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Évről évre odafigyelünk az iskolai beiratkozásokra. Fi-
gyeljük a számokat, okokat kutatunk, következtetéseket vo-
nunk le, mint tízévente a népszámlálások eredményeiből. 
Bosszankodunk, hogy már nem mennek a dolgok a maguk 
természetes útján. Változik a világ, az iskoláskorba érkezett 
gyermekek szülei életfelfogásuk és életkörülményeik függ-
vényében lépnek. Hogyan is állunk hát? 

A magyar iskolák első osztályába beíratott gyermekek 
száma országosan 3552, 3559 és 3582 volt az utóbbi három 
évben. A számokat leginkább a fiatal családok gyermekvál-
lalási és asszimilációs viselkedésében történő változások ala-
kítják. Szlovákiai méretben az iskolába lépők száma az el-
múlt években lassú növekedést mutatott. A felvidéki ma-
gyarság az asszimilációból származó veszteségeket valószí-
nűleg szintén a születésszám-növekedéssel volt képes pó-
tolni. Vajon mire számíthatunk az idén?

Nemzeti közösségünk fejlődése szempontjából lényeges, 
hogyan változnak népességi mutatóink, melyek között az 
anyanyelvű oktatás vállalását jelző számok is meghatározó 
jelleggel bírnak. Értékeink, lehetőségeink átalakulását, bő-
vülését, szűkülését, más irányba tolódását jelzik. És ami még 
inkább lényeges, az egyén életére nem lebecsülendő módon 
kihatással vannak.    

A gyermek iskolaválasztása a szülőkön múlik, akiknek 
döntését sok tényező befolyásolja. A tágabb család, a ba-
rátok, munkatársak véleménye, a sajtóból, médiából, a po-
litikából jövő hatások, a szülők anyagi és szociális helyzete, 
iskolai, munkahelyi és élettapasztalata, nyelvhasználati szo-
kásai, a család kapcsolata az iskolával. Mindezek, és még sok 
egyéb ok játszhat szerepet a döntés során. A nemzetiségileg 
vegyes házasság esetében az lenne jó, ha a megegyezésre 
már előzetesen sor kerülne. Az egymás különbözőségét el-
fogadó toleráns viszonyulásnak itt már a kapcsolat létrejöt-
tekor kellene kialakulnia. 

Az iskolák elsősorban a 
színvonalas és a minőségi 
oktatással nyerhetik el a 
szülők bizalmát. Nyitott, sok-
nyelvű, gazdasági érdekek 
által vezérelt világban élünk, 
ahol a sikerességhez, a bol-
doguláshoz, a megelége-
dettséghez, a talpon mara-
dáshoz sokféle út vezet. Az 
életvezetéshez szükséges 
képességek kialakítását, 
megszerzését kínálják az is-
kolák. A városokban választ-
hatunk iskolaprogramok, 
tantestületek, világnézeti 

irányultságok között, falvainkban a magyar és a szlovák is-
kola között. 

Ha környezetünk sokszínűségében mások értékeit meg-
becsülve, de sajátosságainkat felvállalva szüleinkhez, múl-
tunkhoz, anyanyelvünkhöz, kultúránkhoz kötődünk, ha tu-
datosítjuk, hogy a családban beszélt anyanyelv nyújt legin-
kább biztonságot és szolgál alapul a gyermek fejlődéséhez, 
további ismereteinek bővüléséhez, akkor természetes úton 
jutunk el a magyar iskoláig. 

A magyar iskola küldetésének a minőségi nevelő és ok-
tató munkában, az identitás kialakításában és megőrzé-
sében, a szabadidős tevékenységek sokszínűségében kell 
megnyilvánulnia, hogy diákjaink, egyediségüket megtartva, 
emberileg kiteljesedjenek, rátaláljanak önmagukra és meg-
találják helyüket itthon és a nagyvilágban egyaránt.  

A szlovák nyelv elsajátításának igénye jelentős szereppel 
bír a szülőknél. Ezt az elvárást a magyar iskolák képesek tel-
jesíteni. Az oktatási miniszterrel májusban megvalósult ta-
lálkozón hangsúlyosan kértük a módszertani változtatást a 
szlovák nyelv oktatása terén, mellyel a miniszter egyetértett. 
Nincs tehát politikai akadálya annak, hogy a szlovák nyelvet 
az idegen nyelvek oktatására kidolgozott módszerekkel ok-
tassuk, melynek során a nyelvtani szabályok erőltetése és az 
irodalmi ismeretek halmozása helyett az élőbeszéd gyakor-
lására fektessük a hangsúlyt. A beszédgyakorlatok során a 
diák hibákat véthet, melyeket fokozatosan kiküszöböl, s tesz 
szert életkorának megfelelő nyelvhasználati készségekre. Az 
oktatási miniszter részéről felajánlott egymillió eurós összeg, 
melyet egyetemeink pályázhatnak meg erre a célra, a közel-
jövőben jelentős szakmai javulást eredményezhet a szlovák 
szakos tanárok munkájában, s így a diákok nyelvi jártassá-
gában. 

Az iskolákat bemutató információs anyagok, a civil szer-
vezetek és magánszemélyek által megjelentetett helyi és 

regionális kiadványok, az ál-
taluk létrehozott kisfilmek, 
reklámfelületek, a sajtó és a 
média részéről megnyilvá-
nuló figyelem, a Rákóczi Szö-
vetség ösztöndíja, az anya-
ország által nyújtott okta-
tási, nevelési támogatás, a 
Külhoni magyar kisiskolások 
éve program, a jó szándékú 
odafigyelésnek olyan meg-
nyilvánulásai, melyek a ma-
gyar iskolák színvonalas ok-
tató-nevelő munkáját erő-
sítve bizonyára segítenek az 
ingadozó szülőknek az eliga-
zodásban. 

Pék László

Színvonalas és minőségi oktatással 
nyerhetjük el a szülők bizalmát
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Bölcs döntések elé
Az új esztendő beköszöntével az 

utóbbi években egyre gyakrabban ta-
lálkozhatunk az anyanyelvi oktatás fon-
tosságát fejtegető írásokkal, nyilatko-
zatokkal, ilyenkor van ugyanis az is-
kolai beiratkozások ideje. A rendszeres 
munkát, a teremtő erőfeszítést mindig 
többre értékeltem az egyszeri nekibuz-
dulásoknál (értsd: kampányoknál), de 
hadd tegyek ezúttal kivételt, és jómagam 
is csatlakozom az érvelők sorához.

Azzal kezdeném, hogy az iskolaválasztás jelentős mértékben be-
folyásolja a gyermek jövőjét, amit a szülők túlnyomó része át is érez, 
ám a hatéves nebulók törvényes képviselői nem minden esetben 
tudatosítják saját felelősségük súlyát. Mivel magyar sajtófelületen 
jelenik meg ez az írás is, tisztában vagyok vele, hogy elsősorban 
azokhoz jut el, akik számára viszonylag egyértelmű a döntés. Mégis 
fontos unos-untalan ismételgetni, hogy felbecsülhetetlen kulturális 
értéktől fosztjuk meg gyermekeinket, ha nem adjuk meg számukra 
az anyanyelvi művelődés lehetőségét. Cseppet sem mellékes, hogy 
a magyar kultúra elemeinek, nemzeti azonosságtudatunk számot-
tevő részének elsajátítására csak a magyar tanítási nyelvű iskolában 
nyílik lehetőség. Ha viszont feladjuk őseink hagyatékát, ha nem örö-
kítjük át a következő generációkra, elképzelhetetlen a hosszú távú 
megmaradásunk. A gyökértelenség ugyanis az élővilágban pusztu-
láshoz vezet.

Még ennél is súlyosabb érv a magyar iskola mellett, hogy az is-
kolaválasztás során legfőképp a gyermek érdekeit, igényeit és szük-
ségleteit kellene figyelembe venni. Kétségtelen, hogy Szlovákiában 
fontos az államnyelv ismerete, de a gyermeknek a harmonikus fej-
lődéséhez természetes közegre van szüksége, amihez az is hozzátar-
tozik, hogy azon a nyelven kommunikál pedagógusaival és pajtá-
saival, amelyhez érzelmi szálak kötik, amelyen megtanult gondol-
kodni. Amennyiben az iskolában nyelvet kell váltania, az elbizony-
talaníthatja, akadályozhatja a feladatok megoldásában, és ez végső 
soron szorongáshoz vezethet. Mire a tanuló kellő szinten elsajátítja 
a tanítás nyelvét, jelentős mértékben lemarad a tananyaggal, így a 
szülő nem éri el eredeti célját, vagyis gyermeke mégsem fog jobban 
érvényesülni. Így aki eredetileg segíteni szeretne, végül súlyos gon-
dokat okoz csemetéjének.

Ezért lenne fontos, hogy a szlovák gyerek szlovák iskolába, a ma-
gyar magyarba, az ukrán pedig ukránba járjon, ott tanulja meg az 
élethez szükséges alapokat. Egymás megismerésére, a másik kultú-
rájának befogadására később is nyílik kellő számú lehetőség. Mindez 
a vegyes házasságokban született gyermekekre is érvényes. Ezzel 
kapcsolatban a minap egy romániai forrásból érdekes információra 
leltem: a harminc ezres lélekszámú Hunyad megyei Lupény község 
alig 10 százaléka magyar nemzetiségű, a régióban a vegyes házas-
ságból származó tanulók 24 százaléka mégis magyar iskolába jár. 
Arrafelé mintha már jobban megértették volna, hogy a jövő érde-
kében érdemes bölcs döntést hozni.

Végezetül pedig engedjenek meg egy felvetést, amely egy ta-
nító néni szájából hangzott el, és kíméletlenül a lényegre tapint: 
vajon megkérdezi-e a szülő a gyermekét, hogy milyen nyelven sze-
retne tanulni? Nos, kedves édesanyák és édesapák, talán megérne 
egy próbát…

Ezek után pedig már csak arra lesz szükség, hogy a magyar 
iskolák pedagógusai még fokozottabb mértékben tudatosítsák és 
érezzék át a felelősségüket, hogy magas szakmai színvonalon oktas-
sanak, biztosítva ezzel gyermekeinknek az esélyegyenlőséget mind 
szlovákiai, mind európai viszonylatban.

A. Szabó László
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A dialektológiának az anyanyelv ta-
nításában nélkülözhetetlen szerepe 

van. A nyelvjárási öntudat kifejlesztésével 
ugyanis tudatosítjuk a gyermekekben a 
társadalom sokszínűségét és a benne el-
foglalt helyüket. Szükség van a kortárs di-
alektusok szerkezetének, funkciójának a 
megismerésére, a nyelvjárások értékeinek 
a bemutatására, hiszen azok a helyi kul-
túra részei és képviselői, sokkal többek, 
mint szűk hatókörű kommunikációs esz-
közök. Ezért elengedhetetlenül fontos a 
dialektológiai és szociolingvisztikai kur-
zusok kötelező tárgyként való beiktatása 
tanárok, tanítók, sőt óvodapedagógusok 
fölkészítésébe. 

Bármerre is megyünk a Kárpát-me-
dencében, a tantervek, nevelési prog-
ramok szerint az anyanyelvi nevelésnek 
az alapvető célja a köznyelv elsajátítta-
tása. A köznyelv ismeretének a hiányában 
a nyelvhasználó eleve hátrányban van a 
társadalmi érvényesülés, társadalmi mo-
bilitás tekintetében. 

A nyelvjárási anyanyelvűség az is-
kolában kisebb-nagyobb hátrányt je-
lent azoknak a diákoknak, akik nem is-
merik az azonos korú társaik által be-
szélt köznyelvet.  A nyelvjárásban szocia-
lizálódott gyerekektől is köznyelvi szintű 
szó- és írásbeli teljesítményeket várnak 
el tanítóik, tanáraik. Nekik meg kell ta-
nulni az elsődleges nyelvváltozatuk mellé 
egy másik nyelvváltozatot. Ez pedig nem 
megy egyik napról a másikra. Ezért for-
dulnak elő a köznyelv szempontjából kü-
lönböző kifejezésbeli és helyesírási hibák. 
Végső oka ezeknek a sajátosságoknak a 
nyelvi háttér és nem intelligenciahiány.

Mit tehetünk ilyen helyzetben? 

1.  Tudatosítani kell, hogy különböző be-
szédszituációk léteznek: a vonaton, a 
családban, a baráti társaságban nem 
kell olyan stílusban beszélgetnünk, 
mintha tudományos konferencián ad-
nánk elő, vagy az iskolában felelnénk, 
mondjuk földrajzból. 

2.  Tisztázni kell a területi és társadalmi 
normák és a stílus, a regiszter kö-
zötti különbségeket. A stílus, a re-
giszter nyelvészeti értelemben válo-
gatás a langue (nyelv) elemeiből az 
adott beszédhelyzetnek megfelelően. 
A szociolektus és a dialektus azonban 
a beszédhelyzet „fölött állnak” – azaz 

különböző langue-ok, különböző au-
tonóm nyelvi rendszerek. 

3.  Szakszerűen kell bemutatni a nyelv-
járás és a köznyelv viszonyát, a nyelv-
járások hasznosságát, szerepkörét, ér-
tékeit. Ezáltal segítjük a nyelvjárást 
beszélő diákok anyanyelvi komfort-
érzetének kialakulását, a szégyenér-
zettől mentes szóbeli és írásbeli nyelv-
használatát.

4.  Kontrasztív szemlélettel lehet a köz-
nyelvet eredményesen és viszonylag 
gyorsan megtanítani, vagyis folyama-
tosan össze kell hasonlítani a tanulók 
nyelvjárási sajátosságait a köznyelvi 
változattal.
Ha a fentieket szem előtt tartva és 

nagy türelemmel, pedagógiai tapintattal 
végezzük munkánkat, akkor az anya-
nyelvi nevelés legfontosabb célját, neve-
zetesen azt, hogy minden kommuniká-
ciós helyzetben könnyedén, jól, a társa-
dalmi normáknak megfelelően tudjanak 
boldogulni, vagyis nyelvileg helyesen vi-
selkedni a tanítványaink, teljesítettük.

Mit mutatnak a korábbi vizsgálatok?

Korábbi fölmérések , elemzések 
(Török Gábor 1958; Király Lajos 1984; P. 
Lakatos Ilona1986; Molnár Zoltán 1994; 
Guttmann Miklós 1995; Kiss Jenő 2000 
stb.) eredményei egyértelműen bizo-
nyítják, hogy a nyelvjárási háttér milyen 
erős meghatározó tényező a kisiskolá-
soktól kezdve az egyetemi, főiskolai hall-
gatók köznyelvi teljesítményében.

A magánhangzók helyesírásának a ta-
nításakor sokan a köznyelvi kiejtésből, az 
ún.  „helyesejtésből” indulnak ki. Az ú, 
ű, í írásmódját időtartam-gyakorlatokkal 
vezetik be. Ott, ahol ezek a hangok nin-
csenek meg (pl. Dunántúl: husz, tüz, viz) 
még a városi kiejtésben sem, kétséges 
ennek az eljárásnak a sikere, ugyanis a 
gyerek nem hallja őket. Az artikulá-
ciós bázis beidegződését nem célszerű 
és nem is lehet megbontani. Ezeknek a 
hangoknak a helyesírását a diákok a ha-
gyomány elvének a működéseként fogják 
föl. Megjegyzendő, hogy a helyesírási 
alapelvek közül – a nyelvjárási és regi-
onális köznyelvi környezetet is figye-
lembe véve – a szóelemzés és a hagyo-
mány elve dominánsabb, mint a kiejtés 
szerinti írásmód (vö. Király Lajos 1984: 
170). A tankönyvek is hasonlóképpen 
tárgyalják ezt a kérdést, amikor a követ-

kezőképpen fogalmazzák meg a szabályt: 
a melléknevek végén mindig hosszú az ú, 
ű. Az í-vel kapcsolatban pedig: az -ít kép-
zőben az í mindig hosszú. Keleti terüle-
teken ennek a jelenségnek épp a fordí-
tottja fordul elő. Gyakran megnyújtják 
a rövid hangokat: cúkor, tanúl, perdűl, 
űlnek, tükőr, tűkör. Ezekben az esetekben 
a gyakori másoltatás és a rendszeres szó-
elemzés jelentősen segíti a helyes alakok 
elsajátítását.

Egy kedves levélből idézek:
„Csíkban azt hallotta K.-tól (egy kollé-

ganő), hogy a tájnyelvi hátterű helyesírási 
hibákat sem kell javítani.

Na, de felteszem a kérdést: akkor mi 
számít, illetve nem számít helyesírási hi-
bának Székelyföldön, Nagyenyeden, Ko-
lozsváron vagy Szatmárnémetiben?

(Folytathatnám a sort Felvidékkel, 
Burgenlanddal, Délvidékkel, de akár a 
tengeren túli magyarsággal is.)

