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„... amikor gyermeked neveled, 
legyen belőle bár tanító, vagy földi munkás, 
vagy élj bár határon túli kisebbségi létben, 

ha gyermeked tud – világértéke lesz…”
(Havas Miklós)
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A XVII. Komáromi Pedagógiai  
Napok megnyitó ünnepségéről  

Zsúfolásig megtelt a komáromi Duna Menti Múzeum díszterme feb-
ruár 13-án. A hagyományos rendezvénysorozat nyitónapján Fekete Irén, a 
nemesócsai Móra Ferenc Alapiskola igazgatóhelyettese, a Szlovákiai Ma-
gyar Pedagógusok Szövetsége Komáromi Területi Választmányának elnöke  
az idei Komáromi Pedagógiai Napok főszervezőjeként üdvözölte a megje-
lenteket. Fekete Irén köszöntő szavaiban elmondta, a rendezvény évről évre 
azt a célt szolgálja, hogy – az óvodáktól kezdve az alapiskolákon, gimnázi-
umokon, szakközépiskolákon át egészen az egyetemig – mindenki találhas-
son olyan előadást illetve gyakorlati képzést, mely őt a munkájában segí-
ti, elveiben megerősíti, illetve tanácstalanságában utat mutat neki. Megkö-
szönte a 125 éves Duna Menti Múzeum igazgatójának, Csütörtöky József-
nek, hogy teret adott a tiszteletet parancsoló, történelmünket és hagyomá-
nyainkat híven őrző, lebilincselő környezetben a rendezvénynek. A megje-
lent vendégek közül üdvözölte és köszöntötte Vörös Máriát, az SZMPSZ or-
szágos alelnökét, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Oktatási Államtitkársá-
ga Külhoni Magyarok Osztálya képviseletében Király Annamária tanácsos 
asszonyt, Bozsaky Katalint, a Pozsonyi Magyar Nagykövetség első beosztott-
ját, Mičuch Ildikót az SZK Kormányhivatala nemzetiségi Szekciója Okta-
tási Főosztályának  vezetőjét, L. Erdélyi Margitot, a komáromi Selye János 
Egyetem  dékánját, Fodor Attilát, a Comenius Pedagógiai Intézet igazgató-
ját, Bukovszky Jánost, az SZMPSZ mellett működő Iskolavezetők Orszá-
gos Társulásának alelnökét, Jókai Tibort, az SZMPSZ  komáromi Regioná-
lis Irodájának vezetőjét, Berényi Józsefet, a Magyar Koalíció Pártja országos 
elnökét, Szigeti Lászlót, a Magyar Koalíció Pártja oktatáspolitikusát, egykori 
oktatási minisztert, Bastrnák Tibort és Vörös Pétert, a Most–Híd párt képvi-
selőit, parlamenti képviselőket, valamint az egyes területi választmányok el-
nökeit, és képviselőit, az intézmények vezetőit, az alapszervezetek elnökeit, a 
pedagóguskollégákat, a média képviselőit és valamennyi kedves érdeklődőt. 
Az SZMPSZ elnöke, Pék László a kormányhivatal  Kisebbségi Tanácsa ülé-
sén való részvétele miatt személyesen nem tudott részt venni a megnyitón, 
ezért levélben köszöntötte a résztvevőket.

Ezután a szakmai rendezvény-
sorozat fő előadója, Lénárd Sándor 
egyetemi adjunktus kapott szót, aki 
pályája kezdetén, történelem-föld-
rajz szakos tanárként, nyolc éven át 
elsősorban hátrányos helyzetű di-
ákokkal foglalkozott. 1997 óta az 
Eötvös Loránd Tudomány Egye-
tem Pedagógiai és Pszichológiai Ka-
rán tanár szakos és pedagógia sza-
kos hallgatókat oktat. Előadásában 
a tehetséges gyerek állapot- és kör-
nyezetrajzát mutatta be humoros 
módon, játékos formában, sok-sok 
gyakorlati példával illusztrálva. El-
sősorban a problémás esetekre hív-
ta fel a figyelmet, hiszen a család, a 
környezet, az iskola és a társadalom 
nem kimondottan segíti, hanem in-
kább gátolja a tehetség kibontakozá-
sát. Szülőként, pedagógusként sok-
szor nem tudunk mit kezdeni te-
hetségeinkkel. Sokszor nem értjük 
őket, hiszen elütnek a középátlag-
tól, kitűnnek környezetükből és bi-
zony ilyenkor, ha nem tudjuk kel-
lően irányítani és kezelni őket, sok 
gondot és problémát okozhatunk 
számukra. Hiszen a tehetséges gye-
rek másképp gondolkodik, s ennek 
az igénynek sem tudunk sokszor ele-
get tenni. Lénárd élvezetes, szemlél-
tető előadásában felvázolta a tehet-
ség ismérveit. Ezek: az általános ér-
telmesség, a kreativitás, mely magá-
ban foglalja az újszerűséget, eredeti-
séget, a speciális mentális képesség 
(ez annyit jelent, hogy tulajdonkép-

pen mindenki valamilyen területen 
tehetség, csak fel kell bennük ismer-
ni és fedezni mindezt) és a legutol-
só, de nem elhanyagolható szem-
pont a motiváció, melynek kitartás 
az alapja. Legalább 10 ezer óra gya-
korlásra van szükség. Az előadó arra 
is kitért, hogy a tehetséges gyereket 
az iskolában kétféle módon kezel-
jük: az elitista megközelítés alapján 
(„ritka, mint a fehér holló“), vagy az 
egyenlőség elve alapján (mindenki a 
maga nemében tehetség). Ilyenkor 
a legfőbb kérdés az előadás címé-
ül választott kérdés: Olyan tehetsé-
ges ez a gyerek – mi legyen vele? Lé-
nárd Sándor erre támpontokat nyúj-
tott, és minden bizonnyal a szakmai 
rendezvénysorozat további előadá-
sai, foglalkozásai és szakmai tréning-
jei további válaszlehetőségeket nyúj-
tanak tehetséges diákjaink felkutatá-
sában és magában a tehetséggondo-
zásban. Ezekről a rendezvényekről 
és foglalkozásokról lapunk követke-
ző számában számolunk be. 

A nagy sikerű nyitóelőadás után 
Vadkerti Imre énekes kápráztatta el 
a hallgatóságot rövid koncertjével. 
Az ezt követő fogadáson Jókai Tibor, 
az SZMPSZ irodavezetője mondott 
pohárköszöntőt és egyúttal megnyi-
totta a XVII. Komáromi Pedagógiai 
Napokat.

Hajtman Béla

A rendezvényt mindig nagy érdeklődés kíséri

Derű és feltöltődés – ez is célja a találkozásoknak

Lénárd Sándor előadás közben
Fekete Irén köszönti az 

egybegyűlteket
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Bethlen Gábor Alap, Budapest 
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Az anyanyelvű oktatásban 
van a jövőnk
A szlovákiai magyarság társadalmi szerkezete az 
I. valamint a II. világháborút követő kitelepítések 
során többször szenvedett sérülést. Az anyanyel-
vű iskoláztatási lehetőségek időről időre a mini-
mumra csökkentek. A magyar főiskolai és egyete-
mi hallgatók aránya sosem haladta meg a 6–7%-
ot, túlnyomórészt az 5%-ot sem, miközben a ma-
gyarság részaránya 9,7–12% volt. Törvényszerű-
en, a magyarság marginalizálódott, miközben egy torz, aszimmetrikus tár-
sadalmi szerkezet alakult ki. A halmozottan hátrányos helyzet következmé-
nyeként nőtt a munkanélküliség s a szegénység. Az aluliskolázottak túlrepre-
zentáltak, míg a felsőfokú végzettséggel rendelkezők száma megdöbbentő-
en alacsony. Az amúgy is válsággal küzdő, mezőgazdasági jellegű magyar-
lakta területek a rendszerváltás, az uniós csatlakozás és beilleszkedés során 
még inkább hátrányos helyzetbe kerülhetnek, ha nem lesznek felkészült szak-
embereink.
Ha az új évezred tudás alapú társadalmában meg akarjuk állni a helyünket, 
átjárható kettős tömeg- és elitképzésre, az életpályára való felkészítésre, a má-
sodik (harmadik) újrakezdés lehetőségének megteremtésére van szükség. Eh-
hez elengedhetetlen az anyanyelven történő jó alapozás, az elvek oktatása, 
megértése és az átfogó lényeglátás elérése. Iskoláinknak, egyetemeinknek 
a lehető leghatékonyabban, olyan mélységekig kell elvezetniük a diákokat, 
hogy azok érzékelni tudják az ismeretekből fakadó részleteket a megismerés 
és az addig nem ismert tények észrevételének örömét. Ahogy többünk tapasz-
talata is bizonyítja, ezt legkönnyebben és leghatékonyabban anyanyelven le-
het elérni. Nagy jelentősége van annak, hogy az óvodáktól, alap- és középis-
kolákon át az egyetemig, kreatív és felhasználói készséggel rendelkező, ide-
gen nyelveket is tudó embereket neveljünk. Olyanokat, akik meghatározzák, s 
ne olyanokat, akik elviselik a jelen és a jövő történéseit.
A 2002-es szlovákiai parlamenti választások után, amikor az MKP a kormány-
koalíció második legerősebb pártjaként került a parlamentbe, a kormány-
programban az önálló magyar felsőoktatási intézmény létrehozása félreért-
hetetlen célként, prioritásként vált megvalósíthatóvá. A Selye János Egyetem 
létrehozása jelentős előrelépés volt. A jövő céltudatos, minőségi anyanyelvű 
oktatásának minden szinten esélyegyenlőséget és optimális feltételeket kell 
teremtenie ahhoz, hogy – ne csupán magyarországi egyetemekre és oktatók-
ra támaszkodva – jól működhessen az önálló magyar egyetem. Ami eddig tör-
tént, csupán a kezdet. A jövő kihívásai további céltudatos építkezést várnak el 
tőlünk, nem csupán a szakok, hanem a doktoranduszképzésben (tudóskép-
zésben) is, mely záloga lehet a szlovákiai magyar tudományosság megterem-
tésének.
Nem kétséges, hogy az emberiség az információ, s innovációk kozmikus vilá-
gában történelmének egyik legkritikusabb szakaszát éli. Iskoláinknak olyan fel-
tételek megteremtéséhez kell hozzájárulniuk, amelyek az elmúlt évszázad so-
rán most először teszik lehetővé, hogy a többséggel együtt, s ne elkésve lépjünk 
be egy új társadalomba, melynek alapvető erőforrása a szellem és a tudás. A 
tudományos haladás jórészt felkészült, kiművelt egyéneknek köszönhető, aki-
ket szenvedélyesen érdekel, érdekelt egy-egy kérdés, a „haszontalan” kérdések 
megválaszolása. Ahogy ezt Szent-Györgyi Albert mondta „A tudós nem azt kér-
dezi, kinek van igaza, hanem azt, mi az igazság, az igazságot keresve hideg fej-
jel, rendíthetetlenül becsületesen elemzi a tényeket, s érdek, érzelmek, félelem, 
vagy gyűlölet nem befolyásolhatják őt”. A tudomány szelleme egyben a jóaka-
rat, a kölcsönös tisztelet és az emberi összetartás és közösségi szellem is. Azok-
nak, akiknek mi átadjuk a stafétabotot, Havas Miklós szavait ajánlom figyelmé-
be „Te Apa, Anya – amikor gyermeked neveled, legyen belőle bár tanító, vagy 
földi munkás, vagy élj bár határon túli kisebbségi létben, ha gyermeked tud – vi-
lágértéke lesz, ha nem, menthetetlenül lemarad. Bolyai–Bay–Neuman–Bartók 
(s hozzá tehetnénk Szent-Györgyi, Oláh és sokan mások) emlékeztessenek arra, 
hogy a magyar talajból fakadt gyermekből még minden lehet”.
A mindenkori szlovák kormánynak, amely nem csupán szűk választási ciklus-
ban gondolkodik, hanem Szlovákia jövőjét tartja szem előtt (napjainkban is 
érezhetjük, hogy ez nem mindig van így) tudnia kellene, hogy az előremenekü-
lés egyedüli eszköze elősegíteni, s nem szankcionálni az anyanyelv használatát, 
és az anyanyelven történő tudás megszerzésének lehetőségét. A cél nem lehet 
más, mint kivétel nélkül minden állampolgár szellemi fejlődése feltételeinek a 
legmesszemenőbb biztosítása, és iskolázottságának növelése, mert a tudásba 
beruházni a legbiztosabb, legmagasabb, s legidőállóbb a megtérülés.

Bauer Győző
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Testvérszervezeteink ünnepségei
Az SZMPSZ 1990. január 13-i  alakuló közgyűlése utáni hó-
napokban a politikai helyzet függvényében Erdélyben és Kár-
pátalján is létrejöttek a magyar pedagógusok szakmai szerve-
zetei, melyek az elmúlt hetekben tartották megemlékező ün-
nepségeiket megalakulásuk huszadik évfordulója alkalmából. 
A szervezetek vezetőinek meghívására a jubileumi ünnepsége-
ken a tevékenységbe bekapcsolódó tagokon és tisztségviselő-
kön kívül jeles oktatáspolitikai és közéleti személyiségek, egy-
házi méltóságok, és a szakmai partnerszervezetek vezetői vet-
tek részt. A rendezvényeken az SZMPSZ delegációja is köszön-
tötte a jubiláló szövetségeket.  

A Romániai Magyar Pedagógu-
sok Szövetsége 2011. december 10-én 
a csíkszeredai Apáczai Csere János 
Pedagógusok Házában tartotta ün-
nepi ülését. Az ünnepséget Burus-
Siklódi Botond elnök köszöntő beszé-
de nyitotta meg. Lászlófy Pál István 
az RMPSZ tiszteletbeli elnöke ünnepi 
beszédében szólt a kezdetekről, hang-
súlyozta, hogy a szövetség az évek so-
rán igyekezett pótolni mindazokat 
a hiányosságokat, amelyeket az álla-
mi intézmények a magyar pedagógu-
sok számára nem tudtak biztosítani. 
Az RMPSZ központja Csíkszeredán 
található. Az újjáépített Apáczai Cse-
re János Pedagógusok Házában min-
den feltétel adott a szövetség szakmai 
munkájához. Az RMPSZ  négy terü-
leti központja, a kolozsvári Gál Kele-
men Oktatási Központ, a szovátai Te-
leki Oktatási Központ, a nagyváradi 
Partiumi Oktatási Központ és a csík-
szeredai Székelyföldi Területi Oktatá-
si Központ átfogja az erdélyi magyar 
közoktatás egészét, segítséget nyújt a 
magyar nyelvű oktatás fejlesztéséhez, 
gondoskodik a magyar pedagógusok 
szakmai továbbképzéséről, az okta-
tó-nevelő munka színvonalának eme-
léséről.

A jubileumi ünnepség emléké-
re az országos elnökség emlékplaket-
teket és emlékérmeket adományo-
zott mindazon személyeknek és in-

tézményeknek, amelyek erkölcsi vagy 
anyagi támogatásukkal hozzájárul-
tak a szövetség munkájához, a romá-
niai magyar nyelvű oktatás minősé-
gi fejlesztéséhez. Az ünnepség hangu-
latát emelte a Codex együttes igénye-
sen válogatott műsora. A Haáz Sándor 
tanár, karmester által vezetett Szent-
egyházi Gyermekfilharmónia előadá-
sa meghatározóan hozzájárult az ün-
nepség amúgy is emelkedett hangula-
tának fokozásához, megtisztelő fellé-
pésük méltó befejezésévé vált az ün-
nepségnek.

A Kárpátaljai Magyar Pedagógus-
szövetség 2011. december 17-én Bereg-
szászon ünnepi közgyűléssel emléke-
zett megalakulásának huszadik évfor-
dulójáról. A jubileumi eseményre szá-
mos illusztris vendég érkezett. 

A magyar szakmai érdekvédelmi 
szervezet két évtizedes tevékenységét 
értékelve Orosz Ildikó, a KMPSZ elnö-
ke hangsúlyozta: a KMPSZ-t a kárpát-
aljai magyarság megmaradásáért ér-
zett felelősség és közös akarat hozta 
létre. A szervezet, különösen az 1990-
es években nagyon szép sikereket ért 
el többek között a magyar óvodák, is-
kolák, állami gimnáziumok létrehozá-
sa, kétnyelvű tanintézmények magyar 
oktatási nyelvűvé történő átminősíté-
se terén. A szövetség legnagyobb vív-
mánya a II. Rákóczi Ferenc Kárpátal-

jai Magyar Főiskola 15 évvel ezelőt-
ti megalapítása és annak működteté-
se. Sajnálatosnak nevezte, hogy külö-
nösen az elmúlt tíz év során számos 
visszalépés is történt a kárpátaljai ma-
gyar tannyelvű oktatás terén. Példa-
ként említette a magyar nyelvű egye-
temi felvételizéssel kapcsolatos jogok 
csorbítását és az egyházi líceumok ál-
lami támogatásának megszüntetését. 
Beszédét Gál Zoltán: Fohász a peda-
gógusokért vers gondolataival zárta. 

Az elmúlt hónapokban Brüsszelben, Bécsben és Pozsonyban is 
vendégszereplő  Szentegyházi Gyermekfilharmónia  fellépése

A csíkszeredai ünnepség résztvevői

Berky Károly titkár 
pohárköszöntője

Orosz Ildikó elnök

Riskó Márta beregszászi járási 
elnök megnyitja az ünnepi 

rendezvényt

Add, Uram, hogy a pedagógus
Ne féljen, csak tanít-
son, csak neveljen, 
Mert félelemben nevelni-
Egy egész nemzet jövő-
jét tönkre lehet tenni.
Add, Uram, hogy a pedagógusnak
Emberi bölcsessége, méltósága legyen,
Mert emberi bölcsesség, mél-
tóság nélkül nevelni -
Egy egész nemzet jövő-
jét tönkre lehet tenni.
Add, Uram, hogy a pedagógus
Követendő példa, s tekintély legyen,
Mert követendő példa és te-
kintély nélkül nevelni -

Egy egész nemzet jövő-
jét tönkre lehet tenni.
Add, Uram, hogy a pedagógusoknak
Örök megújuló készsége legyen,
Mert örök megújuló kész-
ség nélkül nevelni -
Egy egész nemzet jövő-
jét tönkre lehet tenni.

