesszők cél-
ba érnek. Az ilyen szellemben 
felnőtt ifjúság a jövő alapja,
nemzetünk és vallásunk meg-
maradását biztosítandó. „Le-
gyen kedves a magyar szó, legyen 
kedves a magyar gyermek, legyen 
kedves a magyar iskola, a ma-
gyar református iskola” – hang-
zott a püspök úr felhívása.

Az ünnepi tanévnyitó isten-
tiszteleten a Magyar Kormány 
nevében Répás Zsuzsanna, 
nemzetpolitikai helyettes ál-
lamtitkár köszöntötte először 
az egybegyűlteket. Kiemelte, 
hogy csak úgy tarthatjuk meg 
múltunkat és formálhatjuk 
jövőnket, ha egy hármas fona-
tot tartunk a szemünk előtt: a 
közös célt, a közös akaratot és 
a közös gondolkodást. „Nem 
uniformizált emberekre és 
lelkekre van szüksége a jövő 
társadalmának, bármennyire 
is sugallja ezt a korszellem, 
hanem olyanokra, akiknek 
van szavuk, akik tudják a he-
lyes irányt, és tudatában van-
nak annak, hogy önmagukban 
kevesek, de társakkal együtt 
korszakos dolgokra képesek.” 
Zárásként Wass Albert meg-
szívlelendő gondolatát helyez-
te a diákok szívére: „Háromféle 
ember van a világon: azok, akik 
a maguk urai, azok, akik má-
soknak dolgoznak, és azok, akik 

egyszerűen kerülik a munkát. 
Azok, akik a maguk urai, azok 
a mindentudók, mert uralják a 
sorsot. Ők azok, akik városokat, 
országokat, nemzeteket képesek 
felépíteni. Ők azok, akik a vilá-
got olyanná teszik, amilyennek 
lennie kell.”

Szigeti László, az MKP 
oktatási és kulturális ügyekért 
felelős alelnöke üdvözölte az 
ünneplő gyülekezetet, hangsú-
lyozva az ünnepek szükséges-
ségét. Mert az ünnepek lelki 
támaszaink, erőforrásaink, az 
együvé tartozás érzését sugá-
rozzák. Szigeti László kiemel-
te, hogy református egyhá-
zunk tudatosította azt, hogy 
nemzetünk ereje az őt alkotó 
közösségek erejétől függ, s így 
szállt síkra az anyanyelvi okta-
tás mellett, s lett itt a Felvidé-
ken több alap- és középiskola 
fenntartója. Igencsak görön-
gyös út vezetett az iskolák lét-
rehozásáig, és a fenntartásuk is 
komoly kitartást igényel, mert 
az állandó pénztelenség ne-
hézzé teszi a mindennapi har-
cot. „Sok még a tennivaló, hogy 
az állam részéről tapasztalható 
fenntartások és igazságtalansá-
gok az egyházi iskolákkal szem-
ben megszűnjenek.”

A Szlovákiai Magyar Pe-
dagógusok Szövetsége részéről 
Pék László, a Szövetség elnöke 
osztotta meg az egybesereg-
lettekkel ünnepi gondolatait. 

Balról jobbra: Pék László, Szigeti László, Ábrám Tibor
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Hangsúlyozta magyarságunk 
megmaradásának szükséges-
ségét, felhívta a figyelmet arra,
hogy a belénk szorult kisebb-
rendűségi érzésünket őseink 
otthonosságérzetével váltsuk 
fel. „Kisebb baj az, hogy lent 
érezzük magunkat, nagyobb, 
hogy tekintetünket sem emeljük 
elég magasra. Ezért ebben adjon 
reményt az a keresztényi bizta-
tás, mely szerint a lábunk alól a 
talaj kicsúszhat, de fejünk fölül 
az eget nem lehet eltolni.” Ábrám 
Tibor, a Tiszáninneni Egy-
házkerület főgondnoka Wass 
Albert gondolatával indította 
köszöntését – „Míg Isten a mi 
menedékünk /  s hűség minden 
fegyverzetünk,/addig félnünk 
nem szabad:mert a gyökér,/ az 
megmarad!” – és hívta fel a fi-
gyelmet a hűség gyakorlására. 
Gyakorolnunk kell Isten irán-
ti hűségünket, Jézus Krisztus 
követésének és szolgálatának 
hűségét. Gyakorolnunk kell 
református egyházunk, intéz-
ményfenntartó gyülekezete-
ink és intézményeink iránti 
hűséget. Gyakorolnunk kell 
az egymás iránti hűséget is, 
hiszen egyazon nemzettest, 

egyazon egyháztest és egy-
azon Krisztus-test tagjai va-
gyunk. A 2011/2012-es tanév 
ünnepélyes megnyitása volt 
még hátra, melyet a házigazda 
szerepét betöltő Tompa Mi-
hály Református Gimnázium 
igazgatója, Sebők Attila tett 
meg. A hit, nemzet és isko-
la az az alap, mely összeköt 
mindannyiunkat. A reformá-
tus magyar iskola abban nyújt 
többet, hogy örök keresztyén 
és nemzeti értékeink megis-

Esküt tesznek a Tompa Mihály Református Gimnázium új diákjai

meréséhez ad lehetőséget. „Élő 
és éltető közösséget építünk, ennek 
alapjait sikerült elődeinknek le-
rakniuk, s ezen kell fáradoznunk 
nekünk is. Minden igyekezetünk 
arra irányul, hogy az iskoláink 
padjaiban tanuló diákok, kicsik 
és nagyok, hitben erős, céltudatos, 
gondolataikat anyanyelvükön és 
idegen nyelveken kifejteni tudó 
felnőttek legyenek.” Az ünne-
pélyes tanévnyitót felvidéki 
református oktatási intézmé-
nyeink (Alistál, Érsekkéty, 

Martos, Léva, Rimaszombat, 
Rozsnyó és Vaján) diákcso-
portjainak művészeti összeállí-
tásai tették még színesebbé és 
szebbé. A II. Kárpát-meden-
cei református oktatási intéz-
mények közös tanévnyitója a 
Himnusz eléneklésével zárult. 
Jövőre Székelyföld történelmi, 
társadalom- és művelődéstör-
ténetének legjelentősebb köz-
pontjában, Székelyudvarhelyen 
találkozunk. 

Édes Enikő

ÜZENET A SZLOVÁKIAI MAGYAR ISKOLÁKBA
(Elhangzott az SZMPSZ országos tanévnyitóján, a rozsnyói Szűz Mária Mennybemenetele templomban)

És te, embernek fia, készíts magadnak vándorútra való eszközöket...
(Ezékiel próféta könyve, 12.rész 3. verse)

Sokat töprengtem azon, amikor az országos tanévnyitó szervezői felkértek arra, hogy gondolataimat,tapasztalataimat 47 évi tanári 
szolgálat után adjam át útravalóként a 21. század pályakezdő fiatal pedagóguskollégáinak. S ekkor eszembe jutott az én indulásom,s an-
nak egy humoros epizódja. Kezdő magyar-szlovák szakos pedagógusként összevont 1-4 évfolyamban kezdtem pályafutásomat. Három 
hónap után beállított óralátogatásra a járási tanfelügyelő. Épp a mondatfajtákat vettük át a harmadikosokkal,amikor a kérdő mondatokat 
gyakoroltuk, s az egyik kisdiák hátrafordult a tanfelügyelő felé és megkérdezte.Te miért jöttél? Ő nem felelt. Erre a másik kisdiák fennhan-
gon kérdezte: Miért nem felelsz, ha kérdeznek?Nekünk a tanító néni azt szokta mondani, ha kérdeznek akkor  szépen válaszolni  kell. A 
tanfelügyelő valamit morgott az orra alatt, majd összepakolt s kiértékelés nélkül elköszönt.

Én így kezdtem. Kicsit félszegen, félve hogy hogyan fogom megvalósítani álmaimat, hisz az álmok arra vannak, hogy megvalósítsuk 
őket.

Így volt ez a régmúltban is, amikor az édesanya elővette a tanulni vágyó gyermekének a tarisznyáját, megpakolta útravalóval, kikísér-
te a falu végébe gyermekét, s utolsó intelemmel ezt mondta: Légy becsületes, maradj hű gyökereidhez, nyelvedhez - így indította el a 
nagyvilágba. Ezekkel a gondolatokkal engedtek el engem is szüleim.

 A szeretetteljes,intő szavak a ma emberéhez is szólnak, amikor a féltő, intő szavak helyén a számítógépek és a műszaki berendezések 
sajnos kiszorítják az emberi szót és a közvetlen emberi kapcsolatokat.

Nektek, pályára lépő fiatal kollégáknak is úgy kell nevelni és oktatni a rátok bízottakat, hogy hűek tudjatok maradni:
népünkhöz,nyelvünkhöz, kulturánkhoz, történelmünkhöz – ezáltal is biztosítva a megtartó jövendőt.

Gyönyörű, de nem kudarcoktól mentes útra léptetek.A ti feladatotok lesz a gyorsütemű asszimiláció megfékezése , olyan ifjúság
felnevelése,akik felnőttként is büszkén kötődni tudnak ahhoz a nyelvhez és kultúrához, melyet örökül kaptak elődeiktől.

Ehhez a szép pályához kívánok nagyon sok örömet, munkasikereket és örömtől sugárzó boldog gyermekeket.

Véghső Ildikó, Rozsnyó
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Milyen jó is lenne, ha bol-
dogan mondhatnánk, hogy 
megszerveztük, véglegesen 
visszahoztuk Szádudvarnok-
ra a katolikus iskolát, a többi 
már megy magától: az iskola-
padok megtelnek a falu gyer-
mekeivel – mint 1854-ben, az 
akkor megnyílt katolikus isko-
lában –, az egyház tartalom-
mal tölti meg, az állam támo-
gatja, fenntartja az iskolát, a 
pedagógusok tanítanak, a 
falunak pedig nincs más dol-
ga, mint figyelemmel kísérni a 
gyermekek fejlődését. 

A dolog azonban nem 
ilyen egyszerű! 

Igen, megszerveztük, visz-
szahoztuk a másodszor is el-
veszett, bezárt iskolát, azon-
ban mindannyian tudjuk, hogy 
ez még nem siker. Ez még 
nem az igazi, a hátradőlésre 
okot adó öröm… Ez az isko-
la még sérülékeny újszülött, 
amely csak akkor lesz életké-
pes, ha a létrehozó és dajká-
ló közösség erős hite és aka-
rata élteti. Dajkáló közösség 
– mondom – és ezalatt nem-
csak azokat értem, akik biza-
lommal hozzák ide holnaptól 
gyermekeiket, hanem azokat 
is – az egész faluközösséget 
és hitközséget – akik az elmúlt 
években másodszor veszítették 
el iskolájukat.

A szlovákiai magyar közös-
ségek a közelmúltban telepü-
lésről településre ünnepelték 
a magyar iskolák megnyitá-
sának, illetve újraindításának 
hatvanadik évfordulóját. Szád-
udvarnok népe nem ünnepel-
hetett. Pedig, ha nem szól köz-
be a második világégés, most 
nem a 60 éves, hanem a 160 
éves évfordulóra készülőd-
hetnénk. De vesztes volt ez a 

falu, vesztes volt ez a közös-
ség, többször is: Először az 1. 
világháború után ájult kisebb-
ségi létbe Udvarnoki népe. 
Ám ekkor még megmaradt az 
iskolája, és az akkori tanító úr 
is magyarul tanította a gyer-
mekeket – közöttük édesanyá-
mat is. 

A második veszteség a 2. 
világháború után érte Szád-
udvarnokot, csakúgy, mint az 
egész felvidéki magyarságun-
kat. Jogfosztottá váltunk, és 
nemhogy iskoláink nem nyíl-
hattak, de egész létünk bizony-
talanná vált. A 2. világháború 
után nemcsak a keresztényi ér-
tékeket jelentő egyházi iskolát 
nem engedték megnyitni, de 
itt, Szádudvarnokon mindmá-
ig nem nyílt újra a nemzetépí-
tő magyar nyelvű iskola sem. 
Nagyanyáink még feltették a 
Reményik Sándor által megfo-
galmazott kérdést: „S gyerme-
ketek az iskolában / Ne hallja 
szülője szavát?”  –  és az ud-
varnoki gyermekek az udvar-
noki iskolában évtizedeken át 
nem hallották „szülőjük sza-
vát”…

Az okokat érdemes len-
ne kikutatni, mert mi, mind-
annyian, a történészekkel és 
a néprajzkutatókkal együtt 
csak elméleteket gyárthatunk 
az okokról, a valóság azon-
ban mindmáig rejtély. Mert 
azt nem tartom igazi oknak, 
hogy a megmaradás érdeké-
ben kényszerből reszlovakizált 
a falu. Más falvak is. Tény, 
hogy a környező falvakban 
sorra megnyíltak a magyar 
iskolák, de aki Szádudvarno-
kon magyarul akarta taníttat-
ni gyermekét, Tornára járatta 
a magyar iskolába. Később – 
kényelemből, félelemből, ha-

mis illúziók kapcsán – egyre 
kevesebb udvarnoki gyermek 
lépte át a tornai magyar isko-
la küszöbét. „Magyarul úgyis 
megtanul, hisz otthon is ma-
gyarul beszélünk” – mondo-
gatták, mondják sokan ma is. 
Ma meg különösen ezt tart-
ják, hisz úgy-ahogy tudnak 
magyarul a gyermekek. Úgy-
ahogy…, – mert ha úgy tud-
nának egy világnyelvet, mint 
a magyart, az dicséretes len-
ne, hisz meg tudnák magu-
kat értetni a világ más tájain. 
De anyanyelvismeretük – ha 
ugyan anyanyelvüknek tart-
ják még a magyart – kevés 
ahhoz, hogy itt, Európa kö-
zepén érvényesülni tudjanak 
vele. Ennek tanúi lehettünk az 
idei Kincskereső – hittantábor-
ban Ájban, ahol a mintegy 30 
résztvevő gyermek zöme szlo-
vák iskolából érkezett. Ma-
gyarul beszéltek ugyan, de 
sokszor keresniük kellett a sza-
vakat, és ha bonyolultabb fel-
adat elé állítottuk őket, hamar 
nyelvet váltottak. 