A Magyar helyesírás szabályai 11. ki-
adása a következő célt fogalmazza meg: 
„Az a … fejlődés …, amely társadal-
munkban … végbement, időszerűvé tette, 
hogy az Akadémia ismét áttekintse he-
lyesírásunk szabályainak rendszerét, és 
formájában megújítva – a magyar írással 
bárhol a világon foglalkozó egyének és kö-
zösségek számára – közzétegye.” (3. l.)

Az Osiris Helyesírásban pedig ezt ta-
láljuk: „Ma ugyanaz a helyesírás érvényes 
határainkon innen és túl, a Felvidéktől 
kezdve Erdélyben, Izraelen át Ausztrá-
liáig. A jelenlegi szabályzat a mai tár-
sadalom számára központi jelentőségű, 
nem kötelező, ám presztízsértékű. Bizo-
nyos helyesírási hibák, vétségek megbé-
lyegződtek, s a tekintélyi szerep miatt ala-
kult ki másodlagos szankcionálás … az is-
kolában, … a könyvkiadásban, a nyom-
daiparban. A szabályzat előírásai még 
a bíróságokon is hivatkozási alapul szol-
gálnak annak ellenére, hogy a magyar he-
lyesírás nem törvényi szabályozás.” (10. l.)

Úgy gondolom, hogy a fenti két idézet 
egyértelműen eligazít mindannyiunkat. 

A nyelvjárás elsődlegesen beszélt 
nyelvi változat, a köznyelv beszélt és írott 
nyelvváltozat, standardizált, normalizált 
nyelvváltozat, s mint ilyennek vannak el-
fogadott, kodifikált helyesírási szabályai.

A jelenleg érvényben levő helyes-
írási szabályzatunk nem kifogástalan, sok 
vitás pont van benne. (Az új mikor jön 
ki, nem tudom, de már sokat késik.) Ez 

Nyelvjárási környezet és helyesírás
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azonban nem azt jelenti, hogy nem kell 
alkalmazni, nem kell hibának minősíteni 
pl. a következő nyelvjárási hátterű írás-
módokat: lapittó, tölle, belöllük, mullik, 
repüll, okosann, okossan, rühess, szallag, 
bakkancs; istáló, légbalon, hozá ‘hozzá’; 
különböző ragok változatai: -bó -bő, -bol, 
-böl, -ho, -hö, -ru, -rü stb.; határozott 
ragozás kijelentő mód jelen idő többes 
szám 1. személyű ragja egyes palóc vidé-
keken -uk, -ük: megnézük ‘megnézzük’, 
megmászuk ‘megmásszuk’, s a végte-
lenségig folytathatnám még a sort. Az 
mérlegelés tárgya lehet, hogy mennyire 
szankcionálunk ilyen vétségeket. A fo-
kozatosságot mindenképpen be kell tar-
tani. Az anyanyelvi nevelés egyik köz-
helye, bár újabban talán kevésbé hangsú-
lyozzák, hogy nyelvtani ismeretek nélkül 
nincs megfelelő szintű helyesírási tudás. 
(Mielőtt valaki lingviszticizmussal vá-

dolna, megjegyzem, hogy nem az öncélú 
grammatizálgatásra gondolok, hanem 
a funkcionális szemléletű anyanyelvta-
nításra korszerű, pl. kooperatív mód-
szerek alkalmazásával.) A nyelvtani is-
meretekhez kapcsolva célszerű a helyes 
írásformát megtanítani. Először sem-
miképpen sem számítanám hibának a 
nyelvjárási hátterű vétségeket, de javí-
tanám őket a gyerekek füzetében. Aján-
latos azokat a szavakat külön kigyűjteni 
szótárszerűen (magyar – magyar helyes-
írási szótár), amelyek helyesírása nehéz-
séget okoz a tanulónak. Különböző, sok-
rétű, differenciált gyakorlás után már bi-
zonyos idő elteltével számszerűleg is ér-
tékeljük a teljesítményt. Mindehhez el-
engedhetetlenül szükséges, hogy a tanító, 
tanár alaposan ismerje azt a nyelvi kö-
zeget, azt a nyelvváltozatot, ahonnan a 
diákjai jöttek. 

Felelősséggel tartozunk növendé-
keink jövőjéért. Bizonyos szintű helyes-
írási jártasságra mindenkinek szert kell 
tennie, hogy írásbeli nyelvi kommuniká-
ciós kompetenciája elfogadható legyen. 
Meg tudjon és merjen írni egy levelet, 
kérvényt hivatalos helyekre is. 

Azok a tanítványaink, akik nyelvjárási 
közegből jöttek az iskolába, gazdagabban 
fognak távozni, mint társaik, mert két kü-
lönböző nyelvváltozatot fognak ismerni 
és használni. 

Cs. Nagy Lajos

IRODALOM:   Király Lajos 1984. Az anyanyelvi ne-
velés sajátosságai nyelvjárási és re-
gionális köznyelvi környezetben. 
Nyr. 108: 162–171. l Kiss Jenő 
2000. Magyar nyelvjárástani kalauz. 
MNyTF. 3. l AkH. l Osiris Helyesírás

A Limes Anavum Regionális Honismereti Társulás Őseink 
nyomában címmel a X. konferenciáját tartotta meg december 
14-én a Párkányi Művelődési Házban.A rendezvény előadói az 
utóbbi évek kutatási eredményei alapján nyújtottak áttekintést az 
őstörténetünk egyes fejezeteiből. Dániel Erzsébet, a Társulás el-
nökének üdvözlő beszéde után a rendezvény védnöke, Gubík 
László, a VIA NOVA ICS elnöke köszöntötte a jelenlévőket.

Az első témát, Szkíták és szarmaták a Kárpát-medencében, 
Évinger Sándor antropológus, a Magyar Természettudományi 
Múzeum munkatársa adta elő. Őt követte Bernert Zsolt antro-
pológus, szintén az MTM munkatársának az előadása: Hunok és 
avarok a Kárpát-medencében címmel. Bíró András Zsolt antro-
pológus, humánbiológus, az MTM munkatársa, a Kurultaj – Ma-
gyar Törzsi Gyűlés főszervezője, a Magyar Turán Alapítvány 
elnöke előadásának címe: A honfoglaló magyarság embertani 
képe. Bíró András Zsolt bevezetőjében elmondta, ki kell alakí-
tani az egészséges történelmi szemléletnek megfelelő közoktatást 
és közéletet a valóságos történelmi események és a valós törté-
nelmi kutatások alapjain, a jelenkor kihívásainak megfelelően egy 
egészséges és indokolt nemzeti szemlélet mentén.

Jelenleg a politikai megfontolások alapján kialakított hamis 
történelemszemlélettel állunk szemben, amely nemcsak a nem-
zeti érzést rombolja, hanem az örök vesztes identitást sugallja. 
Mellőzi Attila fejedelem és Árpád vezér szerepének jelentőségét, 
elhallgatja a pozsonyi csatát, a keleti népeket barbár hordaként és 
pogányként mutatja be, akik minden baj okozói.

Ennek a szemléletnek a gyökerei a Habsburg korszakra vezet-
hetőek vissza, ugyanis az udvar számára jelentős gondot okozott 
az egységes nemzeti hagyománnyal és saját nemességgel, szár-
mazástudattal rendelkező magyarság megtörése és átnevelése.

 n   Az előadók (balról jobbra): Nagy László, Évinger Sándor,  
Bíró András Zsolt, Hagyományőrző Párduc, Kopecsni Gábor, 
Bernert Zsolt

Előadások a legújabb 
kutatási eredményekről

Kopecsni Gábor, a Felföldi Baranta Szövetség alapítója a 
barantások életéről beszélt: a napi edzéseikről, bemutatóikról, a 
versenyekről. Ismertette továbbá a néprajzi kutató tevékenységét 
a Felső-Bodrogközben, a Felső-Ipoly mentén, és e néprajzi gyűj-
tését közkinccsé tévő kiadványokat is bemutatta. Ezekben a harci 
eszközök, mint a bot és karikásostor harci szemszögből való le-
írása mellett a gyermekjátékoknak, mint képességfejlesztő gya-
korlatoknak a leírása is olvasható, amely iskolákban és egyéb kö-
zösségi csoportokban is használható.

Záróelőadásként Nagy László és a Hagyományőrző Pár-
ducok Honfoglaláskori fegyverhasználati bemutatóját láthattuk, 
sőt a bátrabbak bekapcsolódhattak a harcba, és felölthették a 
fém- és bőrruházatot.

A konferencia idén második alkalommal foglalkozott a ma-
gyar őstörténettel, amely iránt nagy érdeklődést tanúsítottak nem-
csak az Érsekújvári, Komáromi és a Lévai járásból, hanem Esz-
tergomból és környékéről is, felnőttek és diákok  egyaránt.

Nagy D. Csilla



6

„Az előadások és a viták során 
volt Kodály Zoltán igazi elemében. 
Vígan, mosolyogva beszélt min-
denkivel, és ragyogott az örömtől, 
amikor sokévi fáradozásának gyü-
mölcsét mutatta be nemzetközi 
szakköröknek. Amikor aztán né-
hány év múlva koporsója felett 
álltam, megrendülve emlékszem 
rá, hogy Kodály Zoltánban nem-
csak a magyar kultúra vesztette el 
nagy kritikusát, alkotóművészét és 
tanítómesterét, hanem a világ vesz-
tette el az embert, aki világviszony-
latban vitte a zenét új utakra.”

(Eugen Suchoň)

„Ha azt kérdezik tőlem, mely mű-
vekben ölt legtökéletesebben testet a ma-
gyar szellem, azt kell rá felelnem, hogy 
Kodály műveiben. Ezek a művek: hit-
vallomás a magyar lélek mellett” – írta 
Bartók Béla. Másutt: „… nem azért be-
csülöm Kodályt, mint a legjobb magyar 
zenészt, mert barátom, hanem azért lett 
barátommá, mert (…) a legjobb magyar 
zenész.”

Szabolcsi Bence, a neves Kodály-ta-
nítvány, a kiváló zenetudós így bú-
csúztatta a tanítómestert: „Szálfa dőlt 
ki közülünk, utolsó a nagy szálfák kö-
zött, utolsó óriása annak a nagy nem-
zedéknek, mely a századforduló idején 
s az utána következő évtizedekben meg-
változtatta Magyarország szellemi arcu-

Rekviem Kodály Zoltánért
latát… Nemzedékek munkáját végezte 
el egymaga; nemzedékek tudatát for-
málta újjá, nemzedékeknek adott hitet, 
bizalmat és távlatot, életcélt és meggyő-
ződést.”

Az idézettek ismeretében fogtam 
tollat, hogy megkövessem Kodály Zol-
tánt azért a mulasztásért, amelyet vele 
szemben a Pedagógusfórum elkövetett. 
A zenei világ a múlt naptári évben – 
születésének 130. és halálának 45. évfor-
dulója alkalmából – hajtott fejet „taní-
tómesterünk” emléke előtt. Sajnos, a lap 
erről teljesen megfeledkezett. Pedig ha 
Kodály Zoltánnak valakitől kijár a tisz-
telet, a megbecsülés, azok elsősorban mi 
– felvidékiek vagyunk. Hiszen ő egész 
élete során nagyon erős szálakkal kötő-
dött hozzánk, a Felvidékhez. Önéletraj-
zában írta: „Születtem Kecskeméten, de 
mivel szüleim pár hónapos koromban el-
költöztek onnan, nem illet meg a «Kecs-
kemét fia» büszke név. (…) Azért mégis 
síklakónak nőttem fel, mert Galánta 
környéke, ahol öntudatra kezdtem éb-
redni, csak oly egyenes, mint az Alföld.” 
A (talán) legismertebb zenekari műve 
a Galántai táncok. A mű partitúrájában 
ez olvasható: „Galántán töltötte a szerző 
gyermekkora legszebb hét esztendejét.” 
Másutt így emlékezett: „Gyermekkorom 
csupa öröm és napsugár volt… Aki akkor 
megtelt napfénnyel, könnyen bírja ké-
sőbb a borús napokat.”

Miután Kodály Zoltán kijárta a 
galántai „népiskola” 4 osztályát, ismét 
költözniük kellett. Kodály Frigyest, az 
édesapát 22 évi becsületes szolgálata el-
ismeréséül Nagyszombatba helyezték 
át állomásfőnöknek. Az akkor 10 éves 
Zoltán pedig az érseki főgimnázium di-
ákja lett. Itt kezdte el a zenével való fog-
lalkozást is, mi több: itt születtek meg 
első leírt művei: zongoradarabok, mi-
serészletek, két Ave Maria énekhangra, 
orgona- és vonóshangszer-kísérettel. 
Az ifjú zeneszerzőt kompozíciós kísér-
leteiben az intézmény fiatal pap-tanára 
Toldy Béla, az iskolai zenekar – melynek 
az ifjú Kodály is tagja volt – vezetője tá-
mogatta. Kodály Zoltán 1910 júniusában 
jelesen érettségizett. A nagyhírű nagy-
szombati gimnázium ajánlásával felvé-
telt nyert a budapesti Liszt Ferenc Ze-
neakadémiára, s a bölcsészettudományi 

karon: a magyar-német tanári szakra 
is. Vasakarattal, nagy szorgalommal ta-
nult. 1901 novemberében ezt írta nagy-
szombati hű barátjának, Schneider Mik-
lósnak (Mikuláš Schneider Trnavský), 
aki a bécsi konzervatórium növendéke 
lett: „Megfogytunk (…) ezek volnánk, 
gyönge népség, ez se fogja a magyar zenét 
megteremteni.” Az idézett mondat egy-
értelműen arra utal: bár Kodály még 
csak 19 éves, már akkor munkált benne 
a küldetéstudat. Ha évfolyamtársai közt 
nem is lelt alkotótársra, Bartók Bélában 
megtalálta azt. Mint visszaemlékezve 
írta: „Feltetszett előttünk egy a népből új-
jászületett művelt Magyarország képe. 
Ennek megvalósítására rászántuk éle-
tünket.” 1905 júniusában befejezte ta-
nulmányait. A friss diplomás ifjú zene-
szerző és magyar–német szakos tanár 
mehetett volna Párizsba is, őt azonban 
a népdalgyűjtés mindennél erősebben 
vonzotta. Egy kedves ismerősének a kö-
vetkezőket írta Párizsba: „Hátizsákkal a 
vállamon, bottal a kezemben, 50 koro-
nával a zsebemben indultam el a Csal-
lóközbe. Ott bolyongtam (…) embereket 
fogtam meg az utcán, hívtam énekelni 
a kocsmába, hallgattam az aratólányok 
dalát. (…) Nem hittem, hogy ilyen szép a 
Csallóköz, ezüst víz (Kis Duna), ezüstös 
fűz és nyárfák, ezüstös rétek (benőtte őket 
ez az árvalányhajféle bolyhos növény) – 
erős, mély zölddel aláfestve, hozzá az ég 
is egész nap ezüstszín volt. Azt hiszem, ez 
szebb, mint Párizs.” Első gyűjtőútján ti-
zenegy községben mintegy 150 dallamot 
jegyzett le. Az év végén a Néprajzi Tár-
saság folyóiratában, az Etnographiában 
Mátyusföldi gyűjtések címmel jelent 
meg első népdal-publikációja. Fokoza-
tosan beigazolódott Bartókkal való felte-
vésük: „… a peremvidék magyarjai őrzik 
meg leginkább a hagyományt.” 1906-ban 
második gyűjtőútja, a Zoborvidék – 
Béd, Bodok, Ghymes, Kolon, Menyhe, 
Pográny, Zsére – a gyűjtő számára va-
lóságos kincsesbányának bizonyult. „Ki-
alakul az a terve, hogy a nyelvhatáron 
halad majd végig, nyugatról kelet felé. El 
is jut még augusztusban Nógrád, Gömör 
és Heves megye néhány községébe; „… a 
zenei rendbe szedett anyagból Balladák 
címmel huszonkilenc darabot közöl az 
Etnographia négy füzetében” – írja Eősze 
László, Kodály Zoltán életének króni-