Az ünnepségen a KMPSZ vezetői 
emlékérmet és díszoklevelet adtak át 
a magyarországi, a hazai intézmények 
képviselőinek, magánszemélyeknek, va-
lamint a Kárpát-medencében működő 
pedagógusszövetségek képviselőinek. A 
mezővári gyermekstúdió előadása tette 
színesebbé az ünnepi rendezvényt. 

Pék László
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Családi délután a szádudvarnoki iskolában

2011-ben meglepetésként 
terjedt a hír a környéken, hogy 
Szádudvarnokon magyar is-
kola nyílik. Hogyan lehetséges 
ez? Tettre kész emberek bátor 
összefogásának eredménye a 
Szent István Egyházi Alapisko-
la létrejötte. Hittel és akarattal 
hoztak létre magyar közössé-
get egy szórványmagyarság-
nak joggal nevezhető környé-
ken.

A falu papja, dr. Juhász 
Attila tornai plébános úr és 
Miliczky Sándor polgármester 
úr vállalták az iskolaalapítás 
körüli szervezést, Szanyi Mária, 
a környékről származó tanárnő 
nyújtott, és a mai napig rend-
szeresen nyújt szakmai támo-
gatást, Köteles Anikó tanítónő 
vállalta az iskola vezetését és ő 
lett az 5 kis diákjának oktatója. 

Az iskolába lépve színes 
faliújságok dokumentálják a 
sokrétű iskola melletti rendez-
vényeket. Az osztályban a mo-
dern oktatáshoz szükséges 
minden taneszköz megtalálha-
tó. Az iskola mellett Simon Tí-
mea napközit is vezet, a dél-
utáni foglakozások egy tágas, a 
napközi számára kialakított te-
remben zajlanak. Az épületben 
működik egy szlovák tannyel-
vű óvoda, vezetője Galko Éva, 
büszkén vezetett bennünket a 
felújított óvodában. A rendsze-
resen szervezett szombati csa-
ládi délutánokon ő is tevéke-
nyen részt vesz óvodásaival. 

Az egyházi iskola fontos 
küldetése az erkölcsi értékek 
átadása és a családi nevelés. A 
család a legkisebb közösség, 
ahol a gyermek az értékeket, 
normákat és közösségi szoká-
sokat tanulja. Ebben az isko-
lai évben a családok számára 
rendszeresen összejöveteleket 
szerveznek. 2012. január 14-
én egy ilyen családi délutánon 
vettem részt az iskolában, aho-
vá 35 gyerek és szülő jött el, 
hogy megnézzék az iskola új 
interaktív tábláját, és együtt al-
kossanak valami szépet. Szal-
vétatechnikát (dekupázst) ta-

Szádudvarnok egy 450 lelket számláló kis falu, Kassától délnyugatra 37-km-re, 
a magyar határ mellett fekszik. Szlovákok és magyarok lakják, de a településen 

a 2. világháború óta már nem volt magyar iskola.

nultak a gyerekek a felnőttekkel 
együtt, a kreatív munka közben 
érezhető volt a közösség al-
kotóereje és tenni akarása. A 
résztvevők a közeli falvakból 
érkeztek, Tornaújfaluból, Tor-
náról, Szádelőből, Horvátiból 
és Görgőről. Anikó tanító néni 
az interaktív tábla segítségével 
bemutatta a szalvéta dekoráció 
módszerét és az előkészített 
alapanyagokból hamarosan 
csodálatos dísztárgyak szület-
tek. Megjegyzem, hogy most 
az apukák bizonyultak a leg-
ügyesebbnek. Az osztályban 
kiállított kézimunkák arról ta-

núskodnak, hogy értő kezek-
ben van itt a közös foglalkozás. 
A szülők szívesen járnak a csa-
ládi délutánokra, hogy megbi-
zonyosodjanak róla, jó helyen 
van a gyerekük. Vagy jó közös-
ségbe fogják íratni őket.

Felmerül a kérdés: vajon 
nem fogja-e ez a kezdeménye-
zés elvonni a környék még mű-
ködő magyar tannyelvű isko-
láitól a gyerekeket? Hisz a kö-
zeli Tornaújfaluba 15 gyerek 
jár, Görgőn és Tornán is van 
magyar iskola, és sajnos egy-
re kevesebb létszámmal mű-
ködnek. A Szádudvarnokra 

járó gyerekeket a polgármes-
ter úr iskolabusszal szállítja be 
az újonnan megnyitott iskolá-
ba a szomszédos falvakból. Er-
ről a kérdésről Komjáti Attilá-
val, a tornaújfalui iskola igazga-
tó-tanítójával is beszélgettünk, 
aki már többször is járt a Csa-
ládi Klub összejövetelein. Vé-
leménye szerint az alsó tago-
zat elvégzése után a felső ta-
gozatot a gyerekek a szomszé-
dos, jó eredményeket felmuta-
tó Tornai Alapiskolában végez-
nék. Ilyenfajta közös munka-
megosztás mellett sikerülhet a 
magyar iskolákba vonzani azo-
kat a gyerekeket, akiknek szü-
leik – meggyőző lehetőségek 
hiányában – valószínűleg egy 
szlovák oktatási intézményt vá-
lasztanának. A statisztikai ada-
tok azt mutatják, hogy Torna 
környékén a magyar családok-
ból származó gyerekek 90%-a 
szlovák iskolába jár.

Kívánom, hogy ez a kezdeti 
lelkesedés sokáig megmarad-
jon. A plébános úr hitet tudjon 
adni a munkálkodóknak, a pol-
gármester úr biztosítani tudja 
az iskola fenntartásához szük-
séges feltételeket, a nevelők, 
oktatók és támogatók munka-
kedve ne lankadjon, és Isten 
áldása legyen ennek a közös-
ségnek a munkáján! 

Hanesz Angelika

Mindenki elmélyülten és kitartóan dolgozott

Köteles Anikó igazgatónő
Anikó tanító néni az interaktív tábla segítségével mutatta be a 

munkafolyamatot
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Kooperatív tanulás 
(Továbbképzés az Ipolyszakállosi Alapiskolában)
A tudomány világában ma már megszokott jelenség, hogy az átütő felfedezések nem egyének nevéhez fűződnek, ha-

nem kutatói csoportok, csapatok együttműködésének eredményei. Ezért nem lepődünk meg, ha az orvosi, kémiai vagy 
fizikai Nobel-díjat megosztva három tudósnak ítélik oda. Felgyorsult világunkban nélkülözhetetlen az együttműködés. 
A korszerű pedagógiának alapvető feladata, hogy ezt a tényt szem előtt tartsa.

Valljuk be, iskoláinkban ma 
még szinte alig jelenik meg a ko-
operáció! Sem tantestületi szinten, 
sem a tanórákon, a diákok között. 
A hagyományos, „frontális“ mód-
szer – vitathatatlan előnyei ellenére 
– egyáltalán nem az alkotó együtt-
működés készségét fejleszti.

Iskolánk pedagógusai számá-
ra rendkívül fontos a szakmai fejlő-
dés. Évek óta rendszeres résztvevői 
vagyunk különböző szakmai kon-
ferenciáknak, továbbképzéseknek, 
nyári egyetemeknek. A Comenius 
Pedagógiai Intézet akkreditált kép-
zései közt szemelgetve választásunk 
tudatosan esett a kooperatív tanu-
lási technikák elsajátítására. Az 
SZMPSZ XVII. Nyári Egyeteme ke-
retében néhányan már abszolvál-
tuk a képzést, s így tudtuk, a mód-
szerek univerzálisak, bármilyen 
szociális közegben, iskolatípusban 
hatékonyak, nem pénz- és eszköz-
igényesek, újszerűségükkel pedig 
a hagyományos szemléletmód átér-
tékelésére ösztönöznek. Bátor szív-
vel ajánlottuk tehát kollégáinknak, 
bízva a kooperatív szemlélet moz-
gósító, inspiráló hatásában.

A négynapos továbbképzés 
iskolánkban valósult meg 
a Comenius PI két külső munka-
társának vezetésével. Ádám Zi-
ta, az SZMPSZ Rimaszombati Re-
gionális Pedagógiai Központjá-
nak vezetője, Bódi Katalin, a feledi 
Szombathy Viktor MTNY Alapisko-
la igazgatóhelyettese, mindketten 
a módszer oktatásának hazai szak-
tekintélyei. A továbbképzést az el-

méleti és a gyakorlati rész megfele-
lő aránya és állandó párhuzama tet-
te rendkívül élvezhetővé, hatékony-
nyá. A gyakorlati foglalkozások so-
rán mi is együttműködő csapatok-
ká formálódtunk, s így könnyebb 
volt megértenünk a kooperatív ta-
nulás rendszerének egymásra épü-
lő, egymást feltételező hat kulcsfo-
galmát: Csoportok – Kooperatív ta-
nulásszervezés – Együttműködési 
szándék – Együttműködési készség 
– Alapelvek – Módszerek.  

Kipróbáltuk és megtanultuk 
a csoportban végzett munka elő-
nyeit, a csoportalakítás különféle 
módjait és a csoportban betöltött 
lehetséges szerepköröket. 

Tudatosítottuk, hogy a koope-
ratív óra újszerű tantermi elrende-
zést kíván, melyben a gyerekek aktí-
vak és interaktívak lehetnek. A ko-
operatív osztályban a diákoknak le-
hetőségük van mozgásra, alkotás-
ra, cselekvésre, s öntudatlanul is 
megtapasztalják, hogy ez összhang-
ban van alapvető szükségleteikkel. 
Szembesültünk azzal is, hogy a fo-
lyamat teljesen átformálja a taná-
ri szerepkört. Mindentudó és min-
denható irányítók helyett a megfi-
gyelő és a tanácsadó szerepét kell 
betöltenünk. 

Képzőink elmondták, hogy az 
együttműködési szándék nem va-
rázsütésszerűen alakul ki a gyere-
keknél, de az erre fordított idő és 
energia megtérül, s kétségtelenül 
túlmutat az iskolai éveken. 

Kooperatív tanulási módszer-
rel dolgoztuk fel a rendszer elméle-
ti pilléreit alkotó négy alapelvet is: 

1.  építő egymásrautaltság;

2.  egyéni felelősség;

3.  egyenlő részvétel;

4.  párhuzamos interakció.

A helyesen megszervezett ko-
operatív órán a csoportokon be-
lüli pozitív egymásrautaltság erő-
síti a csapattagok egymás iránt ta-
núsított segítő és bátorító magatar-
tását, és mivel a csoport eredmé-
nyessége az egyének teljesítményé-
től is függ, mindenki motiválttá vá-
lik. A csoporton belüli átgondolt 
szerepelosztással és munkameg-
osztással elérhető az egyenlő rész-
vétel, ami a hagyományos óramo-
dell egyik nagy hiányossága. A ko-
operatív tanulás hatékonyságához 
ugyancsak hozzájárul az, hogy a ta-
nulók között egyidejű interakciók 
zajlanak. A hagyományos órán egy-
szerre egy szereplő beszél, s valljuk 
be, ez általában a tanár! A gyerekek 
megnyilvánulására nagyon kevés 
idő és lehetőség jut. Ezzel szemben 
a kooperatív órán a csoportok egy-
mással párhuzamban dolgoznak, 
így sokkal kevesebb az „üresjárat“, 
mely során a tanuló elveszíti az ér-
deklődését. A képzés során tudato-

sult bennünk, hogy a négy alapelv-
nek együttesen kell érvényesülnie.

Gyakorlati foglalkozások ke-
retében ismerkedtünk a koopera-
tív módszerekkel. Külön módsze-
rek szolgálják a csoportalakítást, 
a gondolkodásfejlesztést, az infor-
mációk megosztását, a kommuni-
káció fejlesztését, valamint van-
nak összetett módszerek, melyek 
az említett területeket egyidejű-
leg fejlesztik. A kooperatív tanu-
lás „atyja“, dr. Spencer Kagan nem 
merev, kőbe vésett módszereket 
ad a kezünkbe. Bár ezek rendsze-
re igen átgondolt és következetes, 
mindenki saját céljainak megfele-
lően variálhatja, alakíthatja őket, 
attól függően, mit akar fejleszteni, 
ill. megtanítani az adott foglalko-
záson. A módszerek elnevezésének 
fordítása nem lehetett könnyű fel-
adat. Középkelet-európai fülünk-
nek talán kissé komikusan, ame-
rikaiasan hangzanak. A teljesség 
igénye nélkül nézzünk néhányat: 
diákkvartett, kerekasztal, szóforgó, 
ötletroham, háromlépcsős interjú, 
szakértői mozaik, indián beszélge-
tés, kétlépcsős következtetés, forgó-
színpad… Kezdeti tapasztalatain-
kon és részsikereinken felbuzdulva 
azonban bizton állíthatjuk: a mód-
szerek működnek! A nyitottság és a 
kreativitás, a következetes munka 
és a türelem meghozza gyümölcsét. 
Tömören összefoglalva ezzel az üze-
nettel búcsúztak tőlünk képzőink. 

A kooperatív tanulás elnevezé-
sű továbbképzés sikeres volt isko-
lánkban. A siker egyik felét a veze-
tők felkészültsége és példaértékű 
lelkesedése adta, a másikat tantes-
tületünk nyitottsága és együttmű-
ködési készsége. 

Fábry Péter

Az elméleti részt a gyakorlati foglalkozás váltotta fel

Csoportmunka közben

Bódi Katalin csoportvezetőként
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Még egy ütős érv,  
amely a magyar iskolák mellett szól!

Sulikopogtató címen tartot-
tunk foglalkozásokat decem-
ber és január folyamán össze-
sen 5 alkalommal. Valameny-
nyi foglalkozás előtt meghívó-
ban szólítottuk meg a környék 
iskolaköteles gyermekeit és szü-
leiket. A foglalkozások címei: 
Karácsonyváró kézműves fog-
lalkozás, Játszóház, Barango-
lás nyelvországban, Néptánc 
és népi játékok, Vízi játékok. A 
honlapunkra mindig felkerültek 
az aktuális képek, beszámolók. 
A beiratkozás alkalmával rajz-
versenyt is hirdettünk a jöven-
dő elsősök részére: Kedvenc ál-
latom és Kenvenc játékom cím-
mel. Ezeket a rajzokat a beirat-
kozásra hozták magukkal. A raj-
zok felkerülnek iskolánk honlap-
jára, valamint szeptemberben 
ezek díszítik majd elsőseink fa-
liújságát. Valamennyi foglalko-
zás – kollégáimnak köszönhe-
tően – nagyon jól sikerült. Ha-
bár elsőseink csak nyolcan lesz-
nek, de már most látom, hogy 
valamennyiük egy igazi szemé-
lyiség!

Hiszen milyen a jó isko-
la? Elsősorban olyan, ahová 
a gyermek örömmel jár! Ahol 
jól érzi magát! Akár olyan egy-
szerű dolgoktól is, hogy már 
megint nem felejtett otthon 
semmit, hiszen ebben az isko-
lában nem ő hozza az órára a 
rajzeszközöket, hanem a taní-
tó néni! Ő is mehet színházba, 
előadásra, mert a belépőjegy 

Véget ért a 
beiratkozási időszak, 

mi, a magyar 
iskolák igazgatói és 

pedagógusai viszont 
egész évben (nem 
csak egy hónapig) 

arról agyalunk, 
hogyan lehetne 

barátságosabbá, 
biztonságosabbá, a 
szülő és gyermeke 

számára elérhetőbbé 
és egyszerűbbé tenni 

a mindennapokat. 

árát anyu már régen, még a tan-
év elején kifizette! Van angol, né-
met, szlovák és magyar munka-
füzete, mert neki is megrendel-
te év elején az osztályfőnök taní-
tó néni! Sőt a megfelelő füzetet, 
borítót, tollat, ceruzát és körzőt 
is! Van szappan és toalettpapír, 
hiszen a takarító néni figyelt rá! A 
tornaruhája egységes tornazsák-
ban lapul a szekrényben, a dísz-
sálat az iskolai rendezvényeken 
bátran viseli, sőt van logóval el-
látott trikója, amelyben kelleme-
sen telik a tornaóra!

A Buzitai Magyar Tanítási 
Nyelvű Alapiskola egyike azok-
nak az iskoláknak, ahol ez még 
mindig így működik. Számunkra 
nem volt fáradság, amikor a szü-
lői szövetség vezetőségével kar-
öltve segítettük a szülőket a pá-
lyázatok megírásánál. Nem fe-

szülők érezték és meghálálták a 
segítségnyújtást, hiszen azt kér-
ték, hogy minden maradjon úgy, 
mint a Pázmány Alapítvány tá-
mogatása idején: a gyermekek-
nek közösen vásárolják meg a 
szükséges eszközöket, minden 
tanuló menjen színházba, ki-
rándulni stb. –, mert az annyira 
jól működött! Óriási munkától 
és odafigyeléstől mentesül így 
a szülő és az osztályfőnök egy-
aránt, hiszen tud tervezni, tud 
dolgozni, tud tanítani és nevel-
ni, mert ennek nincs anyagi aka-
dálya. 

A mi iskolánkban kölcsönös 
a bizalom a szülő és a pedagó-
gus között, ami óriási kincs!

