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gyarország kassai főkonzulasszonya, Haraszti Attila, Magyarország 
Miniszterelnöksége Nemzetpolitikai Államtitkárságának osztályveze-
tője, Szigeti László, a Magyar Közösség Pártja Országos Tanácsának 
elnöke, A. Szabó László, az MKP oktatási és kulturális alelnöke, Csáky 
Pál, Európai Parlamenti képviselő, Bárdos Gyula, a Csemadok or-
szágos elnöke, Csáky Csongor, a Rákóczi Szövetség főtitkára, Csiba 
Péter,  a Selye János Egyetem rektorhelyettese, Komzsík Attila, a 
nyitrai Konstantín Filozófus Egyetem Középerurópai Tanulmányok Ka-
rának dékánja, Berky Károly, a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszö-
vetség irodavezetője, a környék polgármesterei, pedagógusai és to-
vábbi meghívott vendégek.

Az istentiszteleten Száraz János római katolikus plébános, Nagy 
Zsuzsanna és Nagy Gábor református lelkészek szolgáltak. Jókai Tibor 
elnöke mondta az ünnepi beszédet, majd a magyar kormány nevében 
Prőhle Gergely köszöntötte a résztvevőket. „A határon túli magyar 
nemzeti közösségek megmaradásának egyik kulcsa, hogy nemcsak 
kötelesség, hanem öröm is legyen magyarnak lenni, magyar iskolába 
járni“ – jelentette ki Prőhle. Ma, amikor olyan sok szó esik Közép-Eu-
rópa versenyképességéről, akkor a kétnyelvű közegben felnövő gye-
rekek komoly versenyelőnnyel bírnak – mutatott rá a helyettes ál-
lamtitkár. Megjegyezte: a magyar nyelv ismerete nemcsak a magyar 
kisebbségi közösségek számára fontos, hanem hozzájárul az adott 
országban élő többségi nemzet sikerességéhez is. Az Egy és egész 
címmel Gál Sándor író mondott beszédet. Bemutatkoztak a pálya-
kezdő pedagógusok:

Pedagógusfórum  n  Országos tanévnyitó 2014/2015

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége Országos Választ-
mányának  döntése értelmében idén a Buzitai Alapiskola kapta a Szlo-
vákiai Magyar Iskolák Tanévnyitó Ünnepségének rendezési jogát. Kü-
lönös megtiszteltetés volt számunkra, hogy Buzitán, a Kassa környéki 
szórványvidék egyik magyar végvárában nyithattuk meg a szlovákiai 
magyar iskolák 2014/2015-ös tanévét.

A tanévnyitó a buzitai római katolikus templomban ökumenikus 
istentisztelettel kezdődött. Az ünnepségen részt vett Prőhle Gergely, 
az Emberi Erőforrások Minisztériumának nemzetközi és európai ügye-
kért felelős helyettes államtitkára, Czimbalmosné  Molnár Éva, Ma-

Őrizd az 
Embert!

•	 Kelemen Tünde, idén fejezte be tanulmányait a Selye János 
Egyetemen Komáromban Magyar nyelv és irodalom, valamint 
történelem szakon. 

•	 Szeptembertől a Szepsi Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskolában és 
Gimnáziumban kezdi meg pedagógiai munkáját,

•	 Vanyo Mária, a Komáromi Selye János Egyetem Óvó- és Tanító-
képző szakán végezte tanulmányait és a  Rozsnyói Fábry Zoltán 
Alapiskolában és Szakközépiskolában kezdi pedagógiai pályáját,

•	 Kondrot Zsuzsa, a nyitrai Konstantín Filozófus Egyetem 
Középerurópai Tanulmányok Karán geográfia- ekológia szakon 
végzett és a Buzitai Alapiskolában fog tanítani,

•	 Körösi Beáta, a Pozsonyi Komensky Egyetem Pedagógiai Karán 
speciális pedagógia szakon végzett és a Buzitai Alapiskolában fog 
tanítani,

•	 Boka Gábor, a Komáromi Selye János Egyetem Tanárképző Karán 
magyar nyelv és irodalom – valamint angol nyelv és irodalom 
szakon szerzett diplomát az idén, szeptembertől a Tornai Alapis-
kolában fog tanítani.

A pályakezdő pedagógusoknak Bujánszky Jolán, buzitai nyugal-
mazott pedagógus mondott útravalót. Hlavács Mária Üzenet a ma-
gyar iskolákba címmel a tanévnyitó ünnepély résztvevőinek felhívását 
fogalmazta meg a magyar diákokhoz, pedagógusokhoz és szülőkhöz. 

Az ünnepi istentisztelet a Szózat eléneklésével ért véget.
Közreműködött a Péderi Vegyeskar, valamint Horňák Marek és 

Horňák Zsuzsa zenekara. 
A vendégeknek adott fogadáson Mohňansky József, Buzita pol-

gármestere köszöntötte a jelenlévőket.
Az iskolakezdő kisdiákok számára a budapesti Rákóczi Szövetség 

beiratkozási ösztöndíját adta át minden gyermeknek Csáky Csongor, 
a szövetség főtitkára. A magyarországi civil társadalom és az önkor-
mányzatok adományaiból felajánlott ösztöndíjat az ünnepi tanévnyitó 
után vették át a szülők. 

Hanesz Angelika

 n A pályakezdő pedagógusok

 n Az ünnepélyes tanévnyitó részvevőinek egy csoportja 

 n Már elsősök vagyunk 

A szlovákiai magyar iskolák országos tanévnyitója Buzitán
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Lapszél  n  Pedagógusfórum 

Gondolj a 
Napra

„…Őrizd az embert. 
(…)
Végezd a dolgod. Gondolj a Napra. 
Ő se szól, csak fölkel és járja az útját…”

Kósa Ferenc filmrendező ars poétikájával indítottuk az idei, 
2014/15-ös tanévet. Kósa életvallomása, melyet ezzel kapcsolatban 
leírt (http://www.napkut.hu/naput_2006/2006_10/124.htm) kife-
jezik a mi vívódásainkat, olykor reményvesztéseinket is, de mást is 
adnak. Szavaiból erőt meríthetünk a küzdelemhez iskoláinkban és 
iskoláinkért, a magunkban őrzött Emberért, azért az emberért, ame-
lyet – mint szobrászvéső az idővel is dacolni tudó kőbe – tanítványa-
inkba, az utánunk jövő nemzedékekbe kívánunk átörökíteni. 

Vállalásunk nem könnyű. De mikor volt könnyű a bozótvágók útja? 
Mindig ezer meg ezer szálat kellett kibogozniuk, göröngyöket, kőszik-
lákat átvágniuk, hogy az utánuk jövőknek ösvényt teremtsenek. – Vajon 
tudatosítjuk-e mi, pedagógusok, hogy az a bozótvágó kés a mi ke-
zünkben van?! Tudatosítjuk-e, hogy rajtunk múlik, mekkora ösvényt 
vágunk, milyen utat taposunk ki tanítványainknak a mai káoszos világ 
sűrűjében? Hogy rajtunk múlik az út iránya?! Meg a családokon – 
mondjuk. Valóban: rajtunk és a családokon. De ismét a múlt nagyjaihoz 
térek vissza: hány és hány életrajzban olvashatjuk, hány tudós nyilat-
kozza napjainkban is, hogy a tanára példáját követte, hogy emberséggel, 
tudással hozzá hajló tanára érintette meg és indította el…  

Vállalásunk nem könnyű. Felelősségünk sem! De tudunk-e, aka-
runk-e felelősen élni, tenni, példát mutatni? Márai még elsiratta, hogy 
idegen emberi és nyelvi közegben lehullt nevéről az ékezet. Mi erről 
önként, dalolva mondunk le! Vagy élünk-e, akarunk-e, tudunk-e élni 
nehezen kiharcolt jogainkkal?! Élünk-e nyelvhasználati lehetősége-
inkkel/kötelességünkkel? Példák vagyunk-e tanítványainknak? Hasz-
náljuk-e nevünkön az ékezetet? Visszaállítjuk e szép, beszélő család-
neveinket nagyapáink, dédapáink helyesírása, anyakönyvi bejegyzése 
szerint mi, pedagógusok? – Ezt már igazán nem kérhetjük számon ta-
nítványaink családjaitól, mint a nevelést, iránymutatást! Mint ahogyan 
az iskolák falán (ajtaján) megjelenő feliratokat sem! 

Van-e még, és hol van az „írástudók” felelőssége, vagy már csak 
„az írástudók árulása” van? Vagy kis társadalmunkban mindenért az 
iskolák felel(je)nek?! Az iskolai dokumentációt a (nyelv)törvény sze-
rint két nyelven kell(ene) vezetni. Az utóbbi évek tapasztalatai azt mu-
tatják, hogy még a magyar nyelvű képzésekre sem így nyújtják be pl. a 
terveket a pedagógusok. Nincs lefordítva a dokumentáció. Vannak is-
kolák, ahol nagyon is odafigyelnek erre az intézményvezetők, és meg-
követelik a teljes kétnyelvűséget, vannak, ahol nemtörődömségből 
– hisz szlovákul is értjük, miről van szó –, és van, ahol olyan gazdag az 
iskola programja (versenyek, rendezvények sora követi egymást a tan-
órákon kívül), hogy az iskola vezetése eleve nem terheli a fordítással a 
pedagógusokat. De törvény van rá! Kiharcolt, nehezen kiharcolt tör-
vény! Akkor pedig hol vannak azok a szervezetek, amelyeknek fel-
adatuk lenne/lehetne, vagy legalábbis fel kellene vállalniuk – ha már a 
felelős hivatalos szervek, mint annyi másban, ebben sem teljesítik al-
kotmányos jogaink iránti kötelességüket – hogy egységesen lefordítsák 
az iskolai dokumentációt. Ha pedagógusaink energiáit a hiányzó tan-
könyveket munkalapok és segédanyagok írása, fénymásolása emészti, 
legalább ezzel ne őket terheljük – nem beszélve arról, hogy szakszó-
tárnak és helyes szaknyelvi tudásnak sincsenek birtokában.

Ha egyszer megszületik a társadalmi összefogás iskoláink érde-
kében, nyelvi tisztaság és egymás segítése tekintetében, akkor talán 
okunk lesz hinni a megmaradásban. Addig pedig – reménykedjünk!

Szanyi Mária
Fotó: Somogyi Tibor
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„Tégy oly célt fel, amelyre soha 
senki nem ért. Mert szép dolog a kö-
zépszerű tudós emberekkel elérkezni, 
de szebb még a legtudósbakkal egy-
arányú messze hagyíttani, a legszebb 
penig mindeneket fellyülhaladni, és 
a nagy hegynek oly részében állani, 
ahová soha senki maga erejétől nem 
hághatott, s talán soha nem is hág” – 
jelöli meg Apáczai Csere János a fel-
adat nagyságát, a kihívást. Aztán hoz-
záteszi: A bölcs lelki nagyság a tettekre 
alapozza az igazi dicsőséget.

Nagy tisztelettel köszöntöm Önöket 
a  szlovákiai magyar iskolák 15. tanév-
nyitó ünnepségén Buzitán, bízva abban, 
hogy a jól és tiszta lelkiismerettel elvég-
zett feladat, akár maga a mű, a mesterét 
dícséri és a közösséget élteti.