Kérdezem: ha ezeket a 
gyermekeket később, akár 
egyetemista korukban meg-
keresi egy multinacionális cég 
képviselője, azért, hogy jól jö-
vedelmező állást ajánljon fel 
nekik (ahogyan ez a pozsonyi 
egyetemeken gyakran előfor-
dul), megfelelnek-e majd a 
többnyelvűség követelményé-
nek? Mert ott nem elég, hogy 
töri a magyart (az anyanyel-
vét!), hanem írásban, hivata-
los nyelvben is ismernie kell. 
Nem a szülők rossz döntése 
sodorja ezeket a gyermekeket 
a szegényebb egynyelvűség 
felé?! Játszva, könnyedén ta-
nulhatnák párhuzamban mind 
a két nyelvet, ehelyett – hamis 
illúziókkal, gazdagítani akar-

ván – mérhetetlen nyelvi és 
kulturális szegényedésbe so-
dorják őket! Persze, ugyanez 
elmondható akkor is, amikor 
valaki magyarként nem tuda-
tosítja, hogy az állam nyel-
vének tudását is anyanyelvi 
szintre kell emelnünk. Nem le-
het egy nyelvet utálattal tanul-
ni. Fel sem merülhet a kérdés, 
hogy az államnyelv ismerete 
miért fontos. Hiszen az egy-
értelmű! Azért, hogy érvénye-
sülhessenek gyermekeink – de 
két nyelvvel, két kultúrával 
gazdagabban! 

Az anyanyelv, az otthon-
ról hozott nyelv ismerete olyan 
tőke, amelyre lehet építeni. 
Gondoljunk bele: amíg az ott-
hon magyarul beszélő kisgyer-
mek megtanulja megérteni az 
óvodában vagy az iskolában 
a más nyelven beszélő tanító 
nénit, a saját nyelvén már új 
fogalmak, új összefüggések 
sorát sajátíthatja el. Mennyivel 
biztosabb és alaposabb tu-
dást szerez az ilyen gyermek, 
mennyivel magabiztosabbá 
válik az életben, és mennyivel 
könnyebben tanulja a továb-
bi nyelveket is. Hiszen ott már 
csak a fordítást kell megtanul-
nia, nem a fogalomalkotást! 

Nyáron arra a kérdésre, 
hogy magyarnak vagy szlo-
váknak vallják-e magukat a 
táborozó gyermekek, csak 
gondolkodás után adták meg 
a választ. Nem volt természe-
tes számukra a hovatartozás! 
Ilyenkor szívbe markol a kér-
dés: mégis, miért kell a ma-
gyar iskola!? Erre csak egy 
halvány válasz, lehet: hogy 
megtartsuk nyelvünket. A má-
sik, a súlyosabb: azért, hogy 
megkapaszkodjunk a gyöke-
reinkben! Hogy megtartsuk 

Ahol nincs iskola, kilátástalan a jövő
„Be van fejezve a nagy mű, igen. A gép forog, az alkotó pihen. 

Évmilliókig eljár tengelyén, Mig egy kerékfogát ujítni kell.” 
Milyen jó lenne, ha elégedetten hátradőlve, ezzel a Madách-idézettel jellemezhetnénk eddigi erőfeszítéseink eredményét.

(Elhangzott a szádudvarnoki egyházi iskola újraindításának ünnepén) 
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kultúránkat! Hogy kötődése-
ink legyenek! Mert nincs szo-
morúbb a sehova sem kötődő, 
sodródó embereknél, akiknek 
nincs múltjuk, nincs kötődésük. 
Mondják ugyan, ha hosszabb 
beszélgetésbe kezdünk velük, 
hogy „a nagymamám tudott 
magyarul…” Igen: a nagyma-
ma még tudott magyarul; – mi 
előbb törjük a nyelvet, majd 
a könnyebbre váltunk…, és 
kiejtünk a tarsolyunkból egy 
kultúrát, a múltunkat, a csa-
ládi kötődéseinket, mert nem 
értjük egymás nyelvét. Nem, 
nem a magyar vagy szlovák 
nyelv megértésére gondolok 
itt, hanem a közösségi alkal-
mak, közös élmények nyelvé-
re, amelyet akkor használunk, 
mikor falunapok, búcsúk, na-
gyobb családi ünnepek alkal-
mával összegyűlünk. Ezekre a 
közösségi alkalmakra gyakran 
nemcsak más földrajzi helyek-
ről, hanem más kulturális te-
rekből érkezünk. Ilyenkor még 
figyelő szemmel vigyázzuk, de 
már nem érezzük egymást. 
Gál Sándor szavaival élve: 
„Lényegét a hovatartozásnak/ 
felszakították az évek, az utak. 
[…] Nevel az élet közönyha-
talma./ S ha olykor a véletlen 
egyszerre vet haza,/ már van 
mindeteknek új, külön iga-
za. […] S észrevétlenül, mint 
az évek,/ felbomlik, ami ösz-
szetartott.” Felbomlik előbb a 
nyelv, majd a kultúra, meg-
szűnik előbb az iskola, majd a 
templom nyelve… 

Ahol nincs iskola, kilátásta-
lan a jövő. Nincs semmi, ami 
a fiatalokat kötné. Ha menni 
kell a kenyér után, az iskola 
után, ha nincs kulturális után-
pótlás, mi tartaná helyben a 
fiatal családokat? A település 
élete átalakul. Jó esetben nya-
ralófaluvá, rosszabb esetben 
szellemfaluvá válik. Egy dara-
big még állnak a házak, üres 
ablakokkal, amelyekben már 
nem gyúl a fény az ünnepek 
idején. Ezért fontos az iskola! 
Hogy legyen folytonosság! 

Udvarnokinak van múltja, 
fontos, hogy legyen jövője is. 
S hogy éppen katolikus iskola, 

sőt, Szent István nevével fém-
jelzett iskola nyílik itt, ez méltán 
kapcsol össze múltat és jelent. 
A múlt példája pedig nagyon 
fontos. Ismét Reményik Sán-
dor szavait idézem:

Kicsi fehér 
templomotokba 

Most minden erők 
tömörülnek. 
Kicsi fehér 

templom-padokba 
A holtak is mellétek 

ülnek.
A nagyapáink, 
nagyanyáink, 

Szemükbe biztatás 
vagy vád: 

Ne hagyjátok 
a templomot, 
A templomot s 

az iskolát! 

„Ne hagyjátok a temp-
lomot, /A templomot s az is-
kolát!” Ehhez adjon erőt a 
régi emberek szívóssága, élni 
akarása, megmaradása itt, a 
karszti földön, ahol a fák is 
csak gyér talajba ereszthetik 
gyökereiket, de annál erőseb-
ben kapaszkodnak, hogy el-
lenálljanak a szélnek. 

… Hogy ellenálljanak a 
szélnek: „A fa a szél kihívásá-
ra gyökereivel válaszol.” 

Kedves kolléganők, ked-
ves szülők! Tudom, sokszor 
lesz szükség erre a mondat-
ra, ha a meg nem értés, netán 
az irigység szele fogja tépázni 
az iskola életfáját! Ha az ud-
varnoki Szent István Egyházi 
Alapiskola kisdiákjai otthon-
ra találnak itt, ha tudással fel-
vértezve mutatkoznak majd be 
ország-világ előtt, talán még 
nehezebb lesz elviselnetek az 
irigységet vagy kirekesztő kö-
zönyt, amely igyekszik meg-
nehezíteni, sőt megbénítani 
az iskola munkáját. Sajnos, 
manapság nem tudunk örül-
ni egymás örömének. Viszont 
nem akármilyen példa adhat 

erőt a nemes harcban, ame-
lyet fel kell venni a megkezdett 
munka és a rátok bízott gyer-
mekek érdekében: Szent Ist-
ván nem egy iskolát, hanem 
egy egész országot épített. Mi 
lett volna, ha enged a kísér-
tésnek és a kényelmesebb utat 
választja?! Ma talán csak ré-
gészeti kuriózum lenne a ma-
gyarság a Kárpát-medencé-
ben. De hitt a jövőben, hitt 
népe és országa jövőjében. 
Országát Máriának, Boldog-
asszonyunknak ajánlotta fel. 

Szeptember 8-án, a 
tanév első hetében van 
Kisboldogasszony napja, a 
szádudvarnoki templombú-
csú ideje. Milyen szép jelképe 
ez a mai napnak: Szádudvar-
nokon, Mária falujában Szent 
István Iskola nyílik. Szent Ist-
ván példája és fiához intézett 
intelmei – Európa egyik leg-
régibb alkotmánya – jelent-
senek erőt az iskola ügyében 

munkálkodóknak: szülőknek, 
pedagógusoknak, egyházi és 
világi elöljáróknak, hogy gyer-
mekeink gyarapodjanak test-
ben és lélekben, gazdagodja-
nak szellemiekben. Kívánom, 
hogy teljen meg gyermekzsi-
vajjal az iskolaudvar, mely kö-
zös az óvodáéval – azzal az 
óvodáéval, amely a szülők 
akarata és kérvénye alapján 
ebben az iskolai évben szintén 
változáson megy át: az eddi-
gi szlovák óvoda szlovák-ma-
gyar kéttannyelvű óvoda lesz. 
Reményeink szerint az óvoda 
programja is gazdagodni fog 
ezáltal, és egyre több szülő 
ismeri majd fel, hogy minél 
gazdagabb gyermekkort biz-
tosít gyermekének, annál tar-
talmasabb lesz a felnőtt élete. 
Reméljük, hogy az elkövetke-
zőkben egyre több szülő isme-
ri fel az anyanyelvi művelődés 
hasznát.

 Szanyi Mária

Reményik Sándor: 

Az Ige 
Vigyázzatok ma jól, mikor beszéltek, 

És áhitattal ejtsétek a szót, 
A nyelv ma néktek végső menedéktek, 
A nyelv ma tündérvár és katakomba, 
Vigyázzatok ma jól, mikor beszéltek! 

E drága nyelvet porrá ne törjétek, 
Ne nyúljon hozzá avatatlanul 

Senki: ne szaggassátok szirmait 
A rózsafának, mely hóban virul. 
Úgy beszéljen ki-ki magyarul, 

Mintha imádkozna, 
Mintha aranyat, tömjént, myrrhát hozna!

És aki költő, az legyen király, 
És pap és próféta és soha más. 

Nem illik daróc főpapi talárhoz, 
S királyi nyelvhez koldus-dadogás.