Mohňanský Csilla, igazgatónő

lejtettünk ki senkit, megszólítot-

tunk mindenkit, hogy ne hagyja 

veszni azt a támogatást, amelyet 

gyermeke számára igényelhet. A 

Szeptemberben már ismerősként fogjuk köszönteni egymást

A vidám percekből sem volt hiány

 Egy „Sulikopogtató” foglalkozás 
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Aki szeretetet kap, azt tovább is tudja adni

– Eszmélő gyermekkorom, a 
II. világháború befejezésének idő-
szakára esett – kezdi visszaemlé-
kezéseit Stirber Lajos. – Apám 
1944-ben, orosz hadifogságban 
meghalt. Édesanyámnak a meg-
élhetésünkért dolgoznia kellett, 
nagynénémnek és két (félárva) 
unokatestvérem anyjának úgy-
szintén, ezért neveltetésünk napi 
gondjai nagyanyánkra maradt, aki 
szerető szigorral vigyázott ránk. 
Korántsem kényeztetett el ben-
nünket, de mindent megkaptunk, 
amire szükségünk volt, két vál-
tás ruhát: köznaplót és ünneplőt, 
meg a szükséges, mondhatnám, 
finom ennivalót. Nagyanyám há-
zában születtem 1942. január 26-
án, s annak a háznak az udvarában 
cseperedtem fel, ahol időnként 
nyolc-tíz játszótársunknak is ju-
tott egy-egy karéj zsíros-, marga-
rinos-, marmeládés kenyér vagy 
szelet kalács, amilyent csak nagy-
anyánk tudott sütni. Igaz szere-
tetben nőttem, illetve nőttünk 
fel, amiből máig van mit szétosz-
tani. A felnőttek napi gondjaiból 
vajmi keveset érzékeltünk, annál 
több jutott nekünk a rituálékból. 
Nekem, gyereknek a pionírnyak-
kendő felkötésének ceremóniá-
ja is ugyanolyan élményt jelen-
tett, mint az, hogy ministrálhat-
tam a Szent András templomban, 
vagy hogy magamra ölthettem a 
Tatran-klub kölyök focicsapatá-
nak a dresszét. Hisz melyik srác ne 
akart volna akkoriban Kocsis, Pus-
kás vagy Grosics lenni? De igazá-
ból két nagy szerelmem volt: foci 
és a hegedű. Gimnazistaként pe-
dig a tornaterem meg a zeneisko-
la között pendliztem.

– Miként alakult ki benned a zene 
iránti vonzalom?

– Hogy zenész lettem, drága 
jó édesanyámnak köszönhetem. 
Ő nagyon szerette a zenét, a há-
zi munkák végzése közben éne-
kelgetett. Szépen csengő szop-
ránhangját gyakran hallhattam. 
Tőle sok dalt tanultam. Édes-
anyám apám óhaját is teljesítet-
te. Apámnak szobafestő-mázo-
ló volt a szakmája,de két kedvte-
lése volt: állítólag nagyon jól he-
gedült, habár senki sem tanítot-
ta rá, és a korabeli képeslapok 
alapján akvarelleket és olajképe-
ket festett. Anyám, apám kíván-

ságának eleget téve, mihelyt meg 
tudtam tartani kezemben a hege-
dűt, beíratott a zeneiskolába. Ott 
a hegedűtanárom, Krizsán József 
volt rám meghatározó hatással. 
Mint ember is különösen érdekes, 
rapszodikus alkat volt. Egyik pil-
lanatban haragra gerjedt, a má-
sikban szertartásos mozdulatok-
kal eltáncolta a háromnegyedes 
ütemű (francia) menüettet, vagy 
a gyorstempójú ukrán gopakot. 
Hiányos magyar és szlovák szó-
kincse ellenére  – Polában szüle-
tett, s csak 1926-ban került Komá-
romba – mindent megértetett ve-
lünk, ami zenei szempontból fon-
tos volt. A maga szervezte, vezé-
nyelte zenekarunk hangversenyei 
mindig nagy sikert arattak. Pe-
pi bácsi – így szólították a kollé-
gái – olyan büszkén szokott meg-
hajolni a zenekara élén, mintha 
legalább a bécsi filharmonikuso-
kat dirigálta volna. Később, ami-
kor már én is a nyomdokában jár-
tam, jöttem rá, az a mozdulat nem 
volt más, mint a zene iránti alázat, 
a mesterek iránti tisztelet és a kö-
zös munka eredményéből fakadó 
öröm. Végül, amikor a nyitrai főis-
kola harmadik évében az orosz és 
földrajz mellé egy harmadik sza-
kot is kellett választanom, annak 
ellenére, hogy a testnevelést is 
szerettem, nyilván a gyermekko-
ri élmények hatására, a zenei ne-
velés mellett döntöttem. 

– Tehát Te is a „három tantár-
gyas” pedagógiai intézet, szlová-
kul „institút” (a mai Konstantin Fi-
lozófus Egyetem) diákja voltál. Mi-
kor?

– 1959-ben érettségiztem 
szülővárosom Komárom tizen-
egy éves középiskolájában (ma a 
Selye János Gimnázium), és 1963-
ban államvizsgáztam Nyitrán. Te-
gyem hozzá, hogy az alapiskola 
harmadik osztályától kezdve, va-
gyis attól az időtől számítva, ami-
kor megnyílhattak Szlovákiában a 
magyar iskolák, mindvégig anya-
nyelvemen tanultam. Azt hiszem, 
ehhez nem kell kommentár.

– Azon ritka pedagógusok közé 
tartozol, akik egész pályájukat 
egy iskolában élték le. Ez hogyan 
alakulhatott így?

– Ez semmiképpen sem ér-
dem, egyszerűen így alakult, ami-
ért a sors kegyeltjének tartom ma-

gamat. Miután letöltöttem a köte-
lező katonai szolgálatot, munkára 
jelentkeztem a Komáromi Járá-
si Hivatal tanügyi osztályán, ahol 
mindenféle ígérgetések ellenére 
sem egyeztem bele, hogy szlovák 
tannyelvű iskolába helyezzenek, 
így aztán a frissen kinevezett tan-
felügyelőhöz, Ratimorszky Gyulá-
hoz küldtek, akivel egy utcabeli-
ek voltunk, ráadásul oroszból ná-
la érettségiztem. Kinevezése előtt 
a komáromi II. lakótelepi magyar 
alapiskolában tanított orosz nyel-
vet. Mivel orosz szakos is voltam, 
ajánlásával elfoglalhattam az üre-
sen maradt helyét. Az iskolában 
Kaszás János igazgatóhelyettes – 
a fiatalon elhunyt, nagytehetségű 
színművész, Kaszás Attila édesap-
ja – fogadott. Bemutatkozásom 
után első kérdése az volt, hogy: 
„Maga az a hegedűs, akit én nem-
rég a farkasdi színpadon láttam?” 
Valószínűleg, feleltem, mert a fő-
iskolai esztrád csoportunk sok fa-
luban szerepelt, így Farkasdon is, 
ahol Komáromba jöttük előtt Ka-
szásék tanítottak. Találkozásunk 
pillanatától életre szóló barátság 
alakult ki, nemcsak kettőnk, ha-
nem a családjaink közt is. Sajnos, 
már János is itt hagyott bennün-
ket.

– Említetted Pepi bácsit, de ahhoz, 
hogy vérbeli zenész váljék belőled, 
később is kellett, hogy jó szakem-
berek hassanak rád.

– Természetesen. Kiváltkép-
pen a főiskolán. Zsakai Erzsi né-
ni, azaz tanárnő, Erdős Dezső, 

Kopasz Elemér tanár urak, akik-
től szakismereteket és szeretetet 
egyaránt kaptunk, meg az indulá-
sunkhoz szükséges gyakorlati tu-
dást is. Abban is szerencsém volt, 
hogy az iskolában is kiváló kollé-
gák közé kerültem, akiknek már 
volt tapasztalatuk a zenei neve-
lésben. Kiváltképpen sokat kö-
szönhetek iskolánk gyermekkóru-
sa megalapítójának, Pálinkás Zsu-
zsának, akivel tizenöt évig dol-
goztunk együtt. Később egyedül 
folytattam e munkát, de mindig 
volt, aki segített. Ez abból adó-
dott, hogy az iskolát egy talpig 
becsületes, köztiszteletben álló, 
intelligens ember, Barta Vilmos 
igazgatta harminckét évig. (Saj-
nos, már ő sincs közöttünk.) Ne 
felejtsem el megjegyezni, hogy 
tőle a „Stafétabotot” Vörös Mária 
(második igazgatóm) vette át, aki 
az iskola működésében mindmá-
ig meg tudta őrizni azt a humánus 
szellemiséget, amit Barta Vilmos 
által irányított tantestület alapo-
zott meg. Tantestületünk mesz-
sze híres volt összetartásáról. A 
szülőktől, akik zömmel hajógyá-
ri munkások voltak, családi neve-
lésük révén a gyerekektől is meg-
becsülést kaptunk. Értékrend-
jükben, a közösségben, a közös-
ségért végzett munka és annak 
eredményei álltak első helyen. 
Talán éppen azért a mi tanulóink 
leginkább a sport és a művésze-
ti versenyeken értek el kimagas-
ló eredményeket. Más iskolákkal 
ellentétben ennek az értékrend-
nek köszönhetően tudott isko-

A Komáromi Öregdiák szerkesztőjeként

Lapunkat a nyomdában érte utol a hír, hogy Stirber Lajos zenepedagógus Harmónia-díjat kapott. A rangos szakmai elismerést jelentő Harmó-
nia – Szlovákiai Magyar Zenei Díjakat az idén először osztották ki. Stirber Lajos, a karének, a zene, a „harmónia” szerelmese az életműdíjat kap-
ta meg. Gratulálunk neki! (Szerk.)

Beszélgetés Stirber Lajos zenepedagógussal



9Pedagógusfórum  n  Stafétabot

lánkban mélyre gyökerezni a kar-
ének is. Sikereinken fellelkesedve, 
az 1970/71-es tanévben Kaszás Já-
nos feleségétől, Margitkától  vet-
tem át a zenei nevelés tanítását, 
aki egyben az alsó tagozatos ta-
nulókkal megalakította a 60–80 
tagú Kicsinyek Kórusát, amely az 
ő kivételes pedagógiai érzékének 
köszönhetően, szinte megalaku-
lásától kezdve országosan ismert-
té és elismertté vált; mint forrás a 
patakot táplálta a „nagyok kóru-
sát”.

– Pár évvel később mindkettőtö-
ket láttalak vezényelni a Csen-
gő Énekszón Érsekújvárott, aho-
va, mint a párkányi alapisko-
la igazgatója elkísértem a mi kó-
rusainkat. (Ott a mi „kicsinyein-
ket” Steiner Márta, a „nagyokat” 
Lengyelfalusy Miklós dirigálta, a 
műsorszámok begyakorlásában 
pedig Slabák Ágnes volt a segítő-
társuk.) Még később, valamikor a 
kilencvenes évek második felében 
az egyik Katedra Napok alkalmá-
val Dunaszerdahelyen, az utcán 
szembe jöttél velem, s én megszó-
lítottalak. Kölcsönös bemutatko-
zás után közöltem veled, hogy én 
már régóta ismerlek, mire te meg-
lepődve kérdezted: engem? Hogy 
elhidd, nem blöffölök, felidéztem, 
milyen zakóban láttalak vezényel-
ni, nem is egy alkalommal. A mi 
barátságunk valószínűleg ekkor 
kezdődött el. Azóta gyakrabban 
találkozunk, ha nem is mindig sze-
mélyesen, írásainkkal a szaklapok 
hasábjain. Hadd kérdezzem meg, 
a sok elfoglaltságod közepette mi 
ösztönöz az írásra is?

– A nemrég elhunyt kivá-
ló helytörténész, Szénássy Zol-
tán tanár úr, aki atyai jó barátom 
volt – mellesleg te kértél fel rá, ír-
jam meg röviden az életútját, ami 
2011 novemberében, az általad 
(is) szerkesztett Nemzedékek ne-
velői című könyvben megjelent 
Győrben –, arra tanított, hogy 
mindent, ami fontos, meg kell írni, 
mert: „Ami nincs leírva vagy kőbe 
vésve, az nem volt.” Aztán meg 
azért is írok, mert a szlovákiai ma-
gyar média ma már csak a politi-
kával foglalkozik. Mintha a kultú-
ra valami fölösleges adaléka len-
ne az életnek, a zene, mint olyan, 
nem is lenne a kultúra része, a ze-
nei események pedig, akárha nem 
is léteznének. Az iskolai rendez-
vényeknek szerintük nincs hírér-
téke, ha pedig mi, pedagógusok 
írjuk meg a történéseket, csak el-
vétve közölnek belőlük valamit. 
Már régóta tapasztalhatjuk, a fel-
vidéki magyar sajtó nem rólunk és 
nem hozzánk szól! Maradt hát a 
Katedra és a Pedagógusfórum, de 
az az érzésem, ezeket néhány kol-
légán kívül más nemigen olvas-
sa. Így a közvélemény vajmi ke-
veset tud az iskoláról, a pedagó-
gus munkájáról, az eredmények-
ről, a gondokról. Ez is nagyban 
hozzájárul ahhoz, hogy a társada-
lom nem becsüli munkánkat. A fi-
atalok többsége, köztük a peda-
gógusok is, úgy tűnik, közömbö-
sek vagy inkább kiábrándultak(?), 
mert kénytelenek szabad idejük-
ben silány fizetésük kiegészíté-
se céljából nem éppen kulturális 
munkákat vállalni. E tények nem-
csak lehangolóak: nagyon elkese-

rítők. Ez az állapot nagyon meg-
nehezíti mind az iskolai, mind az 
iskolán kívül végzett népműve-
lői munka „stafétabotjainak” az 
átadását. Mindezek ellenére: lát-
va, csak a szűkebb pátriámban, az 
ifjabb nemzedék maroknyi cso-
portjainak „magyar kezdeménye-
zéseit”, én hiszem, hogy van, lesz 
folytatása a munkánknak; lesz-
nek, akikben él és munkál a tudat, 
amit Sütő András így fogalmazott 
meg: „Önmagát becsüli meg min-
den nemzedék azáltal, hogy tu-
domásul veszi: a világ nem vele 
kezdődött.”

– Te nemcsak cikkeket írsz, hanem 
tankönyvek szerzője is vagy. 

– A sors nagy adománya volt 
számomra a tankönyvírásra való 
felkérés. Először az ún. új koncep-
ció bevezetése idején, a nyolcva-
nas években voltunk a szlovákiai 
magyar iskolák számára a zenei 
nevelés tantervének, valamint az 
5. és 6. osztályoknak írt tanköny-
veknek, meg a hozzájuk tarto-
zó módszertani kézikönyveknek 
társszerzői Balogh Csabával. Ké-
sőbb, a Szlovák Köztársaság Is-
kolaügyi Minisztériuma által ki-
írt tankönyvírói pályázat nyertes 
csoportjának tagjaként (Lukovics 
Mária, Orsovics Yvette és jóma-
gam) megírtam a 7. és 8. osztályok 
zenei nevelés tankönyvét, majd 
Lukovics Máriával közösen a 9-es 
zenekönyvet is megírtuk. Ezek 
2004-től évenként jelentek meg 
a Szlovák Tankönyvkiadó gondo-
zásában. A 7. és 8. osztályosoké 
már második kiadást is megért. 
Üröm az örömben: bár megvan-
nak az új tankönyvek, de nincs, 

aki tanítson belőlük, mert egy-
re több az olyan iskolánk, amely-
nek nincs képesített zenepedagó-
gusa. Előbb a nagy felindulásom-
ban elfelejtettem megemlíteni, 
hogy az elmúlt húsz év alatt több 
írásom is megjelent a Szabad Új-
ságban, a Komáromi Lapokban és 
a Komáromi járás hetilapjában, a 
Dunatájban is.

– Amit eddig megtudtunk rólad, 
negyven éven át aktív pedagó-
gusa voltál a Jókai Mór nevét fel-
vett (előtte Béke utcai) alapisko-
lának. A gyerekekkel tanórákon 
és tanítás után végzett munkádon 
kívül, szinte áttekinthetetlen az 
a sokirányú kulturális aktivitás, 
amit szülővárosodban kifejtettél: 
a Csemadok alapszervezetében, 
amelynek vezetőségi tagja is vol-
tál; voltál a járási módszertani 
központ zenei nevelés kabinetjé-
nek vezetője, sőt egy időben, a ta-
nítás mellett, szakfelügyelője is e 
tantárgy tanításának. Jelenleg te 
vezeted a 100 éves Jókai Közműve-
lődési és Múzeum Egyesület zenei 
szekcióját; egyike vagy a Komá-
romi Magyar Gimnázium Öregdi-
ákjainak Baráti Köre hírlevele, a 
Komáromi Öregdiák szerkesztő-
inek, de mint mondani szoktad, 
számodra az elixír: a Gaudium ve-
gyes kar, amelyet 10 évvel ezelőtt 
gyermekkórusod azon tagjai ala-
pítottak, akik felnőttként is mind-
máig „gaudiummal” énekelnek, 
és a legnagyobb megtiszteltetés 
és öröm számodra, hogy karna-
gyukká választottak. Ami pedig 
szerintem a csúcs, brácsásként ak-
tívan muzsikálsz az idén 45 éves 
helyi Comorra nevű kamarazene-

A karnagy és az „elixír”: a Gaudium vegyes kar
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karban, amelynek szintén alapító 
tagja vagy. Hangversenyeket, ün-
nepi műsorokat, zenei évforduló-
kat szervezel, de hadd ne folytas-
sam. Hogy lehetett ennyi és ilyen 
sokféle munkát energiával bírni? 
És hogy jutott, jut még ma is eny-
nyi mindenre időd?

– Sokat köszönhetek a csalá-
domnak, mindenekelőtt a fele-
ségemnek, aki megértő és tole-
ráns, nem szakmabeli, így foly-
tatni tudja a szakmáját, tudott és 
tud engem mentesíteni a család 
fenntartásához szükséges (anya-
gi) gondoktól. Ezáltal egyelőre 
nem vagyunk olyan nehéz hely-
zetben, mint sok aktív vagy nyug-
díjas pedagógus házaspár, ami 
szerintem a társadalomnak egyik 
legnagyobb szégyene, és a bár-
sonyszékekben ülő, a pedagó-
gustársadalomért évek óta sem-
mit sem tevő karrieristák bűne. 
Marad a remény: majdcsak vé-
get ér a „perc-emberkék dáridó-
ja”, és a nemzet napszámosai szá-
mára is: „Lesz még egyszer ünnep 
a világon.” További energiafor-
rás számomra, hogy vannak, akik 
igényt tartanak rám és tevékeny-
ségemre, hogy ezáltal sok sikerél-
ményben van részem, hogy sze-
retetmilliomos lettem. Meglátá-
som szerint ma inkább a jövőtől 
való félelem az, ami bezárkózot-
takká teszi az embereket, ami pe-
dig semmire sem jó, legfeljebb ar-
ra, hogy mindinkább magabiztos-
sá tegye a napi politika, a minden-
napi élet, benne az elbürokratizá-
lódott oktatásügy irányítóit is. 

– És milyennek látod, mi a vélemé-
nyed az iskolai zenei nevelésről?