Pedagógusfórum  n  Megemlékezés
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kása. Még az év decemberében Magyar 
népdalok címmel jelenik meg Bartókkal 
közös kiadványuk, amely szinte észre-
vétlen marad. Nem csüggednek! Ber-
linből ezt írta Bartóknak: „… nem láttam 
itt voltaképpen újat. Igazán kíváncsi va-
gyok már a franciákra…” Párizs ugyan 
nagy hatással volt Kodályra, ennek elle-
nére innen is így írt Bartóknak: „… úgy 
hiszem, hosszabb időre nem is megyek 
megint el. Ma sincs egyéb dolgunk nyu-
gaton, mint ezer éve: egy pár rablóka-
land, részt szerezni abból, ami jó és el-
hihetően értékes van ott, aztán beleásni 
magunkat a földbe, mert csak belőle szí-
hatunk igazi táplálékot.” Ezután megis-
mételt gyűjtőutak következnek a Felvi-
déken. Az eredmény: Két zoborvidéki 
népdal női karra. 1909-et ír a naptár, 
a meglepetésekkel teli gyűjtések javát, 
a Zoborvidéki népszokások, 1913-ban 
pedig a Pótlék a zoborvidéki népszo-
kásokhoz című publikációját közli az 
Etnographia. Még ebben az évben Bar-
tókkal közösen kidolgozzák és a Kisfa-
ludy Társasághoz benyújtják egy új egye-
temes népdalgyűjtemény tervezetét. 
„Tervünk (…) egy monumentális, magyar 
Corpus musical popularis szerkesztése.” 
Tervük ugyan nem járt sikerrel, de 1916 
márciusában meghatalmazást kaptak a 
háborús katonadalok gyűjtésére. Kodály 
ezen a nyáron Kassán, Abaúj, Zemplén 
és Szabolcs megyei községekben gyűj-
tött. Amíg Kodály Zoltánt a történelmi 
események abban nem gátolták, to-
vábbra is rendszeresen visszatért a „for-

ráshoz”. Mind népdalgyűjtői és kutatói, 
mind zeneszerzői és pedagógiai mun-
kásságában egész életén át meghatározó 
szerepe volt a Felvidéknek: az itt talált 
forrásoknak, az itt gyűjtött anyagnak, 
az itt megélt élményeknek. A Bicinia 
Hungarica első füzetét például így bo-
csátotta útjára: „Galántai népiskola, me-
zítlábas pajtásaim, rátok gondolva írtam 
ezeket. A ti hangotok cseng felém ötven év 
ködén át.“ 1943 májusában a környező 
falvak iskolái mintegy 1000 fiatal kö-
szöntötte énekszóval a 60 éves Kodály 
Zoltánt Galántán; akkor járt ott utoljára. 
Ő pedig beszédében többek között a kö-
vetkezőket mondta: „Rozi! Ágnes! … És ti 
többiek: vágai, vízkeleti, taksonyi derék, 
daloskedvű lányok, apámék tovatűnt 
drága cselédei, első igazi, felejthetetlen 
zenetanáraim… titőletek tanultam meg 
magyarul dalolni… magyar zeneszerző 
nem lehettem volna soha a házunkban 
megforduló szolgalányok nélkül.” A Visz-
szatekintés címmel megjelentetett írá-
sainak egyikében pedig így emlékezett: 
„1914-ig minden nyarat külföldön töl-
töttem. Aztán 13 évig egyet sem. Mikor 
újra kezdtem kijárni, a határon mindig 
megjelent előttem egy mezítlábas, ron-
gyos gyereksereg, egyik-másik hajdani 
galántai iskolatársam arcvonásával. 
Kórusban kiáltották: «Ne hagyj itt ben-
nünket!» … Ezek hoztak vissza mindany-
nyiszor, hiába csábított művelt országok 
könnyebb, nyugalmasabb, szebb élete. 
Ezek tartották bennem a hitet, hogy 

mindennek ellenére itthon is lehet és kell 
ilyen életet teremteni.” 

Ádám Jenő, a szintén Kodály-nö-
vendék, zenekutató, zeneszerző, kar-
nagy, tanár, az iskolai énektanítás új 
módszertanának a „magyar módszer” 
(Kodály nevezte így!) kidolgozója, mes-
terére visszaemlékezve így summázta 
méltatását: „Nagy művész volt! Mint 
ember, a legnagyobb magyarok egyike.”

A „nagy művész, a legnagyobb ma-
gyarok egyike” újfent készült ellátogatni 
a szeretett városba Galántára, vártuk 
őt az 1969-ben rendezett I. Kodály Na-
pokra, sajnos, 1967-ben bekövetkezett 
halála miatt ez a „mezítlábasokkal” való 
találkozása már nem valósulhatott meg.

Meggyőződésem, hogy az összes fel-
vidéki médiának – de kiváltképp a pe-
dagógiai lapjainknak – Kodály Zoltán 
példaértékű életéről és munkásságáról 
minden adódó alkalommal erkölcsi kö-
telessége megemlékezni; tanítását a (pe-
dagógus) generációkkal megismertetni. 
És arról is meg vagyok győződve, hogy 
a Pedagógusfórumnak – előnyben ré-
szesítve a szakmaiságot – az eddiginél 
sokkal nagyobb arányban kell teret biz-
tosítania a művészeti nevelésnek – fel 
kell hagynia az „ügyünket” előbbre nem 
vivő politizálással. A lap legyen a peda-
gógusok – a pedagógia, és ne a politika 
fóruma!

Stirber Lajos, nyug. zenepedagógus

Megemlékezés/Aktuális  n  Pedagógusfórum

2012. október 25-én Budapesten, a Magyarság Házában a 
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Nemzetpolitikai 
Államtitkársága és a Bethlen Gábor Alapkezelő Nonprofit 
Zrt. szervezésében szakmai találkozóra került sor, melynek té-
mája a ,,2012 – a külhoni magyar óvodák éve” program értéke-
lése”2013 a külhoni magyar kisiskolások éve” program meghir-
detése volt.

Szlovákiából a megbeszélésen részt vett: Katona Andrea 
(Alsószeli), Ujj Beáta(Rimaszécs), Gaál Gertrúd (Tany), Jókai 
Tibor(Komárom), Hanesz Angelika(Kassa). 

A szakmai megbeszélésen elhangzottak lényege:  A beirat-
kozási programon keresztül a szülők megközelítése az óvodák 
és iskolák közös programjaival, valamint a tanítás hatékonyabbá 
tétele és a nemzeti identitástudat megerősítése.

A megvalósuló programokról lapunk további számaiban be-
számolunk. Ezzel kapcsolatban várjuk a kisiskolások pedagógu-
sainak írásait.

-szerk-

„2013 a külhoni magyar kisiskolások éve“
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„Melyek a középiskolákkal kapcso-
latos, leggyakrabban megfogalmazott 
vádak:

1. vád: A mai iskola nem nevel az 
életnek.

Ugyan milyen is az a mi modern éle-
tünk? Ha nem sötét szemüvegen át 
nézzük is, be kell vallanunk, hogy po-
litikai életünk a züllés korát éli. A nagy 
eszmék küzdelme apró érdekharccá zsu-
gorodott, nézetek és elvek vásári porté-
kává silányultak, s a kelendőség szerint 
szabadon váltakoznak. És a társadalmi 
élet? Káros tüneteiből már válságát jósol-
gatják. Középpontjában az anyagi jólét 
helyezkedett el, ennek elérésében csú-
csosodik ki a lelkek vágya.

2. vád: A túlterhelés vádja.
3. vád: A klasszikus nyelvek ellen 

irányul.
4. vád: Az erkölcsi nevelés fogyaté-

kossága.”
Idézet a Pannonhalmi Szent Benedek-

rend Komáromi Főgimnáziumának értesí-
tője az 1909/1910. iskolai évről c. kiadvá-
nyából.

 Nincs új a nap alatt. Természetesen, a 
szerző mind a négy „vádpontot” az általa 
felsorakoztatott érvekkel cáfolja, mai szó-
használattal, mindenért – a tudásért, a jó-
létért, a lehetőségekért – keményen meg 
kell küzdeni. Magyarország egyik leg-
gazdagabb vállalkozója ezt a következő-
képpen fogalmazta meg: „Nincsenek már 
alacsonyan lógó gyümölcsök.”

Középiskoláinkban november, de-
cember a szalagavatók időszaka. Egy is-
kola életében – a szalagtűzés napja az 
egyik legfontosabb nap – a legszebb ün-
nepi pillanat. Lehetőséget ad az igazga-
tónak, hogy összefoglalja gondolatait és 
elmondja tanácsait, észrevételeit a szü-
lőknek, diákoknak.

A Selye János Gimnáziumban ebben a 
tanévben emlékezünk a 100 éve született 
Hites Kristóf bencés atyára. Hites Kristóf a 
hontalanság évei alatt, 1945–48 között a 
már nem létező, bezárt komáromi bencés 
gimnázium utolsó osztályának volt az 
utolsó osztályfőnöke. A bencés rendház 
padlásterében, pincéjében magyarul ne-
velte, tanította a gimnázium utolsó mo-
hikánjait. Egy olyan korban, amikor bűn 
volt magyarul megszólalni, és ha mun-
kájára, tevékenységére fény derül, bör-
tönbe kerül. De ő ennek ellenére vallotta 
Széchenyi István szavait: „Merjünk ma-
gyarok lenni”.

Ez egy nagyon nehéz korszak volt, s 
hogy miért említem? A negyedikes, sza-
lagavatós diákjaink a 90-es évek elején 
születtek, amikor is a szlovákiai magyarok 
száma még elérte az 560 ezer főt; s ma, 
2012-ben, 18–19 évvel később ez a szám 
458 ezer. Ez alatt az idő alatt, amíg diák-
jaink felnőttek, a szlovákiai magyarok 
száma több mit 100 ezer fővel csökkent. 
Valószínűleg erről nem azok a szülők te-
hetnek, akik gyermekeiknek magyar is-
kolát választottak, és gyermekeik ma-
gyarul tanulnak. Mi magyarok vagyunk, 
magyarok maradtunk, de akkor mi tör-
tént? Ki a magyar, s ki marad magyar? 
Glatz Ferenc, az MTA volt elnöke ezt a kö-
vetkezőképpen fogalmazta meg: „Pozitív 
magyarságra van szükségünk. Nem fel-
tétlenül az a jó magyar, aki a trikolórt len-
geti minden nap, «tősgyökeret eszik és 
pirosat pozsog», hanem az a jó magyar, 
aki tudatosan tesz hazájáért, a mi ese-
tünkben szülőföldjéért, aki tudatosan 
gyarapítja azt. Nem az a jó magyar, aki a 
múltban mereng, búsong és a nagy ma-
gyar áldozatiságot gazdagítja, mondván 
«mi vagyunk a legnagyobb áldozat a vi-
lágon», és igazolásul különböző törté-
nelmi korszakok üldöztetéseit hangsú-
lyozza. Az a jó magyar, aki leleménnyel, 
fürge ésszel cselekszik népéért, hazájáért, 
a mi esetünkben szülőföldjéért. Az a jó 
magyar, aki miközben büszke magyar-
ságára, abból nem kirekeszt másokat, 
hanem egybefog és integrál minden 
hasznos és hadra fogható erőt. Az a jó 
magyar, aki büszke arra, hogy az elmúlt 
évtizedekben valamit tett nemzeti, tár-
sadalmi intézményeink működése érde-
kében – mint pl. azok a szülők, akik ma-
gyar iskolát választottak gyermekeiknek 
–, de nem tulajdonítja pusztán magának 
az eredményeket, aki nem érdemeket va-
dászik, hanem szolgál.”

A szlovákiai magyar közéletben két 
„iskola” hívei vitatkoznak egymással – a 
pragmatikus, illetve az idealista iskola 
hívei. A pragmatikusok szerint a jelenlegi 
gazdasági helyzetben ez a túlméretezett 
óvoda- illetve iskolahálózat nem tartható 
fenn, szerintük meg kell találni az opti-
mális iskolahálózat méretét. Az idealisták 
szerint óvodáink, iskoláink egy részének 
bezárása veszélyeztetné a szlovákiai ma-
gyarság fennmaradását.

Nézzük a tényeket:
1. Az utóbbi évek egyik legnagyobb 

problémája – a középiskolák ese-

tében is – a demográfiai mutatók ala-
kulása, és sajnos ez a trend 2013-ban 
is folytatódik. Ezt szemlélteti a „A diák-
létszám alakulása„ táblázatok is.

 A Selye János Gimnázium igazgató-
sága, tantestülete, szülői szövetsége 
és diáksága keményen dolgozik azért, 
hogy a Komáromi járáson kívül, más 
régiók tanulóit is a gimnázium falai 
közé „csábítsa”. Nyílt napokat szer-
vezünk, rendezvényeinkről, aktivitá-
sainkról rendszeresen informáljuk a 
nyilvánosságot.

2. Több oktatáskutató szerint sok tele-
pülésen nem azért tartanak fenn is-
kolát, hogy jó színvonalú helyi képzés 
legyen, hanem abból a felismerésből, 
hogy ha nincs iskola, elköltöznek az 
emberek az adott településről. Az is-
kolák egyre engedékenyebbek a buk-
tatásokat illetően is, ami ugyancsak a 
gyerekszám csökkenésére vezethető 
vissza.

3. Változnak, változtak az iskolatípus-
preferenciák is. A diákok (illetve szü-
leik) leginkább a szakiskoláktól (az 
egykori SOU) fordulnak el. A diákság 
legnagyobb részét vonzó szakkö-
zépiskolák (SOŠ) népszerűsége nem 
csökken ugyan, ám az ide vágyók 
aránya stagnál. Előretörés egyedül a 
gimnáziumoknál tapasztalható – de 
nem olyan mértékben, hogy művileg 
kellene a gimnáziumokba jelentkezők 
arányát csökkenteni. (Már megszüle-
tett a rendelet, amely szigorítja a fel-
tételeket.)

4. Rendkívül negatívan hat az oktatás 
minőségére az a tény is, hogy már 
évek, évtizedek óta hiányzik a peda-
gógusok társadalmi és anyagi meg-
becsülése. 2012 egyik legjelentősebb 
eseménye a szeptemberi és novem-
beri pedagógus és nem pedagógus 
alkalmazottak sztrájkja volt, amelynek 
valószínűleg 2013-ban is lesz folyta-
tása. A sztrájk nemcsak a béreme-
lésről szólt, hanem arról is, hogy bölcs 
kormányaink az elmúlt 20 évben nem 
ismerték fel, hogy az oktatás, a tudo-
mány támogatása a legjobb befekte-
tések egyike, hisz évek óta csökken 
vagy stagnál az oktatásügyre fordított 
költségvetési tétel GDP arányos része.

5. A rosszul értelmezett liberális szel-
lemiség is negatívan befolyásolja az 
oktatás színvonalát – a liberalizmus 
nem azt jelenti, hogy a diák azt csinál 

Gondolatok a Selye János Gimnázium  2012/2013-as tanévéről
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az órán, amit akar – a jogokat és kö-
telességeket mindkét félnek tiszte-
letben kell tartania. Hiszen a tanárnak 
is joga van nyugodt körülmények kö-
zött levezetnie az órát, átadnia a tan-
anyagot.

6. Az elkövetkező tíz év talán legsúlyo-
sabb problémája lesz a populáció 
rossz szociális összetétele. Egy átlagos 
szlovákiai magyar család szaporodási 
rátája 1,4 – ez a mutató roma pol-
gártársainknál 4,2. Erről a kérdésről 
őszinte, tényszerű vitát kell folytatni 
– mert az idő vészesen fogy.

7. Szemléletváltásra van szükség az ok-
tatásügyben; ma már térségünkben is 

kezdik felismerni, hogy nem a lexikális 
tudás a mérvadó, hanem az, hogy az 
iskolából kikerülő diák megfelelő 
alapműveltséggel felvértezve készen 
álljon az új információk befogadá-
sára, okosan válogasson közülük, ru-
galmasan reagáljon a változásokra. 
És – természetesen – ismerjen egy-
két idegen nyelvet. Ez nem könnyű 
feladat, hisz a mai diákok a digitális 
kor gyermekei (pl. 20 éves az sms, 15 
éves a legismertebb keresőprogram), 
s ahogy egyik kedves barátom meg-
fogalmazta: mi, a 40-es, 50-es korosz-
tály tagjai, „analógok vagyunk a digi-
tális világban”.

El kell dönteni, hogy a felvázolt két 
modell – a pragmatikus, illetve az idea-
lista – közül számunkra, szlovákiai ma-
gyarok számára melyik az elfogadható. 
Úgy gondolom, erről nyílt vitát kell foly-
tatni helyi és felsőbb szinteken egyaránt. 
Ezért lenne fontos az autonómia – nem 
területi –, az oktatási és kulturális önigaz-
gatás megteremtése, hogy a szlovákiai 
magyarok gondjairól, problémáiról mi 
saját magunk dönthessünk. Szerintem ez 
megmaradásunk, fogyásunk csökkenté-
sének záloga.