Vigyázzatok ma jól, mikor beszéltek, 
Vigyázzatok: a nyelv ma szent kehely, 

Ki borát issza: Élet borát issza, 
Előre néz s csak néha-néha vissza - 

S a kelyhet többé nem engedi el! 
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Megnyílt a szádudvarnoki  
Szent István Egyházi Alapiskola

„Ha az ünnep elérkezik életedben, akkor ünnepelj egészen. Ölts fekete ruhát. Tisztálkodjál belülről és kívülről.  
Az ünnep a különbözés. Az ünnep a mély és varázsos rendhagyás. Az ünnep az élet rangja, felsőbb értelme.“ 

(Márai Sándor: Az ünnepekről – részlet)

Vannak ünnepeink, ame-
lyeket mások hoztak létre 
számunkra. Olykor egy-egy 
ideológia szült ünnepet, me-
lyeket erőltetett módon tettek 
kötelezővé. Vannak olyanok 
is, amelyek igazán megszó-
lítják az ember lelkét, mert a 
régmúlthoz, őseinkhez kötnek 
bennünket. Ott vannak benne 
a mindennapok kínjai, örömei, 
a harcok, amelynek nyomán 
igazán lelkünkbe vésődik, mert 
igazi értelmet, nagyapáink jö-
vőbe tekintő terveit élhetjük át 
az emlékezés által. S ezek azok, 
amelyek ösztönöznek bennün-
ket, hogy a jelenben is teremt-
sünk, és ugyanazzal a szán-
dékkal, mint az előttünk élők, 
életre hívjuk saját különleges 
napjainkat, és egyedi értéke-
inket. S ilyen alkalmakkor egy 
időre elfelejtjük a mindenna-
pok őrült hajszáját, a gondo-
kat  s lehetőségünk nyílik arra, 
hogy a különlegesség, az elő-
retekintés, a remény díszeivel 
szórjuk be környezetünket, s 
ezekkel díszítsük fel saját lel-
künket is. Ilyen ünnep volt a 
„hetedik napon“ megtartott 
iskola szentelő ünnepség 2011. 
szeptember 4-én a szádudvar-

noki római katolikus temp-
lomban. Ebben a kis közös-
ségben több szempontból is 
fontos volt ez az idei évnyitó, 
hiszen 2009-ben bezárta kapu-
it az erőltetett szlovák nyelvű 
állami iskola, s a kényszerrel 
bezárt magyar iskola 66 évnyi 
szünet után folytatásként újra 
megnyithatta kapuit. Megújult 
a remény, s a régi katolikus is-
kola faláról megőrzött és res-
taurált fakereszt a várakozás 
ideje után felszentelve került 
vissza egykori rendeltetett he-
lyére, a régi-új egyházi iskola 
falára. Több ez, mint egy kü-
lönleges alkalom köré fonódó 
pillanat, a mindennapok, és 
jövő ünnepe is egyben.

Az iskola újraindítá-
sán a község polgármestere, 
Miliczky Sándor, dr Juhász At-
tila  tornai plébános, és Szanyi 
Mária galántai tanárnő, a 
Szlovákiai Magyar Pedagógu-
sok Szövetsége választmányi 
tagja munkálkodtak a legin-
tenzívebben. Mindnyájan azo-
nos értékeket vallanak, és tu-
datosították azt, hogy milyen 
hatalmas szükség van magyar 
nyelvű és keresztény értéke-
ken alapuló iskolára.

„Missziós és evangelizációs 
küldetésként fogtam föl ezt a 
lehetőséget, hisz az a környezet, 
amelyben az itt tanuló gyere-
kek felnőnek, át van itatva a 
keresztény hittel és szellemiség-
gel. A katolikusság nem jelent 
kizárólagosságot, az iskolába 
más felekezetű gyerekek is jár-
hatnak, ami azt jelenti, hogy az 
iskola szellemisége ökumenikus 
lesz. Ennek ellenére a legna-
gyobb problémát az jelentette, 
hogy a köztudatban elfogadtas-
suk a magyar nyelvű egyházi 
alapiskola létének fontosságát“ 
– mondta dr. Juhász Attila, 
tornai plébános, aki a temp-
lomban azt is megemlítette, 
hogy a munka során nagyon 
sok nehézséggel, félelemmel, 
irigységgel, rossz szándékkal 
találkoztak, de hála Istennek, 
hogy ennél még több segítő, 
támogató jószándékkal is. 

„Nagyon sokat köszönhe-
tünk a polgármester úrnak, aki 
utánajárt a lehetőségeknek, ren-
geteget dolgozott az újraindítás 
ügyében, s az anyagi háttér biz-
tosításában is nagy segítségünk-
re volt. Mindketten nagyon 
örültünk, amikor bekapcsoló-
dott Szanyi Mária tanárnő, aki 
ebből a községből származik Az 
ő ükapja volt 1854-ben az isko-
la létrehozója és első kántorta-
nítója, s édesanyja is ebben az 
iskolában tanult. Ő pedagógiai 
és szakmai oldalról segítette a 
munkánkat.“

A plébános elmondta, hogy 
nagy segítséget jelentett szá-
mára az ő kemény munkájuk, 
kitartásuk és eltökéltségük, 
pozitív hozzáállásuk főként 
azokban a pillanatokban, mi-

kor ő maga is elcsüggedt és el-
bizonytalanodott. Bár ma még 
csak öt kisdiák tanul az iskolá-
ban, mindnyájan remélik, hogy 
ez a szám fokozatosan bővülni 
fog, s a környező falvak kisis-
kolásaival is bővül a létszám. 

Az iskola igazgatónője, 
Köteles Anikó pedagógus, a 
megnyitón minden kisdiákot 
bemutatott a jelenlévőknek, és 
kis ajándékkal inspirálta őket a 
tanév kezdetén. Nevelőnőként, 
napközis tanítónőként Simon 
Tímea foglalkozik majd a gye-
rekekkel, akiknek külön kö-
szönetet mondtak bátorságu-
kért, hogy mernek belevágni 
a ma még bizonytalan jövőjű 
iskolában való munkába.

Pék László, a Magyar Pe-
dagógusok Szövetsége elnöke 
a fogadáson köszöntötte az 
ünnepre összegyűlteket. El-
mondta, hogy egy éve öröm-
mel kísérték figyelemmel az
igyekezetet, és hittek abban, 
hogy a munka be fog érni. Ki-
emelte azoknak az állhatatos 
szülőknek az igyekezetét, akik 
gyermekük jövője érdekében 
nagyon akarták az iskola újra-
indítását.

„Az istentisztelet előtt Szanyi 
Marika mutatott nekem a kóru-
son valamit, ami nagy hatással 
volt rám – árulta el a fogadá-
son. „Egy zászló volt, amelyen 
ez áll: Hittünk, felszabadultunk. 
A zászló 1938-ból maradt fenn. 
Ez a közösség is hitt, s ennek ez 
az iskola a bizonyítéka, amely-
nek nemcsak a létrehozása volt 
nehéz feladat, de jövőjének biz-
tosítása érdekében sok próbaté-
telt kell majd kiállni.“

Az ünnepség a templomban kezdődött
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Az iskola újraindítói el-
mondták, hogy szándékukban 
áll létrehozni egy alapítványt 
is, amely segítségével biztosí-
tani szeretnék többek között a 
működéshez szükséges költsé-
geket, s remélik, hogy fokoza-
tosan a magánszféra támoga-
tását is inspirálni tudják majd. 
Ha azonban elegendő gyermek 
tanul majd az iskolában, a lét-
szám emelkedésével az anyagi 
gondok is fokozatosan eltűn-

nek majd. A templomi ünnep-
ség elsősorban az eddig meg-
tett útért való hálaadás volt, de 
egyben Isten áldásának kérése 
is a jövendőre, az iskola jöven-
dőjére nézve.

„Identitásunknak két fontos 
alapeleme van, a vallási és a 
nemzeti hovatartozás“, – mond-
ta Juhász Attila plébános. „ Sze-
retnénk, ha az itt tanuló gyere-
kek ezzel tisztában lennének, s 

szeretnénk, ha ebből az iskolá-
ból olyan emberek kerülnének 
ki, akik egészséges öntudattal 
bírnak. Jövőnk az Úr Isten kezé-
ben van, de remélem, hogy amit 
itt  leraktunk, egy olyan épület 
alapja, amely ki fogja állni az 
idők próbáját.“

Fecsó Yvett  

Az iskola tanulói egy-egy verssel mutatkoztak be

A fogadáson. Balról jobbra: Juhász Attila, Gábor Bertalan, 
Szigeti László, Pék László

Dukon András, szádelői ref. lelkész 
is áldást mondott az iskolára

Tizennégy éve készen az újításra, 
változásra

Amikor 1996-ban Deákiban úgy nézett ki, hogy az SZMPSZ nyári egyeteme szervezését a deáki csapat örök-
ké bírja erővel, Rimaszombat beállt a nyári egyetemek szervezői sorába. Azóta bírja erővel, kitartással, újításra 
és változásra készen. Az első nyári egyetem szervezéséhez a bátrak merészsége kellett. A merészség nem fele-
lőtlenség, hanem jelentkezés a próbatételre. Kellett a hit önmagunk megmérettetésére.

Miben is áll a rimaszombati csapatszellem? Nem más ez, mint maga a csapat, a feladat, ami összetart, a kitartás, az 
újak bevonása a munkába. Az első próbálkozás a Tolnai-módszerhez kötődő 30 órás képzés megvalósításához fűződött. A 
következő újítás a pedagógia alapjaihoz kötődő képzések beindítása volt, amit a kézműves mesterségek, a népi táncokhoz 
kötődő képzések tarkítottak. Ahol az ész jól jár, ott az érzelmek is gazdagodnak. A rimaszombati nyári egyetem programjai 
komoly koncepció köré épültek. Később a speciális szakmai képzések közé beiktattunk minden képzésben hasznosítható 
pedagógiai jellegű előadásokat.

Amikor az SZMPSZ Országos Választmánya 2009 őszén úgy döntött, hogy a 2010-es nyári egyetem helyszínéül Kassát 
jelöli ki, az itteni csapat elhatározta, ismét újít: 2011-ben pedagógiai szabadegyetemet szervez Rimaszombatban.  Kihívás 
volt a csapatnak a szabadegyetem. De hát nem a kihívások motiválnak? Első nekifutásra a tartalom a régió művelődéstör-
téneti gazdagságának bemutatását célozta meg. Ennek oka nagyon is kézenfekvő volt: az SZMPSZ Rimaszombati Regioná-
lis Pedagógiai Központja szakmai műhelyében elkészült A hely, ahol élünk munkáltató értékkönyv – új, integrált tantárgyat 
fejlesztettek a műhely tagjai. Hagyománnyá lett a régióban a pedagógiai projekt és projektnap megszervezése. Miért is ne 
mutattuk volna meg azokat a szellemi és természeti kincseket, személyiségeket, akikre méltán büszkék a gömöri emberek? 
Aztán győztek a szakmai érvek, kikristályosodott a szabadegyetem célja: a szlovákiai és a Kárpát-medencei magyar peda-
gógusok megszólítása a mindenkit egyaránt feszítő pedagógiai eszmecserére. A Pedagógiai kihívások és válaszok cím napi 
lebontásban új témákat állít a középpontba. Természetesen nem a teljesség igényével, hanem jelzésértékűen a továbbgon-
dolás, az elmélyedés szándékával. 

Így mutatkozik meg Gömörben a szív és az ész egysége egy összeszokott, az együttműködésben edződött lelkes csapat 
munkája nyomán.

 Ádám Zita



14 Pedagógusfórum    Szellemi kincseink

Közhely, hogy a külföldön ismertté vált, olykor világhírnévre szert tevő magyar tudósokról új hazájukban csak a legritkább esetben 
tudják, hogy honnan származnak, mely ország fiai, milyen itteni tanintézményekben szerezték meg azt a tudást, amit ott kamatoztatnak.
Az is közhely, hogy azt sem sejtik, hogy sokan – pestiesen szólva – kalandvágyból otthon maradtak, miközben sokszor mostoha körül-
mények között kénytelenek csodákat művelni. Az viszont elszomorító, amikor egy kisebbségbe került nemzetrész kiválóságaival esik 
meg az a méltatlanság, hogy alig tudnak róluk a saját szülőföldjükön, annak ellenére, hogy országos, többen közülük nemzetközi szinten 
is kiválót, sőt figyelemreméltót alkottak.

A cseh/szlovákiai magyarság a legutóbbi kilenc évtizedben többször is kénytelen volt újraépítkezni. Az első világháborút lezáró igaz-
ságtalan békekötés sokkjának hatására az értelmiség egy jelentős része Magyarországra menekült, a kisebbségi lét két évtizede után az 
anyaországhoz csatolt területekről ismét megnyílt a lehetőség Budapestre távozni, de a legszörnyűbb kataklizma csak a második világ-
háború után következett be: ezerszámra telepítették ki Magyarországra vagy deportálták Csehországba a legkiválóbbakat is, így bő hat 
évtizeddel ezelőtt ismét a nulláról kellett kezdeni. Nemzetrészünk élniakarását bizonyítja, hogy milyen gyorsan  sikerült figyelemreméltó
eredményeket  felmutatni. 

Elsőként a nemzeti léttel összefüggő feladatokat kellett ellátni, aminek eredményeként beindult az irodalom, vele szoros összhang-
ban a nyelvészet és irodalomtudomány, tánc- és énekcsoportok alakultak, amelyeknek szükségük volt a zenetudósokra és néprajzosokra, 
az elszenvedett traumák feldolgozására, történészekre és társadalomtudósokra, a lelki épüléshez a lelki élet gondozóira. Az ő árnyékuk-
ban évtizedeken át ismeretlenek maradtak az orvosok, matematikusok, a természettudományok és a technika művelői. Annál is inkább, 
mivel ők cseh és szlovák kollégáikkal együtt érték el eredményeiket. Csakhogy az Újvilágba szakadt honfitársaink sem egyedül, vagy csak
magyarokkal dolgoztak. Büszkék vagyunk rájuk, miközben alig vetődik fel a kérdés, hogy közelebbi tájainkon jobban szétnézzünk.