– Kodály Zoltán 1929-ben ír-
ta Gyermekkarok c. dolgozatá-
ban: „Ha belenézünk a tantervek-
be, látjuk, hogy alkotóik messze 
jártak a nevelés görög eszményé-
től, amely a zenének központi he-
lyet juttatott. Az így nevelt gyer-
mek aztán egész életében alig 
találkozik a zenével mint művé-
szettel. Innen van, hogy még na-
gyobb műveltségű köreinkben 
is gyakran kiütközik a zenei tájé-
kozatlanság.” Katasztrófa, hogy 
a helyzet lényegében mindmá-
ig nem változott, sőt a 2. világ-
háború óta a tanügyet lélekölő 
technokrata szemlélet uralja. Kö-
vetkezménye az ún. tantárgysovi-
nizmus, amely a tantárgyakat már 
az alapiskolában fő-, mellék- és 
„csaktantárgyakra” osztja: az csak 
zene, az csak rajz, az csak…, deg-
radálva ezáltal magát a tantár-
gyat, s annak tanítóit (helyeseb-
ben nevelőit) egyaránt. Az iskolák 
a tantervek által előírt tananyag 
nyakló nélkül való túladagolása 
helyett – azért, hogy kis tudóso-

kat próbáljanak fabrikálni a gye-
rekekből –, sokkal üdvösebb len-
ne, ha megtanítanák őket tisztes-
ségesen írni, olvasni és eligazod-
ni az alapismeretek között. A kö-
zépiskolából – az előbb említett 
szemlélet következtében – egy-
szerűen száműztek minden mű-
vészetet, mindent, ami szépre, jó-
ra nevel, ami a lelket nemesíti. Eb-
ben gyökerezik a mai értelmisé-
giek szakbarbarizmusa, a kultú-
ra iránti igényük hiánya. Platón, a 
görög bölcs tudta, hogy „semmi 
sem hatol be olyan mélyen a lé-
lekbe, mint a ritmus és a dallam”. 
Az iskolai zenei nevelés jelen 
helyzetéből ítélve – a legújabb 
tantervek szerint a 8. és 9. osztály 
tantárgyai közt már nem szerepel 
a zenei nevelés – úgy tűnik, Pla-
tón üzenetével iskolapolitikusa-
ink még nem találkoztak, de bizo-
nyára arról sem hallottak, hogy a 
korszerű pedagógia legfőbb fel-
adatainak egyike arra a kérdés-
re keresni a választ: mivel alapoz-
ható meg a sikeres életút? A vá-
lasz summázata így szól: „A vég-
leges megoldást nem a tudás hal-
mozása (...), sokkal inkább az ér-
zelmi intelligencia fejlesztéséhez 
kapcsolt naprakész, mobilizálha-
tó tudás teremtheti meg. Ennek 
egyik fontos eszköze a művésze-
ti nevelés, kiemelten a zene” – ír-
ja Uzsaliné dr. Pécsi Rita, a Kulcs a 
muzsikához című tankönyvcsalád 
társszerzője. Az a bebetonozott, 
megdöbbentő vaskalaposság és 
mérhetetlen szakmaiatlanság, 
amely tanügyünket uralja, gene-
rációkat tesz tönkre, csak fokozza 

az ifjúság szubkultúrába süllyedé-
sének veszélyét. Sajnos, a tanügy-
ben nem történt meg a rendszer-
váltás. A pedagógustársadalom-
nak a sarkára kell állnia és ki kell 
követelnie a teljes szemléletvál-
tást, az apolitikus szakmaiságot! 
Látod, megint hagyom, hogy el-
ragadjon a hév. Inkább kérdezzél!

– És a siker meg az elismerések?

– A legnagyobb sikerélmé-
nyeim a gyerekek és a szüleik, il-
letve a közönség öröme egy-egy 
sikeres fellépés után, és az olyan 
felejthetetlen pillanatok, amit 
például akkor élhettem át, amikor 
Bárdos Lajos 75. születésnapja al-
kalmával Komáromban rendezett 
hangversenyen, az egyik mű el-
hangzása után a mester „bravó”-t 
kiáltott. Vagy 1985-ben, amikor 
kórusommal (egyedüli magyar 
énekkarként) eljutottam Zsolnára 
az Éneklő Ifjúság (Mládež spieva) 
gyermekkarok össz-szlovákiai 
versenyére, ahol aranysávos beso-
rolást kaptunk, és Ivan Hrušovsky 
zeneszerző, a bíráló bizottság el-
nöke a következőket jegyezte be 
a krónikánkba: „Sympatickému 
detskému zboru z Komárna 
gratulujem k jeho výkonu, ktorým 
potvrdil tradičnú vysokú úroveň 
maďarských zborov.” (A szim-
patikus komáromi gyermekkar-
nak gratulálok teljesítményéhez, 
amellyel a magyar kóruséneklés 
magas színvonalát bizonyította.)

– Ne haragudj a tapintatlan meg-
jegyzésemért, indulataidból kiin-
dulva az ember arra gondolhat, 
hogy aktívan politizálsz.

Soha nem voltam, ma sem 
vagyok egyetlen pártnak sem a 
tagja, de van igazságérzetem, a 
megtapasztaltakra alapozott vé-
leményem, ami mellett mindig 
következetesen kiállok, még ak-
kor is, ha ezt némelyek politizá-
lásnak vélik, mert apolitikus sem 
vagyok. Véleményem szerint, egy 
bizonyos műveltségi szintet elért 
értelmes ember nem is lehet az.

– Előbb mintha el akartad volna 
hallgatni a kitüntetéseidet, ezért 
kénytelen vagyok felsorolni őket 
én: Komárom Város Polgármes-
terének Díja (1992), Katedra Élet-
műdíj (2005), Felvidéki Magyar Pe-
dagógus Díj (2008), Komárom Pro 
Urbe díja (2010).

– Nem. Inkább csak megfe-
ledkeztem. Mindegyik kitüntetés 
nagy öröm és felettébb nagy meg-
tiszteltetés volt számomra. Szerin-
tem a legtöbb embernek jólesnek 
az ilyen elismerések, mert egyfajta 
visszajelzések is, hogy másoknak is 
fontos, amiket csinál.

– Utolsó kérdésem, tanítasz-e 
még? 

– Harmadik éve óraadóként 
pár óra ének-zenét a Selye János 
Gimnáziumban, ahol sikerült új-
jáélesztenem az iskola énekka-
rát, és megalakítani hangszeres 
kamaraegyüttesét, cáfolva azt a 
hazugságot: „ezeknek a mai fia-
taloknak” az igazi értékekre, a ne-
mesebb zenére nincs igényük.

Jó egészséget és sok sikert kívá-
nok a további munkádhoz!

Csicsay Alajos

A hegedű mindig kéznél van, ha jó hangulatot kell teremteni
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Csökkenthetők az érettségizők terhei 
– nyelvi érettségi helyett nyelvvizsga

– Véleményem szerint több oka is 
lehet annak, hogy az érettségizők nem 
használják ki ezt a lehetőséget. Elsősor-
ban arra gondolok, hogy az elmúlt há-
rom év nem volt elegendő arra, hogy 
ez az információ kellő mértékben eljus-
son elsősorban a pedagógusokhoz, az 
osztályfőnökökhöz, hogy ők szinte ma-
gától értetődően tudják ezt javasolni 
a diákoknak. Ezenfelül biztosan nagy 
szerepe van annak is, hogy a diákok 
csak a lakóhelyüktől távol, Pozsony-
ban, Nyitrán vagy Budapesten juthat-
tak ilyen bizonyítványhoz. Az utazás, a 
megfelelő felkészülési lehetőségek biz-
tosítása költséges és időigényes, az is-
meretlen vizsgahelyek felkutatásával 
járó plusz izgalomról nem is beszélve, 
amely biztosan nem tesz jót a vizsga-
teljesítménynek. Ezen a körülményen 
változtatott a törvény 2011 szeptem-
berében meghozott módosítása.

Milyen változtatás történt a 
rendeletben?

– A tavalyi év szeptemberében ak-
tualizálták az elfogadható nyelvvizs-
gák listáját, így további lehetőségek 
nyíltak meg a diákok előtt. Intézmé-
nyünk már negyedik éve a Goethe Inté-
zet vizsgaközpontja, így a német érett-
ségi helyett a nyelvvizsgát választó di-
ákok már a törvény hatályba lépésével 
egy időben szerezhettek nálunk nyelv-
vizsgát. Az angolosoknak idén szep-
temberig kellett erre várniuk, de most 
már előttük is nyitott a lehetőség, hi-
szen a világszerte jelen lévő ECL vizsga-
rendszer komáromi vizsgaközpontjá-
ban már az angol nyelvi érettségi alól is 
megszerezhető a „mentesítő” bizonyít-
vány. A tavalyi év végén már éltek is ná-
lunk ezzel a lehetőséggel. 

Mit kell tudni ezekről a nyelv-
vizsgákról?

– Azonfelül, hogy kiváltható velük 
a nyelvi érettségi – és most, az érettsé-
gik időszakában feltehetőleg sok diák 
szívesen kihagyna egy vizsgatantár-
gyat az életéből –, annak köszönhető-
en, hogy mindkét nyelvvizsga nemzet-
közi bizonyítványt ad, nagyon sok do-

Már több mint 3 éve hatályban van az a törvény, amely alapján az idegen nyelvből tett érettségi kiváltható egy, 
a rendeletben meghatározott, megfelelő szintű nyelvvizsgával. Egy idejekorán megszerzett vizsgabizonyítvánnyal 
a kezében az élete legnagyobb megmérettetésére készülő érettségiző – és sokak esetében még ugyanabban az év-
ben egyetemi felvételre is számító – diák válláról hatalmas terhet vesz le ez a rendelet. Pontosabban levehetne, hi-
szen az elmúlt néhány évben csak elvétve éltek ezzel a lehetőséggel. Ennek okairól kérdezzük Fabó Máriát, a ko-
máromi székhelyű Szakképző és Felnőttképzési Intézet vezetőjét, hiszen intézményükben két nemzetközi vizsga-
központ is működik.

logra felhasználható. Itthoni munka-
lehetőségek hiányában sokan külföld-
ön próbálnak szerencsét, és ilyenkor el-
engedhetetlen a nyelvtudás, sokhelyütt 
ennek igazolására nyelvvizsga-bizo-
nyítványt kérnek. De nem kell elhagy-
ni az országot, az álláshirdetések több 
mint fele említi meg a nyelvtudást mint 
feltételt vagy előnyt. A tavalyi évben 
nálunk sikeresen nyelvvizsgázók zöme 
viszont a továbbtanulás miatt szerez 
be 1–2 nyelvvizsgát.

Itt én a magyarországi felsőok-
tatási intézményekbe készülőkre 
gondolok elsősorban…

– A készülőkre is, és azokra is, akik 
mostanában végeznek egy-egy egye-
temen vagy főiskolán. A felvételizők 
legtöbbje a biztos plusz pontot hozó 
szlovák nyelvvizsgát szerzi meg az in-
tézményünkben, és havonta keresnek 
meg bennünket olyanok is, akiknek az 
időközben megváltozott magyaror-
szági szabályozásnak köszönhetően 
nem fogadják el a szlovák érettségit, 
mint a diplomához kötelezően szük-
séges nyelvvizsgát, és így ők is elsősor-
ban szlovák nyelvből szeretnének vizs-
gabizonyítványhoz jutni. Angolra, né-
metre mindig van jelentkező, és akár a 

magyar nyelvtudást igazoló bizonyít-
ványra is szert lehet tenni az intézmé-
nyünkben.

A beszélgetést azzal kezdtük, 
hogy a lehetőség adott, mégis ke-
vesen használják ezt ki. Mit tud-
nak Önök tenni, hogy ez megvál-
tozzon?

– Régiónkban minden fórumot ki-
használunk arra, hogy megismertessük 
ezt a lehetőséget, ezenfelül országos in-
ternetes portálok, a közösségi oldalak, 
az internet adta lehetőségekkel élve is 
próbáljuk minél szélesebb körben el-
juttatni az információt, hogy ezek is-
meretében felelősen és időben tudja-
nak dönteni a diákok és a szülők. Saj-
nos még mindig nagyon sok vissza-
jelzést kapunk, hogy túl későn szerez-
nek tudomást a vizsgákról, például, so-
kan nem tudják, hogy szinte valameny-
nyi nemzetközi nyelvvizsga jelentkezé-
si időpontja és a bizonyítvány kézhez 
vétele között bizony 3–4 hónap is elte-
lik. Tehát időben kell megkezdeni a fel-
készülést, amihez intézményünk okta-
tói, a két említett vizsgarendszer akkre-
ditált vizsgáztató tanárai is minden se-
gítséget megadnak. Ha „csak” informá-
cióhoz szeretnének jutni, az eddigi leg-

hatékonyabb „csatornánk” a személyes 
találkozás, ahol közvetlenül, azonnal 
tudunk válaszolni az összes felmerü-
lő kérdésre: kollégáim egy rövid 25 per-
ces előadásban foglalták össze a leg-
fontosabbakat a két vizsgarendszerről, 

a környékbeli iskolák igazgatóságának 
segítségét kértük, hogy biztosítsanak 
számunkra lehetőséget, hogy tájékoz-
tassuk a diákokat. Így jártunk Gútán, 
Ógyallán és Párkányban is, Komárom-
ban többször is tartottunk ilyen szint-
felméréssel, tanácsadással egybekö-
tött ingyenes tájékoztatót. Bárhová szí-
vesen elmegyünk, mert tapasztaltuk, 
hogy a diákok vagy semmilyen, vagy 
téves információk birtokában marad-
nak le a jövőjüket érintő lehetőségről. 

A Szakképző és Felnőttképzé-
si Intézmény honlapján (www.szaki.
sk) naprakész információkat találnak 
a nyelvvizsgákról, az intézmény mun-
katársai készséggel állnak rendelke-
zésre a honlapon megtalálható elér-
hetőségeken, és várják az érdeklődő 
intézmények megkeresését is. 

Petheő Boglárka, nyelvtanár
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Számunkra a legnagyobb cél: 
a megmaradás!

Visszatekintés...
A Szenci járás peremte-

rületén, a szlovák-magyar 
nyelvhatáron helyezkedik el 
a mi iciri-piciri iskolánk. Saj-
nos, ki vagyunk téve a rossz 
körülményeknek, mint pl. a 
szlovák betelepültek rohamos 
növekedésének, ami egyenlő 
a gyors asszimilációval.

A Rétei MTNY Alapisko-
la történetét Metzner Valéria 
krónikája alapján foglalhatjuk 
össze: Az elmúlt több mint 60 
év alatt 600-nál is több tanuló 
hagyta el a 4. illetve az 5. év-
folyam padjait, tovább foly-
tatva tanulmányaikat a Szenci 
MTNY Alapiskolában. Az is-
kolának legtöbb tanulója a 
kezdet kezdetén volt, mégpe-
dig az 50-es években. Ekkor a 
létszám elérte a 90 főt.  Roha-
mos csökkenés a 90-es évek 
elején kezdődött. Ezekben az 
időkben a  létszám már 20 alá 
esett. Ez a létszámcsökkenés 
részben a születendő gyer-
mekek számának a csökke-
nésével magyarázható, továb-
bá érezhető volt a hatása an-
nak is, hogy a fiatalok közül 
sokan elköltöztek szülőfalu-
jukból – a szomszédos Szenc 
vagy maga a főváros, Po-
zsony adott nekik új otthont. 
A magyar iskola diákjainak 
a létszáma azonban nemcsak 
ebből a két elfogadható okból 
csökkent.

Sajnos, egyre több az olyan 
szülő, aki nem él az anyanyel-
ven történő oktatás lehetősé-
gével. A szülők annak ellené-
re, hogy szüleik magyar isko-
lába járatták őket – és ami a 
lényeg: nem vesztek el az élet 
útvesztőin –, ők gyermekei-
ket szlovák iskolába íratják 
be. Az ilyen szülők nem tu-
datosítják az anyanyelvi okta-
tás előnyeit, fontosságát, nem 
gondolják meg, mit él át az a 
gyermek, aki hat éves korától 
idegen nyelvű környezetben 
kezdi meg a tanulást, amikor 
szilárd alapokat kell teremte-
ni a későbbi ismeretek elsajá-
tításához.

Az 1986/87-es tanév-
től a diákok alacsony létszá-
ma miatt csak egy tanterem-
ben folyt a tanítás. A követke-
ző, 1987/88-as tanévtől a má-
sik tanterem már csak a nap-
közi otthon szerepét tölti be, 
amelyet örömmel fogadtak és 
fogadnak azok a szülők, akik 
mindketten alkalmazásban 
vannak.

Arról, hogy a gyermekek 
tiszta, kellemes, a téli hóna-
pokban meleg tantermek-
ben tanulhassanak, az isko-
la gondnokai gondoskodtak. 
Ezt a nem könnyű felada-
tot 1978-ig Cseh Zsófia látta 
el, őt követte Répási Anna az 
1998/99-es tanévig. Munkáju-
kat a múltban hosszú éveken 

keresztül nehezítette, hogy a 
szenet és a fát az iskola épüle-
te mögött elhelyezett kamrá-
ból kellett az osztályokba hor-
dani. Ez a gond csak 1998-ban 
oldódott meg, amikor a köz-
ségben gázfűtés lett. 1999-től 
Bohony Zsuzsanna gondos-
kodik az iskola rendben tar-
tásáról. 2011-től már új épü-
letben tartja a rendet és a tisz-
taságot a „szívét is odaadó“ 
Zsuzsa nénink. 

Az iskola életéből
Az iskola fő feladata az 

oktatás és a nevelés. Ahhoz 
viszont, hogy a gyerek szíve-
sen látogassa az iskolát, az is-
kolában ne csak a szigorú ta-
nulás, felelés helyét vélje föl-
fedezni, szükség van más irá-
nyú elfoglaltságokra is.

A továbbiakban az isko-
la életéből néhány olyan ese-
ményről és eredményről ír-
nék, amelyekre az egykori di-
ákok közül sokan szívesen 
emlékeznek vissza. Lapoz-
va az iskola krónikáját, szinte 
felelevenednek ismét az ün-
nepélyes tanévnyitók, a fe-

Számunkra nincsenek nagy célok, csak egy: a megmaradás!