A feladatról, elhivatottságról mint 
megkülönböztetett emberi értékekről, 
mint kisebbségi sorsban élő nemzetrész 
küldetéséről, jövőjéről tűnődve a kö-
telesség hívószó felel. Kötelesség meg-

őrizni a megőrzendőt, célként jelölni 
meg a szellemi gyarapodást és építke-
zést, az anyanyelvet és a nemzetet ösz-
szetartó kultúra évezredes értékeit és 
hagyományait, hogy Európában emelt 
fővel élhessük meg magyarságunkat. 
Kötelesség megtanítani a gyermeke-
inket itthon maradni, vállalni az épít-
kezők sorsát, ahogy kötelesség a mun-
kahelyteremtés is egy nép boldogulá-
sához, a jövő megéléséhez.

A pedagógus kötelessége a feladat-
vállalás, a minőségi munka, az értékek 
megőrzése és átadása – komoly fel-
adatok ezek, amelyek nem nélkülözk a 
folyamatos önművelődést, mert a jövő-
teremtés alapja a hiteles minta.

A kisebbségi sorsban a feladat és 
a kötelesség a közösség szolgálata, ami 
a nemzet szeretetének gyümölcse. Ezt 
a gyümölcsöt a gondoskodó emberi 
elme növeszti, érleli, segíti gyarapo-
dását. Termőtalaja a szülőföld, melynek 
gravitációja a szellem mágnesébe van 
ágyazva. Hioszi Tatiosz szavaival: „Te 
magad vagy a feladat, te magad vagy az 
út, te magad vagy a becsület – amikor 
ezt felismered, te magad leszel a hűség.”

Minden egyes embernek feladata és 
felelőssége, hogy a földlakók egész kö-
zösségét jó irányba vezesse. Ez önma-
gában is elég nagy terhet jelent a min-

dennapi életben Az eredményekért min-
denkinek aktívan kell dolgoznia.

Minden ember számára mindennapi 
feladat, hogy harmóniát teremtsen maga 
körül, hogy rendet tartson a dolgaiban és 
önmagában. A széthúzás a közösségek 
szétesését hozza, aminek felelőssége 
a közösség tagjait terheli. Nyugodtabbak 
lehetnénk mindannyian, ha jobban meg 
tudnánk becsülni egymást, akik részei 
vagyunk ugyanannak a világnak.

Az embernek az a feladata, hogy ne 
mindig az egyszerű dolgokat válassza, 
hanem kihívásai legyenek. 

Az elkövetkező időszak kihívása, 
hogy megbirkózzunk kisiskoláink sor-
sának alakulásával. A 10% alá apadt ma-
gyarság nem tudja fenntartani a szám-
arányához viszonyított magas számú is-
koláit.   Elgondolkodtató adatok, me-
lyek mellett a minőségi oktatás kérdését 
is meg kell vizsgálni. Az értékek meg-
őrzőse esetében nem a gazdasági té-
nyezők a meghatározóak – nyilatkozta 
napjainkban köztársasági elnökünk, 
ami bizakodásra ad okot, hiszen a ma-
gyar ajkú kisközösségek iskola nélkül 
értékvesztőek lesznek. Ám mégis el kell 
gondolkodni a minőség és az eredmé-
nyesség, a racionális iskolaszerkezet és 
a hatékony nevelés tényezőin. A kér-
désekre a választ a szlovákiai magyar 
pedagógusoknak, közösségeknek, szü-
lőknek, történelmi egyházaknak, civil 
szervezeteknek kell megadniuk egy rég 
óhajtott stratégia elkészítése révén. 

Kié is az iskola? Az államé? És ki 
az állam? Az állampolgár, a választó. 
Akkor a nép felsége ésszerű indokok 
mentén döntsön a mindenkori ha-
talmi tervezés ellenében! Döntsön ész-
érvekkel, ne érzelmekkel. Kultúrát és 
anyanyelvet ápoló, minőségi nevelést 
megvalósító kisiskoláinkat nem te-
metni, hanem közös összefogással épí-
teni, gyarapítani kell, erre a megmara-
dást érintő feladatra kell buzdítani a kö-
zösséget. Ez a dolga minden magyar te-
lepülés lakosságának, jelesül a helyi ér-
telmiségnek. 

2014 nyarának martosi üzenete a 
közoktatás megújítására vonatkozóan: 
a pedagógusokat meg kell tanítani ha-

Hívószó: kötelesség

„Embernek lenni nem adottság, 
hanem feladat, amit meg kell oldani. 
Nem készen születünk embernek, 
hanem azzal a meghívással szüle-
tünk, hogy legyen belőlünk ember.”

(Jelenits István)



5

Gyermekkori álmom vált valóra, mi-
után 1959-ben a Rozsnyói Pedagógiai Is-
kolában tanítói képesítést szereztem. Ide 
helyeztek, Buzitára. Akkor még nem gon-
doltam, hogy Buzita lesz pedagógiai pá-
lyafutásom első, s egyben utolsó állomása.

Felidézve az elszállt éveket elmond-
hatom, hogy szebb, nemesebb hivatást 
nem választhattam volna. A sok kedves 
emlék, szeretet, mit a gyerekektől kaptam, 
bearanyozzák nyugdíjas napjaimat. A 
velük eltöltött órák, foglalkozások, vers- 
és prózamondó versenyek, álmaimban 
még vissza-visszatérnek.

Tantestületünk mindig közösen küz-
dött, egy cél megvalósításáért fáradozott: 
olyan ismeretekkel látni el a gyerekeket, 
melyekre bátran építhetnek, hogy tuda-
tosítsák hovatartozásukat, büszkék le-
gyenek anyanyelvükre, iskolájukra. Szám-
talan mérnök, orvos, tanító, lelkész, jogász, jó szakember mondhatja el magáról: az alap-
ismereteket a Buzitai Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskolában szereztem. 

Tisztelt Ifjú Pedagógusok! Csupán néhány jó tanács:
Kiváló eredményeket, sikereket csak lelkiismeretes, becsületes munka árán lehet elérni.
„Nem elég a jóra vágyni, a jót akarni kell, 
És nem elég akarni, de tenni, tenni kell!”
Váci Mihály mondása igaz és végérvényű. Vonatkozik ez mindannyiunkra egyenként, 

de a közösségre is, amelynek tagjai lesztek.
Tegyetek meg mindent, hogy munkátokkal, példás magatartással, a gyermekekhez 

való helyes viszonnyal jó pedagógusokká váljatok, akiket tisztelnek és becsülnek, akikre 
szívesen bízzák a szülők gyermekeiket.

Gyermekekkel együtt élni, oktatni, nevelni a felnövekvő nemzedéket, nagy öröm. Ők 
azonban csak akkor érzik biztonságban magukat, ha szeretik őket, törődnek velük, ha 
odahaza és az iskolában rend és szabályok határozzák meg mindennapjaikat. 

Forduljatok bizalommal az idősebb, sokéves gyakorlattal rendelkező kollégáitokhoz, 
hol meghallgatásra, segítségre találtok! 

Ápoljátok a tanulókban a könyv, az olvasás szeretetét, népi hagyományaink megőr-
zésének fontosságát!

Kapcsolódjatok be az iskolai és az iskolán kívüli munkába! Mindenki tudása és tehet-
sége szerint. A szellemi lámpás szerepét töltsétek be a falu, a magyar közösség életében!      

Törekedjetek a család és az iskola együttműködésére! 
Ne feledjétek, a pedagógusnak is állandóan fejlődnie kell! Részt kell vennie tovább-

képzéseken, szakirodalmat kell tanulmányoznia, hogy lépést tudjon tartani a követel-
ményekkel, hogy munkáját a tőle telhető legjobban végezhesse.

Az iskola népünk, nemzetünk, kisebbségünk tartóoszlopa. A nyelvet, szüleink örök-
ségét kötelességünk csorbítatlanul átadni az utókor számára!

Ezért kérlek benneteket Pedagógustársaim! A Felvidék végváraiban, a magyar taní-
tási nyelvű alapiskolákban „Őrzők, vigyázzatok a strázsán!” S ebben mi, nyugalmazott 
pedagógusok, lélekben mindig veletek leszünk!

Kérem a Mindenhatót, hogy e nemes hivatás betöltéséhez adjon kedves mindnyája-
toknak, erőt, egészséget, szeretetet, békességet, sok-sok tudni vágyó, értelmes gyereket!                                                  

Bujánszky Jolán, Kulcsár Tibor-díjas nyugalmazott pedagógus
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tékonyan nevelni, a tanulókat pedig 
eredményesen tanulni. Nem egy év fel-
adata ez, és a feladat nem egyszerű. 
Ha azonban a magyar közösség meg-
maradása a tét ezekkel a feltételekkel, 
akkor minden lehetőséget meg kell ra-
gadni a cél eléréséért, és érdekeinket 
alázattal alárendelni a feladat sikeres-
ségének.  Így találkozik az emberi fel-
adat és szakmai kötelesség a magyar kö-
zösség jövője érdekében.  Ki kell mon-
dani: ha nem lesznek minőségi isko-
láink, a magyar értelmiség elveszti hitét 
a magyar iskolákban. A hiteltelen iskola 
pedig az enyészeté lesz. A magyar isko-
lának nemcsak elkötelezett magyarokat 
kell nevelnie az anyanyelv és a nemzeti 
kultúra iránt, hanem sikeres magya-
rokat is, akik megállják a helyüket nem-
csak a hazai, hanem az európai munka-
erőpiacon egyaránt.  

Valami újra vállalkozni mindig koc-
kázatos. Ám a vállalkozás feladatát 
semmi nem írhatja felül. Itthon kell ma-
radni, meg kell próbálni rendbe rakni 
a környezetet, ahol élünk, mert ha itt 
nem sikerül, akkor sehol sem. Minden-
kinek ezt kell tennie. Hogy miért?  Mert 
szépnek látni könnyű a világot, élhetet-
lennek talán még könnyebb, de olyannak 
látni, amilyen valójában, az az igazi fel-
adat. S ez a legfontosabb: a feladatban az 
önépítkezés.

Azonkívül, hogy kiáltani kell szükség 
esetén, meg kell szervezni a saját vé-
delmet és építkezést is. 

Az élet a jól megválasztott utakról, a 
célokról, a nemes feladatokról szól. Jól 
figyeljünk a szívünkkel, hogy fel tudjuk 
ismerni az igazi értéket és a jó célokat! 
Legyen bennünk elszántság a minőségi 
életre és munkára!

Szívemből kívánom, legyen az új 
iskolai év a saját magunk, a közösség 
és iskoláink építésének éve! Éltessük 
a hitet, a reményt, hogy feladatot tel-
jesítünk, fontos küldetésünk van a vi-
lágban! Higgyük: közös dolgunk olya-
nokat alkotni, amin nem fog az idő! 
 

Kívánok minden pedagógusnak 
és diáknak sikeres és eredményekben 
gazdag 2014/2015-ös tanévet!

Jókai Tibor
(Elhangzott a 2014/2015-ös tanév 

ünnepélyes tanévnyitóján Buzitán.) 

Csupán néhány jó tanács
Útravaló a pályakezdő pedagógusoknak
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A világmindenség legnagyobb csodája – ha úgy tetszik: 
szenzációja – az emberi értelem, amelyet Herbert Spencer 
Alapvető elvek című hatalmas munkájában „gondolkodó 
anyagnak” nevezett.

Ami pedig még ennél is csodálatosabb, hogy ennek a 
minden más anyag felett uralkodó erőnek mi, emberek va-
gyunk a birtokosai.