A legutóbbi negyedfél évtizedben néhányan az elszántak közül elhatározták, hogy megpróbálják feltérképezni szellemi kincseinket, 
bemutatni hazai kutatóinkat, tudósainkat. Ők, az ismeretterjesztők a tudomány napszámosaikként szolgálják azokat, akik kiemelkedőt 
alkottak és alkotnak ma is. Mivel tevékenységük célja megismertetni a legszélesebb olvasóközönséggel, a nyiladozó értelmű ifjúsággal
a világra, a természetre való rácsodálkozást, az alkotó elméket, úgy érzem, elsőként őket érdemes bemutatni a tudomány iránt érdeklő-
dőknek, majd azokat, akiket szolgálnak. Ezúttal – rendhagyó módon – fordított sorrendet szeretnénk alkalmazni: az ismeretlenség ho-
mályából legkésőbb felbukkant műszakiakkal kezdünk, majd a tudósokkal folytatnánk, a végére maradnak a legnagyobb hagyományú 
társadalom-, irodalom- néprajz, történelemtudomány, a lelki élet és a zene képviselői. Nem öncélú ez a sorrend: a mai tudásalapú tár-
sadalomban égető szükség van s a jövőben még inkább lesz a jól képzett mérnökök, kutatók, feltalálók, tudósok ezreire, akik biztosítani 
tudják az immár legendás fogalommá vált fenntartható fejlődést és nem utolsó sorban helyrehozzák azokat a hibákat, amelyeket az ipari 
fejlődés legutóbbi két évszázada elkövetett. Hogy élhető legyen a jövő ezen a csodálatos de oly törékeny bolygón.

 Ozogány Ernő        

A prágai Ady Endre Diákkör 
elnöke mélyen a szemünkbe 
nézett, majd rákérdezett.

 – Fiúk, a vizsgákkal hogy 
álltok? – Két szobatársammal 
együtt zavartan csak annyit 
makogtunk:

– Van még néhány hátra – a 
valóságban csak a legkönnyeb-
bet tettük le, a többiről úgy ki-
repültünk, mint a kismadár. 

– Meg ne feledkezzetek ar-
ról, hogy a tanulás miatt vagy-

A tudomány napszámosai

A legnagyobbak hű  
tolmácsolója
Lacza Tihamér 

tok itt – zárta le a beszélgetést. 
Ez volt első találkozásom Lacza 
Tihamérral, immár bő negyven 
éve. 

Bátorkeszin született, 1948. 
november 29-én, az érsekújvári 
magyar gimnáziumban érett-
ségizett. Vegyésznek készült a 
világhírű Károly Egyetem Ter-
mészettudományi Karán. De 
már ekkor is volt néhány gya-
nús tette, ami előrevetítette, 
hogy nem a szerves kémia lesz 
élete nagy kalandja. Irodalmá-
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terjesztő írások publikálására. 
Ez lett a több évtizede tartó 
együttműködésünk alapja. 
Ugyanígy a tudománytörténeti 
irodalom egyik oszlopát, Dr. Kiss 
Lászlót is bevonja a munkába, 
amivel elveti a hazai magyar 
tudományos ismeretterjesztés 
magvát.

Napjainkban is számtalan-
szor vagyunk tanúi annak, hogy 
el kívánják tőlünk orozni legna-
gyobb tudósainkat. Ennek érde-
kében teremtett nemzeti míto-
szok jegyében szinte alig akad 
jeles magyar személyiség, aki-
ről ki ne derítették volna, hogy 
szláv gyökerekkel rendelkezik. 
Hiszen a legtöbb hazai tudo-
mánytörténész alapállása, hogy 
aki a mai Szlovákia területén 
született, rövidebb-hosszabb 
ideig itt élt, az – néhány kivé-
teltől eltekintve – eleve szlo-
váknak számít, tekintet nélkül 
származására és hogy ismerte-
e a nyelvet. Ebben a helyzetben 
nem kis szerepe volt Laczának 
abban, hogy helyére tegye a 
dolgokat. Hogy emelt fővel 
nézhessenek szembe hazai ma-
gyarjaink az alaptalan állítások-
kal. Hogy örömmel tarthassák 
számon kincseinket: a világon 
a magyarok dicsekedhetnek a 
legtöbb Nobel-díjassal egymil-
lió lakosra számítva. Ha a veze-
tő tudományos nagyhatalom, 
az Egyesült Államok tudósainak 
arányosan ennyi lenne, az ösz-
szes kiadott díj háromnegyedét 
nekik kellett volna kapniuk.

A tudománytörténeti írások 
szaporodásával természetsze-
rűleg vetődött fel egy magyar 
tudománytörténeti összegző 
mű kiadása a nyolcvanas évek 
elején. A javasolt cím a Kárpát-
medencei tudománytörténet 
volt, nem sejtve ekkor, hogy 
negyedszázad múltán e föld-
rajzi fogalom istenkáromlásnak 
számít szűkebb pátriánkban. 
Csakhogy a korabeli pártállam-
ban sajátos ellentmondásként a 
nem létező piac fel volt osztva: 
egyetlen hazai kiadónk, a Ma-
dách azzal utasította el a könyv 
megjelentetését, hogy ők szép-
irodalommal foglalkoznak, így 
az állami tankönyvkiadóhoz for-

duljunk; ez utóbbi pedig azzal 
védekezett, hogy ők csak tan-
könyvekre szakosodtak, ezért 
forduljunk a Madáchhoz. Ezzel 
a kör bezárult.  A magyar em-
ber tudja: ami késik, nem múlik, 
a rendszerváltozást követően  
beérett a termés: megjelent a 
Lacza Tihamér, Dr. Kiss László és 
e sorok  szerzője által jegyzett 
A magyar tudomány évszáza-
dai két kötete, majd néhány év 
múltán a Gondolatokból épült 
katedrális, amely Magyarorszá-
gon is  nagy érdeklődést kel-
tett, az eredeti kiadványok igazi 
hiánycikknek számítanak. 

Közben Lacza Tihamér élete 
is több fordulatot vett: A Hét ro-
vatvezetője, majd 1989 telének 
lázas napjaiban a lap főszer-
kesztője lett.  A forrongó társa-
dalmi események oly sok hazai 
magyar értelmiségihez hason-
lóan őt is magukkal sodorták: 
tagja lett a Csemadok Országos 
Tanácsa Elnökségének, a jobb 
sorsra érdemes Együttélés Poli-
tikai Mozgalom Országos Taná-
csának, alapítója és alelnöke a 
Szlovákiai Magyar Tudományos 
Társaságnak. Nagy szerencse, 
hogy mindezek mellett isme-
retterjesztésre is maradt ideje. 
Egyik oszlopos tagja volt az Új 
Szó Vasárnap című mellékleté-
ben megjelent, a magyar saj-
tótörténet talán legnagyobb és 
legszerteágazóbb vállalkozásá-
nak, a Századbúcsúztató című 
hetvenrészes (!) Sorozatnak, 
amely hamarosan  A mi husza-
dik századunk címen kötetben 
is megjelent; az Utazók, felfede-
zők, hódítók kötetében a törté-
nelem sok jelentős  mozzanatát 
saját szemszögéből vizsgálja; Az 
ókor emlékezetében a sziklaraj-
zoktól az ábécéig az írástörté-
net fejlődésével ismerteti meg 
az olvasót; A bűvös táblázatban 
a vegyi elemek kultúrtörténeté-
vel foglalkozik. Ez utóbbi mun-
kája több magyarországi egye-
temen ajánlott szakirodalom. 

Az egyik legnagyobb elis-
merést, a  Hevesi  Endre díjat a 
Katedra című folyóiratban pub-
likált Tankönyvek hősei című 
sorozata hozta meg számára, 
ezek az írások a dunaszerdahelyi 

Lilium Aurum gondozásában  
a közelmúltban kötetben is 
megjelentek. Pontosabban: 
egy hatkötetesre tervezett mű 
első darabjaként. Ugyanez a 
könyvkiadó a múlt évben je-
lentette meg Lacza legújabb 
művét, amely valójában önálló 
lapokból álló album A tudo-
mány szolgálatában címen. Ez 
az izgalmas „kötet“ a szlovákiai 
tudományos élet és ismeret-
terjesztő irodalom száz jelentős 
képviselőjét mutatja be, miköz-
ben a félbehajtott lapok egyik 
oldalán a tárgyalt személyiség 
portréja, átellenben tevékeny-
ségének ismertetése szerepel. 
Széthajtva iskolai folyosókon, 
tantermekben helyezhetők 
el, hogy a diákok közelebbről 
megismerhessék mindazok  te-
vékenységét, akik letettek vala-
mit a tudomány asztalára.

Érdemdús, negyedfél évtize-
des  munkáját a magyar kultúra, 
irodalom és ismeretterjesztés 
terén  az idén, augusztus 20-a 
alkalmából, a Magyar Köztársa-
ság Érdemkeresztjének Arany 
Fokozatával jutalmazták.

A felsoroltak alapján feltéte-
lezhető, ezek után nem marad 
másra ideje. Pedig A Hét fájdal-
mas megszűnését követően 
– máig betöltetlen űr maradt 
utána – a Pátria Rádió szerkesz-
tőjeként készít értékes riporto-
kat, tudományos ismeretter-
jesztő adásokat, a közelmúltig 
szerkesztette a Szabad Újság 
kulturális rovatát, amolyan ujj-
gyakorlatként lefordított har-
minc tankönyvet, több mező-
gazdasági szakkönyvet, újabb 
ismeretterjesztő köteteken töri 
a fejét. S ami a legfontosabb: az 
utolsó polihisztorok egyikeként 
elkötelezetten ápolja a magyar 
tudósok emlékét. Hogy a felnö-
vekvő nemzedékeknek legyen 
mibe kapaszkodniuk. Hogy 
örömmel nyugtázhassák, jó do-
log, érdemes magyarnak lenni, 
maradni. Hiszen gazdagabbak 
vagyunk, mint a hétköznapok 
meddő küzdelmeiben sokszor 
gondolnánk.

Ozogány Ernő

rokat meghazudtoló mélységű 
előadást tartott Németh László 
munkásságáról az AED egyik 
nagytalálkozóján. Alapítója és 
szerkesztője volt a Homokórá-
nak, a prágai diákok időszakos 
kiadványának, amely bevallot-
tan a pozsonyi Irodalmi Szemle 
ellenpontja kívánt lenni. Egyet-
len eredeti példányban jelent 
meg, a képillusztrációkat nem 
kisebb fotós, mint a Magyaror-
szágon szép operatőri karriert 
befutó Kurucz Sándor készítet-
te, míg a lányhallgatók néhány 
tucat példányban másolták le 
– persze írógéppel, a fénymá-
solók ekkor még a jövő zenéje 
voltak – a szlovákiai magya-
rok első szamizdat kiadványát 
(még e fogalmat sem ismertük 
akkortájt). 

Tanulmányai végeztével, 
1972-ben a Szlovák Tudomá-
nyos Akadémia Polimer Inté-
zetének a munkatársa lett. Az 
ifjúkori eltévelyedések nem
maradnak következmények nél-
kül: 1975-ben már A Hét című 
kulturális hetilap szerkesztője, 
hogy a következő húsz évet e 
lap szolgálatában töltse.

A múlt század hetvenes 
éveiben még nem gyógyultak 
be a hontalanság éveinek se-
bei: a hazai magyar szakembe-
rek egy része Csehországban, 
zömük Magyarországon volt 
kénytelen újra kezdeni életét, 
fájdalmasan kevesen vannak, 
akik a köz gondjait felvállal-
ják. Nincsen, vagy csak elvétve 
akad néprajzos, ismeretterjesz-
tő, szakmailag képzett újságíró, 
egyetlen intézményünk a Cse-
madok, amely megpróbálja a 
tátongó űrt kitölteni. Ebben a 
légkörben Lacza Tihamér teszi, 
amit lehet: riportokat készít, 
szerkesztőként dolgozik, iroda-
lomkritikákat ír, tudományos 
ismeretterjesztő cikkeket közöl. 
Közben pontosan látja, milyen 
fájdalmasan kevés a magyarul 
publikáló szakember. Megindít-
ja a tudomány-technika rovatot 
A Hét hasábjain. Ekkor kerültem 
közelebbi kapcsolatba vele. A 
bennem megbúvó, lappangó 
szándékot a felszínre hozza: 
rábeszélt tudományos ismeret-
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Játékos tanulásunk, ok-
tató-nevelési módszereink 
jellemzői: gyermekszemélyi-
ség- és tevékenységközpon-
túság a Lépésről lépésre re-
formpedagógia hasznosítása, 
hagyományápoló projektünk: 
„Régiónk néphagyományai-
val közös játékra lelni“ érvé-
nyesítése.