Bár kevesen vagyunk, de sok értékes programban részesülünk

Bodnár Beáta tanító nénivel a napköziben
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lejthetetlen Télapó ünnepsé-
gek, a karácsonyi fellépések, 
a szabadságharcról való meg-
emlékezések, anyák napjának 
megünneplései, a mindig vár-
va várt év végi kirándulások 
és az izgalommal teli év végi 
bizonyítványosztás.

1955. február 1-től az is-
kola igazgatója Bozsik Péter 
lett, aki a pedagógusi mun-
káján kívül nagy gondot for-
dított arra is, hogy színeseb-
bé tegye az iskola életét. Eh-
hez a tanévhez fűződik az 
első olyan esemény, ami nagy 
érdeklődést váltott ki nem-
csak a diákok, hanem a szü-
lők körében is – a helyi kul-
túrházban bemutatásra ke-
rült a Hamupipőke c. mese-
játék. Az 1962/63-as tanévben 
az iskola 4. és 5. évfolyamá-
nak diákjai nagy sikerrel mu-
tatták be a Tündérkert arany-
almája c. színdarabot. A tanu-
lók nagy lelkesedéssel készül-
tek az 1970/71-es tanév végén 
sorrendben a harmadik szín-
darab bemutatására, a Jávor-
fácska c. mesejátékra. Mivel 
ebben az évben épülőben volt 
az új kultúrház , így a szabad-
téri előadásra került sor, mely 
osztatlan sikert aratott. 

Valamennyi tanévet az is-
kola igazgatója-igazgatónő-
je ünnepélyes keretek között 
nyitotta meg. Az ünnepélyes 
tanévnyitókon jelen voltak a 
szülők is – főleg a kis elsősök-
kel, valamint a község, a Cse-
madok, a vöröskereszt és az 
MKP képviselői. Hasonlóan 
ünnepélyesek a tanévzárók 
is, ahol a fő napirendi pont a 
bizonyítványosztás – az egész 
évi munka kiértékelése. Ek-
kor búcsúznak el a „szeretett 
iskolától“ a 4. ill. az 5. évfo-

lyam diákjai, akik a követke-
ző tanévtől a Szenci MTNY 
Alapiskolában folytatják ta-
nulmányaikat.

Soha nem fejeződött be 
a tanév csoportos évi kirán-
dulás nélkül. Az első kirán-
dulásra az 1955/56-os tanév-
ben került sor. Minden diák 
türelmetlenül várta ezeket 
a napokat. A következő he-
lyeken jártak a diákjaink: 
Bazin, Modor, Vöröskő, Po-
zsony, Komárom, Pőstyén, 
Trencsén, Trencsénteplic, 
Bajmóc, Nyitra, Lednice, 
Macocha, Brünn, Gottwaldov, 
Tapolcsány, Zólyom, Sel-
mecbánya, Driny-barlang, 
Beckó vára, Párkány. Jelen 
voltunk úszótanfolyamon is, 
Galántán. Többször vettünk 
részt a szenci alapiskolával az 
erdei iskolában (Sitno). Hatá-
rainkon túl pedig Budapesten 
és Ópusztaszeren is jártunk.

Az iskola padjait ebben 
az évben csak 6 lurkó kop-
tatja. Állandóan harcolunk 
a létszám növekedéséért, de 
nagyon-nagyon nehéz több 
szempontból is: a szociá-
lis helyzet miatt kevés gye-
rek születik a faluban, a ma-
gyar óvoda hiánya, és sajnos a 
nemtörődömség és a közöny 
is rányomja bélyegét minder-
re.  

Mi – Bodnár Beáta neve-
lőnővel – duplán dolgozunk, 
mint a szlovák kollegák. Szív-
vel-lélekkel végezzük az ok-
tató-nevelő munkánkat. Je-
len vagyunk a Tompa Mihály 
szavalóversenyen, a Poznaj 
slov. reč (Ismerd meg a szlo-
vák nyelvet) versenyen, Beh 
zdravia (Fuss az egészsége-
dért) futóversenyen, részt ve-
szünk az országos hittanver-

senyen, rajzokat küldünk a 
Tücsök gyermeklapnak is. Az 
iskolánkban sakk-kör is mű-
ködik. Helyi szinten kultúr-
műsort adunk a Csemadok-
nak, az MKP-nak, a vöröske-
resztnek, megemlékezünk a 
szabadságharcról, az anyák 
napi műsoron is részt ve-
szünk, ahol könnyben úszik 
minden anyukának, nagyi-
nak a szeme. A szülőknek 
szülői bált, a gyerekeknek jel-
mezbált szervezünk.  Az idén 
is megvalósult a mi kis sze-
rény jelmezbálunk. Ezzel egy 
csapással két legyet is ütöt-
tünk, mert ezalatt megtörtént 
a beiratkozás is.  Két beíra-
tott gyerekünk lett, tehát jö-
vőre a létszám hétre növeke-
dik. A következő beiratkozá-
son – a községi hivatal adatai 
alapján – sajnos, a falunkban 
nem lesz magyar gyerek. Úgy 
érzem, hogy a szlovákiai ma-
gyarsággal van a hiba. Foko-
zatosan feladta – vagy felad-
ja a hitét, reményét, nemzetét 
és a nyelvét.

Közös megegyezés alap-
ján a magyar iskola egy 
szép, új épületben kapott he-
lyet. A munkálatok októ-
ber végén kezdődtek el, és 
négy nap leforgása alatt si-
került a szeretett iskolát át-
helyezni az új helyre. Azért 
mindannyiunkban él egy bi-
zonyos nosztalgia is, mert az 
ember kötődik az előző hely-
hez, emlékeihez és minden-
hez, amit ott átélt. Hisz ked-
ves vándormadaraink is új 
fészket raknak, de a régi mel-
lett biztos, hogy fejet hajtanak. 
Persze tudjuk, hogy egy isko-

la sikerét, eredményeit nem a 
falak, az épület adja, hanem a 
lelkes, soha el nem fáradó ta-
nítók, szülők, és a gyermekek 
kitartó munkája biztosítja.

Nagyon bízom abban, 
hogy az új épület és az új kör-
nyezet olyan lehetőséget biz-
tosít mindannyiunknak, hogy 
az új tanévben, a következő 
tanévekben is kitűnő eredmé-
nyeket fogunk elérni. Merem 
hinni, hogy – a kedves szü-
lőkkel, a községházával és a 
tanító nénivel együtt – nem 
torpanunk meg, azért fogunk 
közösen tenni, dolgozni, hogy 
iskolánk sokáig fennmarad-
jon, minden tanévben egyre 
több és több magyar kisdiák 
látogassa iskolánkat!

Számunkra nincsenek 
nagy célok, csak egy, s az a 
megmaradás!

 A tanítás az a szent fel-
adat, küldetés, ahol soha 
nincs megállás, megtorpa-
nás, mert az iskola itt is nem-
zetünk fennmaradásának zá-
loga! 

Hadd legyen az iskola 
örök tavasz, az a hely, aho-
va örömmel és szeretettel jön-
nek, és mindig jönni is fognak 
a kedves, szeretetre méltó kis-
diákok!

Ígérem, hogy ebben a szel-
lemben fogjuk fáradhatatla-
nul a legszebb, a legcsodála-
tosabb munkát végezni; va-
gyis olyan embereket nevelni, 
akik a jövőben tudni fogják, 
hogy honnan jöttek és hova 
tartoznak!

Schultz István, iskolaigazgató

A mi kis szerény jelmezbálunk – mindnyájan jelmezbe öltöztünk

Schultz István iskolaigazgató már 
az óvodásokat is beavatja a tudás rejtelmeibe
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Az életminőség javítója
Bauer Győző gyógyszerkutató portréja

Szűkebb tájainkon nem 
nagyon dúskálunk az elkö-
telezett emberekben, olya-
nokban, akik időt, fáradsá-
got nem kímélve, sokszor ne-
héz anyagi körülmények közt 
vállalják a tudományos kuta-
tást. Viszont érzik a kisebbsé-
gi létükből adódó kötelessé-
get is: tenni kell a hazai ma-
gyarságért. Fél évszázaddal 
ezelőtt, aki méltóvá szeretett 
volna válni az értelmiségi lét-
re, teljes természetességgel 
vállalta ezt a kettős sorsot, 
úgy is mondhatnók, a teljes 
életet. Közülük a legkiválób-
bak egyike Bauer Győző, aki 
jól sáfárkodott–sáfárkodik a 
rá bízott talentumokkal, amit 
egyaránt bizonyít kutatói te-
vékenysége és a magyarsá-
gért végzett munkássága.

Hetven évvel ez-
előtt, 1942. május 31-én 
Érsekújvárott látta meg a 
napvilágot, gyerekkorát vi-
szont Magyarbélen töltötte, 
1959-ben a galántai gimná-
ziumban érettségizett. Ezt kö-
vetően a pozsonyi Komenský 
Egyetem orvosi karán szer-
zett diplomát 1965-ben. Te-
kintve, hogy kutatóorvosként 
kívánt dolgozni, 1966-tól öt 
éven át a Csehszlovák Tu-
dományos Akadémia prá-
gai Farmakológiai Intéze-
tének munkatársa lett, ahol 
megszerezte az orvostudo-
mányok kandidátusa (CSc.) 
fokozatot. Ezt követően a 
Szlovák Tudományos Aka-
démia pozsonyi Kísérle-
ti Gyógyszerkutató Intézeté-
nek tudományos munkatár-

sa lett. Kutatási területéül a 
neurofarmakológiát válasz-
totta, a szerves vegyületek 
simaizmok idegein lejátszó-
dó ingerület átvitelével fog-
lalkozott, valamint a szöve-
tekben keletkező oxigén-sza-
badgyökök és a gyógyszerek 
reakcióit kutatta. Mint sejt-
hető, ezek a kérdések szer-
te a világon fejtörést okoz-
tak az erre szakosodott inté-
zetek munkatársainak, ami-
ből eleve következik, hogy 
a szakfolyóiratokban meg-
jelentetett publikációk arra 
késztetik az egyes munkahe-
lyi vezetőket, hogy felvegyék 
a kapcsolatot azokkal a te-
hetséges kutatókkal, akiktől 
hasznos együttműködést re-
mélnek. Bauer Győzőt első-
ként az egykori Szovjetunió-
ban fedezték fel, 1974-ben 
meghívták a tudományos 
akadémia kijevi kutatóinté-
zete munkatársának, ezt kö-
vette Japán 1981–82-ben. 
A felkelő nap országa a ké-
sőbbiekben sem mondott le 
róla, visszatérő vendégkuta-
tóként 1989-ben, 1995–96-
ban és 1998–99-ben is részt 
vett a fukuokai orvosi egye-
tem gyógyszerkutató intéze-
tének kísérleti programja-
iban. Az európai szigetor-
szágban, Nagy-Britanniá-
ban is letette névjegyét, ahol 
két alkalommal, 1987-ben 
és 1993-ban fejtett ki tevé-

kenységet a londoni egye-
tem (London University) la-
boratóriumaiban.  Eközben 
természetesen hazai „anya-
intézményéhez” sem lett hűt-
len: vendégkutatásait befe-
jezve a pozsonyi gyógyszer-
kutató intézetben folytat-
ta tevékenységét, amelynek 
1982-től igazgatóhelyette-
se, 1990-től egy évtizeden 
át az igazgatója, 2001-től 
ismét igazgatóhelyettesként 
működik. Közben szorgal-
masan publikált. Napjain-
kig mintegy háromszáz ta-
nulmánya jelent meg, en-
nek több mint egyharmada 
külföldi szaklapokban.  Te-
vékenységének jelentőségét 
egyre szélesebb körben is-
merték el, amit pontosan je-
lez, hogy a Szlovák Tudomá-
nyos Akadémia 1987-ben, a 
Cseh(szlovák) Tudományos 
Akadémia 1988-ban levele-
ző taggá választotta, 1998-
tól a Magyar Tudományos 
Akadémia  külső tagja.

A tudományos élet meg-
szervezéséből is alapo-
san kiveszi a részét: 1987–
1989 között a Szlovák Tu-
dományos Akadémia fő-
titkárhelyettese, 1996-tól 
a Szlovák Akadémiai Tár-
saság tagja, 2001–2003 
között elnöke, 2003-tól a 
Szlovák Tudományos Aka-
démia Tudós Társaságának 
a tagja. 

Aki ismeri az egyik legkínzóbb betegség, a légcsőasztma kínjait, az igazán tudja értékelni, ha meg-
szabadul a szörnyű fulladásos rohamoktól. A hörgők görcsével jelentkező tüneteket már fél évszázad-
dal ezelőtt is – porlasztott gyógyszerek belégzésével – jelentősen tudták csökkenteni, esetenként meg is 
szüntetni, csakhogy ez a kezelési mód mellékhatásokkal járt, sőt veszélytelennek sem volt mondható. A 
baj abból adódott, hogy nemcsak a légzőizmokra hatott, hanem a szívre is – hogy ez milyen veszélyt je-
lentett, azt igazán nem kell hangsúlyozni. Az a lehetőség viszont csak a múlt század hatvanas éveiben 
vetődött fel, hogy az egyes izomcsoportok érzékelői (receptorai) elválaszthatók egymástól, így eltérő ha-
tóanyaggal kezelhető a légző- és a szívizom, de a kutatók fokozatosan azt is kimutatták, hogy a vege-
tatív (autonóm) idegrendszer több ágra oszlik. Sőt, az idők folyamán arra is fény derült – többek között 
Bauer Győző professzornak köszönhetően –, hogy van az autonóm idegrendszernek egy harmadik, a 
klasszikus adrenerg- és kolinerg-től megkülönböztethető része is.
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Gazdag szakmai tapasz-
talatait az új orvos generá-
ciókkal is megosztja: 1994-
ben egyetemi docenssé ha-
bilitálták, a következő évben 
rendes egyetemi tanárrá ne-
vezték ki. Szinte hihetetlen, 
hogy e gazdag életút mel-
lett még társadalmi és po-
litikai szereplésre is maradt 
ideje, energiája. A rendszer-
váltást követően 1990-ben 
megválasztották parlamen-
ti képviselővé, 1991-től hét 
éven át a Csemadok Or-
szágos Választmányának el-
nöke, 1990–2000 között a 
Magyarok Világszövetsége 
elnökségének a tagja volt. 
Még a diplomáciába is be-
lekóstolt: 2003–2007 között 
Szlovákia törökországi nagy-
követeként működött. 

Szerteágazó tevékenysé-
gének megfelelően a leg-
különfélébb elismerésekben 
és kitüntetésekben részesí-
tették: 1987-ben megkap-
ta a Klement Gottwald díjat 
(a Kossuth-díj hazai megfe-
lelőjét), 1992-ben a Jesenius 

ezüst plakettet, 1995-ben a 
Minority Awards díjat, 2000-
ben a Magyar Köztársaság 
elnökének aranyérmét, egy 
évvel később a Pribina Ke-
reszt II. fokozatát és a Ma-
gyar Köztársaság Középke-
resztjét, 2002-ben a Szlo-
vák Tudományos Akadémia 
Arany Plakettjét, egy év múl-
tán a Kemény Zsigmond dí-
jat, de tulajdonosa az Arany 
János-díjnak, a Tudományos 
Kutatásért Életműdíjnak, és 
az Ukrán Tudományos Aka-
démia díjának is. Bár hama-
rosan betölti hetvenedik élet-
évét, ez egyáltalán nem je-
lenti, hogy a nyugdíjasok 
gondtalan napjait éli: jelen-
leg is dolgozik a gyógyszer-
kutató intézetben, publikáci-
ós tevékenységét is folytatja.

Ha nagyon röviden pró-
báljuk jellemezni Bauer Győ-
ző három év híján fél évszá-
zados kutatói tevékenységét, 
elmondható, hogy a simaiz-
mok, az autonóm idegrend-
szer és a szövetekben kiala-
kult szabad oxigén gyökök 

okozta elváltozások gyógy-
szertanát kutatta. Kezdetben 
a papaverin hatásmechaniz-
musával foglalkozott, majd 
az emésztőszervi simaizmok 
érzékelőin (receptorain) ér-
zékelhető gátló és ingerlő 
folyamatok kutatásában ért 
el alapvető felismeréseket. 
Külföldi kutatókkal együtt-
működve sikerült igazolnia, 
hogy létezik egy harmadik 
típusú, ún. nemkolinerg-
nemadrenerg idegátvitel, sőt 
egész idegrendszer. Ez külö-
nösen az olyan finomhango-
lásra teszi képessé a jövőben 
a gyógyszeripart, amely a 
mainál pontosabb szívritmus-
szabályozásra, az erek, gyo-
mor és bél, vagy légzőszer-
vi sima izmok befolyásolásá-
ra képes. Ugyanúgy, ahogyan 
külön gyógyszerrel kezelhetik 
a fentiekben említett asztmát 
anélkül, hogy ezzel a szív te-
vékenységét befolyásolnák. 
Kutatásainak sikerességét jel-
zi az általa jegyzett tíz szaba-
dalom is, amelynek egyike 
felerészben az ő nevét viseli: 

Štolc nevű munkatársával kö-
zösen kifejlesztett alapanyag 
neve stobadin (a Štolc és 
Bauer név összevonásából). E 
különleges, a szívritmust be-
folyásoló anyagnak mintegy 
nyolcvan változatát alkották 
meg és  együttműködve sok 
ország kutatóival, az USA-tól 
Japánig, vizsgálta a különbö-
ző simaizmokra kifejtett hatá-
sát. A gyakorlati alkalmazást 
illetően már a gyógyszergyá-
raknak kell a jövőben meg-
tenniük  a továbblépést.

Bauer Győző neve jól 
cseng szakmai körökben a vi-
lág négy táján. Még azok fü-
lében is, akik nem is sejtik, 
hogy önmagát, fiatalkori esz-
méit megtartva, magyarsá-
gát megőrizve és gyermekei-
nek továbbadva a kisebbségi 
sorsból jutott el a tudomány 
legmagasabb csúcsaira. Vi-
szont számunkra az övéihez 
való kötődés, a magyarsá-
gáért tenni akarása és csele-
kedetei is fontosak. Így teljes 
egy ember élete. 

Ozogány Ernő 

Hagyományteremtés a Selye Gimnáziumban
A komáromi Selye János Gimnázium diákönkormányzata január 24-én már második alkalommal szervezte meg 

előadássorozatát, hogy közelebb hozzák a diákokhoz a művészeteket, és felhívják a figyelmüket a kultúránk ápolásá-
nak fontosságára. A tavalyi rendezvény sikerének örömére idén is művészeket, előadókat hívtunk, akik újból varázsla-
tos légkört teremtettek az iskola aulájában. 