A megismerésről és a tudásról beszélek!
Arról a hihetetlennek és megmagyarázhatatlannak tűnő 

folyamatról, amely a tapasztalat, az emlékezet és a beszéd 
hármas egységéből fakadóan a tudás szépségét örökítette 
át az emberi fajra, s emelte e bolygó legeredményesebb te-
remtményévé.

 Mivel ez a létpillanat nem alkalmas a sok millió éves folya-
matnak a részekre bontására, most elsősorban a tudás mivol-
táról beszélnék, akár személyes tapasztalataimból is idézve 
– az arányosság mértékét megtartva – azt, ami így vagy úgy, 
egész közösségünket érinti.

Vagyis a hely és az idő alkalmas arra, hogy tisztelettel kö-
szöntsem a rádió hallgatóit, az iskolába készülő elsősöket, 
szüleiket, nagyszüleiket, nemkülönben a szlovákiai magyar 
pedagógusok közösségét a 2014/15-ös iskolaév hivatalos 
megnyitójának színhelyéről, Buzitáról. A távolabb lévőknek 
mondom el, hogy Buzita a Csereháti dombság északi lan-
káira épült ősrégi település, keletre tőle Kassa, a Nagyságos 
Fejedelem nyugvóföldje, nyugatra Torna, az egykori megye-
székhely, a felette uralgó magaslaton a híres tornai vár rom-
jaival… Kicsit oldalvást pedig a csodálatos szádelői hasadék 
szirtjei láthatók. Távolabbra a jászói apátság tornyai emel-
kednek a magasba, attól pedig alig negyedórányira Stósz ta-
lálható, Fábry Zoltán szülő- és nyugvóföldje… Az alatta elte-
rülő síkságot pedig a Bódva és a Kanyapta patakok szelik át…

Tér és táj sajátos kapcsolata látható benne és rajta. Innen 
alig negyedórányi járásra a trianoni határ némasága jelzi a 
nemzetünket alázó erőszaktételt. S onnan ellátni Kassáig, 
ahol megszövegeződött számukra a huszadik század legem-
bertelenebb törvénye 1945. április 5-én: a híres-nevezetes 
Kassai kormányprogram. S ami ebből következett: a teljes 
jogfosztottság, lakosságcsere, deportáció, reszlovákizáció, s a 
vasszegekkel beszögelt magyar iskolák néma kapui! Korosz-
tályomat, a harmincasok nemzedékét Európa közepén írástu-
datlanságra ítélték – méghozzá szándékosan! – abban a gyö-
nyörű városban, amely egykor a magyar irodalom fővárosa 
volt, ahol Kazinczy, Baróti Szabó Dávid és Batsányi alkotott, 
ahol először kapott színpadot Katona József Bánk bánja… És 

Tanuljatok, 
hogy 

taníthassatok! 

Márai szülővárosának magyar polgársága ma már csak szór-
ványnak tekinthető…

És ha most és itt azt mondom, hogy az egykori Csehszlo-
vákia több, mint egymilliós magyar népessége 1948–49-re 
350 ezerre zsugorodott, akkor érthetővé válik, milyen mély-
ségekből kellett felemelkednünk, hogy létezésünknek némi 
horizontja legyen, hogy némi horizontja lehessen. S ez az 
új horizont-nyitás 1948 után vált csak lehetővé, mégpedig a 
jogfosztottságot követően a Csemadok megalakulásával és 
a magyar iskolák újbóli megnyitásával. Az elmúlt ötven esz-
tendő alatt több száz oldalnyi riportot és szociográfiai fel-
mérést készítettem a csehszlovákiai magyar oktatásügyről, s 
csak a nyolcvanas években derült ki egy statisztikából, hogy 
1949-ben mindössze 110 képesítéssel rendelkező magyar 
pedagógus volt a korabeli Csehszlovákiában. És ez nem té-
vedés! Ez a történelem kegyetlen ténye. S ezeknek az embe-
reknek a vállára szakadt a magyar oktatás újjászervezésének 
minden terhe. Annakidején – a nyolcvanas évek derekán 
– sokukat felkerestem, és leírtam emberi és szakmai küzdel-
müket. Legelőbb is a Brigan házaspárt említeném, Erzsi nénit 
és Dezső bácsit. Ők alapították újjá Párkányban a magyar is-
kolát – meg az ebedit és a bátorkeszit is –, amelynek a Cse-
madok adott egy helyiséget. Padokat szereztek, de székeket 
nem találtak a gyerekek alá. Ekkor az egyik szülő ezt mondta 
az igazgatónak: „Nem baj Dezső, a gyerekek hokedlin is el-
ülnek.” Másnap reggel ahány gyerek, annyi féle ülőalkalma-
tosság – és lett újra magyar iskola Párkányban. Aztán – már 
évekkel később – egyszerre csak a Brigan családból regge-
lente nyolc tanító indult el az iskolába: Erzsi néni, Dezső bácsi, 
aztán két lányuk, két fiuk és két vejük… Tudomásom szerint 
ma is ez az egyik legnépesebb magyar iskola Szlovákiában… 

Most pedig egy fogadalomtételből idéznék, amelyet a so-
kunk által ismert és tisztelt Pintér Ferenctől kaptam, s pub-
likáltam a róla készítette riportomban: „Négy évig éltünk és 
dolgoztunk együtt, négy év megérlelte bennünk a nagy el-
határozást, hogy harcosai leszünk a szlovenszkói magyar tan-
ügynek és kultúrának. Most, amikor bezárulnak mögöttünk 
az iskola kapui… fogadjuk, mi, a pozsonyi magyar tanító-
képző intézet első abiturensei, hogy minden erőnkkel dol-
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Üzenet a magyar iskolákba
„… őrizd az embert magadban,” – ezekkel a szavakkal kezdődik a tanévnyitóra 

szóló meghívó mottója. S nekünk, az ünnepség résztvevőinek sem lehet ennél fon-
tosabb üzenetünk. Csak a megfelelő jelzőket kell megtalálnunk, hogy az iskolai ok-
tatás valamennyi érintettje számára megfogalmazhassuk a rájuk háruló feladatokat. 

Üzenetünk pedig szóljon innen Buzitáról, a római katolikus templomból, Szlo-
vákia valamennyi magyar iskolájába!

A magyar diákokat – kicsiket és nagyokat – arra kérjük, őrizzék meg magukban 
a mindenre kíváncsi embert. Annak a járni, beszélni tanuló kisgyereknek a kíván-
csiságát, aki mindent tudni akar, és lehetőleg azonnal. A világ megismerése során 
legfontosabb eszköz lesz számotokra az anyanyelv, ha azt megfelelően elsajátítjátok, 
igényesen használjátok, feltárul majd előttetek nemcsak a magyar nyelv, hanem a 
bennünket körülvevő világ minden szépsége.

A magyar pedagógusoknak üzenjük: őrizzék meg magukban a gondolkodó és 
játszó embert! Tudásuk, képességeik legjavát adva törekedjenek arra, hogy felkeltsék 
és fenntartsák a gyermekek, a diákok kíváncsiságát a világ, az embertársak dolgai 
iránt. Tanítsák meg őket elsősorban gondolkodni, hogy kellőképpen eligazodhas-
sanak az élet útvesztőiben, hogy a sok-sok talmi csillogás ellenére is felismerjék a 
valós értékeket. Tegyék mindezt emberségesen, szeretettel, játszva, soha se feledve a saját gyermekkorukat, fiatalságukat.

A magyar szülőknek pedig köszönetünket küldjük azért, hogy megőrizték magukban a magyar embert, aki tudja, gyermeke 
legkönnyebben az anyanyelvén, a magyar iskolában sajátíthatja el mindazt, amire majd szüksége lesz az életben. Azt kérjük tőlük, 
hogy a legnagyobb szeretettel, megértéssel forduljanak gyermekükhöz, segítsenek nekik a gondok, nehézségek leküzdésében. A 
szülői biztatásra, odafigyelésre szükségük van nemcsak a kis elsősöknek, hanem a nagyoknak is. Sőt, őket kell csak igazán megóvni 
a lépten-nyomon rájuk leselkedő veszélyektől.

A magyar pedagógusok, szülők, minden magyar iskola közös feladata megalapozni és megerősíteni a gyermekek, diákok nem-
zeti öntudatát, megőrizni és továbbadni az évszázadok során megteremtett értékeinket, hogy – kerüljenek majd életük során bár-
hova, a világ bármely részére – mindig tudják, honnan jöttek. Fogjunk össze, támogassuk egymást a könnyűnek egyáltalán nem 
mondható feladatok megoldásában, mert csak együtt érhetjük el a mindannyiunk által hőn óhajtott sikereket!

Kívánjuk, legyen sikeres a 2014/2015-ös tanév, legyen minél kevesebb gondjuk az iskolák fenntartóinak, vezetőinek, hozzon 
megelégedettséget a szülőknek, pedagógusoknak, diákoknak, legyen minél jobb az iskoláink színvonala, hogy ily módon igazol-
hassuk magyar iskoláink létjogosultságát mindenki előtt! 

Buzita, 2014. augusztus 30.
A tanévnyitó ünnepség résztvevőinek nevében

Hlavács Mária, nyugalmazott pedagógus, Kassa
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gozni fogunk az iskoláért, a faluért, a magyar kultúráért. (…) 
Gondoljunk az elkövetkező nehéz időkben arra, hogy a szen-
vedés mindannyiunk osztályrésze, mert emberek vagyunk, 
de erősítse akaratunkat a szebb jövőben vetett hit. 1931. jú-
lius 15-én”

S hogy ez a nemzedék miként teljesítette ezt az akár ars 
pedagocikának is felfogható fogadalmat, azt Csete Gyuláné, 
Regina néni – aki Csallóközből került ide keletre, itt tanított 
a közeli Tornán – példája igazolja fényesen. Ő alapította újjá 
Tornán a magyar iskolát, s amikor gondjairól kérdeztem ezt 
mondta: „Gond volt mindenféle, de a legnagyobb az volt, 
hogy hiányoztak a tankönyvek. Legjobban az ábécéskönyv 
hiányzott. Mivel nem volt, csinálni kellett. Ahány elsős volt 
annyi ábécéskönyvet írtam.” Amikor pedig arról kérdeztem, 
hogy mi a tanítói pályán a legfontosabb, ezt válaszolta: 
„A gyerekek szeretete, hogy a bennük lévő jóság és tudás 
napvilágra kerüljön.”

Azt hiszem, ezek a példák nem csupán az akkori gondokat 
tükrözik, hanem annak a hallatlan erőfeszítésnek máig ható 

sugárzását is, amelyek a mai nehézségek elviseléséhez is mál-
tóságot és erőt adhatnak. 

Mai föladataink egyikének vélem, hogy méltókká legyünk 
történelmünk, anyanyelvi kultúránk és oktatásügyünk meg-
alapozóihoz és önmagunkhoz. Mert megérteni a múltat, a 
történelem üzenetét, s azt továbbadni – mindennapi föl-
adat. Hallgassátok, mint mond Kányádi Sándor: „Aki megért, 
s megértet, egy népet megéltet.” A sok közül a mai nap üze-
nete lehet megérteni a jelen föladatait, s megértetni ezt a 
szlovákiai magyar közösséggel. Ez lehet a megéltetés egyik 
lehetősége számunkra.