Iskolarendszerünk tartal-
mi reformja változásokat ho-
zott óvodánkban is. 2008 nya-
rán megszületett innovált is-
kolai oktató programunk Tán-

Táncolók  
Vidám Háza 
Óvodánk a Petőfi Sándor Alapiskola szerves része-
ként működik Diószegen, 2006 óta az Ábrahámi 
utcában, az iskola mellett levő atipikus épületben. 
Előtte a szlovák óvodával összevonva működött. Az 
intézmény fenntartója Diószeg Város önkormány-
zata. A csökkenő gyermeklétszám volt az oka, hogy 
a két osztályból jelenleg 22-es létszámú óvoda mű-
ködik. Táncolók Vidám Háza

Mi mindnyájan nagyon figyelünk!

Virágos kedvünkben

colók Vidám Háza, amelyben 
az óvoda alapkövei közül ki-
emelkedik a beszéd, az ének, 
a mozgás, a szociális, érzelmi 
és etikai vonatkozás. Mind-
ezek, mint fontos fejlesztési 
területek jelen vannak tánc-
játékainkban. Legyen az nép-
tánc, modern ritmikus tánc, 
zenés mozgásos és relaxáci-
ós gyakorlatok. Gyermekeink 
ezt nagyon szeretik művelni 
és az óvoda naponta ad erre 
lehetőséget.

Az óvoda vegyes csoportjá-
val szakképzett óvónők foglal-
koznak. Az étkezés szervezé-
sét és az óvoda rendben tar-
tását egy alkalmazott végzi. 
A mostani szép környezet az 
egész iskola igazgatónőjének, 
Halás Máriának köszönhető, 
aki nagyon bizalmas, szak-
szerű együttműködést kínál 
az óvodának.

A csendes, vonzó, nyugodt 
környezet, tágas, kerti játé-
kokkal ellátott udvar sok él-
ményszerzésre ad lehetőséget. 
Folyamatosan törekszünk ar-
ra, hogy a meglévő helységek 
és berendezési tárgyak a lehe-
tő legjobban szolgálják a gyer-
mek fejlődését.

A tevékenységközpontú 
csoportszobák otthonosak, 
esztétikusak, derűs hangu-
latot árasztanak, amelyek az 
alkalmazottak egyéniségét és 
két kezük munkáját tükrözi. 
Kellemes színhatású textí-
liák, fali kollázsok, játékok, 
eszközök veszik körül a gye-
rekeket. Bensőséges kuckók, 
sarkok, központok, galériák 
csábítják őket elmélyült já-

tékra, változatos tevékeny-
ségre.

Minden évben hangsúlyt 
fektetünk óvodánk küldeté-
sére, kitűzött céljaink eléré-
sére:
 az egységes iskolai rend-

szer elválaszthatatlan 
része az iskolai nevelést 
megelőző nevelő-oktató 
tevékenység az óvodában, 
amely a családi nevelés ki-
egészítője; 

 szakszerű nevelő-oktató 
programok az óvodásko-
rú gyerekeknek az alap-
iskolába való belépésükig, 
szükségleteik, lehetősége-
ik, készségeik, érdeklődé-
sük egybehangolásával, 
minden gyermek kulcsfon-
tosságú kompetenciáinak 
fejlesztésével;

 a legmodernebb elméletek 
eredményeire támaszkod-
va érvényesítjük a Lépés-
ről lépésre módszer megfe-
lelő elemeit;

 a ma nemzedékének egyik 
fontos kötelessége, hogy a 
néphagyományokon ala-
puló népszokások értékeit, 
kincseit megőrizze a jövő 
számára. Óvodánk ezen a 
területen is megteszi az el-
ső helyes lépéseket;

 a szülő és óvoda szoros 
együttműködése.
A sokoldalú nevelő-okta-

tó munkánk eddigi tapaszta-
latai, sikerei azt bizonyítják, 
hogy programjaink, aktivitá-
saink gyermekeinket elége-
detté teszik, örömet, bizton-
ságérzetet, kényelmet, szociá-
lis ösztönzést nyújtanak. 

A jövőben is erre fogunk 
törekedni!

Flaškár Karolina, az óvodáért 
felelős igazgatóhelyettes
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A zászlóavatás is ennek a múlt-
ra, a mára és a jövőre irányuló 
szándéknak a jegyében történt. 
Megőrizni, képviselni, felmutat-
ni mindazt, ami a világnak ezen a 
pontján a műveltség szempont-
jából fontos, ami elképzeléseink 
szerint számunkra az értéket, a 
fejlődést, a kötődést, a megmara-
dásunkat jelenti. Nyomtatott kiad-
ványainkon és a honlapon néhány 
éve a szövetség megjelenítéseként 
használt logónk, stilizált jelünk  
zászló formájában öltött alakot. A 
könyvalak századok óta a művelő-
dés, az ismeretek megszerzésének 
szimbólumát jelenti, a toll a tudás-
sá vált ismeretek felhasználását 
jelzi, mely arról tanúskodik, hogy 
a megszerzett tudás hasznosul. A 
gyermekeinknek, növendékeink-
nek tovább adott tudás életre kel, 
cselekvő erővé válik, éljünk vele 
önmagunk, és közösségünk érde-
kében.  

Köszönjük az alkotóknak, a két 
művésztanárnak, Szilva Józsefnek 
a szimbólum megformálását és 
Novák Ágnesnek a zászló megal-
kotását. 

A történelmi múltban és napja-
inkban is minden közösség igyek-
szik egyediségét jelképekkel is 
kihangsúlyozni. A képileg megjele-
nített értékek, fogalmak, így válhat-
nak szellemi támaszul, erősíthetik a 
közösség összetartozását. Bízunk 
benne, hogy ez az ünnepélyes al-
kalmakra készült zászló létével ins-
pirálni fogja szövetségünk regio-
nális szerveit, az SZMPSZ tagjait 
a cselekvő és eredményes együtt-
működésre. Reméljük tollforgató-
ink és zenészeink megtalálják a le-
hetőségét annak, hogy a szövetség 
jelképtára tovább bővüljön. 

Nyári egyetemi megnyitónk a 
zászlóavatás mellett további ünne-
pélyes aktussal, egy névadással is 
kiegészül. Az SZMPSZ OV-ja feb-
ruári ülésén döntött arról, hogy a 
felvidéki nyári egyetemi rendezvé-

A Jókai Mór Nyári Egyetemről

Szövetségünk 21 évvel ezelőtt a közép-európai változások akkori kihívásaira reagálva elsősorban 
abból a szándékból jött létre, hogy pedagógusaink a szakmai civil szervezet keretei között megfogal-
mazzák és sikerre vigyék a felvidéki magyar közösség igényét a hazai magyar közoktatás fejlesztésére, 
sajátosságainak figyelembe vételére, elismertetésére. Az elmúlt két évtizedben megtett lépéseink bi-
zonyítékul szolgálnak arra, hogy mind szakmai területen, mind közösségünk értékeinek megőrzése és 
fejlesztése terén előbbre léptünk. Szervezetünk munkáját az előttünk állhatatosan és eredményesen 
tevékenykedő kollégák munkájának tisztelete és a felvidéki magyar iskolák sorsa iránt elkötelezett, elő-
retekintő, jövőbemutató szemlélet egyaránt jellemzi. 

nyek, a határon túli testvérszerve-
zetek nyári akadémiáinak kialakult 
szokásai hasonlatosságára egy-egy 
kiváló személyiség nevét vegyék fel. 
Mai keresztelőnkön a testület dön-
tése értelmében a Felvidék nyugati 
régiójában, sorrendben immár 20-
dik alkalommal megtartandó nyári 
egyetemünk felveszi Jókai Mór ne-
vét, míg Szlovákia közép és a keleti 
régiójában a szintén hagyományo-
san, évente megszervezett nyári 
egyetem II. Rákóczi Ferencnek, a 
dicső fejedelemnek emlékét fogja 
őrizni.

A komáromi Jókai Mór NyE ez 
évi programja tartalmilag és szer-
vezésileg néhány újdonságot mu-
tat. A nevelési tantárgyak oktatói-
nak felkészültségét az elmúlt évek 
sikeres, kipróbált képzési program-
jai segítik. Az ének-zene, a képző-
művészet és a drámapedagógia 
továbbképzési programok egy-
aránt alkalmat adnak az óvodape-
dagógusok, az alsó-tagozatos taní-
tók és nevelők, de a felső tagozat 
szakos tanárai munkájának megújí-
tására. 

Szövetségünk az elmúlt hóna-
pokban a Selye Egyetem, a Nyitrai 

KETK és a CPI megszólításával kez-
deményezte az önálló státusszal 
bíró magyar nyelvű, állami támo-
gatással működő, magyar nyelvű 
továbbképzéseket biztosító intézet 
létrehozását. Közös kezdeménye-
zésünk részsikerrel zárult, az állami 
Módszertani Pedagógiai Központ 
keretében komáromi székhellyel 
működő intézet megalapításával.  
Az intézet felkérésünkre három 
akkreditált képzési programot biz-
tosít a Jókai Mór Nyári Egyetemen.  
Az iskolai feladatlapok készítése, a 
matematika és a pedagóguskom-
munikáció kreditpontos képzések 
iránt jelentős volt az érdeklődés.

Szövetségünk több tárgyaláson 
vetette fel a magyar nyelvű vezető-
képző csoportok kialakítását, ezért 
állapítjuk meg sajnálattal, hogy bár 
az innovációs vezetőképzési prog-
ramok egyéb szervezési formában 
elindultak, a nyári egyetem adta 
lehetőséget nem sikerült kihasz-
nálnunk. Megemlítem azt is, hogy 
szövetségünk egyetemi oktatók és 
a közoktatás szakembereinek be-
vonásával jelentős anyagi forráso-
kat mozgósított a CPI által tavaly 
ősszel benyújtott továbbképzési 
programok kidolgozására. Ezúton 

is nehezményezzük, hogy a SZK 
OM akkreditációs bizottságában 
a mai napig nem zárult le ezeknek 
a továbbképzési programoknak az 
akkreditációja. 

Köszönjük társszervezőinknek, 
a Selye Egyetemnek, a Selye Gim-
náziumnak, a művészeti iskolának 
a helyiségek térítésmentes biztosí-
tását, a komáromi alapiskolák pe-
dagógusainak a szervezésben vál-
lalt segítséget.

Ezúton is szeretném megkö-
szönni az MK Nemzeti Erőforrás 
Minisztériuma Oktatásért Felelős 
Államtitkársága, személy szerint 
Hoffmann Rózsa államtitkár asz-
szonynak és Szantner Viktor kabi-
netvezetőnek, valamint a Bethlen 
Alapkezelő Zrt.-nek és Komárom 
város önkormányzatának a prog-
ram megvalósításához nyújtott 
anyagi támogatást.

A nyári egyetem szakmai prog-
ramjai a megújulni vágyó pedagó-
gust kívánják szolgálni. Köszönjük, 
hogy eljöttek. Kívánok mindnyájuk-
nak jó hangulatú közösségi együtt-
létet, érezzék magukat nagyon jól 
a Pedagógusszövetség Jókai nyári 
egyetemén Komáromban, melyet 
ezennel megnyitottnak nyilvánítok. 

Pék László

Répás Zsuzsanna tevékeny részese 
volt a zászlóavatásnak

Balról jobbra: Pék László, Pék Lászlóné,  Répás Zsuzsanna 
és Haraszti Attila 

Jókai Tibor

Zászlót avatott, új nevet vett fel  
az SZMPSZ komáromi nyári egyeteme
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Két szakaszban táboroztak a szenciek,  
illetve a városhoz közeli községek diákjai 
Csodálatos helyeken jártak, rengeteg érdekességet láttak

Legyen a megnevezés akár 
művelődési, akár honismereti, 
akár környezetismereti és -vé-
delmi tábor, a lényeg az, hogy 
két csodálatos hetet tölthettek 
ezúttal is a gyerekek a termé-
szet lágy ölén, erdők és mezők 
között, dombok és faluházak, 
múzeumok környékén csa-
tangolva a Csemadok Szenci 
Területi Választmányának is 
nagyban köszönhetően. Két 
szakaszban zajlott a pihenés, 
a megérdemelt kikapcsolódás, 
de ezzel párhuzamosan a rej-
tett oktatás, a múlttal, a tör-
ténelemmel való ismerkedés, 
régi mesterségek és foglalko-
zások felidézése.

Július: irány Élesmart

A táborozás első szakaszát 
júliusban vállalták fel a szer-
vezők – és itt két nevet min-
denképpen meg kell említeni, 
mert évek óta a hasonló jellegű 
táborozások, kulturális előadá-
sok és rendezvények mindene-
sei ő: Fekete Márta, valamint 
Polák Margit –, amikor plusz 
még két felnőtt kíséretében 
34 tanulóval indultak útnak 
a táborozási cél, Élesmart 

 A sémát használni kell, a közhelyszerű indítás elkerülhetetlen. Azért kell leírni, hogy a hagyományokhoz 
hűen ezen a nyáron is bőven táborozhattak a szenci tanulók, de ugyanúgy a környékbeli községek diákjai is, 
mert valóban évek óta megszervezik a Napfényes tavak városában a tanulók nyári táborozását. 