Andruskó Imre

A diáklétszám alakulása

Év 6 éves 15 éves 19 éves

2000 65.552 87.528 89.816

2004 56.400 79.012 88.575

2008 50.842 72.255 79.246

2012 53.663 57.991 72.309

2013 54.304 56.530 65.932

2015 55.959 54.095 60.138

2017 57.254 50.688 56.654

2021 58.984 53.931 50.865

2025 56.448 57.271 54.148

Forrás:  Učiteľské noviny – Školstvo odborne  
2012. október 11

S.sz. Iskola neve 2011/2012 2012/2013 Különbség Különbség %-ban

1. Selye János Gimnázium Komárom 524 520 -4 -0,76%

2. Gymnázium  Ľ. J. Šuleka Komárno 381 343 -38 -9,97%

3. Építők utcai Szakközépiskola Komárom 633 561 -72 -11,37%

4. Ipari Középiskola Komárom 608 560 -48 -7,89%

5. Hajógyári Szakközépiskola Komárom 321 300 -21 -6,54%

6. Építészeti Szakközépiskola Ógyalla 297 274 -23 -7,74%

7. Mezőgazdasági Szakközépiskola Ógyalla 168 131 -37 -22,02%

8. Mezőgazdasági Szakközépiskola Karva 204 190 -14 -6,86%

9. Magán Szakközépiskola Gúta 455 421 -34 -7,47%

10. Marianum Egyházi Gimnázium Komárom 80 76 -4 -5,00%

11. Nagyboldogasszony Gimnázium Gúta 93 58 -35 -37,63%

A diáklétszám alakulása a Komáromi járás középiskoláiban

Forrás: www.minedu.sk

Járás Kerület
AT

(I.,II.N) I. évf. II.évf.
III.évf.
+V.H

IV.évf.
+VIII. Diáklétszám

1. Komárom Nyitra 41 98 90 71 90 390

2. Érsekújvár Nyitra - 6 11 11 23 51

3. Léva Nyitra - 8 8 1 2 19

4. Nyitra Nyitra - 3 - - 9 12

5. Vágsellye Nyitra - 2 3 1 2 8

6. Dunaszerdahely Nagyszombat - 4 5 4 13 26

7. Galánta Nagyszombat - - 1 4 3 8

8. Nagykürtös Besztercebánya - 1 2 - - 3

9. Losonc Besztercebánya - 1 - - - 1

10. Rimaszombat Besztercebánya - - - 1 - 1

11. Rozsnyó Besztercebánya - 1 - - - 1

12. Szenc Pozsonyi - - 1 - - 1

41 124 121 93 142 521

Diáklétszám a Selye János Gimnáziumban 
járások szerintA nyílt napok statisztikája
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2002 138 59 197 102

2003 113 62 175 104

2004 162 89 251 104

2005 175 79 254 136

2006 176 74 250 131

2007 177 69 246 128

2008 159 89 248 138

2009 128 48 176 78

2010 157 83 240 121

2011 143 58 201 123

2012 158 84 242  

a 2012/2013-as iskolai évben járások szerint



10 Pedagógusfórum  n  Partvonalról

Ezt a kérdést tesszük fel köztiszteletben álló 
személyiségeknek, az együtt gondolkodás szán-
dékával, hiszen ebből csak jó származhat.

Az első megkérdezettünk Fazekas László 
püspök úr volt, aki a hit, és a nevelés köré he-
lyezte el a súlypontokat, és bírálta az iskola tel-
jesítménykényszeres attitűdjét.

HUNČÍK PÉTER, orvos-pszichiáter, író, 
közéleti ember, aki két, ma már felnőtt lány-
gyermeket nevelt fel feleségével együtt, bizo-
nyára más szögből közelíti meg a kérdést, és ez 
a legfontosabb: minél több szempontból látni 
önmagunkat és problémáinkat, szembesülni 
azokkal, és új utakat találni.

Megkérdezettünk a következőket mond ta 
el a kérdéssel kapcsolatban.

„A bevezető szavakkal teljes mértékben 
egyetértek, magam is hasonlóképpen véle-
kedem. Befektetni az oktatásügybe, moderni-
zálni azt, a bruttó hazai termék (GDP) sokkal 
nagyobb hányadát fordítani az iskolaügyre. 

Ezek lennének a legfontosabb lépések, de 
nemcsak az iskolaügyben, hanem az egész-
ségügyi gondoskodás területén is. Mivel én az 
egészségügyben dolgozom, naponta szembe-
sülök a megoldatlan problémák sokaságával. 

A finn iskola valóban követendő példa 
lehet, illetve az a mód, ahogyan a finn állam 
az iskoláról gondoskodik. Amikor 15 évvel ez-
előtt a lappoknál jártam a kisebbségek hely-
zetét tanulmányozva, akkor magam is meggyő-
ződhettem arról, micsoda felszereltsége van az 
iskolának, és ami a legjobban megfogott, az az 
egyéni foglalkozás volt, ami kijárt minden egyes 
tanulónak, aki valamilyen oknál fogva nem tu-

dott a többiekkel együtt haladni, valamint az, 
hogy a pedagógust milyen megbecsülés illeti 
meg a társadalom részéről.

Egy amerikai barátomtól tudom, akinek fe-
lesége New Jersey-ben segédtanár, hogy milyen 
komoly felkészültséggel kell rendelkeznie még 
egy iskolai asszisztensnek is, kiváló pedagógiai 
ismeretei mellett jártasnak kell lennie a külön-
féle személyiségzavarok (autizmus, borderline 
szimptóma, lelki betegségek) területén is. Ki-
tűnő képzést kapott, ami a finn tanítóképzőről 
is elmondható. (A tanítóképzőkbe a jelentke-
zőknek csupán 10 százalékát veszik fel, és a ta-
nári szakma a legmegbecsültebbek közé tar-
tozik az országban. - szerk. megjegyzés-)

Véleményét minden, a tanulót érintő fon-
tosabb dologban kikérik, és tekintetbe is veszik.

Nálunk, sajnos, négyéves rendszerben fo-
lyik a gondolkodás, ugyanilyen periódusban 
változik az értékrend, a politikai ellenfelek le-
győzése, nem pedig a legégetőbb problémák 
megoldása a fő gond. 

Magyarországon már kezdenek reagálni a 
politikusok arra a jelenségre, hogy a fiatal ér-
telmiségiek tömegesen hagyják el az országot, 
mivel otthon nem tudnak érvényesülni. Ha tét-
lenül nézi a társadalom a szürkeállomány el-
vándorlását, ezzel saját magát deklasszálja. Ez a 
jelenség csakhamar nálunk is tömegessé válhat, 
a szlovák társadalom nem annyira mobilis, 
mint a magyar, de előbb-utóbb mi is ide jutunk.

Megtörték a pedagógusok gerincét. Füg-
gővé vált a pedagógusok társadalma, mint aho-
gyan az orvostársadalom is. Egyénenként ki-
szolgáltatottak vagyunk, de testületileg nehe-

zebb legyőzni az egymás felé empátiával for-
duló tagokból álló közösséget.

A pedagógus, mint szakma is elveszítette 
presztízsét. Emlékszem ipolysági tanulmá-
nyaim nagy tanáregyéniségeire: Vas Ottó, vagy 
a néhai Korpás Pál nevének hallatán ma is tisz-
teletet érzek. Az efféle tiszteletnek a mai diákok 
között nemigen találom nyomát. De ugyanez 
előfordul fordítottan is, gyakran a tanárok sem 
beszélnek tanítványaikról a tisztelet hangján. 
Ennek is megvannak a maga okai. Míg az is-
kolába márkás kocsival érkező, módos felme-
nőkkel büszkélkedő tanuló pökhendien és le-
kezelően beszél tanárával, a tanár sem képes 
felülemelkedni önmagán.

Érdemes külön figyelmet szentelni a szlo-
vákiai magyar iskolák speciális helyzetének is.

Magyar iskolában érettségiztem, feleségem 
magyar iskola tanítónője, lányaim is magyar 
nyelven végezték tanulmányaikat. Meggyő-
ződésem, hogy a nemzeti identitás megőrzé-
sének helye a magyar iskola. A magyar isko-
lának többet kell adnia mint a szlováknak, mert 
ha „csak” ugyanannyit kap, csak anyanyelvén 
folyik az oktatás, a szülő azt gondolhatja, hogy 
magyarul otthon is megtanulhat a gyerek, 
járjon hát szlovákba, ahol viszont jól megtanul 
szlovákul.

Tehát többet kell adni! Választékos ma-
gyar nyelvet, kultúrát, irodalmat, művészeti is-
mereteket, a hagyományokhoz való viszonyu-
lást. De ennek a pedagógust illető vetületei is 
vannak. Ha a magyar rendezvényekre (Jókai 
Napok, Tompa Mihály Szavalóverseny, színházi 
előadás, Csemadok rendezvények, társadalmi 
kérdésekkel foglalkozó konferenciák) a tanár 
nem látogat el, nem fog ellátogatni a diák sem. 
Ha azonban mindezt a pluszt a tanáron ke-
resztül fel tudjuk kínálni a szülőknek, nem ürül 
ki a magyar iskola.

A tanár nem szűkülhet be, léte a saját ke-
zében van. Ehhez önismeretre van szüksége, és 
ebből kiindulva cselekedni, tenni, javítani.

Amikor 2001-ben szülővárosom, Ipolyság 
díszpolgárává választott, szóba került a város 
„fekete könyve”. Ebbe gyűjtötték össze az ot-
taniak mindazokat a tönkrement, megszűnt, 
bezárt létesítményeket, amelyekkel a város 
már nem büszkélkedhet. Arra kértek, hogy ezt 
Brüsszelbe eljuttatva tegyem közzé. Én azt vá-
laszoltam, hogy fekete helyett „fehér könyvet” 
írjatok, benne feltüntetve, ti magatok milyen 
erőfeszítéseket tettetek a megmentés érde-
kében, milyen további terveitek vannak.

Tehát előbbre csak úgy lépünk, ha a del-
phoi jósda feliratát magunkra nézve is érvé-
nyesnek tartjuk: „Ismerd meg önmagad!”

A bölcs jós így értelmezte saját szavait: „…
és tudni fogod sorsodat. Mert a sorsod te vagy. 
Nem külső erők uralkodnak rajtad. Jellemed, sze-
mélyiséged alakítja, formálja jövődet. Változtass 
magadon, és változni fog a sorsod is.”

Hunčík Péter szavait  
Gálfi Mária jegyezte le         

Többet kell adni!
Eresztékeiben recseg-ropog az iskola, a pedagógusok szava mégis csak pusz-

tába kiáltott szó, nemigen történik semmi. Elégedetlenség kavarog a levegőben. 
Elégedetlen a szülő, mert hiányolja a minőségi oktatást, a tanuló motiválatlan, az 
élethosszig való tanulás gondolata sem lelkesíti, a tanító eszköztelen és túlterhelt, 
végül a társadalom sem kapja meg azt, amire számít: a jól képzett, rugalmas mun-
kaerőt, amely nyugdíjas koráig akár 4–5 új szakmát is el tud sajátítani.

A döntési helyzetben levőknek pedig tudatosítaniuk kellene végre, hogy a leg-
jobb befektetés a tudás, nem térül meg ugyan hamar, de hozama időtálló. A sze-
génységből való kilábalásnak is ez az egyetlen eszköze. Ha van tudás, van munka-
hely, fedél a fejünk felett, asztalunkon kenyér.

Miért nem hiszünk például Jánossy Ferencnek, a nemrég elhunyt nemzetközi 
tekintélyt szerzett közgazdásznak, aki szerint a fejlődés trendvonalát alapvetően a 
társadalomban felhalmozott tudás határozza meg?

Sokkoló mértékű gazdasági növekedést eredményezne, ha csak egy kicsit is ja-
vítanánk az oktatás minőségén – állítja egy OECD (Gazdasági Együttműködési és 
Fejlesztési Szervezet) tanulmány, de hasonlóan vélekedik Bill Gates amerikai üzlet-
ember is, aki rengeteget áldoz magánvagyonából az oktatásra.

Az északi országokban hamarabb rájöttek a tudásba való beruházás előnyeire, 
nem hiába járnak csodájára a finn iskolának, amely a PISA felmérésekben rendre 
jól teljesít, Belgiummal, Izlanddal, Új-Zélanddal, Hollandiával karöltve.

Milyen a mai iskola, miért ilyen, és hogyan lehetne jobb?
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A minap egy facebookos bejegyzés keltette fel figyelmemet. 
Egy fiatal kolléga, Szabó Péter (nemrég végzett magyar-törté-
nelem szakon), bejelentette, hogy hosszú intézkedés után ez-
után Sabó Péterként írja hivatalosan becses nevét. Kérdésemre, 
hogy miért szlovákosította Szabóról Sabóra (magyarul ejtsd: 
sabó), a válasz az volt, hogy ezidáig hivatalosan kétféleképpen 
írták a nevét, de ő most véglegesen a Sabót választotta, mert 
amúgy is rengeteg Szabó nevű ember van, s így – Sabóként – ez 
egyedibb!

Az igazat megvallva, érvelése megdöbbentett. Megírtam 
neki, hogy szerintem ez helytelen döntés volt, mert a Szabó 
magyar név, s a „z”-tlenítéssel bizonyos mértékig a magyar-
ságát is megtagadta. Szlovák (szláv) eredetű vezetéknevek ese-
tében (Straňovsky, Podhorsky, Gašparovič, Hunčíkstb.) érthető 
a szlovákos használat. Sértődötten válaszolt, miszerint minden-
kinek joga a van a neve tetszőleges használatához, s Sabóként 
is ugyanolyan magyar marad, mint eddig. Ez ugyan igaz, de 
egy magyar szakos pedagógusnak (általában a magyar isko-
lában tanító pedagógusnak) példát kell(ene) mutatnia a neve 
írásában és használatában (is). Felhívtam figyelmét arra, hogy 
egykor tudatosan szlovákosították a magyar vezetékneveket az 
anyakönyvi hivatalokban: így lett Györgyből Ďorď, Csákyból 
Čáky, Mészárosból Mesároš stb. Szerintem nem mindegy, hogy 
írjuk magyar nevünket, ha magyarnak valljuk magunkat. Juhás, 
Halás, Pástor, Kulčár, KiráľŽolt vagy Juhász, Halász, Pásztor, 
Kulcsár, Király Zsolt! Nos, meggyőződésem, hogy józanul gon-
dolkodó magyar embernek ez nem lehet kérdéses. Vagy tán 
mégis? Ugyanis a facebookos reakciók egy része támogatta 
Péter döntését. Csikós Aranka (szintén fiatal magyar szakos pe-
dagógus!) szerint teljesen mindegy, nem fontos, hogy Csikós 
vagy Čikóš, ettől még lehet az illető jó ember. Dömsödi Fe-
renc – pedagógus – egyetértett Csikós vagy Čikóš Arankával. 
Megjegyzem, senkinek az emberségét nem kérdőjeleztem meg, 
csupán – szerintem – elvi kérdésről van szó: a világ legtermé-
szetesebb dolga, hogy magyar nevünket szülőföldünkön ma-
gyarul használjuk. Ha ehhez nem ragaszkodunk, mi lesz a kö-
vetkező lépés? Nem fontosak a magyar feliratok, hisz megértjük 

szlovákul is, nem? Nem fontos a magyar iskola, hisz konyha-
nyelvi szinten úgyis beszélünk magyarul? Folytassam?

Ezzel kapcsolatban Márai Sándor jutott az eszembe. Emig-
ránsként élete utolsó negyven évét töltötte idegenben, hazá-
jától több ezer kilométerre Amerikában, de az anyanyelvéhez 
és a nevéhez ragaszkodott. Pár évvel ezelőtt amerikai kollégám 
küldte el nekem a Los Angeles Times egyik vasárnapi mellék-
letét, amelyben Márai amerikai unokája nyilatkozott az íróról. 
Többek között elmondta azt is, hogy Márai megtartotta ma-
gyar nevét, tehát a Sándor Márai-t használta, nem az angolos 
Alexander Márai-t. Példaértékű, követendő hozzáállás! Ha-
lotti beszéd című versében csodálatosan vall az anyanyelvről: 
ez az igazi megtartó erő, magyarságtudatunk utolsó mentsvára, 
amely idegen nyelvi környezetben lassan kopni kezd: 

 „A pap már spanyolul morogja koporsónk felett:
 „A halál gyötrelmei körülvettek engemet...“
  Az óhiói bányában megbicsaklik a kezed,
 A csákány koppan, s nevedről lehull az ékezet“

 Nevedről lehull az ékezet – írja Márai amerikai környe-
zetben. Mi itthon, a szülőföldünkön, magyar közegben pedig 
önként, dalolva lemondunk magyar nevünkről, feladva ezzel 
identitásunk egy részét! Nem vagyok egy melldöngető magyar, 
de számomra ez felfoghatatlan hozzáállás, s nem tudok napi-
rendre térni fölötte!

Egy másik fiatal magyar nemzetiségű tanárkolléga Ale-
xander Nemeš-ként (így „mäkčeň“-nyel!) írja hivatalosan a 
nevét. Azzal magyarázta, hogy szlovákulNemesznek ejtik 
a nevét, ezért került rá a lágyítójel! Az már hab a tortán, hogy 
saját magát is szlovákosan Nemešként írja alá!

Kedves fiatal kollégák! Talán érdemes lenne elgondolkodni 
a fentieken – vagy tényleg mindegy hogy írjuk a nevünket?!

Megjegyzés: A cikkben szereplő nevek fiktívek, a jelenségre 
próbáltam csupán rámutatni.