Tanuljatok, hogy taníthassatok!
Megköszönvén megtisztelő figyelmüket, kívánom, hogy 

legyen békesség és legyen holnap!

Gál Sándor

(Elhangzott a 2014/2015-ös tanév 
ünnepélyes tanévnyitóján Buzitán.) 
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Ismét tanultak a pedagógusok
A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége idén először három helyszínen, egy 

időpontban szervezte meg a XXIII. Nyári Egyetemet. 
A 30–40 órás továbbképzések megoszlása: Komáromban 6 képzés 9 szakcso-

portban, Rimaszombatban és Kassán 3–3 szakcsoport. A megnyitóra mindenütt jú-
lius 7-én került sor.

Bizakodással tölthet el a tény, hogy a képzéseken egyre több fiatal pedagógus 
vesz részt, és megtöltötték azokat a szakcsoportokat is, amelyek „csak” tudást nyúj-
tottak, kreditpontokat nem. Sajnálatos azonban, hogy bár év közben sokan pana-
szolják el a szlovák nyelv tanításával kapcsolatos gondjaikat, az SZMPSZ által felkí-
nált, kreditpontokkal is járó szakcsoportba mégsem volt elég jelentkező.

Az SZMPSZ Nyári Egyetemét, az Országos Választmány határozata alapján 2013 
óta néven nevezzük: Komáromban a Jókai Mór Nyári Egyetem, a Kassán és Rimaszom-

batban, az eredeti terv szerint évenkénti váltásban megrendezésre kerülő képzéseknek 
a neve: II. Rákóczi Ferenc Szabadegyetem. Bizonyára időbe telik, amíg a résztvevők és 
a nyári egyetemek munkája, képzései iránt érdeklődők számára kikristályosodnak ezek 
az elnevezések. Annál is inkább, mert pl. az idén három helyszínen (Komárom, Kassa, 
Rimaszombat) egyszerre zajlottak a képzések, és sokan kérdezik: ha Kassa, érthető a II. 
Rákóczi név – bár, értesüléseink szerint, a kassai pedagógusok inkább mást választa-
nának –, de hogy kötődik Rimaszombathoz II. Rákóczi Ferenc neve? Kérdéseket vet fel a 
NYE számozása is. Az SZMPSZ Nyári Egyeteme rangidős az ilyen jellegű képzések között 
a Kárpát-medencében, immár XXIII. alkalommal került megrendezésre. A sajtóközlemé-
nyek XIII. Jókai Mór NYE-ről szólnak – valójában hányadik Jókai Mór Nyári Egyetem 
valósult meg Komáromban? Sem Rimaszombatban, sem Kassán nem először, de nem 
is huszonharmadik alkalommal kerültek megrendezésre a nyári továbbképzések, akkor 
tehát hányadik a számsorban a II. Rákóczi Ferenc NYE? Kiderül-e az elnevezésekből, 
hogy ezek az SZMPSZ patinás Nyári Egyetemének a szerves részei?  Természetesen, 
minden kezdetnek (még a névhasználatnak is) vannak kérdésfelvetései, melyekre a vá-
laszt többnyire az idő adja meg. 

Kísérleti évnek is nevezhetnénk az ideit: először fordult elő, hogy egy időben három 
helyszínen folytak a képzések.  Felmerült a kérdés, nem szenvednek-e hiányt azok, akik 
több képzés és helyszín iránt is érdeklődnek. Ugyanakkor régi igény volt, hogy ne to-
lódjanak ki a képzések időpontjai a nyár közepére azok számára sem, akik nem a 
komáromi képzéseken kívánnak részt venni. A kísérlet sikerült: végül mindenki tudott 
dönteni, hogy a színes palettáról melyik képzést/melyik helyszínt választja. A szlovák 
nyelvi szakcsoporton kívül minden meghirdetett képzés megvalósult, maximális lét-
számmal, sőt inkább túljelentkezéssel lehetett indítani a csoportokat. Összességében 
tehát az idén is sikeresnek értékelhetjük az SZMPSZ Nyári Egyetemét.

Szanyi Mária

Kassa és Rimaszombat mellett Ko-
márom volt a legnagyobb tömeget meg-
mozgató helyszíne a felvidéki magyar 
pedagógusok legjelentősebb szakmai 
továbbképzésének. Mintegy 250 peda-
gógus vett részt a minőségi, alkalmaz-
ható tudást és maradandó élményeket 
nyújtó képzéseken.

A július 7-i megnyitó ünnepségen 
megjelentek a felvidéki magyar közélet 
ismert személyiségei: Berényi József, 
a Magyar Közösség Pártjának elnöke, 
Érsek Árpád és Vörös Péter, a Most–Híd 
parlamenti képviselői. Határon túli és 
magyarországi vendégek is megtisztelték 
jelenlétükkel az ünnepi rendezvényt: 
Csáky Csongor, a Rákóczi Szövetség fő-
titkára, Wurst Erzsébet, a Nyugat-eu-
rópai Országos Magyar Szervezetek Szö-
vetségének elnöke, De Negri Ibolya, a 
Vajdasági Magyar Pedagógusok Egye-
sületének elnöke, valamint Vida Törner 
Judit, a  Muravidéki Pedagógusok Egye-
sületének elnöke.

Esztergályos Jenő, az Apáczai Kiadó 
ügyvezető igazgatója az ünnepélyes 
megnyitón jelképesen átadta azt a tan-
könyvcsomagot, amellyel kiadója a fel-
vidéki magyar tanárok munkáját kí-
vánja segíteni. A több raklapnyi tan-
könyvet szimbolizáló ajándékcsomagot 
Novák Mónika, az érsekújvári Czuczor 
Gergely Alapiskola igazgatónője vette 
át, és köszönetet mondott az értékes tá-
mogatásért.

Jókai Tibor, az SZMPSZ elnöke 
megnyitó beszédében hangsúlyozta, 
hogy a 21. században már nem az önfel-
áldozó, magányos pedagógiai vállalko-
zások, hanem a hatékony csapatmunka 
viszi előre az oktatás ügyét. Ennek át-
adására kell törekedni a szakmai to-
vábbképzéseken, valamint nagy hang-
súlyt kell fektetni arra, hogy a gyakor-
latban is használható tudással vértezzék 
fel a pedagógusokat.

Pölöskei Gáborné, a magyar kor-
mány Emberi Erőforrások Miniszté-
riuma köznevelési intézményrendszer 
fejlesztéséért felelős helyettes államtit-
kára Balogh Zoltán, az emberi erőfor-
rások minisztere üdvözletét tolmácsolva 
elmondta, hogy a magyar kormány a jö-
vőben is mindent megtesz annak érde-
kében, hogy „a magyar szó éljen és írott 
formájában is eljusson sokfelé˝. 

Wetzel Tamás, a Miniszterelnökség 
nemzetpolitikáért felelős helyettes ál-
lamtitkára a köszöntőjében rámutatott 
arra, hogy a magyar kormány a Szlo-
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XXIII. Jókai Mór Nyári Egyetem
vákiai Magyar Pedagógusok Szövetségét 
a nemzeti jelentőségű intézmények közé 
emelve kiemelten kívánja támogatni.

Az ünnepélyes megnyitó főelőadója 
Takaró Mihály irodalomtörténész volt, aki 
„Magyar klasszikusok új köntösben: Jókai 
Mór” címmel tartott előadásában kifejtette 
véleményét, hogy a magyarság nem ge-
netikai, hanem tudatos sors- és kultúra-
vállalás kérdése. A jelenlévő tanárokhoz 
szólva megjegyezte: a pedagógia közösségi 
munka, és meg kell látni benne azt a pilla-
natot, amikor a tanár személyesen, szívből 
szólhat a gyermekhez.

A hét további napjaiban elismert ma-
gyarországi és hazai szakemberek irányítá-
sával kilenc szakcsoportban folyt a magas 
színvonalú munka. A Comenius Pedagó-
giai Intézet és a Módszertani Pedagógiai 
Központ komáromi részlegének köszön-
hetően a pedagógusok elismert, akkre-
ditált 30, ill. 40 órás képzéseken vehettek 
részt. A nagy népszerűségnek örvendő 
kooperatív tanítás, az élményszerű vizu-
ális nevelés és a Thomas Gordon kommu-
nikációs eszköztára szakcsoportok a ha-
talmas létszáma miatt két alcsoportban te-
vékenykedtek az új ismeretek iránt érdek-
lődő lelkes tanárok. Mint minden évben, 
ugyancsak sok pedagógust vonzott a köz-
kedvelt ének-zene szakcsoport valamint 
a néptánc oktatás, és sikeres lett az idén 
új színfoltként megjelenő Veronika zene-
projekt is.

A Nyári Egyetem azonban nemcsak 
munkából állt, a résztvevők kedvük sze-
rint tölthették szabadidejüket is. Szinte 
minden napra jutott egy-egy kiegészítő 
kulturális program. A Komáromot nem, 
vagy csak kevésbé ismerő pedagógusok 
szívesen vettek részt a történelmi város-
nézésen, és ugyancsak sokakat érdekelt a 
hangulatos kisvonatozás Dél-Komáromba. 

Az idei tanulmányút célpontja Székes-
fehérvár volt, a királyok városa. A részt-
vevők a nevezetességekkel ismerkedve 
hangulatos sétát tettek a történelmi város-
központban, majd meglátogatták a Szent 
István-mauzóleumot, ahol megtekintették 
első királyunk, Szent István szarkofágját, 
valamint nemzeti múltunk jelentős kirá-
lyainak nyughelyeit, az egykori királyi ba-
zilika maradványait őrző Romkertben. 

Maradandó élményt nyújtott minden-
kinek a magasztos hangulatú ünnepi öku-

menikus istentisztelet, és az ének-zene 
szakcsoport lélekemelő szépségű, csodá-
latos hangversenye, melyre a komáromi 
református templomban került sor. Az 
egészhetes tapasztalatszerzés és ismer-
kedés megkoronázásaként, a pedagógusok 
egy zenés-táncos szórakozással egybekö-
tött, közös ünnepi vacsorán vettek részt.

A Duna Menti Múzeum díszterme 
adta a helyszínt a Nyári Egyetem záró ren-
dezvényének, ahol kiállítás keretében a vi-
zuális nevelés szakcsoport résztvevőinek 

szemet gyönyörködtető kreatív munkáit 
csodálhatta meg minden jelenlevő. 

Fekete Irén, az SZMPSZ Komáromi 
TV elnöke annak reményében zárta le 
az egyhetes rendezvényt, hogy minden 
pedagógus szellemileg feltöltődött, és 
a nyári önművelődést választva a taní-
tásban maradandóan hasznosítható, új 
ismeretekben gazdag tapasztalatokat 
szerzett.

Lacza Aranka

 n A XXIII. Jókai Mór NYE résztvevői

 n A XIII. Jókai Mór NYE záróünnepe a Dune Menti Múzeumban
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Az 1995 és 2014 között Rimaszombatban folyamatosan megszer-
veződött az SZMPSZ nyári egyeteme. Kivételt képeznek azok az évek, 
melyekben nem volt érdeklődés a nyári képzés iránt, illetve megjelent 
a kassai helyszín, mint alternatíva.

Rimaszombat számára fontos a művelődés, hiszen az 1771-ben 
megjelent Hármas Kis Tükör című népiskolai tankönyvében ezt írja 
a városról Losonczi István: „Ékes volt ez a Város Czéh s Társaságokkal, 
Huszonnégy Személyből álló szép Tanátstsal, Híres oskolával, tanult 
Iffiakkal.”