(Ostrý Grúň) irányába. Polák 
Margitka eképpen idézi fel az 
egyhetes turnus legfontosabb 
mozzanatait: „Nagy örömmel 
indultunk útnak, valóban a 
hagyományokhoz hűen, mert 
sok-sok éve csináljuk a hason-
ló táborozásokat. Ebben szá-
momra külön öröm az, hogy 
nem csupán egy-két szervező 
ismétli meg minden egymást 
követő évben a kikapcsolódá-
si és művelődési folyamatot, 
hanem több gyerek is állandó 
résztvevője a nyári tábornak. 
Sőt, olyanok is akadnak, akik 
ezúttal is mindkét táborba 
eljöttek, tehát mind a júliusi, 
mind pedig az augusztusi sza-
kaszban jelen voltak. Ez pedig, 
azt hiszem, önmagáért beszél. 
Szóval az élesmarti kirucca-
násunk összességében nagyon 
jóra sikeredett. Két kirándu-
lást szeretnék kiemelni ebből 
az első fázisból. Az egyiket 
Selmecbányára összpontosí-
tottuk, a másodikat pedig Kés-
márkra. Mindkét város csodá-
latos, számos érdekességgel, 
látnivalóval. Kicsit lehangoltan 
kell elmondanom, hogy az örö-
münkbe némi üröm is betola-
kodott, ugyanis a selmecbányai 
líceumot, ahol köztudottan 
Petőfi is járt, még mindig nem
újították fel. De talán, majd 
ha legközelebb megyünk, már 
több szerencsénk lesz. Ennek 
ellenére valóban akad látni- és 
csodálnivaló a városban. Azt 
azért mindenképpen kiemel-
ném, hogy az egész egy hetet 
úgy kellett – és igyekeztünk is 
– összeállítani, hogy megfelel-
jen egy tágabb korosztály va-
lamennyi tagjának, tudvalevő, 

hogy a csoportban voltak 7, de 
ugyanakkor mondjuk 15 éves 
tanulók is. Ehhez kellett tehát 
igazodnunk. Az már csak ter-
mészetes, hogy nem lehet egy 
ilyen tábort szigorúan isme-
retgyarapításra építeni. Hiszen 
nyár van, vakáció, a gyerekek-
nek kell a lazaság, a kikapcso-
lódás, a szórakozás. A szenci 
nyári táboroknak – hát miért 
ne dicsekednék vele?! – szeren-
csére komoly hagyománya és 
már neve van. Bizonyára ezért 
társultak hozzánk gyerekek 
Somorjáról, Jókáról, Diószeg-
ről, illetve annak környékéről, 
Nagyfödémesről... Művelődési 
tábornak mondom én, de lehet 
ez éppen kikapcsolódási, vagy 
üdülőtábor is. A két kirándu-
láshoz visszatérve minden-
képpen említést érdemel, hogy 
Késmárkon is sok érdekeset 
és szépet láttunk, a gyerekek 
kimondottan élvezték az otta-
ni múzeumban kiállított dol-

gokat. A tábori foglalkozások 
közül pedig kiemelném, hogy 
Puss Nellike keramikus olyan 
csodálatosan beavatta a gye-
rekeket az agyagformálás mű-
vészetébe, hogy sokan azonnal 
színt is vallottak, mondván, 
ők bizony, ha nagyok lesznek, 
csakis ezt a mesterséget fogják 
istápolni. S hogy egy további 
mesterséget említsek a tábo-
rozás időszakából: nagy sikere 
volt Névery Viki gyöngyfűzé-
sének, üveg- és arcfestészeti 
ügyességének is. Persze, az 
említetteken kívül volt bőven 
sportolási lehetőség, vagyis 
foci, röplabda,“ – sorolta az 
idei első nyári tábor felejthe-
tetlen pillanatait Polák Mar-
git, akit Szencen sokan csak 
könyvtáros Margitkának ne-
veznek, szólítanak. A könyvtár 
valóban a mindene, évek hosz-
szú sorát dolgozott a könyvek 
otthonában, s jelenleg a helyi 
múzeum munkatársa.

Arcfestészet nemzeti színben (Fotó: Polák Margit)

Polák Margit (A szerző felvétele)
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Alsóbodok, a nagyszerű hely

Augusztus 8–15. között 
tulajdonképpen minden ott 
folytatódott, ahol júliusban 
megszakították a szenciek. 
Igaz, nem a korábbi helyszín 
volt az úti cél, a második tá-
borozás résztvevői ugyan-
is Alsóbodok felé vették az 
irányt. Margitka természete-
sen ezúttal is a csoport tagja 
volt. Megint 38-an mentek 
a táborba, ismét 34 gyerek. 
Amint a fentiekben már jelez-
tük, akadtak olyanok is, akik 
dupláztak. Vagyis Élesmartot 
követően bejelentkeztek a 
bodoki művelődési-nyári tá-
borba is. „Paulisz Boldizsár 
rancsán, azt hiszem, mindig 
jól érzi magát az ember. Há-
zigazdánk ezúttal is minden 
tőle telhetőt megtett annak 
érdekében, hogy valameny-
nyien otthonos környezetben 
érezzük magunkat. Mind az 
elszállásolást, mind pedig a 
kosztot illetően. Ezen máso-
dik táborozás szintén gaz-
dag programra épült. Nyitrai 
kirándulásunk során ellá-
togattunk a mezőgazdasági 
múzeumba, ahol megtekin-
tettük az agrárgép-kiállítást. 
A gyerekek körében nagy él-
ménynek számított  a vasút-
történeti kiállítás is, valamint 
a vonatozás az Agrokomplex 
területén. Jártunk a lévai 
Barsi Múzeumban is, amely 
megalakulásának 85. évfor-
dulójára készül. Az ottani ré-
gészeti kiállítás sok értékeset 
adott valamennyiünknek. A  
Nyitrához közeli Nyitracsehin 
valódi jurtát csodálhattak 
meg a gyerekek, amely Csám-
pai Ottó udvarában található. 
Az értékmegőrzést nagyon 
sokszor kiemelte maga Csám-
pai Ottó is a tanulók körében, 
felidézve a magyar történelmi 
régmúltat, illetve a nem oly 
távoli időket is. Többek között 
szó volt az 1652-es vezekényi 
csatáról, amelyben egy napon 
négy Esterházy fiú esett el a
csatamezőn. Csámpai Ottó 
eddigi gazdag munkássága 
alapos részletességgel foglal-
kozik éppen ezzel a témakör-

rel. A váradi falumúzeumról 
Névery Zoltán tartott értékes 
előadást. Az ő unokája Névery 
Viki, akit már szóba hoztam 
a gyöngyfűzéssel és az üveg-
festéssel kapcsolatban. Az 
augusztusi egy hét folyamán 
szinte naponta mentünk va-
lahova, felettébb gazdag volt 
a program. Így még minden-
képpen meg kell említenem 
a csodálatos gímesi Forgách 
kastélyt, amely egy nagysze-
rűen berendezett múzeum a 
család hagyatékából. Érdekes-
sége, hogy oda sok mindent a 
helybeliek adtak vissza, hogy 
értékesebb legyen maga a 
múzeum, jobban rámutatva 
a korképre,“ – sorakoztatta a 
látottakat, tapasztaltakat Po-
lák Margit.

Mindig kell egy tábor…

Jó volt hallani, hogy mer-
re is jártak, mi mindennel 
ismerkedtek meg a szenci és 
környékbeli gyerekek. Jóleső 
érzés volt számomra, ami-
kor Margitka a múltidézés-
ről, a hagyományápolásról 
és a környezetvédelemről 
egyaránt emelt szinten szólt, 
hangsúlyozva, hogy a tanuló-
kat – akár a 7, akár a 15 éve-
seket – megfogták a felsora-
koztatott témák. Hát ezért is 
nagy szükség van a nyári kö-

Csoportkép a selmecbányai kirándulásról (Fotó: Polák Margit)

zös kikapcsolódásra: éppen 
egy ilyen jellegű – nevezzük 
művelődési tábornak, pihe-
nőtábornak, vagy kulturális 
tábornak, teljesen mindegy – 
csoportos kirándulás formá-
jában. Ahogyan azt Szencen 
már évek óta teszik. Vissza-
térve újfent a sémához: a ha-
gyományokhoz hűen…

Susla Béla

Puss Nellike az agyagozás  rejtelmeibe vezette be a gyerekeket 
(Fotó: Polák Margit)

Névery Viki gyöngyfűzést tanított  
(Fotó: Polák Margit)
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145 évvel korábban.

„A lehető legravaszabbul volt ki-
eszelve. Míg mink a kis királlyal lent 
jártunk a táborban, a janicsárság 
beszállingózott a kapun, mintha az 
épületeket akarná megnézni. Csak 
lézengtek, bámultak. De egyre töb-
ben. Mikor már minden utca megtelt 
velük, egy kürtszóra előrántották a 
fegyverüket, és mindenkit bekerget-
tek a házakba.” – e szavakkal meséli 
el Gárdonyi Géza Egri csillagok című 
történelmi regényében Fürjes Ádám 
Bornemissza Gergelynek Buda 1541. 
augusztus 29-i csellel történt bevé-
telét. 

325 évvel ezelőtt történt

„Ha nem tudtam megvédeni ezt a rámbízott várat, haljak meg itt!”
(Abdurrahmán, az utolsó budai pasa, 1686. szeptember 2.)

Buda visszavívása

Budavár visszavétele (Benczúr Gyula festménye)

A mohácsi csata 15. évforduló-
ján Szulejmán szultán – kihasznál-
va a Szapolyai család és Habsburg 
Ferdinánd között 1540 nyarán kiújult 
harcokat – elfoglalta Budát. A követ-
kező években – megakadályozandó 
annak visszavételét – a törökök to-
vábbi várak elfoglalásával védőgyű-
rűt vontak a korábbi magyar főváros 
köré. Buda a Hódoltságnak is neve-
zett terület központja lett – Magyar-
ország pedig három részre szakadt. A 
budai várba török pasák fészkelték be 
magukat. Az oszmán fennhatóság 
alatt hetvenkét budai pasa váltotta 
egymást. 145 évnek kellett eltelni ah-
hoz, hogy a helyzet megváltozzon.

*

A bátyja, IV. Ferdinánd váratlan 
halála miatt az eredetileg papi hiva-
tásra készülő, de végül trónörökössé 
előlépett I. Lipótot a zűrzavaros 17. 
század második felében a rendek 
egyebek mellett azzal a feltétel-
lel választották meg uralkodónak 
(1655-ben magyar királynak, 1658-
ban német-római császárnak), hogy 
kiűzi Magyarországról a törököt. Az 
abszolutista uralkodási formával 
kacérkodó Lipót azonban csak ne-
hezen szánta rá magát a kitűzött 
feladat teljesítésére. Sokak szerint 
már 1664-ben lehetősége nyílt vol-
na felszabadítani Magyarországot 
az oszmán uralom alól. Azonban 

Lipót Zrínyi Miklós sikeres téli hadjá-
rata, illetve Raimondo Montecuccoli 
1664. augusztus 1-jén Szentgott-
hárdnál aratott jelentős győzel-
me ellenére – nem kis mértékben 
Franciaország támadásától tartva 
– a felszabadító háború helyett tö-
rökkel való békekötés mellett dön-
tött. A vasvári béke (1664. augusz-
tus 10.) híre hatalmas indulatokat 
szabadított el a Magyarországon. 
A legjelentősebb magyarországi 
politikai méltóságok Lipót-ellenes 
egységfrontot hoztak létre, amely 
mozgalom a Wesselényi-összees-
küvés (1664–1671) néven vonult be 
a magyar történelembe. A megtor-
lás a szervezkedés eredményeit fi-
gyelembe véve a bécsi udvar részé-
ről kegyetlen volt. A Habsburg-ház 
magyarországi politikája a később 
magukat kurucoknak is nevező buj-
dosók mozgalmához vezetett. A ku-
rucok a Porta, a Napkirály és Apafi
Mihály erdélyi fejedelem támogatá-
sát is élvező Thököly Imre vezetésé-
vel az 1680-as évek elején váratlan 
sikereket értek el. A Thököly-felkelés 
jelentősen hozzájárult az udvar és a 
magyar rendek soproni kiegyezésé-
hez (1681) – és ezzel összefüggésben 
az abszolutista törekvések vissza-
szorulásához a Magyar Királyság-
ban. A „kuruc királynak” is nevezett 
Thököly a következő év őszén Kassa 
központtal Felső-magyarországi Fe-

jedelemség néven török vazallusál-
lamot hozott létre a Garam folyótól 
az erdélyi határig terjedő észak-ma-
gyarországi területen.