Elsőként Bandor Éva, a Jókai Színház Jászai Mari-díjas művésze látogatott el hozzánk. Mesélt a munkájáról, ami 
egyben a hobbija is, és nagy lelkesedéssel osztotta meg a tanulókkal az élményeit.

Másodikként Molnár Csaba fiatal komáromi rendezőt láthattuk vendégül. Az iskola aulájában vizsgadarabját, a 
Ľudovít Štúr utolsó napjai c. filmet vetítette le a figyelmes tanulóknak. A film sajátos módon tárja elénk a szlovák nem-
zeti hős halálának lehetséges okait. A diákok pedig kérdeztek. Nem csoda, hiszen a hallgatók közt leendő rendezők is 
megbújtak, ráadásul a filmek mindig is érdekelték a fiatalságot.

A negyedik órában a Fiatal Írók Körének tagjai, Puzsér Zsuzsanna, Bódis Attila és Paluska Zsuzsanna tartottak egy 
kis felolvasást. A kortárs irodalom jeles képviselőitől olvastunk fel verseket, vicces novellákat. Jó közönségünk volt, vi-
ta alakult ki arról, hogy a fiatalok miért nem olvasnak kortárs irodalmat, vagy egyáltalán bármit.  

Később az aula átadta a helyét a néptáncnak. Korpás György, Szűcs Katalin és a gimnázium diákjai, Gyepes Bian-
ka és Škoda Máté meséltek néptáncos múltjukról, majd táncra perdültek és megmozgatták a tanulókat is. 

Néha szélmalomharcnak tűnik az előadások szervezése, a buzgóság, de talán eléri a célját. Mert a diákok vissza-
jelzései pozitívak, hálás a közönség és élvezik az előadásokat, ami nem utolsó sorban a talpraesett és közvetlen művé-
szeknek is köszönhető. A diákönkormányzat és a gimnázium a szórakozási lehetőségek mellett a jövőben is hasonlóan 
színes programokkal szeretné szélesíteni a fiatalok látókörét.

Paluska Zsuzsanna
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145 évvel ezelőtt történt

a kormányfő
„Ha a közjóról van szó, akkor nem szabad provinciális 
szempontoknak hódolni, mert különben lehet ugyan  

az ember hazafi, de sohasem jó hazafi.” 

(Gróf Andrássy Gyula)

Miután az esztergomi 
bíboros-hercegprímás és a 
nádorhelyettes a király fe-
jére tette a Szent Koronát, 
a nádorhelyettes, aki 1867. 
február 17-étől Magyaror-
szág miniszterelnöki tisz-
tét is betöltötte, a budavári 
Mátyás-templom presbité-
riumának közepére lépett, 
és elkiáltotta magát: „Éljen 
a megkoronázott király!” 

Ferenc József és Erzsébet megkoronázása
(Tull Ödön másolata Eduard Engerth festményéről)

Csíkszentkirályi és krasz
nahorkai gróf Andrássy Gyu
la 1867. június 8án azt az im
már magyar királynak koro
názott Ferenc Józsefet éltet
te, akinek hadbírósága őt – 35 
társával egyetemben – kötél 
általi halálra és teljes vagyon
elkobzásra ítélte. Mivel az el
ítélteket azok távolléte mi
att ténylegesen felakasztani 
nem lehetett, a kivégzést jel
képesen hajtották végre 1851. 
szeptember 22én: a „lázadók” 
neveit krétával egyegy feke
te táblára írták fel, s a táb
lákat a pesti Újépület udva
rán felállított bitófákra sze
gezték. Andrássy sorsában 
olyan illusztris személyisé
gek osztoztak, mint például 
Kossuth Lajos, Teleki László, 
Batthyány Kázmér, Mészá
ros Lázár, Szemere Bertalan, 
Mednyánszky Cézár, Táncsics 
Mihály.

 Vajon hogyan történhetett, 
hogy a korábban kibékíthe
tetlennek látszó ellenségekből 
közel két évtized múltán szö
vetségesek lettek? Ennek meg
értéséhez felvillantjuk Andrássy 
Gyula politikai pályafutásának 

főbb állomásait, illetve a kor
szak fontosabb történelmi ese
ményeit.

Az Andrássy család legré
gibb őse a hagyomány szerint 
már István király udvarában 
serénykedett. Ám az első biztos 
családtörténeti adat az, hogy 
1569ban Andrássy Márton 
Erdély akkori urától, János 
Zsigmondtól birtokba kapta 
Csíkszentkirályt, Péter nevű fia 
pedig valamivel később Rudolf 
királytól Krasznahorka kapi
tányságát és birtokát nyerte el. 
A 17. században a család már 
bárói rangot vívott ki magának, 
majd 1779ben Mária Terézia 
Andrássy Károly kamarásnak 
és tábornoknak grófi címet 
adományozott. A grófi rangra 
emelt főúr unokája, aki szintén 
az Andrássy Károly nevet visel
te, 1819ben feleségül vette az 
ország egyik leggazdagabb úr
hölgyét, Szapáry Etelkát. A há
zasság révén az Andrássy család 
címeihez immár jelentős birto
kok is társultak. A korábban 
megszerzett Csíkszentkirály, 
Karsznahorka és Betlér mel
lett az Andrássyak maguké
nak tudhatták Tőketerebest, 
Tiszadobot, valamint az erdélyi 
Dubrint is. Andrássy Károly az 
1820as években indult liberá
lis ellenzéki mozgalom ismert 
tagja volt. A Szapáry Etelkával 
kötött házasságából egy lánya, 
Kornélia, továbbá három fia: 
Manó, Gyula és Aladár szü
letett. Később mindhárom fiú 

belekerült a magyar politikai 
élet vérkeringésébe. Közülük a 
legnagyobb ismertséget Gyula 
vívta ki magának. 

Andrássy Gyula első poli
tikai felszólalását 1844 őszén 
Zemplén megye közgyűlésén 
mondta el. 1845–46ban cik
kei jelentek meg a Kossuth 
utáni Pesti Hírlapban. 1847 
őszén Lónyai Gáborral együtt 
Zemplén megye országgyű
lési követének választották. 
Az utolsó reformországgyű
lésen Kossuth Lajos legköze
lebbi köréhez tartozott. 1848. 
március 15én tagja volt a ma
gyar országgyűlés Bécsbe uta
zó küldöttségének, amely el
érte gróf Batthyány Lajos mi
niszterelnökké történő kineve
zését. Az „áprilisi törvények” 
szentesítése után István ná
dor Zemplén megye főispán
jának nevezte ki Andrássyt. A 
PestBudán megnyíló népkép
viseleti országgyűlésen a fel
sőház tagjaként vett részt; fel
szólalásaival mindig a Batthyá
nykormány politikáját támo
gatta. 1848 szeptemberétől 
részt vett a szabadságharc csa
táiban. Ott volt a pákozdi győ
zelemnél és a schwechati vere
ségnél is. A decemberi osztrák 
betörés után rövid ideig Zemp
lén megyében tartózkodott. 
1849. április 6án viszont már 
Görgey seregeivel nyomult Pest 
felé. A függetlenség kimon
dása után megalakult Szem
erekormány külügyminiszteAz Andrássy-kormány
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re, Batthyány Kázmér Isztam
bulba küldte, hogy a Portánál 
elérje az oszmán fennhatóság 
alatt álló román fejedelemsé
gekbe kiszorított császári és ki
rályi csapatok katonáinak törö
kök általi lefegyverzését. An
nak ellenére, hogy a török kor
mány nem ismerte el Magyar
ország diplomáciai képviselő
jének, nem utasították ki a bi
rodalomból, sőt: meglehetősen 
élénk diplomáciai tevékeny
séget fejthetett ki a török fő
városban. Itt érte a szabadság
harc bukásának híre. Az Osz
mán Birodalomban egyre több 
magyar emigráns talált ideig
lenesen menedéket. Ausztria 
és Oroszország erőteljesen kö
vetelte ezek kiadatását. Török
országban az emigránsok tal
pa alatt egyre jobban égett a ta
laj. A diplomáciai szempontból 
kellemetlen helyzetbe került 
Porta sugalmazására néhányan 
áttértek az iszlám hitre, máso
kat – Kossuthot is – KisÁzsi
ába internáltak. Andrássy egyik 
csoportba sem tartozott. 1849. 
november 25én Isztambulból 
Párizsba utazott. Egy ideig tar
totta a kapcsolatot a különböző 
emigráns csoportokkal, majd az 
50es évek közepén visszahú
zódott a politikától. London
ban tanulmányokat folytatott, 
Párizsban az előkelő szalonokat 
látogatta. Mivel a korszak férfi 
szépségideáljai közé tartozott, 
ekkor ragasztották rá hódolói 
a „le beau pendu de 1848”, va
gyis „1848 szép akasztottja” el
nevezést. Párizsban ismerke
dett meg az erdélyi származá
sú Kendeffy Katinkával, akit 
1856ban a francia fővárosban 
feleségül vett.

1857ben Ferenc József
től amnesztiát kapott, letette 
a hűségesküt az uralkodóra, és 
feleségével visszatérhetett Ma
gyarországra.

Az 1850es évek végén a 
szabadságharc leverése után 
konstruált neoabszolutizmus 
eresztékei már recsegtekro
pogtak. A osztrákfrancia
piemonti háborúban elszenve
dett vereség után Ferenc József 
kiadta az Októberi Diplomát, 

melynek következtében fel
pezsdült a magyarországi po
litikai élet. Az 1861 tavaszán 
összehívott országgyűlésre 
Andrássy Gyula Zemplén me
gye képviselőjeként érkezett. 
A „felirat” vagy „határozat” vi
tájában a Deák Ferenc vezette 
mérsékeltebb Felirati Párthoz 
csatlakozott. Az országgyűlés 
feloszlatása után is „a haza böl
cse” köré csoportosulók egyik 
legfontosabb tagja maradt. A 
négy évvel később összehívott 
országgyűlésen a képviselőház 
alelnöke lett. 

A magyar politikai elit azon 
része, amelyik ekkorra már le
számolt a magyar függetlenség 
gondolatával, egyre intenzí
vebben dolgozott a kiegyezés 
megvalósításán. Ebben az idő
ben találkozott Andrássy Gyu
la többször is Erzsébet király
néval. A suttogó propaganda 
szerint az akkor 28 éves Sisi és 
a 42 éves Andrássy között sze
relmi viszony alakult ki, ám erre 
vonatkozólag a mai napig sem
milyen bizonyíték nem került 
elő. Kétségtelen, hogy a király
né és a gróf kölcsönösen szim
patizáltak egymással, mi több: 
levelezést is folytattak – titok
ban. Ám a levelezés tárgya fő
leg a kiegyezés volt, amelynek 
eléréséhez Andrássy Erzsébet 
segítségét kérte. A „Laura” ál
néven írt leveleket Sisi társal
kodónője, Ferenczy Irma révén 
kapta meg. A kiegyezéshez a 
döntő lökést azonban az 1866
os poroszosztrák háborúban 
elszenvedett osztrák vereség 
adta meg. Bár még hosszú tár
gyalások folytak a felek között 
a közös ügyekről, illetve a ma
gyar kormány kinevezéséről, 
1867. január 9én kölcsönös 
kompromisszumokat követően 
megszületett a megegyezés.

Miután Deák, aki a magyar 
oldalon a legtöbbet és a leg
szisztematikusabban dolgozott 
a kiegyezés megvalósulásáért, a 
létrejövő rendszerben ország
gyűlési képviselőségen túl sem
milyen pozíciót nem vállalt, 
maga helyett megbízható párt
társát, Andrássy Gyulát javasol
ta kormányfőnek. Ferenc József 

1867. február 17én Andrássyt 
kinevezte a dualizmus kora első 
miniszterelnökének.

A kilenc tagot számláló 
kormányban Andrássy a mi
niszterelnöki poszt mellett a 
honvédelmi tárcát is birtokol
ta. A kormány további tagjai a 
magalakuláskor: Wenckheim 
Béla belügyminiszter, Lónyai 
Menyhért pénzügyminisz
ter, Horváth Boldizsár igaz
ságügyminiszter, Festetics 
György a király személye körü
li miniszter, Eötvös József val
lás és közoktatási miniszter, 
Gorove István földművelés, 
ipar és kereskedelemügyi mi
niszter, Mikó Imre közmunka 
és közlekedésügyi miniszter, 
Bedekovich Kálmán horvát
szlavóndalmát tárca nélkü
li miniszter. A kormány tagja
it Festetics és Bedekovich kivé
telével a Deák Párt adta.

A négy évig (1867–1871)
hivatalban levő Andrássy Gyula 
kormánya a dualizmus korának 
legsikeresebb kormányai közé 
tartozott. Kormányzását még 
áthatották az 1848as eszmék. 
Andrássy az alkotmányosság és 
a parlamentarizmus elkötele
zett híve volt, és ez kormányza
ti módszereiben is tükröződött. 
Kormányzati eredményei közé 
tartozott a közigazgatás kor
szerűsítése, amelyben egyaránt 
jelen voltak a centralizmus és 
az önkormányzatiság elvei; az 
1848ban elfogadott válasz
tójog újbóli életbe léptetése; a 
magyarhorvát kiegyezés meg

valósítása; Magyaroszág és Er
dély uniójának ismételt eléré
se; a kisebbségi és a népiskolai 
törvények elfogadása; a korsze
rű jog és igazságszolgáltatási 
rendszer létrehozása. 

Természetesen, az ő tevé
kenysége sem volt teljesen ma
kulátlan: a nemzeti elfogultság 
tőle sem állt távol. A korszel
lemhez igazodva nem ismerte 
el az országban élő nemzetisé
gek kollektív jogait – ugyanak
kor hirdette: Magyarországon 
csak egyetlen politikai nemzet 
létezik – a magyar. Ez a szem
lélet már kormányzása idején is 
nemzetiségi feszültségek tápta
laja volt. Jelentős szerepet ját
szott abban is, hogy meghiúsult 
a csehek trializmusra irányuló 
törekvése. 

Amikor az OsztrákMa
gyar Monarchia az 1870es 
évek elején súlyos külpoliti
kai válságba került, Andrássy 
Gyulát bízták meg a közös kül
ügyminisztérium vezetésével. 
1871–1879 között töltötte be 
ezt a fontos posztot. S ahogy 
korábban a budai Sándorpalo
tában, a bécsi Ballhausplatzon 
sem vallott szégyent.   

Pelle István
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A helytörténet tanítása szer-
ves részét képezi a Tarzcy Alapis-
kola oktatási programjának. Az is-
kola nemcsak az oktatási-nevelési 
programjába építette be a helyi ér-
tékek felismerését és megőrzését cél-
zó tevékenységeket, hanem a törté-
nelem tananyagába is szervesen be-
illesztette a régióismeretet.  Hetény 

Ipolysági gimisek sikere  
Balassagyarmaton

A vetélkedő témája egyrészt 
az 1919-es “csehkiverés”, amikor 
a balassagyarmatiak kiűzték a vá-
rosból a megszálló cseh katoná-
kat (2005-ben Balassagyarmat-
nak a Civitas Fortissima – A leg-
bátrabb város címet adományoz-
ta az Országgyűlés), másrészt az 
1848–49-es forradalom és sza-
badságharc volt.

A vetélkedőt – amely a vá-
rosháza dísztermében zajlott le 
– Medvácz Lajos, Balassagyar-
mat polgármestere és Balla Mi-
hály országgyűlési képviselő nyi-
totta meg. A verseny első része 

kétórás, igényes írásbelivel kez-
dődött, majd szóbelivel folytató-
dott. A délutáni órákban két ér-
tékes előadást hallgathattak meg 
a diákok és felkészítő tanáraik. 
Csach Gábor alpolgármester Ba-
lassagyarmat törénetét ismertet-
te, majd Tyekvicska Árpád, a Nóg-
rád Megyei Levéltár igazgatója  
részletes áttekintést adott az első 
világháború utáni helyzetről és az 
1919-es balassagyarmati esemé-
nyekről.

Az előadások után következett 
a várva várt eredményhirdetés. A 
dobogó legfelső fokán az Ipolysá-

gi Magyar Tanítási Nyelvű Gimná-
zium Gyebnár Gábor, Tóth Gábor, 
Zahorec Zsolt összetételű csapa-
ta  végzett, megőrizve ezzel tava-
lyi elsőségét. Szép eredményt ért 
el a további két felvidéki csapat is, 
hisz az ipolysági egyházi gimná-
zium a 3., a dunaszerdahelyi ma-

gángimnázium pedig a 6. helyet 
szerezte meg. 

A nagyszerű eredményhez 
gratulálunk, és további sok sikert 
kívánunk az ifjú gimnazista törté-
nészeknek!

Tóth Tibor felkészítő tanár

2012. január 27-én Balassagyarmaton immár negyedik 
alkalommal került megrendezésre a Civitas Fortissima 
Történelmi Vetélkedő, amelyen hét balassagyarmati kö-
zépiskola és három felvidéki gimnázium (az ipolysági 
egyházi, a dunaszerdahelyi magán- és az ipolysági állami 
gimnázium) csapatai vettek részt.

A helytörténet tanítá-
sa a hetényi Tarczy Lajos 
Alapiskolában

egyébként amúgy is bővelkedik „kin-
csekben”.  Területén 30 helyen vé-
geztek ásatásokat, melyeket  a köny-
nyebb áttekinthetőség kedvéért 10 
lokalitásra osztottak fel a régészek. 
Ebben az esztendőben lesz épen 100 
éve, hogy megjelent egy Hetényen 
talált régészeti lelet (bronz kés, me-
lyet szőlő ültetéséhez használtak) hi-
vatalos leírása id. Alapi Gyula jóvol-
tából, aki 1909–1935 között végzett 
ásatásokat Hetényen.  Ennek az ese-
ménynek apropójából az iskola és a 
Duna Menti Múzeum munkatársai 
(Deminger Hajnalka és Gere Marek) 
egy közös kis programot szervezett 
az iskola felső tagozatos diákjai szá-
mára. Felkértük Ratimorsky Piros-
ka régészt, hogy meséljen az 1970-es 
években általa vezetett ásatásokról és 
az előkerült kelta leletekről. A múze-

um munkatársai egy kis kiállítással 
lepték meg nemcsak a diákokat, de 
a pedagógusokat is. Néhány tárgy-
ra, leletre rácsodálkozhattunk! Iga-
zi nagy élmény volt látni a földünk-
ben rejtőzködött múltat. Úgy gon-
doljuk, ha itt születtünk és élünk, 
a gyökereink ösztönöznek környe-
zetünk alaposabb megismerésére. 
Identitástudatunk lesz az a megtartó 
erő, amely támaszt nyújt majd a ne-
héz élethelyzetekben, s visszahoz fi-

atalt és időset, ha másfelé visz is az 
életútja. Akarva-akaratlanul szemé-
lyiségünk, gondolkodásunk, élet-
módunk meghatározója lehet és 
lesz. Ezért fontos a hely történeté-
nek ismerete.