A Gömörben élők hagyománytisztelők, 15. éve szervezik a ne-
velők számára az említett megállapítás értelmében a művelődés és 
fejlesztés egyik fontos eseményének számító nyári egyetemet. 

Ádám Zita a 2014. július 7–12. között Rimaszombatban  megva-
lósult nyári egyetem záró, összegző gondolataiban elsősorban a fo-
lyamatos 15 év kihívásának való megfelelést, a csapategységet,  a fel-
adat iránti elkötelezettséget és a folyamatos tanulás iránti köteles-
séget említette a hazaiak erősségeként, amint a nyári egyetem meg-
nyitásakor Kölcseyt idézve az ember és a feladat egymáshoz való vi-
szonyát vezetett fel:

„Ne gondold, mintha a tanulás, csak bizonyos időkhez, az ifjúság 
éveihez köttetnék. Ifjú korunk oly szűk, s oly sokféle tanulmányokkal el-
foglalt, hogy gyors elfolyása alatt erős alapon épült tudományra jutni 
csaknem lehetetlen. Boldog ifjú az, ki annyira mehetett, hogy keblében 
a tudomány iránti szeretet állandólag felgerjedett; s azon útakkal, me-
lyeken az ismeretek kútfejeihez eljuthat, megbarátkozhatott! neki csak 
keble sugallatit kell követnie, s szakadatlanúl előre haladva, bizonyosan 
oda ér, hol tudományi szomja gazdag táplálattal fog kielégíttetni. 
Azonban e kielégítés csak mindennapi haladás jutalma; ki szüntelen 
előbbre nem törekszik, az hátramarad, mond a példabeszéd.

Tudományt a munkás élettel egybekötni: ez a feladás, mire a köztár-
saság férfiának törekedni kell.” (Kölcsey Ferenc: Parainezis).

Rimaszombatra mindig is a kísérletezés volt a jellemző: 1995-ben 
a Tolnay-féle heurisztikus módszer 30 órás képzéssel indított, osz-
tozva Komárommal a Zsolnai-programon (NYIK), amit aztán sorra kö-
vettek az olyan problémafelvető és -megoldást kereső képzések, me-
lyek a halmozottan hátrányos és ingerszegény környezetből iskolába 
érkező tanulók, illetve a tehetséges tanulók képességeinek fejlesz-
tését tűzték ki célul. 

Az, hogy a nyári képzéseken résztvevő pedagógusok hogyan hasz-
nálják fel a mindennapok során a kapott tudást, az igazgató, a peda-
gógus, az iskola dolga. A lényeg a növendékek sikeres tanulása, amely 
egyenes arányban van a pedagógusok szakmai felkészültségével.

2011-ben új szemlélettel indult a pedagógiai szabadegyetemi 
képzési forma, de 2013-ban, a kreditpontok őrült gyűjtésének di-
vatja idején ezt a képzési formát főleg a régióbeli pedagógusok eluta-
sították. Nem tisztem megítélni az akkreditált, főleg az „MPC-s” kép-
zések minőségét, de a kreditpontok gyűjtése semmiképpen nem a 
szakmai minőséget és a nevelési helyzetekben felmerülő probléma-
megoldást célozza meg. A papíron túlképzett pedagógusok a gyakor-
latban nagyon is tanácstalanok, és a PISA mérések bizonyítják: siker-
telenek. A nevelési helyzetekből eredő problémák kezelésének meg-
oldását a minőségi képzések jelentik.

A rimaszombati nyári képzések központi témája a tehetség volt.
A képzések célja:

•	 a hátrányos helyzetű és ingerszegény környezetből érkező, illetve 
tehetséges tanulók képességeinek fejlesztése, a hatékony és 
komplexen értelmezett integrációs programok elsajátítása;

•	 az iskolai nevelőnők szakmai fejlődésének segítése;
•	 a testi nevelés fontossága az egészségesen fejlődő gyermek 

érdekében.

Összefoglaló gondolatok – Rimaszombat, 2014

„A minap Danis tanár úrral kivételesen ritka beszélgetést folytat-
tunk arról, mi hiányzik napjaink nevelőiből ahhoz, hogy a nevelés-ok-
tatás sikeres legyen, mit tudtak a régi tanárok, mit kellene tőlük meg-
tanulni. Bölcs volt az ő beszéde és indokolt a megszólítás, hiszen a har-
mincas évek végén, Budapesten járt gimnáziumba, megérintették őt a 
nagy szellemek tettei. Beszélgetésünk elsősorban a fasori gimnáziumi 
tanárok sikereinek titkára irányult, tudva, minden siker mögött az okot 
kell keresni, ami elsősorban a család, a légkör, a kortárscsoportok és az 
iskola: a növekedést segítő szellem, a genius loci és a tanáregyéniségek. 
Tanár úr szerint a titok oka a családi nevelésen, a kortárscsoportok befo-
lyásán kívül a nevelők önfegyelme, neveltsége, holisztikus műveltsége, 
széles horizontú látóköre, az önfejlesztés fontosságának tudatosítása, 
elkötelezettség beszédben, magatartásban, a feladathoz való hozzáál-
lásban rejlik. Tudatosan készítették fel a növendékeket az élet felada-
taira, az egyetemi évekre. Kemények és fegyelmezettek voltak, mind-
emellett emberségesek. Az iskola és a tanár minta volt, aki megtisztelt, 
és akit megtiszteltek, a művelődés pedig napi feladat” – vezette fel meg-
nyitójában a pedagógus szakmai fejlesztésének gondolatát. A tudás 
akarása, keresése és megismerése mindenki tudatában, elméjében ott 
van, ám sokszor az akarat, a szorgalom, a motiváció, a szárnyakat ma-
gasba emelő felhajtó erő a kérdés, és az, hogy tanítvány és mester ké-
szen áll-e a felemelkedésre.

A rimaszombati nyári egyetem programjait összefogó gondolat a 
megnyitáskor is nyilvánvalóvá vált: csak a tehetség visz előre, semmi más.

A témákat a tehetség gondozása, segítése fogta össze, ami Gyarmati 
Éva szerint „(...) a személyes jellemzők és a környezeti tényezők finom in-
terakciója által fejlődik. Ez egyrészt azt jelenti, hogy sokszor a nem lát-
ható, apró hatások is nagy jelentőségűek lehetnek, másrészt azt impli-
kálja, hogy ha a környezeti tényezőket a tehetség számára elégségesen 
használhatóvá teszi a társadalom, akkor jelentősen megnöveli a te-
hetség megjelenésének valószínűségét.“

A tehetséges gyermekből akkor lesz sikeres felnőtt, vallja Gyarmathy 
Éva, „Ha megtanulja, hogy a kihívásokat válassza. Ehhez az kell, hogy 
bízzon magában, ezt pedig a szülők adhatják meg a gyereknek a beléje 
vetett hitükkel.“

A mennyiségről a minőségre, a szakmai tudás mélységi elvére való 
törekvés, a nevelési deficitek megoldásának kezelésére való áttérés 
hozhat csak áttörést a jelenlegi helyzethez viszonyítva. És a legfonto-
sabb: hogy minden a gyermek sikeres tanulása érdekében történjen, 
minden képzésnek ez legyen az alfája és ómegája!

 n A képzés célja: a testi nevelés fontossága
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II. Rákóczi Ferenc 
Nyári Egyetem, 

Kassa
Kassán a Szakkay József Szakközépiskola és kollégiuma 

adott otthont a II. Rákóczi Ferenc Nyári Egyetem képzéseinek és 
kiegészítő rendezvényeinek. 

A hatnapos képzésre 67 tanár jelentkezett Szlovákia minden 
magyarlakta megyéjéből, de voltak résztvevők Erdélyből és 
Kárpátaljáról is. Három szakcsoportban folyt a munka: az in-
teraktív tábla felhasználását Tomolya Róbert oktatta, a regi-
onális ismeretek és értékek gyűjtésének módszertanát Szanyi 
Mária, Szetyinszky Veronika és Pék László vezetésével ismer-
hették meg a hallgatók. Mindkét képzés akkreditációs vizsgával 
zárult. A legnépesebb csoport az élménypedagógia képzésre je-
lentkezett. Annak ellenére, hogy ezért nem jár kreditpont, Ko-
vács Nikoletta és Prohászka Szandra budapesti oktatók foglal-
kozása iránt nagy volt az érdeklődés. Az élménypedagógia a 
cselekvés általi tanulás és fejlődés egyik sajátos változata, alkal-
mazása az oktatásban alkotó és gondolkodó közösség formá-
lását eredményezi.

A kísérőprogramok alkalmával bemutattuk az idelátoga-
tóknak Kassa belvárosát, a Csáky-palota udvarán Major Imre 
borkóstolóján ízlelhettük a pannonhalmi borokat, a további 
estéken pedig Szinay Árpád könyvbemutatóját és Pék László 
Dél-amerikai úti beszámolóját hallgathattuk meg. Tanulmány-
úton Vizsolyban voltunk, ahol a biblianyomtatás történetével 
ismerkedtünk, majd Boldogkő várába látogattunk. Különleges 
élmény volt a Castrum Boldua középkori étteremben elfogyasz-
tott vacsora. 

A regionális ismeretek oktatásával foglalkozó csoport – a 
képzés tartalmába illeszkedő programként – meglátogatta a 
Kelet-szlovákiai Múzeumban a kassai térség első világháborús 
személyi emlékeiből való időszaki kiállítást és a kassai arany-
kincset is. 

Élményt, szakmai megújulást és feltöltődést, új személyes 
barátságokat és szakmai kapcsolatok kiépítésének lehetőségét 
rejti magában egy ilyen nyári egyetem. Kassa méltó helye a ren-
dezvénynek, a város adta lehetőségek nagyban hozzájárulnak a 
sikeres megvalósításhoz.

Hanesz Angelika

A SZMPSZ rimaszombati nyári egyetemének résztvevőit, stílu-
sosan, a helybéli Tompa Mihály MTNY Alapiskola tehetséges tanulói 
köszöntötték „A kendertől a kelengyéig” c. projektjükkel. A projekt a 
Gömörből/Nógrádból jöttünk, mesterségünk címere… féléves pro-
jektmunkának a hozadéka volt, amit 2014. június 6-án mutattak be 
Almágyban.

Ezt követte a nyári egyetem nyitóelőadása: Világhírű magyar tu-
dósok és más tudománytörténeti érdekességek című előadásával Gazda 
István tudománytörténész nyűgözte le a nyári egyetem résztvevőit. 

Gazda István tudománytörténész professzor előadását kedden a 
Máté Juliannával történt beszélgetés bővítette. Ez a 17 éves gimna-
zista hölgy a csetneki csipe történetét és gyakorlatát ébresztette fel 
csipkerózsika álmából. A vele történt beszélgetés élmény volt, so-
kakat elgondolkodtatott a tehetséges fiatalok elkötelezettségéről, 
céltudatosságáról.

A rimaszombati nyári képzések hagyománya a kezdetektől fogva, 
hogy a szervezők magyar tankönyvkiadókat kérnek fel más tan-
könyvek megismerése céljából. Nem volt ritka a 6–8 tankönyvkiadó 
jelenléte. Mára a tankönyvesek tábora megcsappant. A szegedi Mo-
zaik Kiadó két napig a résztvevők rendelkezésére állt, ami segített a 
kollégáknak megismerni a tankönyvpiac lényegét, a minőségi tan-
könyveket.