A magyarországi események fel-
keltették a vasvári béke után mint-
egy két évtizedig más frontokon 
harcoló török figyelmét. A rengeteg
belső gonddal küszködő Oszmán 
Birodalom becsvágyó nagyvezírje, 
Kara Musztafa elérkezettnek látta 
az időt, hogy bajokról a figyelmet
hatalmas katonai sikerrel terelje el. 
1683 márciusában 120 ezer katoná-
val indult a nevezetes „aranyalma”, 
Bécs meghódítására, melyet már a 
16. század első évtizedei óta, több-
szöri kísérlet ellenére sem tudott 
bevenni. A nagyvezír azonban rosz-
szul számított. I. Lipót ugyanis idő-
közben szövetségre lépett a török 
által szintén veszélyeztetett Sobies-
ki János király Lengyelországával. 
Szeptember 12-én a császárváros 
melletti kahlenbergi csatamezőn 
a szövetséges császári, lengyel, ba-
jor, szász csapatok nagy győzelmet 
arattak Kara Musztafa serege fölött. 
A török Bécs alatti veresége (amely 
gyakorlatilag a Thököly-felkelés ösz-
szeomlását is jelentette) után végre 
– némi unszolásra – I. Lipót elszán-
ta magát egy nagy felszabadító 
háború megindítására. Az ún. „má-
sodik tizenötéves” háború megszer-
vezésében jelentős szerepet játszott 
a gazdag olasz Odescalchi bankár-
családból származó XI. Ince pápa, 
akinek kezdeményezésére 1684-ben 
létrejött a Szent Liga: a Habsburg Bi-
rodalom, Lengyelország, Velence és 
Oroszország szövetsége. Ügyes dip-
lomáciai manőverrel elérték azt is, 
hogy a „legkeresztényibb király”, XIV. 
Lajos ne támadja hátba a török el-
len harcoló ősi riválist. A keresztény 
seregek egymás után érték el sikerei-
ket az oszmán hadak ellen. Párkány 
és Esztergom még 1683 őszén fel-
szabadult, 1685-ben a fontos erődít-
ményt, Érsekújvárt is átadta a török. 

1686 júniusában a szövetsége-
sek mintegy 76 ezer főt számláló 
serege, Lotharingiai Károly, Miksa 
Emánuel és Bádeni Lajos vezetésével 
ostromgyűrű alá vette Buda várát, 
amelyet 12 ezer katonájával az utol-
só budai pasa, a vitéz Abdurrahmán 
védett. Az ostromlók között hozzá-
vetőlegesen 20 ezer magyar kato-
na várt bevetésre. Az ismertebb tör-
ténelmi személyiségek közül Buda 
visszavívásának részese volt Bottyán 
János, Batthyány Ádám, Petneházy 
Dávid, Esterházy János, Koháry Ist-
ván és mások. A hatalmas túlerőben 
levő szövetségesek rövid ostromra 
számítottak. Ám a török védők hő-

Abdurrahmán, 
az utolsó budai pasa
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siesen ellenálltak. Lotharingiai Ká-
roly fővezér csapatainak csak szep-
tember 2-án sikerült végérvénye-
sen megtörni a védők ellenállását. 
Abdurrahmán Buda várának falai 
alatt lelte halálát. Utoljára alvezére 
Ismail pasa adta meg magát a dia-
dalmasan bevonuló szövetségesek 
vezéreinek.

Buda visszafoglalásával koránt-
sem ért véget a felszabadító hábo-
rú: a Szent Liga csapatainak töb-
bek között Nagyharsánynál (1687), 
Szalánkeménnél (1691), Belgrádnál 
(1688-1690), Zentánál (1697) súlyos 
harcokat kellett megvívni az oszmá-

Bottyán János végig ott harcolt  
a székváros felszabadításáért

A bankárcsaládból származó 
pápa: XI. Ince

nokkal azért, hogy a szultánt rá tud-
ják kényszeríteni a „török világot” 
lezáró karlócai béke (1699) megkö-
tésére; melynek következtében Ma-
gyarország területe – a Temesköz 
kivételével – felszabadult a török 
uralom alól. Ám Buda visszavéte-
lének a katonai jelentőségen kívül 
szimbolikus jelentősége is volt: 145 
éves idegen uralom után a Magyar 
Királyság egykori fővárosa 1686. 
szeptember 2-ától immár nem a pa-
sák székhelye volt. S ezt az eseményt 
Európa-szerte tűzijátékokkal ünne-
pelték meg.

Pelle István

olvasható Kölcsey Ferenc 
alkotásában, nemzeti imánk 7. 
versszakaszában…

Száguld a jármű, fogy a ki-
lométerek sokasága. A kocsive-
zető gondtalanul taposhatja a 
gázpedált: alig van forgalom 
az elhanyagoltnak tűnő vidé-
ken. S amíg fogy a távolság, 
agyamban Kölcsey ismert al-
kotásának sorai zakatolnak… 
Ugyanis tudom, hogy ahová 
tartunk – Huszt várához –, ott 
nem erődítményt lelek, ha-
nem romokat… Hiszen idesto-
va száznyolcvan évvel ezelőtt, 
1831-ben, amikor Kölcsey fel-
kereste a történelmi Magyar-
ország e keleti peremvidéké-
nek egykoron jelentős hely-
színét – ő is csupán magasba 
nyúló kőszirtekre, égbe mere-
dő várfalmaradványokra, egy-
egy bástya romjaira lelt…

„Bús düledékeiden, 
Husztnak romvára megállék; – 
mondtuk a költővel együtt né-
ha-néha szünetet tartva az em-
bert próbáló köveken kapasz-
kodva, felfelé haladva, ugyan-
is csak gyalogosan közelíthető 
meg az úti cél. 

Ott jártunkkor szintén 
„csend vala”, a megilletődött-
ségtől alig szóltunk egymás-
hoz. Hétágra tűzött a nap, nem 
mondhattuk, hogy „felleg alól 
szállt fel az éj jeli hold”…

A város feletti kúpon épült 
egykori várból csak gazzal be-
nőtt romok láthatók a kúp tövé-

VÁR ÁLLOTT, MOST KŐHALOM…
ből, de mi ennek ellenére vet-
tük az erőt, s a nemzeti büszke-
ség is fűtött bennünket, hogy 
felkapaszkodjunk az egykor je-
lentős szerepet betöltő várhoz. 
Sok helyütt még látható a ma-
kadámkövekkel kirakott egy-
kori út, de sok helyütt a kövek 
repedései között is életet lelt 
gazok között csörtettünk a kúp 
(a Vörös domb) tetejére. Aztán 
onnan lenéztünk, birtokba vet-
tük a vidéket: a Máramarosi-
medencét, a kanyargó Tiszát, a 
nagyszőlősi hegygerincet…, és 
idéztük a múltat, emlékeztünk 
az egykori tulajdonosokra: a 
Perényiekre, a Hunyadiakra, a 
törökverő Jánosra és fiára, Má-
tyásra, aki 1480-ban feleségé-
nek, az olasz származású Beat-
rixnek ajándékozta a várat. A 
mohácsi csatavesztést követő-
en az erdélyi fejedelemségnek 
lett kulcsfontosságú vára, de 
1541-ben Habsburg fennható-
ság alá került. Az elkövetkező 
évtizedekben, évszázadokban 
többször cserélt gazdát, végül 
a császári katonaságnak (hely-
őrségnek) lett állomáshelye. 
Ettől az időtől indult hanyat-
lásnak a vár, míg 1766-ban egy 
viharos éjszakán három (!) ha-
talmas villámcsapás érte. Ki-
gyulladt, leégett, csak csupasz 
falmaradványai maradtak.

A bozóttal benőtt falomla-
dékok között araszolva felfelé, 
kivehetőek az egykori vár eme-
leti szintjei. A keresztfalak s a 
lépcsőszerű maradványok sej-

tetni engedik az egykori vár-
termek, helyiségek méreteit 
is.

A vár körül alakult ki az 
egykori város, amely jelenleg 
járási székhely harmincezer-
nyi lakossal, amelyből – a leg-
utóbbi (2001-es) népszámlálá-
si adatok alapján – már csupán 
ezerhétszáz a magyar nemzeti-
ségű…

Huszt napjainkban csu-
pán történelmi események-
ben megemlítendő, irodalmi 
alkotásokban megőrzött nem-

zeti zarándokhely… Romjait 
elhagyva, a múltat s a sivár je-
lent „öszvevetve” Kölcsey Him-
nuszának további sorai sajdul-
nak bele lelkembe:

„Halálhörgés, siralom

Zajlik már helyettek.

S ah, szabadság nem virúl

A holtnak véréből,

Kínzó rabság könnye hull

Árvánk hő szeméből!”
Fotó és szöveg: Pénzes István

A cikk írója Huszt égbenyúló romjai között
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Szeptembertől újra megjelenik a Kabóca
Szeptembertől újra megjelenik nyomtatott változatban is a kisiskolás-

ok és iskolába készülők lapja, a Kabóca. Az elektronikus változat egész év-
ben folyamatosan frissül (www.kabocalap.com). A papír alapú lappal a ki-
adó olyan sajtóterméket kíván a kisgyerekek kezébe adni, amely már külső 
megjelenésével, szép képeivel, rajzaival felkelti az érdeklődésüket, élményt 
nyújt, s amelyet az iskolai munkában is jól tudnak használni.

A kiadvány elsősorban az 5–9 éves gyerekeknek ajánlható. A kisebbek-
nek szólnak benne az egyszerűbb nyelvezetű, rövidebb mesék, a versek, a 

logikai játékok, a fejtörők, kifestők. Elsősorban nekik készül minden számban a melléklet: a kinyírós játék kemény papíron. 
A második-harmadik osztályosok, akik már jól tudnak olvasni, minden bizonnyal élvezettel merülnek majd el a hosszabb mesék bonyo-

lultabb történeteiben. Az ő érdeklődésükre számítanak a legfrissebb gyerekkönyvekbe beleolvasó rovatok, a mozi- és könyvismertetések szer-
kesztői. A harmadikosok-negyedikesek figyelmébe ajánlhatók a honismereti, természet- és környezetvédelmi témákkal foglalkozó oldalak és az 
ezeket kiegészítő feladatok.

Folytatódik a lapban a két kedves macskakölyök, Buksi és Tigris története, a Szörny család-sorozat Szörny Szabi receptjeivel. Új rovat is in-
dult szeptembertől, mégpedig az Angol Egériskola a nyelvet tanulóknak. 

A lap nyomtatott és elektronikus változata kiegészíti egymást. A korosztály számára fontos kézügyességi játékok, kifestők, kinyírós játékok 
a papír alapú változatban használhatók legcélszerűbben. Ebben a megjelenési formában tudja leginkább élvezni a kisgyerek a szép rajzokat, 
illusztrációkat is, amelyek a meséket, verseket kiegészítik. De az olvasás maga is könnyebben megy még számukra a nagy betűkkel nyomtatott 
papírlapon. 

A világháló nyújtotta lehetőségek ugyanakkor nemcsak teljesebbé teszik a nyomtatott lap némelyik rovatát, hanem olyan interaktív formákat 
is kínálnak, amelyeket a korosztály már ismer az iskolai gyakorlatból és internethasználat során is igényel. Az angol nyelvi oldalakat hangzóanyag 
egészíti ki a honlapon, ahol a tanulni vágyó gyerekek meghallgathatják az idegen szavak helyes kiejtését vagy a dalokat, amely utóbbiak ugyan-
csak megkönnyítik a nyelvtanulást. A csevegő és ismerkedő rovatok barátkozásra, iskolák bemutatkozására, videók feltöltésére is lehetőséget 
kínálnak. A versenyeket, pályázatokat figyelő oldalak elsősorban a gyerekekkel foglalkozó felnőtteket segítik a tájékozódásban. 

A lap kapható az újságárusoknál vagy megrendelhető a kiadó címén (tel.: 0918 311 753, e-mail: kabocalap@gmail.com).

A Pozsonyi Casino mellett működő VIDÉO Alapítvány,
 a pozsonyi Magyar Tannyelvű Alapiskola és Gimnázium

és a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége,
meghirdeti a 

VII. esszéíró pályázatot   
13–16 éves tanulók számára  azzal a céllal, hogy föltérképezze a szlovákiai 
magyar fiatalok kulturális életét, környezetét, gondolkodását, véleményét. 
A pályázat formája: írásos dolgozat, azaz esszé.
A pályázat témái: 
1.   … -ból jöttem, mesterségem címere… 
(Keress környezetedben olyan személyt, akinek foglalkozása nem minden-
napos! Mutasd be szakmáját, annak fortélyait, különlegességét!)
2.  „Öreg ember nem vén ember.“ 
(A fejlett országokban növekszik az emberek átlagéletkora. Kíváncsiak va-
gyunk szülőfalud/-városod legidősebb emberére. Esetleg készíthetsz dup-
laportrét a legidősebb nő, ill. férfi életútjáról.)
3.  Környezetkímélő praktikák
(Életkörnyezetünket az utóbbi évtizedekben egyre jobban kizsigereljük. En-
nek ára van: a természet jelez az extrém időjárással, cunamival stb. Egyre 
többen folytatnak környezettudatosabb életmódot. Gyűjts össze környezet-
kímélő fortélyokat, melyekkel kíméljük a természetet!)
4.  Kultúramustra
(Kíváncsiak vagyunk szülőfalud/-városod egész éves kulturális metére. Mu-
tasd be, milyen kulturális rendezvények valósulnak meg, milyen egyesületek,  
társulatok, amatőr kulturális csoportok tevékenykednek településeden!)