Köszönjük Ratimorsky Piros-
kának, Deminger Hajnalkának és 
Gere Mareknak, hogy segítségünk-
re voltak falunk történetének jobb 
megismerésében.

Rancsó Andrea

A Duna Menti Múzeum munkatársai egy kis kiállítással 
lepték meg az iskolát

Néhány leletre rácsodálkoztunk!

A tavalyi elsőségét megőrző győztes csapat felkészítő tanárukkal
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Történelem a gimnáziumok és a középiskolák 
1. osztálya számára

A tankönyvet a következő 
szempontok szerint vizsgáltuk és 
bíráltuk:
•	 a	belső	szerkezeti	elrendezés
•	 tartalom
•	 térképek,	ábrák
•	 források	és	feladatok

1. A könyv belső szerkezeti el-
rendezése visszalépés az egyre in-
kább teret hódító, nagyformátu-
mú könyvekhez képest, amelyek-
nek az előnye, hogy a törzsszö-
veg mellett párhuzamosan jelen-
nek meg források, statisztikai ada-
tok és ábrák. A korábban haszná-
latos történelemkönyvekhez ha-
sonlóan merev szerkezetű, az álta-
lános iskolákban nagyon jól bevált 
tankönyvekhez képest konzervatí-
vabb, szinte szigorúan a törzsszö-
vegre összpontosító. Az első rész-
nek a tanterv alapján az őskortól 
a 18. századig kell eljutnia – felál-
dozva az ókorra szánt órákat, ame-
lyek éppen a diákság kedvelt témá-
it tárgyalják (pl. Egyiptom) A görög 
és római témák az antik műveltsé-
get alapozzák meg az irodalom-
mal együtt. Itt is csökkent a ráfordí-
tott órák száma, kiszakítva környe-
zetéből a demokrácia történetét és 
a hellenizmust. Márpedig az újko-
ri kultúra sok megnyilvánulása ép-
pen az antikvitáson nyugszik. Eb-
ben a tekintetben maga a tanterv 
hibás, a könyv csak parancsot telje-
sít. Formailag és tartalmát tekintve 
is visszalépést jelent.

2. A tartalom vizsgálata során 
alapvető hiányosságokat fedez-
tünk fel. A közös történelem vizs-
gálatában aránytalanul kevés he-
lyet kap a magyar történelem, 
így hiányzik a magyar őstörténet, 
Szent László és Könyves Kálmán 
uralkodása, a tatárjárás és az oligar-
chák időszaka, a Hunyadiak török-
ellenes küzdelmei, a Nándorfehér-
vár melletti jelentős diadal, a Jagel-
lók kora szintén hiányzik, s a mér-
földkőnek számító mohácsi csa-
ta is csak egy mondattal – de mi-
lyennel! – szerepel. Hiányos a há-
rom részre szakadt ország történe-
te, Erdély jellemzése, de a törököt 
mintha ki sem űzték volna – mert 

A Pedagógusszövetség felkérésére, a Selye János Gimnázium történelemtanáraiként, szakmai szem-
pontból vizsgáltuk meg, megfelel-e a felvidéki magyar diákok oktatására, identitástudatának erősítésé-
re a címben jelzett tankönyv.

a könyvből nem tudjuk meg, mi is 
történt a 17. századi Magyarorszá-
gon! Ezek után ne is csodálkozzunk 
azon, hogy Rákóczi szabadsághar-
ca is mellékes, s az 1711 utáni idő-
szak is hanyagul kezelt téma.

Ám fontosnak találta a szer-
ző, hogy Mátyás idején szlovakizált 
cseh nyelvet használtak, Mohács 
idején bányászfelkelés zajlott Besz-
tercebányán, a reformáció és ellen-
reformáció mozgalma mintha csak 
a mai Szlovákia területén zajlott 
volna le, Bocskai szinte egész Szlo-
vákiát elfoglalta, Rákóczival szem-
ben Jánošík személye komoly te-
ret kap. 

Mindezekből is kiviláglik, hogy 
a magyar diákok ebből a tankönyv-
ből nem ismerhetik meg őseik 
múltját, hiszen a könyv szinte su-
gallja, hogy az események csak 
a mai Szlovákia területén, csak a 
szlovák személyiségek körül fo-
rogtak, s ha magyarul tanulhatjuk 
is történelmünket, annak nagy ré-
szét hivatalosan is kihúznák a tan-
anyagból. Természetesen ha  sza-
kos tanítja a történelmet, felfedezi 
a súlypontok alattomos kiradírozá-
sát, a nem szakos valószínűleg nem 
észleli ezt – tisztelet a kivételnek. 
A szövegben használt csúsztatá-
sok egyenesen azt sugallják, hogy 
kezdettől fogva létezett egy ilyen-
olyan  – talán Erdélyhez hasonló – 
önállósággal és múlttal rendelkező 
Szlovákia („Szlovákia területét vég-
legesen a történelmi Magyaror-
szághoz csatolta” – 130. old., vagy 
a mai Szlovákia területi közigazga-
tási felosztása – 137. old.). Bizonyos 
helyeken azt hinné a tájékozott ol-
vasó, hogy a könyv írója vagy a for-
dító nem ismeri pontosan a tör-
ténelmi eseményeket (arra gon-
dolni sem merek, hogy szándéko-
san akarná lejáratni a magyarokat): 
Moháccsal kapcsolatban írja, hogy 
a katonák egy része megszökött a 
csatamezőről (146. old.). 

3. Ugyanezt támasztják alá a 
könyvben használt térképek is. 
Nem az első alkalom, hogy a térké-
pek feliratait nem fordítják le. Egy-
részt ez is felháborító, de a szlo-
vák kontinuitás alátámasztásaként 
használt Szlovákia-térképek is ko-

moly csúsztatások eredői. Nyil-
ván létezik egy fehérorosz vagy 
ukrán példa, ahol mindenképpen 
igazolni kívánja egy kis nemzet az 
ősi múltját. Kezdve Samo birodal-
mának merész térképével (110. ol-
dal), ahol úgy vannak határok be-
jelölve, hogy valójában semmilyen 
kézzel fogható információ nem lé-
tezik az állam hollétéről. Egyre nö-
vekszik Szvatopluk birodalma is  
(119. o.), Magyarország felosztása 
pedig külön megér egy kis figyel-
met (130. o.) A 172. oldalon lévő 
térkép pedig egyenesen hibás! A 
térképeken bejelölt helyek is el-
gondolkodtatóak: Nitriansko hatá-
rai, Budapest anakronizmusa, Gyu-
lafehérvárt inkább latinul írják ki, 
nehogy magyar néven nevezze va-
laki. Bratislava pedig már szinte ter-
mészetes jelenség a térképeken. 

A 234. oldalon lévő Szlovákia-
térkép a vallási központok bemu-
tatásával foglalkozik, de a történel-
mi Magyarország egységes vallási 
megosztottságát nem találja fon-
tosnak. 

4. Fontos szerepet játszanak az 
etnikai megoszlásról szóló adatok, 
de azt már nem tartották fontos-
nak a szerzők, hogy honnan vették 
ezeket. Bár becsült adatokról van 
szó, kíváncsi lennék a forrásra. Egy-
részt azért, mert a mai Szlovákia te-
rületéhez kapcsolhatók, ami külön 
érdekesség. Arról nem is beszél-
ve, hogy az első pontos felmérés-
re csak II. József idején került sor! 
Elgondolkodtató, hogy „területün-
kön a szlovák etnikum volt túlsúly-
ban. Velük együtt magyarok is éltek 
itt” – de szűkszavú azzal kapcsolat-
ban, melyik területről van szó. Tény, 
hogy a Kárpát-medence sosem 
volt etnikailag homogén, de a fenti 
állítások és adatok nem állják meg 
a helyüket (148. old.). 

A nemzetiségi viszonyok isme-
retében nem könnyű bizonyos fel-
adatok megoldása sem. Erre pél-
da a 150. oldal 3. feladata, ahol va-
lószínűleg egy etnikai határ meg-
húzását várja el a könyv írója, de 
ez a statisztikai adatok hiánya mi-
att megint manipulálható. Ráadá-
sul a németség elhelyezkedése mi-
att a feladat megoldásában eleve 

hibát is feltételezhetünk, ugyanis a 
városok lakosságát túlnyomó rész-
ben ők alkották. 

A források terén szintén hiány-
érzetünk támadt. Sok esetben alap-
dokumentumok hiányoznak a tan-
könyvből, ezeket másod- illetve 
harmadrendű fontosságú források-
kal helyettesítették. A magyar tör-
ténelmi törzsszöveg hiányosságá-
ból adódik, hogy a fontos források, 
amelyekre hivatkozni lehetne, vagy 
elemezhetnénk, nem kaptak he-
lyet a könyvben. A projektfelada-
tok jelentenek újdonságot a könyv-
ben, de egy-kettő ezek közül is kü-
lön figyelmet érdemel (154. o., 257. 
o). Véleményünk szerint a tankönyv 
nem attól lesz modern, hogy feltün-
tet ilyen feladatokat, hanem attól, 
hogyan tudja az órába beilleszteni, 
hogy az óra gondolatmenete, a cél-
kitűzések megvalósuljanak. Ebben 
az esetben a tanár ügyességén, ru-
galmasságán is nagyon sok múlik. A 
módszer önmagában jó lehet, de ez 
nem elég ahhoz, hogy az óra sikeres 
legyen.

Mindent egybevéve a könyvet 
semmiképpen sem ajánljuk a ma-
gyar középiskolák részére, mert sem 
tartalmilag, sem formailag nem felel 
meg elvárásainknak. A szövegek ki-
zárólag szlovák szempontból vizs-
gálják a témákat, sok esetben ma-
nipulált módon, így még a szlovák 
tanulóknak sem javasoljuk. A könyv 
születése mögött egy olyan törek-
vést vélünk felfedezni, ami a szlo-
vák és magyar közösség közeledé-
sét úgy kívánja megoldani, hogy az 
utóbbi ne ismerje meg valódi múlt-
ját, helyette egy manipulált verziót 
kapva hosszútávon hajlandó legyen 
identitását feladni.  

Az ilyen tankönyvön nevel-
kedett középiskolások nem lesz-
nek képesek magyar egyetemeken 
helyt állni, történelemtanárként új 
generációkat okítani a nemzeti tör-
ténelemre, ezáltal az érdeklődést 
felkelteni múltunk iránt. Pedig meg-
maradásunk egyik feltétele valódi 
történelmünk ismerete.

Deák Irén és Elek József

Michal Bada–Anna Becková–Branislav Krasnovský–
Ján Lukačka–Mária Tonková: Történelem a gimná-
ziumok és középiskolák 1. osztálya számára, SPN 
Bratislava, 2011.
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Mi is ott voltunk  
Magyar Kultúra Napja – 2012

„Oh jól vigyázz, mert anyád nyelvét bízták rád  
a századok S azt meg kell védened. Hallgass reám.  

Egy láthatatlan lángolás
Teremté meg e nagy világot s benned az lobog. 

Mert néked is van lángod: Szent e nyelv! 
S több kincsed nincs neked! 
Oly csodás nyelv a magyar.  

Révület fog el, ha rágondolok is.“
(Füst Milán: A magyarokhoz)

1989-től január 22-e a Ma-
gyar Kultúra Napja. 1823-ban 
ezen a napon fejezte be Kölcsey 
Ferenc nemzeti imánk, a Him-
nusz írását. A Palóc Társaság ez 
éven 16-ik alkalommal hirdette 
meg a MAGYAR KULTÚRA NAP-
JA alkalmából azt az esszéíró pá-
lyázatot, amelynek célja a diákok 
magyarságtudatának elmélyíté-
se, a szülőföld iránti szeretet erő-
sítése, és nem utolsósorban az 
anyanyelvi képességek fejleszté-
se. A pályázó diákok tíz témából 

Alapiskolás III. helyezettek, Krompasky Kristóf balról az első

Iskolánk, a tornai alapiskola tanulói immár harma-
dik alkalommal kapcsolódnak be a Palóc Társaság által 
meghirdetett esszéíró versenybe.

választhattak, melyek az anya-
nyelv szépségéről, hagyománya-
inkról, a család szerepéről, a ha-
zai táj szépségéről, magyarság-
tudatunk témakörökből lettek 
merítve.

Iskolánkból kilenc diák küld-
te be pályázatát, Pogány Nóra és 
Balázs Éva pedagógusok felké-
szítésével. Fecske Péter VIII. A és 
Molnár Krisztina IX. A osztályos 
tanulók munkáját dicsérő okle-
véllel és értékes könyvekkel jutal-
mazták, Krompasky Kristóf VII. A 

osztályos tanuló Úton, útfélen – 
a hazai táj szépségeiről és meg-
becsüléséről szóló pályázatával  
3. helyezést ért el. Jutalma a tar-
talmas és értékes könyvek mellett 
ingyenes nyári táborozás Eszter-
gomban.  Az ünnepélyes ered-
ményhirdetésre 2012. január 22-
én került sor Budapesten a Ma-
gyarság Háza Corvin termében.

Csodálatos élményben volt 
részünk az egész Kárpát-meden-
cét magába foglaló ünnepségen.

Az ünnepséget Z. Urbán Ala-

dár, a Palóc Társaság elnöke nyi-
totta meg. Lezsák Sándor, a Ma-
gyar Országgyűlés alelnöke, a 
rendezvény fővédnöke üdvöz-
lő beszédében kiemelte a Pa-
lóc Társaság magyarságmegtar-
tó tevékenységét, és arra kérte a 
résztvevő diákokat, hogy marad-
janak hűek anyanyelvükhöz.

Örülünk, hogy iskolánk hír-
neve diákjaink által eljutott Buda-
pestre is.

Balázs Éva igazgatóhelyettes, 
Torna

Szlovákiai magyar tanítási nyelvű iskolák, 
ahol több mint 10 gyerekkel csökkent a beiratkozók száma

 

Szlovákiai magyar tanítási nyelvű iskolák, ahol több mint 10 gyerekkel csökkent a beiratkozók száma 

Az iskola neve Helységnév 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13

Az 
elmúlt 3 

év 
átlaga 

Az idei év és 
a múlt évek 

közötti 
különbség  

Változás a 
2012-es 

beiratkozás és 
az utóbbi 3 év 
átlaga között 

%-ban 
MTNY Alapiskola Várkony - Vrakúň 18 22 22 7 20,67 -13,67 -66,1 
MTNY Alapiskola Alistál - Dolný Štál  22 19 21 8 20,67 -12,67 -61,3 
MTNY Alapiskola Kürt - Strekov 18 14 14 3 15,33 -12,33 -80,4 
MTNY Alapiskola Nyárasd - Topoľníky 28 31 26 16 28,33 -12,33 -43,5 
MTNY Alapiskola 1.-4. évf.  Radnót - Radnovce 22 22 26 12 23,33 -11,33 -48,6 
Czuczor Gergely MTNY Alapiskola Érsekújvár - Nové Zámky 46 47 45 35 46,00 -11,00 -23,9 
MTNY Alapiskola Perbete - Pribeta 15 22 13 6 16,67 -10,67 -64,0 
MTNY Alapiskola, Eötvös utca Komárom - Komárno 65 68 57 53 63,33 -10,33 -16,3 
MTNY Alapiskola Fülek - Fiľakovo 63 65 67 55 65,00 -10,00 -15,4 
MTNY Alapiskola Pelsőc - Plešivec 17 13 20 7 16,67 -9,67 -58,0 
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A magyar tanítási nyelvű és a közös igazgatású alapiskolák magyar osztályainak
beiratkozási eredményei Szlovákiában járásonként 2012-ben

Szlovákiai magyar tanítási nyelvű iskolák, 
ahol több mint 10 gyerekkel növekedett a beiratkozók száma

A magyar tanítási nyelvű és a közös igazgatású alapiskolák magyar osztályainak 

beiratkozási eredményei Szlovákiában járásonként 2012‐ben 

  Járás 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 Az elmúlt 3 
év átlaga 

Az idei év és a múlt 
évek átlaga közötti 

különbség  

Változás a 2012-es 
beiratkozás és az 
utóbbi 3 év átlaga 

között %-ban 

1 
Pozsony és pozsonyi  járás 
összesen 32 36 35 36 34,3 1,7 4,9 

2 Szenci járás összesen 33 34 42 29 36,3 -7,3 -20,2 

3 Dunaszerdahelyi járás összesen 759 768 768 748 765,0 -17,0 -2,2 

4 Galántai járás összesen 215 223 206 225 214,7 10,3 4,8 

5 Komáromi járás összesen 618 564 581 596 587,7 8,3 1,4 

6 Lévai járás összesen 174 169 161 157 168,0 -11,0 -6,5 

7 Nyitrai járás összesen 22 14 15 24 17,0 7,0 41,2 

8 Érsekújvári járás összesen 359 314 304 281 325,7 -44,7 -13,7 

9 Vágsellyei járás összesen 110 104 128 117 114,0 3,0 2,6 

10 Losonci járás összesen 181 195 193 181 189,7 -8,7 -4,6 

11 Nagyrőcei járás összesen 84 113 115 116 104,0 12,0 11,5 

12 Rimaszombati járás összesen 478 459 465 486 467,3 18,7 4,0 

13 Nagykürtösi járás összesen 38 47 35 30 40,0 -10,0 -25,0 

14 Kassai járás összesen 122 142 113 128 125,7 2,3 1,9 

15 Nagymihályi járás összesen 117 92 105 128 104,7 23,3 22,3 

16 Rozsnyói járás összesen 114 107 111 97 110,7 -13,7 -12,3 

17 Tőketerebesi járás összesen 205 171 182 203 186,0 17,0 9,1 

  Összesen 3 661 3 552 3 559 3 582 3590,7 -8,7 -0,2 

 