Szerdán délután a nyári egyetem résztvevői rendhagyó módon is-
merkedtek a várossal: a Gömör-Kishonti Múzeumban a Rimaszombat 
és az I. világháború témájú kiállítást tekintették meg, majd a kiállítás ku-
rátorával, Kerényi Éva történésszel végigjárták a város nevezetességeit.

Gömör természeti kincseinek megmutatása csütörtökre esett, 
amikor a várhosszúréti Buzgó barlangot ismerték meg a legbátrabb 
és bevállalósabb kollégák, Gaál Lajos barlangász segítségével. Előtte 
Hanván tisztelegtek Tompa Mihály sírja előtt, majd megtekintették 
László Ottó művészkovács műhelyét, illetve elbeszélgettek Igó Aladár 
Kossuth-díjas fafaragóval.

Pénteken ugyan az eső elmosta a szalonnasütéssel egybekötött 
búcsúestet, de a hazaiak találékonysága ezt is helyre tette. Meleg, 
családis légkörben búcsúztak a nyári egyetem résztvevői Rimaszom-
battól abban a közösségi térben, amit a szervezők a mindennapi talál-
kozásoknak, beszélgetéseknek, barátkozásoknak jelöltek ki.

2014-ben a rimaszombati II. Rákóczi Ferenc NYE három szakcso-
portjában 74, az előadókkal és a szervezőkkel együtt 85 résztvevővel 
rajtolt.

A rimaszombati nyári egyetem képzései segítséget adtak a szár-
nyak felemelésére, a hagyományok tiszteletével a gyökerek mélyre 
eresztésére.

A ma iskolájában nem csak hősies kiállásunkkal és magyarságtu-
datunkra való hivatkozással győzzük meg a szülőt a magyar iskola ha-
tékonyságáról és sikerességéről, arról, hogy az iskolában javak vannak, 
hanem szakmai felkészültségünkkel, párbeszéddel, hitelességgel, meg-
győződésünkkel, hogy amit csinálunk, az megéri a fáradságot, a küz-
dést, megéri a befektetett léleknevelő munkát, megéri a folyamatos 
tanulást. Nem elég csak magyarnak lenni, felkészült szakembernek 
kell lenni. Hősiesség szükséges az élethez, a műveltséghez. Hősiesség 
ahhoz, hogy a magunk tunyaságát leküzdjük, és elindítsuk a belső vál-
tozást, hogy az kívül is megtörténjen. Így érdemes különbnek lenni, 
hogy műveltebbek, alaposabbak, felkészültebbek vagyunk, hogy mi-
nőségi munkával és kellő alázattal szolgáljuk a közösséget.

A minőség kihívás, kemény verseny a változásért, amit nem lehet 
megúszni.  Együttműködésre épülő világunkban minden ember 
számít és az együttműködő csapatok sikerre vannak ítélve. Ahogy 
Camus fogalmaz: „Ne menj előttem, lehet, hogy nem tudlak követni. 
Ne gyere mögöttem, lehet, hogy nem tudlak vezetni. De gyere mel-
lettem és légy a barátom.”

Charles Dupoint szavaival: „Az élet mértéke nem abban van, hogy 
mekkorát tud kérdezni az ész, hanem abban, hogy milyen nagyot tud 
felelni a szív.”

Ádám Zita
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Tany község iskolája a Magyar Tannyelvű Alapiskola Tany nevet 
viseli. Az iskola egy a Komáromi járás nem teljes szervezettségű is-
kolái közül. Kis iskola a miénk, de annál nagyobb szeretettel gon-
doskodunk róla. Építjük, szépítjük, gazdagítjuk, tartalommal töltjük 
meg.  Kis tanulóinkról egész napos oktatás keretein belül gondos-
kodunk. Oktatás, nevelés, szórakozás, mozgás, ügyeskedés, …és ami 
még egy napba belefér, mindennek helyet adunk. 

Egy kis történelem
Az alig nyolcszáz lelket számláló kis faluban az iskola története 

szinte történelmi. A korabeli írások már a XVI. században magyar 
református iskoláról számolnak be. A különféle politikai korok ter-
mészetesen, befolyásolták az iskola működését, szellemiségét. Az 
1989/90-es iskolai évet megelőző években kis falunk iskola nélkül élte 
életét. A megváltozott politikai helyzet lehetővé tette, hogy hét év 
után az említett iskolai év újra megnyissa az iskola kapuit, a falunak 
ismét legyen iskolája.  

Kis faluban 
kis iskola

Apró gondolatok egy kis iskoláról
Álljanak itt apró gondolatok arról, hogyan éli egy komáromi já-

rásbeli kis falu kisiskolája mindennapjait, hogyan tölti a hétköznap-
jait a két osztályban tanuló 28 kisdiák, és az őket oktató négy pe-
dagógus. 

A nevelésről
Életünk folyamán nagyon sok hatás ér bennünket. Jó és kevésbé 

jó egyaránt. De hát ez így van rendjén. Ha minden egyenes úton ha-
ladna, nem lenne kihívás, nem lenne megoldásra váró feladat, nem 
lenne szükség kitartásra, akaraterőre. Ha minden egyszerű lenne, 
nem tanulnánk meg küzdeni, harcolni, akarni. Mi erre neveljük a 
ránk bízott gyerekeket. Akarni! Te akarj célokat elérni! Te akarj, ne 
mások akarjanak helyetted! Ha jó teljesítményt akarsz, neked kell 
megdolgozni érte!

A megérkezésről
Reggel már hét óra előtt életre kap az iskola. „Már megint nem 

én vagyok az első! De jó, ma reggel csak ketten előztek meg!” – Ilyen 
és ehhez hasonló mondatok hangzanak el nap mint nap. És ezt jó 
hallani. Öröm nézni, ahogy kis tanulóink pakolnak, beszélgetnek, 
készülődnek, ismételnek, játszanak, könyvet olvasnak, rajzolnak, 
mesélnek. 

 n Édesanyáknak énekeltünk

 n A Jókai szobornál is jártunk

 n A Wudu babákkal mindenkit elvarázsoltunk

A tanulásról
Igaz, kisiskola vagyunk, ahol két osztályban két-két évfolyam 

tanul. Ennek hátrányát azonban csak a négy tanító érzi, akik egy ta-
nítási óra helyett egyszerre kettőre kell, hogy felkészüljenek. Jó az 
együtt tanulás, sok okos, hasznos dolgot lesnek el egymástól a két 
évfolyam tanulói. Rejtve tanulnak, ennek hatása a felsőbb évfolya-
mokban pozitívan meg is mutatkozik. A másik nagyon fontos előnye 
az összevont évfolyamban való tanulásnak az egymás munkájának 
megbecsülése, tiszteletben tartása. Természetesen vannak olyan 
órák, melyeket „szólóban” töltünk el. Ilyen az angol nyelv, az infor-
matika, és egy-egy óra minden tantárgyból. 

A délutánokról
A tanulás napunk nagy részét kitölti. Délutánjaink jó része is gya-

korlással, felkészítéssel telik. A délutáni munkában, hasonlóan a dél-
előttihez, valamennyi pedagógus részt vesz. Igyekszünk minél többet 
segíteni, minél jobban odafigyelni, de a gyerekeket és a szülőket arra 
is biztatjuk, a hétvégi ismétlés, együtt gyakorlás se maradjon el, mert 
jó eredményt csak következetes, rendszeres munkával lehet elérni. 



13Bemutatkoznak kisiskoláink  n  Pedagógusfórum 

Az oktatáson kívüli tevékenységekről
A „kötelező” tanulás mellett vannak „nem kötelező” dolgaink 

is. Versenyekre, megmérettetésekre készülünk. Az alsó tagozatosok 
számára kiírt matematikai versenyek, szavalóversenyek, rajzverse-
nyek egész során veszünk részt. Büszkén mondhatjuk, szép eredmé-
nyeink is vannak körzeti, járási, sőt kerületi szinten is. 

Iskolánk elnevezése „nyüzsgő” is lehetne, hiszen állandóan tevé-
kenykedünk. Mindig készülünk valamire, szervezünk valamit, mű-
sort készítünk. Az iskolai év folyamán rendezvények egész sorát va-
lósítjuk meg. 

A felfrissülésről
A tanulás, a munka mellett jut időnk a játszásra, felfrissülésre is. 

Szép, rendezett udvarunk van, sok hintával, mászókával, taposóval. 
Jókat lehet hintázni, szaladgálni, ugrándozni. Szünetekben, ebéd 
utáni felfrissülés idején zeng is az iskola egész környéke. Ez azonban 
senkit nem zavar. A kosárlabdapalánk is nagy sikereknek örvend. 
A szünetekben itt folyó csatározások lehetőséget adnak a tanítási 
órákon felgyülemlett feszültség levezetésére. 

A segítségnyújtásról
Kevés gyerek, kevés pedagógussal is tud nagyot alkotni. Nagyon 

jó „szülőink” vannak. Sok mindenben segítenek, támogatnak ben-
nünket. Sok programot közösen valósítunk meg. Ilyenkor gyakran 
emlegetjük Széchenyi gondolatát: Egynek minden nehéz, soknak 
semmi sem lehetetlen. 

Az utolsó gondolat… 
…szóljon arról: ne sajnálja senki azt a gyereket, aki ebben az isko-

lában kezdte meg kisiskolás éveit, inkább sajnálkozzon ő, hogy nem 
tapasztalhatta meg a kis falusi iskola nagy lehetőségeit. Az itt tanuló 
gyerekek semmiben nem szenvednek hiányt, sőt. A modern segéd-
eszközök garmadával felszerelt, szépen felújított, karban tartott is-
kola nagyon sok mindent tartogat a tarsolyában. Mi, pedagógusok 
ezt a sok mindent igyekszünk minél nagyobb mértékben gyerme-
keink szolgálatába állítani. 

Gaál Gertrúd

 n Kis szavalóink közül néhányan

 n Közös pancsolás egy osztálytársunknál

 n A Jókai Színházba mindig szívesen megyünk

 n Komáromban fagyiztunk

 n A farsangi átváltozásokat nagyon szeretjük
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Tehetséges tanulók felismerése 
és gondozása a gyakorlatban 

Mi is az a tehetség? Hogyan ismerjük fel a tehetséges diá-
kokat? Mit tehetünk a tehetségek gondozása érdekében?  Ezekre 
a kérdésekre kapott választ az a 25 határon túli magyar peda-
gógus, aki 2014. augusztus 18-a és 23-a között részt vett Debre-
cenben Mező Ferenc továbbképzésén, a tehetséggondozás témá-
jában. Az erdélyi, kárpátaljai és vajdasági kollégák mellett a Fel-
vidéket három pedagógus képviselte az ötnapos rendezvényen.

A társadalmaknak mindig is érdekük volt, hogy odafigyel-
jenek a felnövekvő nemzedékek legígéretesebb képviselőire, a 
tehetségekre. Ezért fontos, hogy megtanuljuk beazonosítani az 
igazi tehetséges diákokat, hogy a pontos diagnosztizálás után 
a legmegfelelőbb módon fejleszthessük őket. Sok probléma 
adódhat abból, ha a tanár hibásan ítéli meg diákja tehetségét. 
A tévesen megítélt gyermek nem kapja meg a legmegfelelőbb 
terhelést, énképe sérülhet, csökken az érdeklődése, szorgalma. 