Tóth Tibor, gimnáziumi tanár

(Nem) mindegy hogy írjuk a nevünket!? 
Névvita a Facebookon
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Mielőtt a Szentesi Alapiskola jele-
néről írnék, megpróbálom felidézni, 
megismerni a múltat, s röviden visszate-
kinteni nemcsak kisiskolánk múltjára, de 
Szentes község régi arculatára is.

A múlt…
A település már a kőkorszakban is la-

kott hely volt, nevét a Szentesi-Zenthesi 
családtól kapta. Az Árpád-házi kirá-
lyok alatt 1100 körül községgé fejlődött. 
Ekkor Abaháza néven szerepelt. A falu 
legrégibb, többször átépített, de ma is 
álló épülete a templom, amely az 1200-as 
évek elején már biztosan állt.  A közép-
korban falunk jó bortermelő hegye, va-
lamint kőbányái révén virágzott. Arany-
lábú Szentes-nek hívták és a XIV. szá-
zadban kétosztályos latin iskola felál-
lítását is tervbe vették, azonban a terv 
meghiúsult. Az iskola első tanítójáról 
1706-ban tesznek említést. 

Hajdanában vár állott a Pilisen, om-
ladéka ma is jól megfigyelhető. Ma jól 
alakítható trachit és andezit kőzetet bá-
nyásznak a községben és homokbánya is 
üzemel.  

1967-ben modern, emeletes iskola 
épült meg a faluban. Ekkor még több 
mint 100 tanuló látogatta az öt tanerős is-
kolát. Azóta a fiatalok városba való elköl-
tözése és a csökkenő demográfiai adatok 
miatt az iskola három tanerősre csök-
kent. 

A jelen…
Hangulatos, csendes utcácska a 

mienk, a főúttól is jól megközelíthető, 
bár reggelente kicsit zajos és forgalmas 
az óvodába és iskolába igyekvő gyere-
kektől. Az épületben két oktatási intéz-
mény működik: a földszinten található 
az iskola, az emeleten helyet kapott az 
óvoda és az étkezde, s az épület mögött 
elterülő hatalmas udvaron mindkét in-
tézmény egyformán osztozik. A helyi ön-
kormányzatnak hála, pár évvel ezelőtt új 
tetőszerkezetet kapott az épület, meg-
újultak a szociális helységek, színesek 
lettek az osztálytermek, s a nyílászárók 
cseréjére is sor került. Folyamatosan fej-
lődünk és modernizálunk. 

A bodrogszentesi kisiskola
„Amit teszünk, csak egy csepp a tengerben.
 A nélkül a csepp nélkül azonban sekélyebb volna a tenger.“
       (Teréz anya)

Az idei tanévben 18 tanulója van isko-
lánknak, akik összevont évfolya mok ban 
tanulnak, s délutánonként az iskolai 
klubban készülnek fel a másnapra. Az 
oktató-nevelő munkát két tanító néni és 
egy nevelőnő biztosítja, bár a helyi tisz-
teletes is aktívan bekapcsolódik az iskola 
életébe. 

A tanítás két tágas osztályteremben, 
s az iskolai klubban történik. A számí-
tástechnika órákat külön erre a célra ki-
alakított és jól felszerelt számítástech-
nika teremben tartjuk. Tanulóink nagy 
örömmel és lelkesedéssel látogatják az 
immár második éve indított színjátszó 
szakkört. Évről évre bekapcsolódunk kü-
lönböző tanulmányi versenyekbe, pl. le-
velezős tehetséggondozó tantárgyi meg-
mérettetés, szavalóversenyek, rajz- és 
képzőművészeti versenyek, ahol szép 
eredményeket érnek el tanulóink. Ezt bi-
zonyítják az iskola folyosóján látható ok-
levelek, emléklapok. 

De tudjuk, hogy egy kisiskola varázsát 
nemcsak a tárgyi feltételek adják, hanem 
valami plusz, valami más is van, amit 
csak itt tapasztalhatunk. Egy kis közösség 
összekovácsolásához közös programok, 
közös élmények kellenek, hogy valóban 
összetartozzanak. Igyekszünk ezeket az 

alkalmakat megteremteni tanulóink szá-
mára, s egy iskolai év nagyon mozgalmas 
a szentesi kisdiákoknak.  

A szeptemberi iskolakezdést követően 
őszi termések kiállítását szervezzük meg, 
amelyet töklámpások faragásával, s egy 
délelőtti kóstolóval zárunk. December 
elején meglátogat bennünket a Mikulás, s 
ilyenkor látjuk vendégül az iskolás korba 
lépő óvodásokat szüleik kíséretében és 
közösen megsütjük a karácsonyra szánt 
mézeskalácsokat is. Karácsonyi fenyőün-
nepet már hagyományosan a falu kultúr-
házában tartunk, ahol évről évre hangu-
latos műsorral zárjuk az évet. 

Januárban és februárban már a be-
íratásra összpontosítunk, amit általában 
több lépcsőben bonyolítunk le. Több 
ízben nyitott óra keretén belül engedtünk 
bepillantást egy tanítási óra folyamatába, 
majd a hivatalos beíratás alkalmával kis 
kultúrműsorral köszöntjük elsőseinket. 
Az elmúlt évben a környező óvodábka 
is ellátogattunk, bemutattuk iskolánkat, 
mint egy lehetőséget az iskolába lépés 
előtt. Február végén immár hagyomá-
nyosan farsanggal búcsúztatjuk a telet, s 
márciusban könyvkiállítást szervezünk. 
Minden évben megemlékezünk a Föld 
napjáról, s ilyenkor ültetünk, parkosítunk 

 n Nagy Csaba tárogatón játszott nekünk
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az iskola épülete előtti kiskertben. Május 
második vasárnapján az édesanyákat kö-
szöntjük a helyi kultúrházban, amely 
mindig emlékezetes marad a családok 
számára is. Az iskolai év utolsó hónap-
jában aztán gyermeknapot ünnepelünk, 
kirándulunk, szalonnát sütünk, sportna-
pozunk, természetiskolába megyünk, s 
az ünnepélyes tanévzáró alkalmával el-
ballagnak negyedikeseink, majd búcsút 
veszünk a tanévtől immár hagyomá-
nyosan tanévzáró istentisztelet keretén 
belül a templomban is. 

Ha tehetjük, szívesen fogadunk kü-
lönböző előadókat, így vendégeskedtek 
már nálunk a kassai Thália Színház színé-
szei (bár lehetőség szerint mi is megyünk 
a színházba), Zsapka Attila, a Nagyvá-
radi Bábszínház előadói, s ügyes kezű bű-
vészek is. 

Persze, mindez megfelelő anyagi 
háttér és támogatás nélkül nem menne, 
ezért mindig hálásak vagyunk a helyi ön-
kormányzatnak, a polgármester úrnak,  
aki évről évre fáradhatatlanul dolgozik 
azért, hogy iskolánk korszerű és ottho-
nosabb legyen. Itt kell megemlítenem az 
iskola mellett aktívan működő szülői szö-
vetség tagjait, valamint a szülőket, akik 
támogatásukról biztosítanak minket az 
iskolai év folyamán.        

 n Rendőrségi bemutató az iskolaudvaron

 n Kassán a Planetáriumban

 n Parkosítás az iskola előtt

 n Karácsony a kultúrházban

 n Ünnepélyes beíratás a napköziben

 n Természetiskolában alkotás közben

 n Patrik bűvész Budapestről elvarázsolt 
minket

 n   A kassai Thália színészeit is vendégül 
láttuk

A jövő…  
Iskolánk mottója mindössze három 

szó, három fogalom: Türelem, tudás, mi-
nőség, melyek hűen tükrözik azt az elvet, 
amelyet vallunk és követünk. Hisszük, 
hogy az eredményes, türelmes munka 
gyümölcse a tudás. Ez a tudás szilárd ala-
pokra épülve olyan minőséget képvisel, 
olyan alapot ad kisdiákjainknak, amelyre 
aztán bátran építhetnek későbbi tanul-
mányaik során. Persze, azt is tudjuk, hogy 
mindez csak akkor lehetséges, ha mind-
három tényező: iskola–tanuló–szülő ak-
tívan jelen van a folyamatban, s egymást 
támogatva, segítve, együtt és egymásért 
dolgoznak. 

Mi, itt Szentesben ebben a szel-
lemben dolgozunk, és bátran, megvaló-
sításra váró tervekkel, céltudatosan te-
kintünk a jövőbe, mert hisszük, hogy a 
becsületes és igaz munka, gyermekeink 
jövője csak szilárd elhatározás és tettek 
kérdése. Egy kínai közmondás úgy tartja, 
hogy a tanítónak ki kell nyitnia a kapukat, 
de azon bemenni már a tanulóknak saját 
maguknak kell. Mi nyitjuk ezeket a ka-
pukat és hisszük, hogy a tudás iránti vágy 
és akarat meghozza gyümölcsét.   
   

Tokár Rácz Mária, igazgatónő

Bemutatkoznak kisiskoláink  n  Pedagógusfórum
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A Comenius sok iskolának ismerős 
névként cseng – akár részük volt, akár ré-
szük van a nemzetközi partneriskola kap-
csolatot támogató programban, esetleg 
már próbálkoztak megpályázni ezt a 
programot.A kétéves bilaterális (2 iskola 
közti) vagy multilaterális (3 vagy több is-
kolát felölelő) kapcsolat lényege a közös 
munkán alapul. A résztvevő iskolák kö-
zösen kiválasztanak egy témát, amelyen 
különféle módszerekkel tanárok és di-
ákok bevonásával dolgoznak. Az említett 
2 éves időszak alatt az intézmények meg-
látogatják egymást, közelebbről is meg-
ismerkednek egymással és – nem kevés 
esetben – ezek a kapcsolatok a projekt 
hivatalos befejezése után is folytatódnak.

A Pázmány Péter Gimnázium im-
máron második alkalommal pályázott 
és lett sikeres ebben a programban. 
Az aktuális együttműködés témája a 
kulcskompetencák vizsgálata és fejlesz-
tése különféle módszerek alkalmazá-
sával. A pedagógiai közösség számára 
ismert, hogy 8 alap-kulcskompetenciát 
definiált az EU. Ezek közül a 2012. no-
vember 27. és december 1. között meg-
valósult tanári találkozón úgy döntöttünk, 
hogy a digitális, matematikai-logikai, 
szociális és tanítás a tanulásra kompe-
tenciákat fogjuk górcső alá venni. Az in-
tenzív, 3 napos munkaértekezleten spa-
nyol, olasz, lengyel, német, magyar és 
felvidéki (magyar) szempontból defi-
niáltuk a kompetencia fogalmát, vala-
mint a képesség és a kompetencia fo-
galmak közötti különbséget. Meghatá-
roztuk azokat a témaköröket, amelyeken 
belül fejleszteni fogjuk a kiválasztott kom-
petenciákat. Döntöttünk a diákcsoportok 
nagyságát és a munkanyelvet (angol, 
német és spanyol) illetően. A muna mel-
lett vendégeink megismerkedtek az is-
kola 170 éves történelmével (Szmolka 
Bálint és Sztrecskó Boglárka diákok tol-
mácsolásában). Találkoztak Érsekújvár 
város polgármesterével, Pischinger Gé-
zával, városnéző túrán vettek részt (Makai 
Karmen és Sóky Blanka kalauzolásával) 
és végül a kemény munka méltó befeje-
zéseképp meghívást kaptak (és örömmel 
fogadták) a végzős osztályok szalagava-
tójára is (ahol legnagyobb sikere a ha-
gyományos Palotásnak volt).

Kulcskompetenciák 
a figyelem középpontjában

Az első találkozó nagyon hasz-
nosnak és motiválónak bizonyult, ki-
váló lehetőséget adott a kölcsönös meg-
ismerésre és a kapcsolat kialakítására. 
Külön pozitív eredménye az a magyar-
országi német nyelvű bilingvális Valeria 
Koch Schulzentrum gimnáziummal kö-
zösen megpályázott diákcsere program, 
amely lehetőséget nyújt 4 diáknak a 
2013/14-es tanévben 3 hónapot eltöl-
teni a pécsi partneriskolában. 

Maczkó Edit, Pázmány Péter Gimnázium

 n A Comenius csapat Érsekújvárott

 n Munka közben
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Az új generáció oktatása  
modern eszközökkel

Sikeres pályázat az Ipolybalogi Ipolyi Arnold Alapiskolában

A Szlovák Köztársaság Oktatási, Tudományos, Kutatási és 
Sportminisztériumának uniós alapokért felelős Ügynöksége 
(ASFEU) a 2011-es évben tette közzé a „Modern művelődés a 
tudásalapú társadalom számára“ elnevezésű pályázati kiírását, 
amelyre az Ipolyi Arnold Alapiskola is benyújtott egy pályázatot 
„Az új generáció oktatása modern eszközökkel” címmel. Egy 
pozsonyi pályázatíró ügynökség közreműködésével a beadott 
pályázatunk sikeres elbírálásban részesült. A pályázat megvaló-
sítására 2012 májusa és 2014 májusa közt kerül sor. Két év és 
közel 170 000 € áll rendelkezésünkre, hogy a pályázatban le-
írtakat, a tervezett aktivitásokat sikeresen megvalósítsuk. A pro-
jekt társfinanszírozója az EU. A pályázat a Művelődés Operatív 
Program„A hagyományos iskola modernizálása“című,1.1 sz. 
intézkedés keretében az Európai Szociális Alap társfinanszíro-
zásával valósul meg. Az iskola pályázata három fő tevékeny-
ségre épül:

– Modern módszerek és formák bevezetése az oktatásba, 
az értő olvasás megerősítése

– A tanulók kommunikációs készségeinek megerősítése
– A digitális készségek fejlesztése, innovatív módszerek az 

oktatásban.
Az egyes aktivitások érdemi megvalósításához lehetőségünk 

nyílt hat darab interaktív tábla megvásárlására projektorokkal 
és számítógépekkel egyetemben. A pályázat keretein belül szinte 
minden tantárgyra megvásárolhattuk a magyarországi Mozaik 
Kiadó tankönyveit digitális formában is. Ez a tankönyvkiadó 
többéves tapasztalattal rendelkezik a digitális oktatás területén, 
többek közt „Az év honlapja 2012” pályázaton a Mozaweb.hu 
honlapot a szakmai zsűri a legjobb e-learning honlapnak ítélte.
Így az interaktív táblák, a látványos programcsomagok és elekt-
ronikus tankönyvek felhasználásával lehetőségünk nyílik olyan 
tudásanyagot közvetíteni a tanulóink felé, mely a kor legkorsze-
rűbb oktatási formáját képviseli. Természetesen, nemcsak elekt-
ronikus, hanem kézzelfogható oktatási segédeszközöket is vá-
sároltunk, melyek a tanulók kreativitását, logikáját fejlesztik, il-
letve megkönnyítik a tananyag megértését és gyakorlati felhasz-
nálhatóságra, alkalmazásokra is felkészíti tanulóinkat. A pályá-
zatból mindezen kívül sikerült kilenc számítógépet és monitort is 
vásárolnunk. Most folyik annak a teremnek a kialakítása, mely 
a tanulók kommunikatív képességeinek a fejlesztésére lesz hiva-
tott. Természetesen ahhoz, hogy iskolánk tanulói a legjobb esz-
közökkel a legjobb oktatásban részesülhessenek, a nevelőtes-
tület pedagógiai, módszertani felkészültségének folyamatos fej-
lesztése is céljaink közé tartozik.

A budapesti Qualy-Co Oktatási Tanácsadó Kft. közreműkö-
désével felmérés készül iskolánk tanulóinak olvasásértés szint-
jéről. A Qualy-Co és a Selye János Egyetem Comenius Peda-
gógiai Intézetének bevonásával pedagógusaink számára to-
vábbképzéseket szervezünk. Az új oktatási módszerek és formák 

elsajátításával, a kompetencia alapú oktatással kívánjuk tanu-
lóink képességeit, így például az olvasásértés szintjét is emelni. 
Bizonyára lesz majd olyan, beváltnak hitt vagy tartott mód-
szer, melyet felvált egy új, hatékonyabb, célravezetőbb. Termé-
szetesen, nem kell, sőt nem is szabad mindent megváltoztatni. 
A régit és az újat mindig a gyerekek érdekeinek és fejlődésének 
szem előtt tartásával tudjuk csak a leghatékonyabban ötvözni.

Meggyőződésünk, hogy új IKT (infokommunikációs) esz-
közeink olyan segédeszközökké válnak, válhatnak, melyek 
nagyban elősegíthetik a tanítás-tanulás folyamatát, hozzájá-
rulnak tanulóink beszédkészégének fejlődéséhez, és digitális 
társadalmunkban biztos tájékozódási pontokat nyújtanak. Ezek 
az eszközök közelebb hozzák a világot, és a vizuális lehető-
ségek széles tárháza érthetőbbé teszik gyermekeink számára 
a világban zajló eseményeket, jelenségeket és folyamatokat 
egyaránt.