Az Alapítvány 13–16 éves korú, tehát 8.-os, 9.-es és elsős gimnazista tanulók 
írásos pályázatát várja Szlovákia egész területéről, akik a fenti négy  téma 
egyikéről minimum 2 – maximum 3 oldal terjedelmű anyagot készítenek. A 
pályázat egy kategóriában és egyéni versenyként zajlik. Az esszét kizárólag  
számítógéppel írva fogadjuk el,  kérjük feltüntetni a szerző teljes nevét, szü-
letési dátumát és pontos lakcímét. 
A pályázatoknak 2011. október 24-ig kell beérkezniük a pozsonyi Magyar 
Tannyelvű Alapiskola Gimnázium címére: ZŠ a Gymnázium s vyuč. jaz. 
maďarským, Dunajská ulica 13, 814 84 Bratislava, esetleg csatolt file-ként 
a verseny@mtag.sk e-mail címre. További információkat az iskola hon-
lapján (www.mtag.sk) találhatnak.
A legjobb munkák készítőit a szervezők meghívják a verseny  
2011. november 25-én   zajló kiértékelésére Pozsonyba.  

„A szó: izzó parázsa igaznak, szépnek 
Vagy meggyújtod másoknak tűznek, fénynek, 

vagy önlelkedben meghal s megemészt.” 
 (Kulcsár Tibor)

F E L H Í V Á S
A pozsonyi Magyar Tannyelvű Alapiskola és Gimnázium, a 
Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége, a Magyar Köz-
társaság Kulturális Intézete és a Pozsonyi Casino mellett mű-
ködő VIDÉO Alapítvány 2011. november 25-ére meghirdeti a

VI. KULCSÁR TIBOR VERS- ÉS 
PRÓZAMONDÓ VERSENYT.

A verseny első évfolyamának meghirdetésekor célunk a szlo-
vákiai magyar irodalom alkotásainak megszólaltatása és nép-
szerűsítése volt, valamint tisztelegni szerettünk volna Kulcsár 
Tibor, iskolánk kiváló pedagógusának emléke előtt.  
A versenyt az alapiskolák nyolcadik és kilencedik osztályos 
tanulói, a négyosztályos gimnáziumok diákjai, a nyolcosztá-
lyos gimnáziumok harmadikos és negyedikes, valamint felső 
tagozatos diákjai számára hirdetjük meg két kategóriában. 
A versmondók egy szlovákiai magyar költő (ajánlott Koncsol 
László) művével készüljenek. A prózamondók egy szlovákiai 
magyar író (ajánlott Mács József) alkotásával indulhatnak a 
versenyen.

A versenyre jelentkezni lehet a gimnázium címén vagy a 
verseny@mtag.sk címen (a jelentkezési lap megtalálható a 
www.mtag.sk honlapon). 
A jelentkezés határideje 2011. október 24. 

Elérhetőségek: ZŠ a Gymnázium s VJM – Magyar Tannyelvű 
Alapiskola és Gimnázium,  Dunajská 13, 814 84  Bratislava,
az iskola titkárságának telefonszáma: 02/5296-43-15, 02/
52927768, fax: 02/5292-77-69.

Az SZMPSZ tanulmányi versenyei a 2011/2012-es tanulmányi évre külön füzetben, a Pedagógusfórum mellékleteként jutnak 
el az iskolákba, illetve megtalálhatók az SZMPSZ honlapján – www.szmpsz.sk – a Diákversenyek menüpont alatt.
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Iskola – ahol zajlik az élet

De ki is volt Kossányi József?  
Komáromszentpéteren született 
1908. március 8-án. Szülei tanítók 
voltak, s őt is erre a pályára szánták. 
A tanítói oklevél megszerzése után 
Bagotán és Komáromszentpéteren 
tanított. Később tanár lett, a ko-
máromi polgári iskolában tanított.  
A harmincas években részt vett a 
Szlovenszkói Magyar Kultúregye-
sület irányításában, és megszervez-
te a Gyöngyösbokréta mozgalmat. 
Közben írta a súlyos, nemzeti és 
szociális problémákra mutató ver-
seit. Kötetei, a Máglyák és az Éjfé-
li kiáltás nagy feltűnést keltettek a 
szlovákiai magyar irodalomban. A 
második világháború után Magyar-
országra távozott, majd Ausztriában 
tanított. 1951-ben kivándorolt az 
Amerikai Egyesült Államokba, ahol 
Clevelandben folytatta értékes köz-
életi, költői és írói tevékenységét.  
Amerikában két kötete jelent meg: 
Szent György meg a sárkány és a 
Végtelen út. Kimagasló irodalmi 
tevékenységéért 1967-ben a Cleve-

landi Árpád Akadémia a rendes 
tagjai sorába választotta. Irodalmi 
munkásságának ma is érvényes ki-
csengése van: a szülőföld mérhetet-
len szeretete és a korszerű magyar-
ságtudat. Kossányi és a szentpéteri 
táj örökre egybefonódnak, szin-
te elválaszthatatlanok egymástól. 
Meghatóan ír ezekről az érzéseiről 
a Szentpéter című versében.

Élete utolsó éveit Budapesten, 
családi körben töltötte, s itt huny-
ta le örökre szemeit is 1988-ban. 
Szentpéterre sajnos nem juthatott 
el, nem láthatta többé szeretett 
szülőfaluját.  Kossányi kul-
tuszát a mai napig tisztelettel ápol-
ják Szentpéteren. Volt diákjai és az 
alapiskola tanárai nagy figyelmet
fordítanak arra, hogy továbbad-
ják az ifjúságnak Kossányi öröksé-
gét. Hiszen mindenki jól tudja: A 
mai világban még inkább fontossá 
válik, hogy a diákokat a megfele-
lő identitástudatra neveljék. Ehhez 
hozzátartozik a gyökerek ismerete, 
a szülőfalu szeretete, de ezzel együtt 
magas szintű tudás is szükséges, 
hogy az életben megfeleljenek az 
egyre bonyolultabb kihívásoknak.

A szentpéteri Kossányi József 
Alapiskola és Óvoda minden té-
ren próbál megfelelni a modern kor 
ezen elvárásainak. Nevelési és peda-
gógiai programjuk szellemében az 
iskola tanárai RNDr. Bukovszky Já-
nos igazgató vezetésével céltudato-
san végzik sokrétű tevékenységüket, 
melyet magas szintű technikai fel-
tételek biztosítanak. Az intézmény 
jól felszerelt számítástechnikai és 
nyelvi szaktantermekkel rendelke-
zik, ahol a tanulók a legmodernebb 
technikai eszközök segítségével sa-

játíthatják el a tananyagot.  Az isko-
la kiváló feltételeinek köszönhetően 
gazdag szakköri tevékenység folyik 
az intézmény falai között. Az isko-
la diákjai számára évek óta megszo-
kott, hogy bőséges választék van 
szakkörökből, s a legtöbben öröm-
mel kapcsolódnak be a munkába. A 
kedv és a plusz tanuláshoz való po-
zitív hozzáállás megmutatkozik az 
eredményességben is. A szentpéteri 
diákok számos kiemelkedő ered-
ményt értek már el a különböző 
tantárgyi versenyeken. Évek óta ki-
váló tehetségek képviselik az iskolát 
a matematika versenyeken. Rend-
szeresen bekapcsolódnak a Katedra 
folyóirat által szervezett versenyek-
be, ott vannak a matematika olim-
pián, a Pitagorasz és a Zrínyi Ilona 
Matematika Versenyen. Az iskola 
legeredményesebb matematikus di-
ákjai: Bukovszky Gergely, Pivoda 
Tamás és Dóczé Bálint Jonatán.  
Országos szintű eredményekkel 
büszkélkedhetnek a csillagászati 
versenyeken is, ahol Pivoda Attila 
egyedüli magyar diákként a szlovák 
anyanyelvű tanulók között a leg-
jobbak közé küzdötte fel magát.

A humán jellegű versenyeken is 
kitűnő eredmények születtek az el-
múlt időszakban. Az iskola diákjai 
állandó résztvevői a Tompa Mihály 
Vers- és Prózamondó Versenynek, s 
az ország legjobbjai közé tartozik a 
kiváló mesemondó Moravcsík Kin-
ga. A legigényesebb megméretteté-
sek egyike a Szép Magyar Beszéd 
verseny, melyen az elmúlt iskolaév-
ben Dóczé Bálint Jonatán az orszá-
gos döntőn nagy bravúrral a máso-
dik helyet szerezte meg. Ugyancsak 
eredményesek az iskola diákjai a 

helyesírási versenyeken, a Bende-
gúz NyelvÉsz versenyen, melynek 
évekig állandó győztese volt kate-
góriájában Bukovszky Gergely, s 
rendszeresen részt vett a Kárpát-
medencei nemzetközi döntőn.

Rendkívül gazdag a szentpéteri 
alapiskola sportélete is. Sportverse-
nyek sokaságán bizonyítottak már 
az iskola tanulói az elmúlt évek so-
rán. Futball, asztalitenisz, floorball,
gimnasztika és sakk –talán ezek a 
legkedveltebb sportágak, melyek-
ben az iskola diákjai kimagasló 
eredményeket értek el.

Az iskola tanításon kívüli te-
vékenysége is bőséges választékot 
nyújt diákjainak a tartalmas szóra-
kozásra. Minden évben nagy sikere 
van az egészséges életmód hetének, 
amikor is vetélkedőt rendeznek a ta-
nulóknak, rajzkiállítást szerveznek, 
valamint salátakészítő versenybe 
kapcsolódnak be kicsik és nagyok 
egyaránt. Az iskola és a helyi Cse-
madok szervezésében rendszeresen 
megrendezik a mesefesztivált, ahol 
az alsó tagozatos kisdiákok számára 
szerveznek szórakoztató versenye-
ket, és bemutatkoznak a helyi és a 
környékbeli iskolák színjátszó cso-
portjai. Közkedveltek a karácsonyi 
és húsvéti ünnepváró kézműves-
foglalkozásai, ahol mindig rengeteg 
gyerek szorgoskodik. Az alsó tago-
zatosok rendszeresen részt vehetnek 
úszótanfolyamon, és felejthetetlen 
élményeket szerezhetnek a minden-
ki által közkedvelt természetiskolá-
ban. A felső tagozatos diákok pedig 
szinte minden évben elmennek sí-
túrára a hegyekbe. A szentpéteri 
iskola gondoskodik arról is, hogy 
tanulmányi kirándulásokat szervez-
zen tanulói számára, melynek célja, 
hogy minél több nemzeti értékkel 
ismerkedjenek meg a diákok.

Mindezek a tevékenységek és 
eredmények azt mutatják, hogy a 
szentpéteri alapiskolában a peda-
gógusok valóban szívvel-lélekkel és 
hatalmas odaadással végzik munká-
jukat, akik nem csak délelőtt, de a 
tanítási órák után is tovább folytat-
ják a tanítást. Fáradságot nem is-
merve mindent megtesznek, hogy 
diákjaiknak a lehető legalaposabb 
tudást átadják, hogy ezzel is meg-
alapozzák jövőjüket és boldogulá-
sukat az élet bármelyik területén.

Lacza Aranka
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…Poros, álmos, mátyusföldi falu… Ezek a verssorok Kossányi Józsefet idézik, s a 
Szentpéteri Magyar Tannyelvű Alapiskola számára soha nem volt kétséges, hogy ő a legmeg-
felelőbb, akinek a nevét büszkén viselheti. Hiszen ő nem csak Komáromszentpéter szülötte, 
de itt is tanított, és ismert közéleti személlyé és neves költővé vált. A névfelvételi ünnepségre 
2003. október 25-én került sor, ahol megjelent a költő lánya, Kossányi Katalin, aki örömmel 
vette tudomásul, hogy milyen nagy tisztelettel adóznak édesapja emlékének. Az iskola azóta 
minden évben megemlékezik híres névadójáról, s a költő születésnapján rendszeresen emlék-
napot tartanak. A diákok részére színvonalas sportversenyeket és műveltségi vetélkedőt ren-
deznek, valamint Kossányi Katalin javaslatára szavalóversenyt is szerveznek. Ezek a versenyek 
az elmúlt évek során regionális szintre emelkedtek, ugyanis 4-5 környékbeli iskola valamint 
Magyarországról a naszályi testvériskola mindig elfogadja a szentpéteriek meghívását. Az em-
léknapok állandó díszvendége Kossányi Katalin és a Kossányi-család néhány tagja. Az elmúlt 
iskolaévben az emléknap keretében sor került Kossányi József új mellszobrának felavatására 
is, melyet Sáli Levente kiskunhalasi képzőművész alkotott.
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