A tehetség meghatározására különböző modellek léteznek. 
Talán az egyik legreálisabb a Renzulli-modell, mely szerint az 
átlagon felüli képesség, a kreativitás és az adott feladat iránti el-
kötelezettség ideális kombinációja adja meg a tehetséget. A pe-
dagógus különböző módszerekkel mérheti fel diákjait: meg-
figyelés, interjú, kérdőív vagy teljesítményteszt segítségével 
mindannyian megállapíthatjuk iskolánk kiemelkedő diákja-
inak tehetségét. A mérés lényeges részét képezi a kreativitás 
vizsgálata. Itt arra kell figyelni, mennyire jellemző a gyerekre 
az ötletgazdagság, az eredeti, újszerű megoldás valamint a ru-
galmas gondolkodás. Miután megtörtént a helyes tehetségdiag-
nosztika, mindenképpen meg kell valósítani az optimális tehet-
séggondozást. Nagyon oda kell figyelni a megfelelő arányokra, 
mert bekövetkezhet egy gyakori hiba – a tehetséges diákot túl-
terheljük! 

A legtöbb oktatási intézményben megtalálhatjuk azt a né-
hány tanulót, akik a különböző tanulmányi versenyeken képvi-
selik az iskolát. A versenyeztetés, a pozitív terhelés csak egy bi-
zonyos határig fejlesztő hatású. Azon túl a kellemes, serkentő 
hatású versenyizgalom helyébe a teljesítménykényszerrel együtt 
járó görcsösség, feszültség lép, vagy ami még rosszabb, a diákot 
a teljes kiégés is elérheti. Ezért fontos, hogy e tekintetben is meg-
találjuk az optimális egyensúlyt, s kialakítsuk a tehetséggon-
dozás céljait, melyek a következők: a tehetséges gyerek erős ol-
dalának támogatása, a gyenge oldalának erősítése, a tehetségtől 
független terület fejlesztése és az iskolai légkör javítása. Az is-
kolai élet mindennapjaiban – jó esetben – mindegyik céllal talál-
kozunk, de talán a légkörjavításra kell különösen odafigyelnünk. 
Nem mindegy ugyanis, hogy a tehetséges gyerek milyen szerepet 
tölt be az osztályközösségben. Lehet, hogy vezérként jó hatással 
van a társaira, de előfordulhat, hogy kiközösítik, megbélyegzik, 
és lelkileg sérült személyiséggé válik. A tanár felelőssége, hogy e 
téren maximálisan odafigyeljen a gyerekre. Sőt, a tehetséggon-
dozás terén a pedagógus személyisége rendkívül meghatározó. 
Neki is tehetségesnek kell lennie, hogy megfelelően tudja kibon-
takoztatni és fejleszteni a tehetséges tanítványait.

A nagyon jó hangulatú debreceni képzésen e fenti gondola-
tokat elméleti és gyakorlati foglakozások segítségével boncol-
gattuk közös erővel, és kaptunk választ a mindannyiunkat érintő 
és érdeklő fontos kérdésekre, hogy azokat megfelelően haszno-
sítani tudjuk iskolánkban az oktatási-nevelési folyamat során. 

Lacza Aranka

A tanári szerep, 
a hatalom és 

a tekintély problémái
Pályafutásom során első ízben vettem részt továbbkép-

zésen Magyarországon.   
A 2014. július 28-a és augusztus 1-je között Gyulán megva-

lósított tanfolyam célja volt a szemléletformálás, egyfajta híd-
verés a tanárok és tanítványaik, a szüleik között, annak segí-
tése, hogy mindkét fél jobban megértse a másik nézőpontját.

A tanfolyam szervezője, Répási Ildikó kitűnő szakmai és 
kulturális programot biztosított számunkra. 

Az előadók, Répási Ildikó és Székelyné Magyary Dóra szám-
talan, a témával kapcsolatos elméleti kérdést vázoltak fel, gya-
korlati példákkal tarkítva. Terítékre kerültek többek között:

•	 a pedagógus kompetenciák;
•	 a tanári szerepelvárások – hogyan változtak társadalman-

ként;
•	 a tanári szerep megtanulása; 
•	 a vezetői stílusok, tulajdonságok;
•	 az, hogy az iskolai keretek között folyó kommunikáció mi-

nősége mennyire befolyásolja a diákok kognitív színvo-
nalát a tanulás során;

•	 az iskola és a család közötti jó kapcsolatra való törekvés 
fontossága;

•	 a hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatása;
•	 a szülői értekezlet és a fogadóóra pontos felépítésének, 

megszervezésének és levezetésének a fontossága;
•	 az emberi sajátosságok;
•	 a tanulási sajátosságok; 
•	 a testbeszéd értelmezése;
•	 az ellenőrzés, értékelés, osztályozás értelme és jelentősége;
•	 valamint sok egyéb az ezzel kapcsolatos tevékenységekről.

A hét folyamán az egész napos szakmai, csoportos, inte-
raktív munkánkat a délutáni könnyed, szórakoztató kulturális 
programok gazdagították.

Nagyon örülök, hogy öt ország különböző országrésze-
iből érkezett pedagóguscsoport aktív résztvevője lehettem, 
ahol lehetőségem nyílt tapasztalatcserére, újabb, módszerek 
és eszközök megismerésére.

Biztos vagyok benne, hogy a továbbképző tanfolyamon 
szerzett ismeretanyagot kamatoztatni fogom a munkám 
során.

Tartalmas, átgondolt, jól szervezett napokat biztosítottak 
számomra az előadók. 

Köszönöm a lehetőséget, nagyon jól éreztem magam!

Veres Ildikó
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Száz évvel ezelőtt, 1914. május 31-én hunyt 
el a XIX. század végének egyik legnépsze-
rűbb, és legnagyobbra becsült magyar festő-
művésze, Feszty Árpád. Ebből az alkalomból 
május 30-án centenáriumi emléknapot tartott 
a nevét viselő ógyallai Feszty Árpád Alapis-
kola. Az ünnepségen megjelentek a dél-komá-
romi Feszty Árpád Általános Iskola képviselői, 
Czíziné Feszty Zsuzsa, Feszty Béla, Lovász 
Károly, Ógyalla alpolgármestere, Vitéz Nagy 
János fafaragó művész, az MKP alapszerveze-
tének tagjai, a helyi iskolák képviselői és az is-
kola nyugdíjas pedagógusai. 

Feszty Árpád „a historizáló akadémizmus 
egyik legjelentősebb alkotója a történelmi, a val-
lásos és a portréfestészet terén maradandó ér-
tékű alkotásokat hozott létre.1856. december 
21-én született Ógyallán Rehrnbeck Szilveszter 
és Linzmayer Jozefa tizedik gyermekeként. 
A nevét 1868-ban Fesztire változtató édesapa 
1888-ban kapta meg családjával együtt a ne-
mesi rangot” – e szavakkal köszöntötte a meg-
jelenteket Lacza Nóra, az ógyallai Feszty Árpád 
Alapiskola és Óvoda igazgatóhelyettese. Ezt kö-
vette az iskola tanulója, Fejes Vivien, aki Pósa 
Lajos: A magyarok bejövetele (Feszty Árpád 
barátomnak) című versét szavalta: „ Száll a tu-
rulmadár... / utat ver a szárnya... / Kacagányos 
Árpád zúg-robog utána. / Győzedelmes Árpád 
széttekint a dombon: / „Ez itt a mi hazánk! Ez 
az édes otthon!”

Az ünnepi beszédet Dibusz János, a Feszty 
Árpád AI igazgatója tartotta. Méltatta Feszty 
Árpád munkásságát, visszaemlékezett az iskola 
névadó ünnepségére és az azóta megrendezett 
fesztys rendezvényekre:

„A mi iskolánk is büszkélkedhet a nagy 
mű, a körkép másolatával. Emellett több mű-
vének másolata, eredeti alkotásai, használati és 
dísztárgyai is részei a Feszty emlékszobánknak. 
Feszty-dombormű díszíti folyosónkat. Fesztys 

Feszty Árpádra emlékeztünk

testvérkapcsolat, iskolai logó, zászló, Feszty 
Hét, Feszty rajzverseny, Feszty vetélkedő, Feszty 
Kupa. Ezek a fogalmak és a mögöttük lévő tar-
talmak, értékek nekünk sokat jelentenek, de is-
mertek már régiónkon túl, az anyaországban is. 
Túlzások ezek? Bátran mondhatjuk, hogy nem” 
– mondta beszédében az igazgató. 

Görbe Márk művészettörténész „Egy 
életmű töredékei – Feszty Árpád titkai“ címmel 
tartott vetítéssel egybekötött előadást. Előadá-
sában ismertette a festőművész életútját és je-
lentősebb művészi alkotásait. Fesztyt a „Ma-
gyarok bejövetele“ című műve tette nemzetkö-
zileg is elismertté, de jelentős alkotásai közé 
tartozik a „Triptichon“, a „Bánhidai csata“, a 
„Zsolt eljegyzése“ és a „Kárvallottak.“  1912-
ben tartotta az utolsó kiállítását, amely a szá-
mára nem hozta meg a várt sikert. Betegsége 
is egyre súlyosabbá vált, ezért 1914 tavaszán 
az Adria partjára ment üdülni. A művészet-
történész a következő szavakkal fejezte be az 
előadását: „Életkedve is visszatérőben volt, sőt 
végre már ecsetje után is nyúlhatott s tanul-
mányokat, vázlatokat kezdett festeni, jövendő 
képek motívumait. A sors azonban másként 
határozott. 1914. május 31-én vége szakadt 
életének s a tüzes lélek békés nyugalomra tért 
Lovranában,a mai Horvátországban. Szemé-
lyében a magyar képzőművészet egyik legsokol-
dalúbb és legkiválóbb képviselőjét veszítette el.“

A Bellő néptánccsoport fellépése után 
megkoszorúzták Feszty Árpád domborművét 
majd a Feszty Emlékszobában megnyitották a 
centenáriumi emlékkiállítást Feszty Árpád ha-
zatért! címmel, amelyet az iskola pedagógusa, 
Vrábel Sándor állított össze, nemcsak a festő-
művész képeiből, de korabeli tárgyakból és más 
relikviáiból.

Czíziné Feszty Zsuzsanna a kiállítás meg-
nyitóján elmondta, hogy Feszty Árpád kedvenc 
tartózkodási helye volt Kingyes. Ide, erre az el-

dugott tanyácskára járt feltöltődni, elmélkedni, 
ihletet meríteni, ha elfáradt a nagyváros moz-
galmas világában. A magyarok bejövetelének 
több vázlatrajza is a kingyesi műteremben ké-
szült. Mi több, a körkép több alakjának portré-
szerű arcához a közeli Martos parasztjai álltak 
modellt. 