A projektben kitűzött célokat és vállalásokat nem lesz 
könnyű elérni és megvalósítani. Nehéz, kitartást és türelmet 
igénylő munka vár pedagógusra, diákra egyaránt. 

Közhely, de esetünkben is igaz: egységben az erő. Áldozatos 
munkával, elhivatottsággal, valamint a szülők támogatásával 
és a projekt anyagi segítségével a mai, modern kor elvárása-
inak megfelelően újulhat meg iskolánk pedagógiai programja, 
oktató-nevelő módszerei.

Molnár Barnabás, az Ipolyi Arnold Alapiskola igazgatója

 n Tanárok munka közben

 n   Balról: Molnár Barnabás, Németh Ágota és Fodor Attila 
munka közben
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Minden korban, minden civilizáci-
óban a hatalom legfőbb törekvése 

akaratának érvényesítése, akár a polgárok 
szabadságának megnyirbálása árán is. Az 
adott társadalmi rendszer berendezkedé-
sétől, a civil szféra szervezettségétől függ, 
hogy az egyén mennyire tud, képes el-
lenállni a külső nyomásnak. A demokrá-
ciák legfőbb jellemzője, hogy törvényei a 
gyengébbet védik az erősebbel, az egyént 
az állammal szemben. De mindez írott 
malaszt marad, ha a gyakorlatban nem 
érvényesül, nem hagyják érvényesülni 
a mégoly jó törvényeket sem. Ahogyan 
ez történt kisebbségi téren a két háború 
közötti Csehszlovákiában. Miként ez a 
gyakorlat hozzátartozott a szocializmus 
diszkrét bájához, akárcsak a későbbi szűk 
negyedszázad mindennapjaihoz.  Vele 
szemben egyetlen gyógyszer a jogvé-
delem. Amit a legtöbb esetben a jogban 
járatos, az igazságért bátran kiálló egyén 
képes alkalmazni. Aki bátran szembesíti 
az elnyomó apparátust mindazon elvek 
megsértésével, amelyeket oly fennkölten, 
a világ számára tetszően, de azt megté-
vesztően hangoztat. Ennek megfelelően 
a leghatékonyabban az egyént, a kisebb-
séget jól felkészült jogász képes képvi-
selni. Ameddig hagyják. Ameddig a ha-
talom, levetve álarcát, kemény kézzel el 
nem bánik a jogvédővel. Nagyobb dicső-
ségére a jognak és az igazságnak. Aho-
gyan az történt Duka Zólyomi Norbert 
esetében, akiről ma oly keveset tudunk.

Neve ugyan ismerősen cseng hazai 
magyarságunk fülében Árpád fia kap-
csán, aki már a múlt század hatvanas éve-
iben országos hírnevet szerzett magának 
a prágai Ady Endre Diákkör elnökeként, 

Magyarságunk támasza 
Duka Zólyomi Norbert élete és munkássága

majd a hatvannyolcban alakult Magyar 
Ifjúsági Szövetség egyik frontembere-
ként, a későbbiek folyamán atomfizikus-
ként, majd hazai magyarságunk egyik ve-
zetőjeként. Azt azonban kevesen tudják, 
hogy sok tekintetben édesapja szellemi 
örökségének folytatója. Azé az örökségé, 
amelyet kötelességünk megismerni.

Zólyomi Norbert (1917-től Duka Zó-
lyomi) 1908. július 10-én Esztergomban 
látta meg a napvilágot, ahol édesapja hi-
vatásos katonatisztként szolgált. Mivel 
két évvel később Pozsonyba vezényelték, 
fia itt kezdte meg tanulmányait. A neve-
zetes pozsonyi főreáliskolában érettsé-
gizett 1925-ben, ahol egykor Klatt Virgil 
oktatott, akinek leghíresebb tanítványa 
az első magyar Nobel-díjas, Lénárd Fülöp 
volt. Ezt követően a Comenius Egyetem 
jogi karán szerzett oklevelet. Viszont a 
nyelvek iránt is vonzódott, ennek okán 
az egyetem bölcsészeti karán francia és 
olasz nyelvet tanult 1929–1934 között. 
Nyelvtudását a pozsonyi olasz konzu-
látus titkáraként kamatoztatta. 

Fiatal korától élénk közéleti tevékeny-
séget fejtett ki: 1926-ban alapító és vá-
laszmányi tagja a Magyar Akadémikusok 
Körének, 1928-tól alelnöke, egy évvel ké-
sőbb az elnöke. A harmincas évek fo-
lyamán a Masaryk Akadémia főtitkára, 
a Toldy Kör másodjegyzője. Politikai sze-
repvállalása keretén belül a Magyar Párt 
kisebbségi osztályának vezetőjeként mű-
ködik. Munkásságának fontosságát jelzi, 
hogy 1937-ben őt delegálják a genfi Vi-
lágifjúsági Békekongresszusra.

Fiatal korától gazdag publicisztikai te-
vékenységet fejtett ki. Már első cikke or-
szágos feltűnést keltett, amelyben a ma-
gyar-szláv kultúrkapcsolatokat vette 
górcső alá a Magyar Írásban, a későbbi-
ekben a pozsonyi Híradó, Magyar Újság, 
Esti Újság, Új Hírek, Magyar Hírlap, Ma-
gyar Néplap, Új Szellem, Magyar Szemle, 
Prágai Magyar Hírlap stb. hasábjain jelen-
tette meg írásait a kisebbségvédelemről, 
az önkormányzatiságról, az elszakított 
nemzettest mindennapi gondjairól és az 
asszimilációról, de irodalmi témákkal is 
foglalkozott. Külön figyelmet szentelt a 
szlovákiai magyar társadalom felméré-
sének, amelyet több tanulmányban fel-
dolgozott.

A háború vége, a felszabadulás hazai 
magyarságunk számára a rabságot, ki-
szolgáltatottságot, az üldöztetések kez-
detét jelentette. Talán nincs család, 
akinek valamelyik tagját ne hurcolták 
volna munkatáborba, deportálták volna 
Csehországba, telepítették volna ki Ma-
gyarországra, üldözték volna el szülőföld-
jéről vagy kényszerítették volna nemze-
tének megtagadására. A legkegyetlenebb 
sors azokra várt, akik ki mertek állni ki-
sebbségünk jogaiért. Ez a megpróbáltatás 
Duka Zólyomi Norbertet sem kerülte el: 
letartóztatták, majd 1946-ban nyolcévi 
börtönre ítélték. A sovén hatalom tob-
zódását a negyvenes évek végén a „népek 
atyja”, Joszif Visszarionovics Sztálin kény-
telen volt megfékezni, a nemzetközi 
szembenállás kiéleződésével, a hideg-
háború beindulásával az ártatlanok ül-
dözését tompítani. Duka Zólyomi Nor-
bertet 1951-ben helyezték szabadlábra, 
azzal a feltétellel, hogy kiszabott bünteté-
sének hátralevő részét bányászként tölti 
le. Így került az egyik legismertebb köz-
pontba, Handlovára. 

Nyilvánvaló volt, hogy a háború előtti 
ügyvédi tevékenységét az új körülmények 
között nem folytathatja. Sokoldalú tehet-
sége, a zene iránti olthatatlan szeretete 
adta meg számára az új célt: 1954-ben a 
pozsonyi városi zeneiskola szervezésben 
elvégzi a zongora tanításához szükséges 
tanfolyamot, hét évvel később a konzer-
vatórium akkordeon szakán tanítói ok-
levelet szerez. Közben 1954-től két éven 
át a handlovai zeneiskola tanára. Csak-
hogy magyarsága, korábbi elvei és élet-
vitele parancsának engedve hazaköltözik 
az övéihez. Mivel szeretné, hogy Árpád 
fia, Emese és Ildikó lánya magyar isko-
lába járjon, a nagymegyeri zeneiskolában 
vállal tanári állást, majd 1956-ban meg-
választják a nagymegyeri iskola igazga-
tójának. A korabeli hatalom azonnal a le-
váltását követeli; a helyiek kérésére végül 
megengedik, hogy befejezze a csallóközi 
városban a tanévet, így csak 1957 szep-
temberétől lesz a pozsonyi népművelési 
intézet mellett működő zeneiskola ok-
tatója, ahol tizenkét éven át zongorát és 
akkordeont tanít. 

Napjainkban sok szó esik a szakma-
váltásról, hogy ötvenen felül is képes az 
ember újat, fontosat, értékeset alkotni. 
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Ezt a váltást fél évszázaddal ezelőtt Duka 
Zólyomi Norbert a legtermészetesebb 
módon tette meg. Nem is akárhogyan: 
nemzetközi méretekben is figyelemre-
méltót, maradandót alkotva. Ekkor kez-
dett orvostörténettel foglalkozni.

A párhuzamos életrajzok mindig ér-
dekesek, sőt izgalmasak, érdekfeszítőek. 
Ugyanis vele egy időben egy másik poli-
tikus beállítottságú magyar értelmiségi, 
a kéttucat évvel fiatalabb Antall József, 
Budapesten ugyanezen a pályán indult 
el. Egykoron majd izgalmas feladatot je-
lent egy kutató számára összehasonlítani 
e két kiváló egyéniség ez irányú tevékeny-
ségét, műveiket, kettejük barátsággá mé-
lyülő szakmai kapcsolatát, azt, hogy mi-
ként jutott el az ifjabb orvos történész a 
későbbiek folyamán már miniszterelnök-
ként az összmagyarság gondjainak felvál-
lalásához. Duka Zólyomi Norbert már 
csak előrehaladott kora miatt sem vállal-
hatott közéleti szerepet: a rendszervál-
tást megelőzően távozott az élők sorából. 
Az ezt megelőző emberöltőnyi időben vi-
szont maradandót alkotott.

Kutatási területe az orvostörténet 
és gyógyszerészet, valamint az alkoho-

lizmus története. Tanulmányait, írá-
sait, cikkeit magyar, szlovák, cseh, angol, 
francia, német, olasz és orosz nyelven 
publikálja Európa ötvenöt szaklapjában, 
tudományos kiadványában. Természe-
tesen a kezdetektől fogva nemzetközi fi-
gyelem kíséri tevékenységét, ennek meg-
felelően a világ minden tájára meghívják 
előadónak. Összesen harminchat kong-
resszuson volt alkalma ismertetni kuta-
tási eredményeit Magyarországtól Auszt-
rián, Bulgárián, Jugoszlávián, mindkét 
Németországon keresztül egészen Romá-
niáig és Olaszországig. Orvos életrajzai 
nélkülözhetetlen alkotóelemei a szlovák, 
osztrák és német lexikonoknak.

Tevékenységét szakmai körökben 
nagyra értékelték, amely elismerésekben 
is megmutatkozott: megkapta a Magyar 
Orvostörténeti Társaság legmagasabb ki-
tüntetését, a Weszprémi István emlék-
érmet, a párizsi francia orvostörténeti és 
a londoni királyi orvostörténeti társaság 
is a tagjainak sorába fogadta.

Ezzel párhuzamosan hazai elismert-
ségére is sor került: 1965-től a Szlovák 
Tudományos és Technikatörténeti Tár-
saság tagja, 1969-től nyugdíjaztatásáig a 

Szlovák Tudományos Akadémia Törté-
nettudományi Intézetének munkatársa-
ként működött, 1971-től négy éven át az 
orvos, gyógyszerészet és egészségügyi ta-
gozat titkára.

Nemzetközi viszonylatban is jelentős 
munkája mellett nemcsak arra ügyelt, 
hogy gyermekei hűek maradjanak anya-
nyelvükhöz, de nagy örömöt jelentetett 
számára, hogy igaz magyarként Árpád fia 
nemzetközi hírű fizikus lett, Ildikó lánya 
csaknem negyven évig a Szlovák Nemzeti 
Színház zenészeként, Emese harmincöt 
éven át a pozsonyi Egyetemi Könyvtár 
zenei részlegének vezetőjeként műkö-
dött.

A hazai magyarság egyik legtöbbet 
próbált egyénisége nyolcvanegy évesen, 
1989. szeptember 21-én hunyta le örökre 
a szemét. Élete, tevékenysége, bátor ki-
állása, a sorscsapásokat elviselő jelleme 
példa lehet valamennyiünk számára. 
De legfőképp Hemingway öreg halászát 
idéző gondolatisága: az ember nem arra 
született, hogy legyőzzék; az embert el 
lehet pusztítani, de legyőzni soha.

Ozogány Ernő               

Irodalmi pályázat középiskolásoknak
Az Írók Alapítványa, az Írók Szakszervezete, a Sárvári Tinódi Gimnázium és Sárvár Város Önkormányzata meghirdeti a 

36.  Kárpát-medencei Középiskolás Irodalmi Pályázatot,
és 2013. március 26–29-ig Sárvár városában megrendezi az irodalmi pályázat táborát.

Pályázni vers-, próza és tanulmány kategóriában lehet. 
Várjuk minden 14–18 év közötti középiskolás diák magyar nyelven írt írásait. Egy-egy pályázat maximális terjedelme 

műfajonként 15 kéziratoldal lehet, írógéppel, számítógéppel – 14 pontos betűnagysággal – írva, de ebben a terjedelemben 
kézzel írt, jól olvasható írásokat is elfogadunk. 

A pályázatok beérkezésének határideje: 2013. február 15. 
Kérjük, hogy a pályázók postán, egy példányban küldjék el munkáikat, és a borítékra kívülről írják rá, hogy melyik kate-

góriában pályáznak (így: „verspályázat”, „prózapályázat” vagy „irodalmi tanulmány-pályázat”). Tehát, aki pl. két kategóriában 
pályázik, két borítékban küldje munkáit.                                                                                

A pályázatokat a következő – új - címre várjuk: Írók Alapítványa, Budapest, 9. Posta
      1450 Budapest – postán maradó
Fontos: e-mailen beérkező pályamunkákat nem veszünk figyelembe, mivel hitelességük nem biztosítható. Kérünk min-

denkit, hogy pályázata belső címoldalán tüntesse fel saját nevét, címét, e-mail címét, esetleg telefonszámát, valamint iskolája 
nevét, címét, e-mail címét és telefonszámát. A pályázat nem jeligés.                                                                                           

Az ötven legjobb pályázat szerzőinek 2013. március 16-ig elküldjük a meghívást az idei sárvári irodalmi táborba, ahol a 
műhelymunka során a neves írókból, költőkből álló zsűri tagjai értékelik a pályaműveket, és sor kerül a díjkiosztó ünnep-
ségre is.                                                                                                          

A beérkezett írások visszaküldésére, a szokásos nagyszámú pályázatra való tekintettel, nem vállalkozhatunk. A táborban 
csak a meghívottak részvételét tudjuk biztosítani, számukra a rendezvény díjmentes. Szükség esetén a meghívottak útikölt-
ségét megtérítjük.                                                                                                                         

A rendezők nevében minden érdekeltnek jó munkát kíván: 
Mezey Katalin szervező, Írók Szakszervezete
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– Nekünk mára csak két osztályunk 
maradt, mindössze tizenöt kisgyerekkel – 
mondja kicsit szomorúan az igazgatónő. – 
Az első és másodikosokkal Vadkerti Andrea 
foglalkozik, aki angol nyelvet is tanít az én 
harmadikosaimnak. A napközis nevelőnő 
Eperjessy Éva volt, aki nyugdíjasként is évekig 
dolgozott velünk, de 2012. június végén visz-
szavonult. Helyébe Adamec Csilla jött hoz-
zánk. Nyugodtan mondhatom, jó kistantes-
tület voltunk, és vagyunk

–  Sajnos most csak arra van lehetősé-
günk, hogy főleg magadról beszélj. 

–  Kár, de ha ez az elvárás, akkor tán 
abból kéne kiindulnom, hogy mi a hú-
gommal Ipolyságon születtünk, ott jártunk 
alapiskolába és gimnáziumba is. Viszont szü-
leink (Blaskó István és Oravecz Ilona) 1955-
től harmincöt éven keresztül Paláston taní-
tottak. Apu matematika-fizika szakosként 
az iskola igazgatója volt, anyunak pedig föld-
rajz-történelem volt a szakja. Ők azt sze-
rették volna, ha én érettségi után nem a pe-
dagógiai pályát választom, e miatt jelent-
keztem az orvosi karra, (hogy majd gyermek-
orvos leszek) de szerencsére helyszűke miatt 
nem vettek fel, ezért ideiglenesen napközi 
otthonban helyezkedtem el Paláston. Aztán 
egy év múlva simán bejutottam a Komenský 
Egyetemre magyar-szlovák szakra. Igaz, ki-
csiket szerettem volna tanítani, de az 1–5 év-
folyamosok képzése csak Nyitrán folyt, ám 
oda én nem mehettem, mert testnevelés alól 
csípőficam miatt fel voltam mentve. Viszont 
nagyon szerettem olvasni, zongorázni (zene-
iskolába jártam) és rajzolni is tudtam. Aján-
déknak, születésnapra, karácsonyra a hú-
gommal mindig rajzeszközöket kértünk. Szü-
leink a hivatásuk által nagyon le voltak kötve, 

ebből kifolyólag minket anyai nagyanyánk 
gondjaira bíztak, ő készített fel az órákra, de 
utána mindig hagyott bennünket játszani. 
Az utcánkból néha egész csapat lány gyűlt 
össze nálunk rajzolni, festeni, babákat öltöz-
tetni. Volt egy füzetünk, amelybe „divatos” 
ruhákat tervezgettünk.