 

Szlovákiai magyar tanítási nyelvű iskolák, ahol több mint 10 gyerekkel növekedett a beiratkozók száma 

Az iskola neve Helységnév 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13

Az 
elmúlt 3 

év 
átlaga 

Az idei év és 
a múlt évek 

közötti 
különbség  

Változás a 
2012-es 

beiratkozás és 
az utóbbi 3 év 
átlaga között 

%-ban 

Vámbéry Ármin MTNY Alapiskola  
Dunaszerdahely - Dun. 
Streda 56 70 66 94 64,00 30,00 46,9 

MTNY Alapiskola 
Királyhelmec - Kráľ. 
Chlmec 43 32 44 65 39,67 25,33 63,9 

Alapiskola - Zákl. škola  / Harmac - Chrámec, 
kih.o./ Rimaszécs - Rimavská Seč 30 40 38 55 36,00 19,00 52,8 
MTNY Alapiskola Naszvad - Nesvady 11 8 13 29 10,67 18,33 171,9 
MTNY Alapiskola és Óvoda Nádszeg - Trstice 26 24 18 36 22,67 13,33 58,8 
Kazinczy Ferenc MTNY Alapiskola Tornalja - Tornaľa 54 71 77 80 67,33 12,67 18,8 
MTNY Alapiskola és Gimnázium Szepsi-Moldava n.Bodvou 58 65 43 68 55,33 12,67 22,9 
Základná škola - Alapiskola Deregnyő - Drahňov 13 7 12 23 10,67 12,33 115,6 
Marianum MTNY Egyházi Alapisk. és Óvoda Komárom - Komárno 30 24 20 36 24,67 11,33 45,9 
MTNY Alapiskola Marcelháza - Marcelová 22 10 27 31 19,67 11,33 57,6 
Széchenyi István MTNY Alapiskola és Óvoda Felsőszeli - Horné Saliby 7 15 14 23 12,00 11,00 91,7 
Arany János MTNY Alapiskola Ekecs - Okoč 36 32 41 47 36,33 10,67 29,4 
Jókai Mór MTNY Alapiskola Komárom - Komárno 63 58 63 72 61,33 10,67 17,4 
 

 

Az elmúlt években megszűnt magyar tannyelvű iskolák beiratkozási statisztikái 

Járás Település 
Beíratott elsősök száma 

2009/10 2010/11 2011/12 2012/13

Szenc Gútor - Hamuliakovo  0 0 0 0 

Dunaszerdahely 

Medve - Medveďov  5 0 0 0 
Patonyrét - Potônske Lúky  0 0 0 0 
Gomba - Hubice 0 0 0 0 
Csákány - Čakany 0 0 0 0 

Komárom 
Komáromfüss - Trávnik  0 0 0 0 
Füzes - Vrbová 0 0 0 0 

Léva 

Felsőszemeréd - H.Semerovce 0 0 0 0 
Garamszentgyörgy-Jur nad Hr. 0 0 0 0 
Alsószemeréd - D. Semerovce  0 0 2 0 
Ipolypásztó - Pastovce 4 0 0 0 
Ipolyfödémes - Ipelské Úlany 0 0 0 0 

Vágsellye Vághosszúfalu - Dlhá nad V. 0 0 0 0 
Losonc Sőreg - Šurice 0 0 0 0 
Nagyrőce Szárnya - Stárna 0 0 0 0 

Rimaszombat 
Rimaszombat – Rim. S. Ferenczy AI 0 0 0 0 
Runya - Rumince  0 0 0 0 
Óbást - Stará Basta 0 0 0 0 

Nagykürtös Kelenye - Kleňany  2 0 0 0 

Kassa vidék 
Abaújszina - Seňa 0 0 0 0 
Szeszta - Cestice 4 2 3 0 
Zsarnó - Žarnov  0 2 2 0 

Nagymihály Abara - Oborín 0 0 0 0 
 

Az elmúlt években megszűnt magyar tannyelvű iskolák beiratkozási statisztikái

Szerzők: Ádám Zita, Hanesz Angelika, Pék László
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Felhívás a Szlovákiai Magyar 
Pedagógusok XVIII. Országos 

Találkozójára
A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége 2012. március 
24–25-én Rozsnyón „A nevelési – tanítási – tanulási folyamat fej-
lesztése” címmel kétnapos szakmai konferencia keretében ren-
dezi meg a Szlovákiai Magyar Pedagógusok XVIII. Országos Ta-
lálkozóját. 

A konferencia fókuszában az iskolán belüli mikroszintű folyamatok 
elemzése,  a tanítási óra (tervezése, előkészítése, levezetése és értéke-
lése), a hatékony tanulásszervezés, a pedagógus szakmai kompetenci-
ái, szakmaisága (a tanár személyisége), a tantárgyi tervezés (tantárgyi 
program) áll. Az előadások a professzionalitás – innováció – együttmű-
ködés hármasában  érintik a pedagógus-kompetenciákat, azok fejlesz-
tésének lehetőségét a hatékony tanulásfejlesztés érdekében. 

A konferencia tervezett előadói: Falus Iván, Nahalka István, Lénárt 
Sándor, Mező Katalin, Knausz Imre,  Barlai Katalin, Szabó Edit, Sallai Éva, 
Monoriné Papp Sarolta, T. Parázsó Lenke.

A szombat délutáni szekcióülések témakörei: 

1.    Differenciálás a gyakorlatban 

2.    Hatékony tanulási stratégiák 

3.    Tanóradiagnosztika 

4.    Az óvodai nevelés tervezése

5.    A természettudományok oktatása a felső tagozaton és a közép-
iskolákban

6. A tanulási környezet fejlesztése (intézményvezetők részére) 

A rendezvényen kerül sor az SZMPSZ OE által meghirdetett 
tananyagfejlesztési pályázat kiértékelésére.

A konferenciára minden érdeklődő pedagógust szeretettel várnak 
a szervezők.

A jelentkezőlapot az SZMPSZ honlapjáról – www.szmpsz.sk – le-
het letölteni, illetve az SZMPSZ területi választmányok elnökeinél le-
het igényelni.

A pedagógustalálkozó részvételi díja SZMPSZ tagoknak 7 euró, 
nem tagoknak 10 euró. 

A jelentkezési lapot legkésőbb 2012. március 5-ig postán az 
SZMPSZ, P.O. BOX 49, 945 01 Komárno 1 címre, vagy elektronikusan az 
szmpsz@szmpsz.sk e-mail címre kell eljuttani. Érdeklődni lehet a kö-
vetkező telefonszámokon: 035 771 3572, 035 771 4755.

Szövetségünk érintett területi választmányai kellő számú érdek-
lődő esetén Komáromból és Dunaszerdahelyről 2012. március 23-án, 
pénteken délután autóbuszt indítanak Rozsnyóra. Az autóbusz költsé-
ge SZMPSZ tagoknak 10 euró, nem tagoknak 20 euró.

A tervezett felszállási helyek a jelentkezők lakhelye alapján: 

A Komáromból induló autóbuszra: Komárom, Érsekújvár, Ipolyság, 
Ipolybalog.

A Dunaszerdahelyről induló autóbuszra: Dunaszerdahely, Galánta, 
Vágsellye, Nyitra. 

A szervezők csak kellő számú érdeklődő esetén indítanak autó-
buszt.

Az autóbusz indulásának helyét és pontos idejét, a részvételi díj 
befizetésének módját a visszajelzésben közöljük. További  pontosított 
információt a jelentkezők írásban kapnak.

SZMPSZ OV

A Szlovákiai Magyar Pedagó-
gusok Szövetsége 2012. március 
24–25-én Rozsnyón megrende-
zi a Szlovákiai Magyar Pedagó-
gusok XVIII. Országos Találko-
zóját. A pedagógustalálkozón a 
Felvidéki Magyar Pedagógus Díj 
mellett átadásra kerül a 

Szlovákiai Magyar Pedagó-
gusok Szövetsége Díj öt kategó-
riában. 

A díjak azoknak a pedagó-
gusoknak, illetve a magyar nyel-
vű oktatást támogató személyek-
nek ítélhetők oda, akik a szlová-
kiai magyar közoktatásban kivá-
ló eredményeket értek el. 

Jelölni az alábbi kategóriák-
ban lehet: 
1. A tehetségek felkarolásáért 

és gondozásáért 

2.  Pedagógus életpálya díj 

3. Kiváló módszertani, neve-
lési, szakmai és tudomá-
nyos eredményekért 

4. A szlovákiai magyar nyel-

Felhívás a Szlovákiai Magyar 
Pedagógusok Szövetsége Díjra

vű oktatást támogató tevé-
kenységért 

5. Óvópedagógusok részére, 
kiváló módszertani és ne-
velési eredményekért 
(a kategóriát kérjük aláhúz-

ni! A jelöltet csak a kategóriák 
egyikébe lehet jelölni!) 

A díjra javaslatot tehetnek 
magánszemélyek és közösségek. 
Odaítéléséről az SZMPSZ Or-
szágos Elnöksége dönt. 

Az SZMPSZ ezúton is kéri 
tagjait, alapszervezeteit és terüle-
ti választmányait, hogy ebben az 
évben a díj odaítélésére javaslata-
ikat 2012. március 5-ig (postára 
adás dátuma, kérjük 1. osztályú 
küldeményként postára adni) 
juttassák el az SZMPSZ komá-
romi Központi Irodájába cím: 
SZMPSZ P.O.BOX 49., 945 01 
Komárno. A borítékra kérjük rá-
írni: „Jelölés”. 

A jelölést a honlapon talál-
ható formanyomtatványon kér-
jük benyújtani.

Felhívás a Felvidéki Magyar  
Pedagógus Díjra 

A díj azoknak a pedagógusoknak vagy pedagógusközös-
ségeknek ítélhető oda, akik/amelyek munkájuk során jelen-
tős nevelői-oktatói eredményeket érnek el, sikeresen alkal-
maznak célravezető pedagógiai módszereket az oktatásban, 
a tehetséggondozásban vagy a nevelés területén, akik pe-
dagógiai-közéleti tevékenységükkel példával szolgálnak kör-
nyezetük számára, akik szlovákiai magyar nemzeti közössé-
günk értékeinek gyarapításán fáradoznak. A díjra javaslatot 
tehetnek magánszemélyek és közösségek. Odaítéléséről az 
SZMPSZ Országos Elnöksége dönt. 

Az SZMPSZ ezúton is kéri tagjait, alapszervezeteit és te-
rületi választmányait, hogy ebben az évben a díj odaítélé-
sére javaslataikat 2012. március 5-ig (postára adás dátu-
ma, kérjük 1. osztályú küldeményként postára adni) juttassák 
el az SZMPSZ komáromi Központi Irodájába cím: SZMPSZ 
P.O.BOX 49., 945 01 Komárno. A borítékra kérjük ráírni: 
„Jelölés”. 

A jelölést a honlapon található formanyomtatványon kér-
jük benyújtani.

SZMPSZ OE
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Dobó István Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola,
Nagyszelmenc

“A legtöbb, amit gyermekeinknek adhatunk: gyökerek és szárnyak.” 
(Goethe)

Az iskola 2006-ban vette fel 
Dobó István nevét. A névválasz-
tás egyértelmű volt, hisz a szom-
szédos község, Dobóruszka bir-
tokosa volt az egykori egri hős. 
Dobó és a várvédők tetteit Tinó-
di Lantos Sebestyén két históriás 
énekben örökítette meg, Gárdonyi 
Géza pedig az Egri csillagok című 
regényében állított nekik emléket.

Nem akármilyen példakép 
Dobó István. Helytállásával és bá-
torságával bennünket is erre, va-
lamint összefogásra, kitartásra 
buzdít. Nekünk itt, a „végeken“ 
különösen fontos Dobó emléke, 
hisz erőt ad akkor, mikor a meg-
maradás a tét.

Iskolánk folyosóját  az Eger 
ostromát és Dobó Istvánt ábrázo-
ló képek díszítik, melyeket az egri 
Dobó István Vármúzeum ajándé-
kozott nekünk. Így az épületbe 
belépve naponta szembetaláljuk 
magunkat bátor elődeinkkel és 
történelmünk nagyszerű pillana-
taival.

Tanítványaink az Egri csil-
lagokból korábban is ismerték 
Dobó nevét, amikor azonban 
a névfelvételre készültünk, pró-
báltuk jobban megismerni válasz-
tott példaképünket. Sokat olvas-
tunk róla és koráról, s a gyerekek 
beleélték magukat a XVI. század 
hataloméhes, forrongó világába. 
A névadó ünnepséget gyönyörű 
fáklyás előadással koronázták meg 
tanulóink, s minden résztvevő el-
hitte, hogy Dobó esküjének szava-
it szívükbe vésték, s ugyanazzal a 
mély hittel és bátorsággal néznek 
a jövőbe, mint hős elődjük.

Akkor még nem tudtuk, mi-
lyen felemelő eseményeknek le-
szünk a részesei. 2008-ban ugyanis 

a régészek a dobóruszkai temp-
lom feltárása során több csont-
vázra bukkantak, mint később ki-
derült, közöttük Dobó Istvánéra 
is. Június 28-án került sor Dobó 
ünnepélyes egyházi újratemeté-
sére a dobóruszkai templomban. 
Maradványai abba a szarkofágba 
kerültek, melyet fia, Ferenc készít-
tetett édesapja számára. A szar-
kofág oldallapjai eredetiek, a híres 
fedlap viszont csak másolat. Az 
eredeti márvány sírkőlap az egri 
Dobó István Vármúzeumban lát-
ható. Az újratemetés alkalmából 
rendezett  ünnepi előadásra ta-
nulóink is lelkesen készültek, s az 
Egri csillagok című musicalből 
előadott részletekkel nagy sikert 
arattak.

Dobóruszkán minden eszten-
dőben megrendezik a Dobó István 
Emléknapokat, és ha meghívnak 
bennünket, gyerekeink és pedagó-
gusaink szívesen készítenek mű-
sort. Természetesen, részt veszünk 
a koszorúzáson is, és lerójuk ke-
gyeletünket névadónk előtt.

Persze, nemcsak a kimon-
dottan Dobó Istvánnal összefüg-
gő rendezvények bizonyítják az 
eszméi iránti elkötelezettségün-
ket. Igyekszünk a múltját ismerő 
és tisztelő, de a jövőre kellőkép-
pen felkészült nemzedéket nevel-
ni. Az iskola célja, hogy tanulóit 
a kor követelményeinek megfele-
lő tudással vértezze fel, empátiá-
ra, toleranciára nevelje. Ezért fek-
tetünk nagy hangsúlyt az oktatás 

és nevelés minőségére, a szabad-
idő helyes és hatékony kihaszná-
lására, test és lélek edzésére.

Iskolánk tanulói minden év-
ben bekapcsolódnak a tanul-
mányi versenyekbe. Részt vesz-
nek a vers- és prózamondó, a he-
lyesírási, a kiejtési, a matematika,  
a szlovák, az anyanyelvi, a föld-
rajz, a hittan, a sport- és más ver-
senyeken. A járási és kerületi szin-
tű megmérettetéseken kívül sok-
szor az országos döntőben is ott 
voltak tanulóink.

Az iskolai életet színesítik 
a szakkörök. Ám ennél sokkal fon-
tosabb szerepük is van: fejlesztik 
a személyiséget, erősítik az embe-
ri kapcsolatokat , segítenek leküz-
deni a szorongást, s mindezt úgy, 
hogy a gyerek észre sem veszi. Je-
lenleg irodalmi, számítástehnikai, 
természetjáró, mozgásos játékok, 
ének, tánc és sport szakkör műkö-
dik az iskolában.

Minden évben szervezünk 
úszótanfolyamot és erdei iskolát. 
Ez is része az egészséges életmód-
ra való nevelésnek, szélesíti a gye-
rekek látókörét, lehetőséget nyújt 
hazánk és Magyarország tájainak 
megismerésére.

Nagyon fontosnak tartjuk 
a hagyományok ápolását, ezért 
évente rendezünk kézműves-fog-
lalkozásokat és táncházat, meg-
hívjuk a téma szakavatott is-
merőit, hogy tartsanak előadást 
a gyerekeknek. Erre főként a ka-

rácsonyi játszóház és az évzáró 
rendezvények keretén belül nyílik 
alkalom. A gyerekek munkáiból 
aztán kiállítást rendezünk.

Hagyománnyá vált már a 
Dobó István Labdarúgó Torna 
megrendezése is. Ez azért is ked-
ves rendezvény számunkra, mivel 
ilyenkor nemcsak a környék isko-
láinak csapatait látjuk vendégül, 
hanem testvériskolánk, a mádi 
Koroknay Dániel Általános Iskola 
csapatát is. Ez a torna igazán szép 
példája az összetartozásnak és a 
barátságnak.

A tanévet rendszerint sport-
délutánnal fejezzük be, ame-
lyen együtt szórakozik pedagó-
gus, diák és szülő. Kiderül, hogy 
melyik község lakói a jobb focis-
ták. Bemutatót tart a rendőrség 
és a tűzoltó ság. Arcfestéstől kezd-
ve ügyességi versenyekig minden 
van, még kocsikázás is az alpolgár-
mester homokfutóján. De az egyik 
legkedveltebb „műsorszám“ két-
ségkívül az íjászat. Az íjat megfe-
szítve és a célpontra összpontosít-
va a gyerekek honfoglaló vezérek-
nek vagy törökverő várvédőknek 
képzelik magukat. És ez  jó. Hi-
szen akkor ismerik a múltunkat, 
büszkék rá, és továbbörökítik ér-
tékeit. 

“Az elődök tisztelete 
és emléküknek 

megbecsülése az alapja 
a családszeretetnek 
és egyszersmind a 
hazafiságnak is.”

(Esterházy Péter)

Berczik Erzsébet

Nagyszelmenc község a Kassai kerület Nagymihályi 
járásában, Nagykapostól  délkeletre az ukrán határ 

mellett fekszik.  A krónikák szerint 1886 óta van iskolája. 
Ma az iskola teljes szervezettségű, négy község 127 diákja 

tanul benne.
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Dobó István Magyar Tanítási  
Nyelvű Alapiskola, Nagyszelmenc