– Annak ellenére, hogy szüleid kiváló 
pedagógusok voltak, mégis le akartak be-
szélni arról, hogy tanár légy.

– Valószínűleg a rájuk nehezedő nagy 
terhek miatt, meg azért is, mert az állam 
akkor sem honorálta méltányosan a tanítók 
munkáját, amit mi, gyerekek alig, vagy egyál-
talán nem éreztünk. 

– Tudva levő, hogy az embernek 
vannak veleszületett hajlamai, amelyek 
csak bizonyos ráhatások folytán bonta-
kozhatnak ki. 

– E tekintetben sokat köszönhetek 
ipolysági tanítóimnak, tanáraimnak. Töb-
beket fel kellene sorolnom, ám akikre a leg-
szívesebben emlékszem, Tamás Jánosné, még 
az alapiskolából és Tóth Juci néni, a zongo-
ratanárnőm. Szkladányi Endrét (Bandi bá-
csit) is nagyon szerettem, meg Urbán Her-
minát, aki megalapozta a szlovák tudásomat. 
A szlovák nyelvtannal aztán sohasem volt 
bajom – ezt akár többes számban is mond-
hatnám –, mert általa még mi (magyar is-
kolákból jött diákok) segítettünk a szlovák 
évfolyamtársainknak, amit ők a beszéd-
gyakorlatban viszonoztak. Az egyetemen 
csak egy szlováktanárral találkoztam, aki 
– enyhén szólva – nem kedvelt bennünket, 
pedig akkor még nem is lobogtak olyany-
nyira a nemzeti indulatok, mint manapság. 
Viszont a magyar tanszék valamennyi tanára, 

bár kellő szigorral, de szeretettel készített fel 
bennünket a pályára.

– Amin te mégsem indulhattál el. 
Miért?

– Mert amikorra befejeztem a tanulmá-
nyaimat, a magyar iskolák szakképzett pe-
dagógusokkal telítődtek. Kénytelen voltam 
szerkesztőként elhelyezkedni előbb Léván, 
majd – miután Nemeskajalra jöttem férjhez 
– a Galántai járási hetilapnál. Aztán mihelyt 
letelt a harmadik gyermekgondozási szabad-
ságom is, sikerült helyet kapnom a vágai alap-
iskolában, amelynek felső tagozatán szlovák 
és magyar nyelvet tanítottam. Nagyon jól 
éreztem magam a Rózsa Margit vezette is-
kola tantestületében, de sajnos, a tanulók 
számának rohamos fogyása miatt fennállt a 
veszély, hogy előbb-utóbb a tanítók számát 
is csökkenteni kell. Mivel én voltam az, aki 
legkésőbb kerültem oda, úgy határoztam, 
megelőzöm a problémát. Megtudtam, hogy 
a nemeskajali iskola igazgatója, Izsák Judit 
nyugdíjba készül, hát megpályáztam a meg-
üresedő állását. Most már tizenhat éve ta-
nítok itt. 

– Így lettél szlovák-magyar szakos 
egyetemi végzettséggel a kicsik tanítója.

– Amihez közben megszereztem az etikai 
nevelés szakot is. Mint említettem, zongo-
rázni, rajzolni tudok, így hát a kis tanulóinkat 
– a tantervet minden részletében betartva 
– szinte családias munkamegosztásban ne-
veljük-tanítjuk.

– De biztosan nem gond nélkül.
– Melyik családnak nincsenek gondjai, 

bajai? Nem tartom teljesen igazságosnak – 
bár valami szerint fel kell állítani a mércét –, 
hogy mindenki nagy eredményeket vár el az 

Akik csak az elődök példáját követik
A nemeskajali kisiskola igazgatónőjét, Futó Máriát sok kollégánk ismerheti, hiszen 

évtizedek óta rendszeresen eljár a Csemadok rendezvényeire, az SZMPSZ üléseire, a 
rozsnyói pedagógustalálkozókra és a dunaszerdahelyi Katedra Napokra is. Neve, főképp 
tudósítások alatt, gyakran olvasható mindkét hazai magyar pedagóguslap hasábjain. 

Kajal előttem nem ismeretlen község, mert iskolája hajdan – nyilván nem ok nélkül 
– a pozsonyi tanítóképző egyik olyan kiválasztott tanintézménye volt, amelyben 1958 
tavaszán harmadmagammal három hetes szakmai gyakorlaton vehettem részt. Emlék-
szem, egy, az első Csehszlovák Köztársaságból családjával együtt itt maradt, sok tapasz-
talattal bíró tanítónő, Komlóssy Árpádné volt az igazgató. Én, a velünk szinte egykorú 
lánya, Erzsébet (Baba) osztályában tettem meg első bizonytalan lépéseimet a 41 évig 
tartó pályám felé. Életem végéig hálával tartozom nekik. Akkor az iskola négy osztá-
lyában (egy összevont), száz körüli volt a tanulók száma.
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embertől, még a legkisebbektől is. Nekünk 
azokból a gyerekekből kell „kihoznunk” a ma-
ximumot, akik itt maradnak nálunk. A legte-
hetségesebbeket a szülők elviszik Galántára, 
rosszabb esetben az ottani szlovák iskolába. 
Pedig ha tudnák, hogy a gyerekek lelki, szel-
lemi fejlődése (a kettő nem ugyanaz) szem-
pontjából mennyivel előnyösebb egy alap-
jában véve jól felszerelt, csendes kisiskola…, 
de hiszen már utaltam rá. Polgármesterünk, 
Kosztolányi Tibor és a képviselők is mindent 
megtesznek azért, hogy Nemeskajalon ez 
megmaradjon. Nem tudom, meddig bírják 
még anyagiakkal. Mi is megteszünk mindent, 
ami tőlünk telhető, tudván, hogy a magyar 
iskolák léte, főleg faluhelyen, közösségeket 
formáló, és egyben megtartó erő is. S amit a 
két háború közötti magyar tanítók és a szü-
leim nemzedékéhez tartozók is tudtak, nem 
elég csak napi 4–6 órát  (le)tanítani. Rám és 
sok kollégámra, ha nem közvetlenül, akkor 
közvetve, óhatatlanul hatottak a példáik. Mi 
nem tudnánk kivonni magunkat a község 

kulturális életéből, amibe a gyerekeket is 
igyekszünk bevonni. Amelyik tantestület be-
gubózik, nem tudatosítja, hogy saját iskoláját 
ítéli lassú elhalásra.

– Ehhez nem kell magyarázatot fűzni. 
Már csupán arra kérem Marikát, szóljon 
néhány szót a családjáról!

– Férjem Csaba, szakmunkásképzőt vég-
zett, mezőgazdasági gépszerelő az eredeti 
szakmája, de hosszú éveken át teherautó-so-
főrként dolgozott, most pedig raktáros egy 
nagyvállalatnál. Mindig mindenben számít-
hattam rá, és ma is támogat a munkámban. 
Lassan harminc éve vagyunk házasok. Míg én 
többnapos továbbképzésekre, szakmai ren-
dezvényekre jártam, ő volt a gyerekekkel. Lá-
nyaink felnőttek, legidősebbik Csilla, orvos 
az érsekújvári kórház belgyógyászati osztá-
lyán, Enikő egészségügyi középiskolát vég-
zett, s ha nem jön valami közbe, idén, tavasz-
szal fejezi be a német nyelvű kommunikáció 
szakot Nagyszombatban, Tímea, a legfiata-

labb, pedig a Kaufland információs részlegén 
végzi munkáját. Amíg velünk voltak, hol az 
egyik, hol a másik jött el velem egy-egy helyi 
fellépésre, többek között polgári esküvőkre, 
névadókra, amelyeken én zongoráztam, ők 
meg énekeltek. Eddig minden dolgot, amit 
iskolánkkal kapcsolatban érdemes „közhírré 
tenni”, megírtam nemcsak a pedagógusla-
pokban, az Új Szóban is. Kérdezted, milyen 
kitüntetéseket kaptam. A Jánsky érem arany-
fokozatát, mivel harmincötszörös véradó 
vagyok. De hát ez nem pedagógusi érdem, 
hanem erkölcsi kötelesség mindaddig, amíg 
megteheti az ember. 

A címemre küldött információinak, 
„helyszűke miatt”, csak a töredékét je-
gyezhettem le. E-mail-jét a szöveghez nem 
tartozó, ám tőle mégis elválaszthatatlan, 
sokat sejtető bájos mondattal fejezte be: 
„Más nem jutott eszembe.”

Csicsay Alajos      

A VI. nemzetközi Feszty műveltségi vetélkedő

2012. december 12-én hatodik  alkalommal rendezte meg a Feszty Árpád Alapiskola és Óvoda a már hagyományos 
nemzetközi Feszty műveltségi vetélkedőt. A tavalyi versenyhez hasonlóan, ismét hét négytagú csapat vett részt öt isko-
lából. Magyarországról Nagyigmánd egy csapattal, testvériskolánk Dél-Komáromból egy csapattal képviseltette magát. Egy-
egy csapat érkezett Búcsról, Szentpéterről és nagy örömünkre az ipolyszakállosi alapiskola tanulói is bekapcsolódtak a ver-
senybe. A helyi alapiskolát a hetedikesek és a nyolcadikosok csapata képviselte egy kilencedikes tanulóval kiegészítve.A ve-
télkedő elején Dibusz János igazgató úr üdvözölte a vendégeket, versenyzőket és bemutatta a zsűri tagjait: dr. Gaál Idát, 
a komáromi Dunamenti Múzeum művészettörténészét, Györgyné Rabi Lenkét, a dél-komáromi Jókai Mór könyvtár igazga-
tónőjét, Varga Zsuzsannát, az érsekújvári Thain János Múzeum történész-muzeológusát és Vitéz Nagy Jánost, az Ógyallán 
élő fafaragóművészt.  Az ünnepi beszéd után Vitéz Nagy János művész átadta azt a Vándordíjat, amelyet a vetélkedőre fara-
gott. A faragott dombormű Feszty Árpádot ábrázolja alkotás közben. Hátlapját Keszeg Tibor asztalosmester készítette el. Az 
ünnepélyes átadás után Vrábel Sándor nyitotta meg a versenyt és ismertette a csapatokra váró feladatokat.

A verseny első részében írásbeli tesztet oldottak meg a versenyzők, amelyben regionális kérdések és a Feszty családdal 
kapcsolatos kérdések voltak. 

A teszt után minden iskola csapata bemutatta az iskolájuk történetét,  amelyet a zsűri értékelt.
A verseny második felében versfaragásból, festmények felismeréséből, Feszty család életéből vett érdekességekből, 

a magyar történelem nagyasszonyai életének ismeretéből és a régmúlt mesterségekből bizonyították a tanulók a felkészült-
ségüket. A verseny végig jó hangulatban folyt le. A csapatok kitűnő felkészültségét mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy 
végig fej fej mellett haladtak, és ami eddig sohasem fordult elő, két helyen is kettős holtverseny alakult ki.  

A vidám hangulatban lezajlott verseny pontokban mért végeredménye a következő lett:
1. Feszty Árpád Alapiskola és Óvoda A csapata  96  
2. Feszty Árpád Általános Iskola, Dél-Komárom csapata 86
2. Kossányi József Alapiskola és Óvoda, Szentpéter 86
3. Katona Mihály Alapiskola, Búcs                                        82
3. Feszty Árpád Alapiskola és Óvoda B csapata  82  

Nagy örömünkre az iskolánk csapata ismét megnyerte – immár hatodik alkalommal –a vetélkedőt. Boldogan fogták 
közre a Vándordíjat! A versenyben résztvevő csapatok tanulói könyvjutalomban részesültek. Igazgató úr az értékelés után 
megköszönte a zsűri munkáját és a következő szavakkal  fejezte be a versenyt:

„Jövőre találkozzunk ismét, ugyanitt!“

Vrábel Sándor főszervező, Feszty Árpád Alapiskola és Óvoda, Ógyalla
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A 16. század második felének Eu-
rópája vallási jellegű viszályoktól volt 
hangos. Az ellentétek kiváltó oka a re-
formációnak nevezett vallási mozgalom 
volt. Katolikusok és protestánsok (időn-
ként protestánsok és protestánsok) fe-
szültek egymásnak. Angliát az 1550-es 
években – „Véres” Mária rekatolizációs 
törekvései miatt – máglyák fénye világí-
totta be. Párizsban pedig 1572. augusztus 
23–24-én hugenották ezreit csalták tőrbe 
és küldték a halálba IX. Károly király, Me-
dici Katalin és Guise herceg parancsára 
a francia katolikusok (természetesen a 
protestáns hugenották válasza sem vá-
ratott sokáig magára). Ugyanakkor az 
1568. január 6-a és 13-a között Tordán 
ülésező erdélyi országgyűlés egyebek 
mellett az alábbi törvényt hozta: „Minden 
helyökön az prédikátorok az evangéliumot 
prédikálják, hirdessék, ki-ki az ő értelme 
szerint, és az község, ha venni akarja, 
jó, ha nem penig senki kénszerítéssel ne 
kénszerítse [...], de oly prédikátort tart-
hasson, az kinek tanítása ő nékie tetszik. 
Ezért penig senki az szuperintendensök 
közül, se egyebek az prédikátorokat meg 

ne bánthassa; ne szidalmaztassék senki az 
religióért senkitől [...], mert a hit Istennek 
ajándéka...” Négy különböző keresztény 
vallás szabad gyakorlásáról Európában 
először alkotott országgyűlés törvényt.

*
Azon a nevezetes napon, 1517. ok-

tóber 31-én, amikor Wittenbergben Lu-
ther Márton – tisztán vallási indítta-
tásból – nyilvánosságra hozta 95 pontból 
álló vitairatát a katolikus egyház megújí-
tásának elkerülhetetlenségéről, a német, 
Ágoston-rendi szerzetesből lett teológus, 
bibliatanár még csak nem sejthette: 
olyan folyamatok elindítója lesz, melyek 
messze túlmutatnak az istenhiten. A re-
formáció következménye lett többek kö-
zött az európai művelődés felvirágzása, 
az anyanyelvi kultúra, valamint az is-
kolarendszer és az oktatás fellendülése. 
De még az új művészeti irányzat, a ba-
rokk megjelenése is összefüggésben volt 
(legalábbis áttételesen) a 16. század má-
sodik évtizedében indult új vallási moz-
galommal.

445 évvel ezelőtt történt 

Vallási tolerancia Erdélyben
„Mindenki olyan hitben éljen, amilyenben akar…”

(Részlet az erdélyi országgyűlés vallási törvényéből)

 n Magyarországon Kálvin János tanai 
terjedtek el a legszélesebb körben

Vallási szempontból a reformáció 
legfontosabb következménye az volt, 
hogy három nagy új keresztény egyház 
jött létre: a lutheri (evangélikus) a kál-
vini (református) és az anglikán. Amíg 
a VIII. Henrik által alapított anglikán 
vallás megmaradt Anglián belüli állam-
vallásnak, az evangélikus és a református 
vallás elterjedt Európa jelentős részén, tu-
lajdonképpen csak az ortodox hitű terü-
leteken nem tudott különösebb hatást ki-
fejteni. A nagy irányzatok mellett a több 
kis reformált felekezet is megalakult. Kö-
zülük a legjelentősebb az anababtisták és 
a Szentháromság-tagadók egyháza volt.

A reformáció természetesen nem 
hagyta érintetlenül az Oszmán Biroda-
lomtól fenyegetett Magyar Királyságot 
sem. Luther tanai már 1521-ben megje-
lentek Magyarországon. A budai klast-
romi főiskola néhány tanára már ebben 
az évben a wittenbergi prédikátor szel-
lemében oktatott. Az új hitnek a királyi 
udvarban is volt támogatója: maga Habs-
burg Mária, II. Lajos király felesége volt 
az, aki pártfogolta a lutheranizmus hir-
detőit. Mivel a lutheri tanítás Németor-
szágból származott, abban a magyar köz-
nemesség kezdetben idegen szellemi-
séget látott, s attól is tartott, hogy a vallási 
reform a Habsburg-uralom támasza lesz. 
Az 1525. évi országgyűlés törvényt ho-
zott a lutheránusok ellen: „minden luthe-
ránus kiirtandó az országból, s nemcsak 
egyházi, de világi személyek is, bárhol ta-
lálják, szabadon fogják el s égessék meg 
őket”.

Mohács után változott a helyzet. A 
csatamezőn maradt hat magyar katolikus 
püspök. A szétzilálódott katolikus egy- n Luther Márton, a reformáció szellemi atyja
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háznak nem maradt elég ereje, hogy fel-
vegye a harcot a gyorsan terjedő refor-
mációval. A kettős királyválasztás utáni 
időszakban egyre többen, a legkülön-
félébb társadalmi csoportok képviselői 
közül kerestek fogódzókat a reformált 
vallásban. Ez a jelenség hatványozottan 
mutatkozott a Szapolyaiak keleti ország-
részében, ahol fokozatosan kialakult az 
Erdélyi Fejedelemség. A német eredetű 
lutheranizmus különösen az erdélyi szá-
szok körében terjedt rohamosan – el-
sősorban Johannes Honterus tevékeny-
sége következtében, aki Brassóban kidol-
gozta a szász evangélikus egyház alap-
elveit. 1553-ban a szászok Paul Wiener 
személyben püspököt választottak, befe-
jezve ezzel az egyházszervezet kiépítését. 
A szászok példája hatással volt az erdélyi 
magyarság egy részére is. Kolozsvárott 
a szászból magyarrá lett Heltai Gáspár 
működése hatására 1554-ben az erdélyi 
magyar „újhitűek” is megalapították saját 
egyházukat, elöljárójuk egy Tamás nevű 
volt szerzetes lett. Az 1550-es évek vé-
gére Erdély lakosságának nagy része már 
a lutheranizmus követője volt. Csupán a 
románok maradtak meg az ortodox (gö-
rögkeleti) hiten, illetve a Székelyföld egy 
része a katolikuson. 1557-ben a tordai 
országgyűlés bevett vallássá nyilvánította 
a lutheránus vallást, azaz a katolikussal 
azonos jogokat biztosított számára.

Ezzel párhuzamosan a tiszántúli me-
zővárosokban is gyorsan terjedt a német 
reformáció. A lutheri tanok itt egy-
kori obszerváns ferencesek, Dévai Bíró 
Márton, Ozorai Imre, Sztárai Mihály és 
mások közvetítésével kerültek a köztu-
datba. Az első magyarországi egyházme-
gyét Petrovics Péter hozta létre 1549-ben 
Temesvár, Arad, Makó, Szeged hitéletét 
összefogva.

Alighogy elkezdődött a lutheránus 
egyházszervezet kiépítése, a három 
részre szakadt Magyarországra begyű-
rűztek a reformáció helvét irányzatának 
eszméi. Zwingli Ulrich és Kálvin János 
hitvallása még a lutheranizmusnál is 
gyorsabban terjedt. 1556-ban az egykor 
lutheránus Kálmáncsehi Sánta Márton 
megalapította a református vallás tiszán-
túli szervezetét. Központjának Debre-
cent tette meg. Debrecen azonban a re-
formátus vallás fellegvárává, a „kálvi-
nista Rómá”-vá Méliusz Juhász Péter te-
vékenysége révén lett. (Ugyanakkor a 
Hódoltságban a kiemelkedő tehetségű 
Szegedi Kis István fejtett ki jelentős  n Körösfői Kriesch Aladár: Tordai országgyűlés (festmény) – középen Dávid Ferenc

munkát.) A helvét vallás néhány év alatt 
Erdélyt is meghódította. Katolikusok, lu-
theránusok, sőt néhány esetben még or-
todox románok is az új irányzat követői 
lettek. Az 1564. évi tordai országgyűlés 
a református vallást is bevett vallásnak 
nyilvánította. A törvény kimondta:  a te-
lepülések maguk határozzák meg, hogy 
melyik egyház tanítását fogadják el, s aki 
a választással nem ért egyet, elköltözhet. 
Erdélyben innentől a legtöbb hívet ma-
gáénak tudó vallás a kálvinizmus lett.

A reformáció két nagy irányzata mel-
lett Magyarországon megjelent a Szent-
háromság-tagadók (antitrinitáriusok, 
unitáriusok) vallása is. Ennek legismer-
tebb képviselője a spanyol orvos és teo-
lógus, Szervét Mihály volt, akit Kálvin 
városában, Genfben a városi tanács tagjai 
tanításai miatt halára ítéltek és máglyán 
megégettek (róla írta híres drámáját az 
erdélyi Sütő András Csillag a máglyán 
címmel). Az új irányzat elsősorban Er-
délyben terjedt el, ahol János Zsig-
mond fejedelem udvari orvosa, az itáliai 
Giorgio Blandrata révén vert gyökeret. 
Olyannyira, hogy maga a fejedelem (aki 
korábban katolikusból előbb lutheránus, 
majd kálvinista lett) is e vallás hívévé 
vált. A Szentháromság-tagadók nem fo-
gadták el Jézus Krisztus isteni mivoltát, 
ezért tagadták a Szentháromságot. (A 
Szentháromság-tagadóknak Jókai Mór 
az Egy az isten című regényében állított 
emléket.) Radikalizmusuk és nézeteik 
miatt a reformáció két nagy irányzatának 
vezetői sem fogadták őket szívesen. Leg-

fontosabb magyarországi képviselőjük 
Dávid Ferenc volt, akit Blandrata ismer-
tetett meg a vallás lényegével. A Szenthá-
romság-tagadókat mindenhol üldözték, 
ám Erdélyben az 1568. évi tordai or-
szággyűlésen az unitárius vallást is be-
sorolták a bevett vallások közé. Benda 
Kálmán, a már elhunyt kiváló történész 
Az 1568. évi tordai országgyűlés és az 
erdélyi vallásszabadság című tanulmá-
nyában így jellemezte az Erdélyben ki-
alakult vallási viszonyokat: „Államvallás 
nincs, az uralkodói hatalom fölötte áll az 
egyházinak, de nincs joga közöttük bár-
milyen szempontból különbséget tenni. 
Nem érvényesül a területi elv sem: bár-
mely városban vagy faluban több fele-
kezet élhet együtt, a földesúr nem avat-
kozhat be jobbágyai vallási hovatartozá-
sába, a törvény szerint mindenki maga 
döntheti el, melyik vallást követi. Bár-
kinek is tilos a más felekezetűeket szi-
dalmazni, papjait gyalázni, ellenük erő-
szakos cselekedetet elkövetni.“

A négy recepta religio (bevett vallás) 
– a református, a Szentháromság-tagadó, 
a lutheránus és a katolikus – Erdélyben a 
fejedelemség bukásáig békésen megfért 
egymás mellett. Mi több, bár nem tarto-
zott a bevett vallások közé, az erdélyi ro-
mánok az ortodox vallást is zavartalanul 
gyakorolhatták. Elmondható tehát, hogy 
az európai vallásháborúk korában Erdély 
a vallási béke szigete volt.

Pelle István
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A Móricz Zsigmond halálának 70. évfordulója alkalmából Rozsnyón és Sárospatakon megrendezett emlékkonferencián 
mintegy hetven, új ismereteket kereső, lelkes pedagógus vett részt Dunaszerdahelytől egészen Kassáig. 

A nemcsak magyar szakos tanárokat egy dolog hozta össze: mindannyian érdeklődnek a magyar irodalom nagy alakja, 
Móricz Zsigmond élete és munkássága iránt. A megemlékezés Rozsnyón, református istentisztelettel kezdődött, majd a helyi 
temetőben a résztvevők megkoszorúzták az író kisfiának, Bandikának a sírját. A rozsnyói történelmi Városháza dísztermében 
megrendezett konferencián magyarországi kutatók avatták be a pedagógusokat a Móricz-kutatás jelenlegi folyamatába. Ren-
geteg új, értékes információt és kutatási eredményt sikerült begyűjteniük az érdeklődőknek, melyek segítségével átláthatóbbá 
és még inkább érdekessé válik az egész Móricz-életmű. A szakavatott előadók sorából ki kell emelni Szilágyi Zsófiát, az ELTE 
tanárát, a Móricz Zsigmond Társaság elnökét, aki megszállott Móricz-kutatóként a konferencia fővédnöki tisztségét is el-
látta. Bemutatta a készülő új Móricz-monográfiáját, s az irodalmi est keretében az író felvidéki kötődéseiről is sikerült képet 
kapnia a hallgatóságnak. 

A konferencia második napján – a délelőtti tartalmas előadások után – a résztvevők Sárospatakra utaztak, ahol megtekin-
tették a Móricz-házat, és megkoszorúzták Móricz Zsigmond szobrát. Ezután a konferencia a sárospataki Comenius Tanító-
képző Kar dísztermében folytatódott. A magyar szakos tanárok hasznos útmutatót kaptak a Móricz-művek taníthatóságával 
kapcsolatban, valamint az író alkotásainak az irodalmi kánonban betöltött szerepéről is tájékozódhattak. A konferencia be-
zárása után a pedagógusok tanulmányi sétát tettek a híres sárospataki Kollégiumban, s megtekintették a Református Nagy-
könyvtárat is.

A harmadik napon egy hosszú, de nagyon tartalmas tanulmányúton vettek részt a konferencia résztvevői. Móricz Zsig-
mond nyomában járva meglátogatták a szatmári Tiszahát irodalmi és történelmi értékeket rejtő csodálatos településeit. Az 
ukrán határ közelében, Tákoson mindenki megcsodálta az 1766-ban épült református templomot, melynek kiemelkedő ér-
téke a festett fakazettás mennyezet. Túristvándiban egy különleges vízimalmot láthattak, majd Szatmárcseke következett. A 
pedagógusokat ámulatba ejtette a csónak formájú fejfáiról nevezetes református temető, és megkoszorúzták a Himnusz köl-
tőjének, Kölcsey Ferencnek síremlékét is. A tanulmányút legjelentősebb állomása – természetesen – Móricz Zsigmond szü-
lőfaluja, Tiszacsécse volt. A tanárok ellátogattak a Móricz Zsigmond Emlékházba, ahol a kiállításon eredeti Móricz-relikvi-
ákat is megszemlélhettek. Az emlékház udvarában áll az 1979-ben felavatott, Móriczot ábrázoló egész alakos bronzszobor, 
mely Varga Imre képzőművész alkotása. A csécsei és a milotai református templomok megtekintésével ért véget a látniva-
lókban rendkívül gazdag tanulmányút.

A pedagógusok minden bizonnyal maradandó élményekkel és igazi irodalmi értékekkel gazdagodtak az eseményekben 
dús három nap folyamán.

Lacza Aranka

Móricz Zsigmond Emlékkonferencia
(2012. november 23 – 25.)
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„Figyelmünkkel minden nap és 
minden órában arra összponto-
sítsunk, amit szeretünk és értéke-
lünk, ne arra, ami rossz, így részt 
vehetünk egy jobb jövő születé-
sében, amelyhez a naponta meg-
hozott kis döntések vezetnek el. ”   

(Carol Pearson)

Szímő község Csallóköz keleti pe-
remén terül el, 10 km-re a Vág és a Kis-
Duna találkozási pontjától. 

Szímő legféltettebb öröksége Jedlik 
Ányos hagyatéka. A falu szülötte 1800. ja-
nuár 11-én látta meg a napvilágot, akiről 
akkoriban még senki sem sejthette, hogy 
élete során olyan szellemi és tárgyi em-
lékeket hagy ránk, melyek mérföldkőnek 
számítanak a tudomány és technika jö-
vőjében. A híres feltaláló, fizikus és nyelv-
ápoló emlékét a Jedlik-házban kialakí-
tott emlékszoba, valamint a nevével fém-
jelzett helyi alapiskola őrzi méltóságtel-
jesen.

A 2001. május 5-én, az iskola meg-
alakulásának 45. évfordulóján megfogal-
mazódott javaslat valósággá vált. Az ak-
kori igazgató, Pénzes István indítványo-
zására – és a Szlovák Kormány új iskola-
ügyi programjának köszönhetően – az is-
kola hivatalosan is felvette a híres bencés 
szerzetes nevét. 

2003 decemberében került megren-
dezésre iskolánkban – a helyi Csemadok 
alapszervezetével karöltve – az első 
Jedlik-nap, amely az idő múlásával ha-
gyománnyá vált. Maga a neves esemény 
istentisztelettel veszi kezdetét a helyi ka-
tolikus templomban. A jeles napok ke-
retén belül a Jedlik Ányos Természettu-
dományi Vetélkedővel emlékezünk vissza 
falunk szülöttjére. Részt vesznek rajta a 
környékbeli alapiskolák diákjai.  

Tisztelve Jedlik örökségét, a vetél-
kedő több témakörből áll. Több kategó-
riában mérettetik meg magukat az ifjú 
tudóspalánták, melynek egyike Jedlik 
életének ismerete. Továbbá kérdéscso-
magok vannak összeállítva fizikából, bio-
lógiából és kémiából. A diákok nemcsak 
elméleti tudásukat villanthatják meg, 
hanem gyakorlati képességeiknek is a ta-
nújelét adhatják. A verseny fináléjának 
számít a rivalizáló csapatok előre elkészí-

„Az igazak örökké élnek…”
Jedlik Ányos Alapiskola – Szímő

tett, fizikai vagy kémiai kísérletének a be-
mutatása, illetve annak tudományos ma-
gyarázata. A résztvevő csapatok nemcsak 
a vetélkedés izgalmát élhetik át, hanem 
egy színvonalas, tudományos előadást 
is meghallgathatnak, melyet minden 
évben egy-egy meghívott szaktekintély 
ad elő. Természetesen, az előadások té-
mája is természettudományi jellegű. A 
szoros és egyben vidám vetélkedő ered-
ményes csapatai értékes díjakkal tér-
hetnek haza és szép élményekkel gazda-
godhatnak. 

Iskolánk mottója is arra utal, hogy pe-
dagógusaink nagy szeretettel és oda-
adással foglalkoznak minden kisdiákkal, 
értékelve bennük az embert.

Iskolánkban minden feltételt biz-
tosítunk ahhoz, hogy tanulóink infor-
matikai ismereteit magasabb szintre 
emeljük. Nagy hangsúlyt fektetünk az 
idegen nyelvek és a szlovák nyelv taní-
tására, hogy tanulóink megfelelő isme-
retekkel rendelkezzenek a továbbtanu-
láshoz és olyan feltételeket teremtünk, 
amelyek lehetővé teszik a tehetségek ki-
bontakozását. Egyéni bánásmódban ré-
szesítjük a gyengébb képességű, hátrá-
nyos helyzetű tanulókat, s emeljük tudás-
szintjük színvonalát. Évente két, újabban 
már négy alkalommal jelentetjük meg a 
suliújságot, „Sulifirkák” címen, ill. minden 
naptári év végére elkészül a sulinaptár, 
mely a tanulóink munkáiból van össze-
állítva. 

Lehetőségeinkhez mérten részt ve-
szünk a meghirdetett tanulmányi- és 
sportversenyeken és sokrétű szakköri te-
vékenységeket kínálunk diákjainknak. 
Aktívan bekapcsolódunk a Szlovák Köz-
társaság Oktatásügyi Minisztériuma 
által meghirdetett projektekbe. Az el-

múlt tanév során két projektet is ered-
ményesen zártunk. Az egyik projekt az 
alsó tagozatos tanulók differenciált ké-
pességfejlesztésére irányult, míg a másik, 
iskolánk roma tanulóinak felzárkózta-
tását tűzte ki célul, valamint képességeik 
és készségeik fejlesztésére fordított nagy 
hangsúlyt.

Szorosan együttműködünk az iskola 
mellett működő iskolatanáccsal, a szülői 
munkaközösséggel, a Csemadok helyi 
alapszervezetének elnöknőjével, Kantár 
Évával. 

A Csemadok helyi alapszervezetével 
és a cserkészcsapattal karöltve minden 
év decemberében bekapcsolódunk a 
Nyilas Misi Karácsonya elnevezésű szere-
tetcsomag-gyűjtő akcióba, amelyet a Ma-
gyar Református Szeretetszolgálat hirdet 
meg. Februárban jelmezt öltünk, s a gye-
rekekkel vidáman farsangolunk, míg szü-
leiknek és a tanáraiknak hangulatos bált 
szervezünk. Március 15-ét együtt ünne-
peljük falunk lakosaival, a könyv hónap-
jában pedig rendszeresen találkozunk a 
szlovákiai magyar ifjúsági és gyermek-
irodalom képviselőivel. Az író-olvasó ta-
lálkozót mesemondó versennyel kötjük 
össze „Égigérő fa” címmel. 

Tavasszal a Jedlik-nap keretében em-
lékezünk iskolánk névadójára, s egyben a 
már említett természettudományi vetél-
kedőn mérjük össze szellemi képessége-
inket a vendégiskolák csapataival.

Az iskolaév utolsó hónapjában már 
az úszótanfolyamra és az év végi osztály-
kirándulásokra készülünk, hogy ezzel is 
kellemesebbé tegyük gyermekeinknek 
az iskolai év utolsó napjait. 

Összeállították: Lóthi Blanka, igazgatónő 
Belokostolský Ildikó, ig.helyettes 

Kaderábek Péter, pedagógus