Kingyesen már csak egy düledező tor-
nyocska emlékeztet arra az épületegyüttesre, 
amely egy műteremből és egy parasztházból 
állt. Pedig szebb napokat is megélt a „Tündér-
tanya”! Éjszakákon át beszélgettek itt a kor 
meghatározó személyiségei, művészei, Feszty 
Árpád barátai. Csak néhányat megemlítve: Gár-
donyi Géza, Jókai Mór, Bródy Sándor, Dankó 
Pista. Látogatásaikat mindig „dokumentálták” 
is, elég sajátos módon: rövid versikéket írtak a 
parasztház gerendáira. A ház már nem áll, a ge-
rendák és rajtuk a „barátság örök lenyomatai” 
azonban megmaradtak, és a Feszty-család jó-
voltából méltó helyre kerültek: az Emlék-
parkba, a Feszty-körkép mellé. Felújításuk után 
a nyolc gerendán összesen 52 hosszabb-rövi-
debb, többnyire verses felirat vált olvashatóvá. 
A sajnálatos módon lepusztult Kingyes még 
ebben az állapotában is magával ragadja az 
ide érkezőt. Aki ide eljön, megérti, miért sze-
rette ezt a helyet annyira Feszty Árpád, hogy 
festő létére még lefesteni sem tudta: „Akit az 
ember igazán szeret, ahhoz ír szerelmes levelet 
– s ha tud, jó vagy rossz – szerelmes verseket, de 
ecsettel, festékkel vászonra realizálni nem képes.” 
Az egykori műterem romos épülete mögötti ta-
vacska és környéke egy kis „Paradicsom”. Mél-
tóbb sorsot érdemelne a „Tündér-tanya”, hisz 
ihlető ereje fontos szerepet játszott nemzeti 
kincsünk, a Körkép születésében. A gerendákat 
jó volna visszahozni, méltó helye lenne Feszty 
Árpád domborműve felett, vagy a Feszty Em-
lékszobában.

Vrábel Sándor

 n Az emlékiállítás megnyitása  n Kingyes és a Feszty-családfa
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Keserédes, a valóság alapján nyugvó afo-
rizma keringett a nézők körében egy emberöl-
tővel ezelőtt: a tévében csak a beszédhibás szer-
kesztő és riporterpalántáknak van esélyük a fel-
vételre. Azóta a helyzet csak annyiban válto-
zott, hogy a kereskedelmi csatornák megjele-
nésével a közintézmény osztódással szaporo-
dott, ami a szakma felhígulását hozta magával, 
ráadásul a pongyola stílus, a stilisztika alapvető 
szabályait figyelmen kívül hagyó beszéd napja-
inkban már megszokottá válik. Holott az édes 
anyanyelv ápolása, tisztaságának megőrzése 
legfontosabb feladataink közé tartozik. 

Törődjenek vele a nyelvészek, gondolhatná 
az átlagolvasó. Csakhogy a nyelvet mindany-
nyian használjuk a mindennapi érintkezéstől 
kezdve egészen a szakmánk műveléséig. Ezért 
még a természettudományokkal foglalkozók 
sem zárkózhatnak elefántcsont tornyokba, 
idegen kifejezésekkel, jövevényszavakkal kö-
rülbástyázva magukat.

Füleky György, az egykori Magyar Profesz-
szorok Világtanácsa elnökségének tagja, a Ma-
gyar Professzorok Nemzetközi Szövetsége ala-
pító tagja, vigyázó szemét az egész nemzetre 
veti, különös tekintettel a peremvidékeken élő 
honfitársaira. Nélkülözhetetlennek tarja, hogy 
édes anyanyelvünket lakóhelyünkön minden 
szinten, törvény által garantáltan használ-
hassuk. Ehhez – természetesen – szükséges a 
teljes körű anyanyelvi oktatás, az óvodától egé-
szen az egyetemi diplomáig bezárólag. Ami ért-
hető módon, feltételezi a tankönyvek és kézi-
könyvek kiadását, a diákok tantárgyi versenyeit 
és vetélkedőit, az anyaországbeli táborokban és 
megmérettetéseken való részvételt. Magyarán: 
mindenki otthon érezze magát egyenrangú ál-
lampolgárnak, és ne megtűrt pária legyen a 
szülőföldjén.

Füleky György esetében a külhoni magya-
rokkal való törődést még családi indíttatása 
is indokolja: a Csallóköz szívében, Ekecsen, a 
nagyszülői házban látta meg a napvilágot 1945-
ben. Nem épp szerencsés korban: nemzetének 
tagjait kirekesztették, üldözték, Csehországba 
deportálták vagy Magyarországra telepítették. 
Ő még Magyarországon született (születése 
idején Ekecs oda tartozott), majd 1948-ban 
édesanyjával „visszakerült” Csehszlováki-
ából Magyarországra, Budapestre. Tekintettel 
arra, hogy 3 éves kora körül került el Ekecsről, 
csupán emlékképek maradtak meg benne: a 
kukoricagóré, a filagória, és egy „óriási disznó”, 
amely a falhoz szorította az akkor 2–3 éves gye-
reket, aki nem tudta, hogy a kezében tartott 
edény éppen a disznó etető edénye. (A szegény 
disznó csak követte az edényt, azt hívén, hogy 
hamarosan enni fog belőle.)

Magyaroknak édes anyanyelven
Füleky György hitvallása

Ekecsre csak 1950-ben látogatott vissza, 
szomorú alkalomból: nagyapja temetésére. 
Az 1950-es határátkelés örökké megmaradt 
benne, hiszen a későbbi évtizedekben is ugyan-
ilyen rideg, stresszes helyzet volt minden ha-
tárátkelés a szomszédos „testvéri” orszá-
gokba. A ’70-es, ’80-as években gyakran láto-
gattak vissza, de most már nem Ekecsre, hi-
szen 1954-ben a nagyanyja is áttelepült Ma-
gyarországra. Bogyára jártak látogatóba – ahol 
nagyapja 1920 előtti egykori munkahelye és la-

előzmény persze az volt, hogy az „elkonfliskált” 
földekről készült nyilvántartást még a ’60-as 
években egy illetékes ügyintéző elkérte, meg-
nézte, majd széttépte – így nem maradt semmi-
féle dokumentum sem a földekről.

Füleky György, bár tanulmányait már az 
anyaországban végezte, szűkebb pátriájának te-
vékenységéhez, a mezőgazdasághoz hű maradt. 
De nem a föld megművelőjeként, hanem a ta-
lajtan tudományának képviselőjeként. Ehhez 
először – amolyan felvezetőként – kémia-fi-
zika szakos tanári diplomát szerzett a buda-
pesti Eötvös Loránd Tudományegyetemen. Ér-
deklődési körének és jövendő céljai megvaló-
sításának érdekében a Magyar Tudományos 
Akadémia Talajtani és Agrokémiai Kutató In-
tézetének munkatársa lett. Kezdetben a nö-
vények, műtrágyák és talajok nitrogén tartal-
mának meghatározásával foglalkozott, majd a 
könnyen oldható foszfortartalom és szervetlen 
foszforformáinak összefüggéseit vizsgálta.

Évszázadokon keresztül a szerves trágya 
volt az egyetlen talajjavító, termésnövelő 
eszköz. Adagolása nem igényelt különösebb 
szakértelmet, tekintve, hogy maga a termő-
föld is élő anyag, telve mikroorganizmus-
okkal, amelyek természetes módon lebontják 
a tápanyagot. Egyedüli gond a talaj kémhatása 
volt, viszont a földművelő ezt tapasztalati úton 
aránylag könnyen megoldotta. Csakhogy a ti-
zenkilencedik század végén megjelentek az első 
szervetlen műtrágyák, amelyeknek a növény 
által felhasználatlan részük a talajban maradt. 
A későbbiekben a növényvédő szerek ugyan 
rendkívül hatékonynak bizonyultak, a koráb-
biakhoz képest nagy terméshozamot biztosí-
tottak, viszont hamarosan kiderült, ennek sok-
szor nagy ára van: elszennyezik a termőföldet. 
A legutóbbi évszázad a mezőgazdaság szá-
mára elhozta azt a kort, amelyben a növény-
termesztés egy hatalmas biológiai-vegyi komp-
lexum részévé vált, amelyet csak komoly elmé-
leti felkészültséggel, sokéves szakmai gyakor-
lattal és állandó kutatómunkával lehet megfele-
lően szabályozni.

Füleky György kezdeti kutatásait talajter-
mékenységi, valamint a növények tápanyag-
felvételének a vizsgálatai követték. Közremű-
ködött az Országos Tudományos és Kutatási 
Alap tucatnyi programjának kivitelezésében. 
Nemzetközi szinten török illetve görög egyete-
mekkel valósított meg talajvizsgálati munkála-
tokat. Összesen félszáznál is több kutatási prog-
ramban való részvétel fűződik a nevéhez.

Tudományos tevékenységének hírét az ál-
tala irányított vendégkutatók is elvitték a világ 
négy sarkába, Irántól Kínáig, Indiától Egyip-
tomig, Görögországig bezárólag.    

kása volt – édesanyja gyerekkori barátaihoz, a 
Farkas családhoz. Már jóval a rendszerváltás 
után történt, hogy Budapestről a Balatonnál 
lévő szőlőjébe akart menni, hogy szüretre 10 kg 
cukrot vigyen. Egy kis kerülővel, a Komárom–
Bogya–Győr–Balaton útvonalon indult, közbe-
iktatva egy rövid bogyai látogatást. A határon 
azonban kinyitották a csomagtartót, amiben 
nem volt semmi más, csak a 10 kg cukor. Ter-
mészetesen ennyit tilos volt vinni, ezért kilép-
tették, és a cukrot letétbe kellett helyeznie a 
komáromi vasútállomás poggyászmegőrző-
jében. Ezután ismét beléptették Szlovákiába, 
így persze nem Győrön, hanem Komáromon 
keresztül kellett mennie a Balatonhoz. A ’70-es 
évek második felében nagyanyjával és édes-
anyjával – ahol ő csak sofőr volt – végigláto-
gatták Csallóközben a még élő összes rokont, 
egy-két órás beszélgetésre. A 2000-es évek 
elején, amikor erre lehetőség adódott édesanyja 
szerette volna visszakapni az ekecsi határban 
lévő földjeiket. Elmentek hát egy ügyvédhez 
Dunaszerdahelyre, hogy intézze az ügyet. A 
földekből, természetesen, semmi nem lett. Az 
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Drámapedagógia az anyanyelv-
ápolás szolgálatában – ilyen cím alatt 
hirdette meg a Baranya Megyei Peda-
gógiai Intézet az idén azt a 30 órás 
nyári továbbképzését, melyen közel 
30 pedagógus vett részt a Kárpát–me-
dence minden részéből. 

A cím első hallásra bizarrnak tűnik, 
hisz az anyanyelv ápolása talán nem 
is a drámapedagógia feladata, erre 
ott van a többi szaktantárgy, leg-
alábbis a klasszikus iskolarendszer ezt 
így tartja helyénvalónak. Ám, hogy az 
anyanyelv elsajátítása, fejlesztése és 
ápolása bármilyen korosztályú gye-
rekeknél ne örömtelen feladattelje-
sítés legyen, hanem élmény és játék, 
abban már nagy szerepe van a drá-
mapedagógiának.

Persze, a harminc óra kevés volt 
ahhoz, hogy alaposan bepillantsunk 
a drámapedagógia tárházának mély-
séges kútjába, de arra elég volt, hogy 
megismerjünk néhány drámapeda-
gógiai eszközt, amit bátran beilleszt-
hetünk az iskolai oktatásba. S ahhoz, 
hogy alkalmazni is tudjuk ezeket a dra-
matikus játékokat, nagyban hozzá já-
rult két kiváló trénerünk, M. Molnár 
Gabriella és Óvári Csaba, akik egész 
héten fáradhatatlanul játszottak, mó-
káztak, magyaráztak. Megismertettek 
bennünket különböző lazító, koncent-
rációs, kapcsolatteremtő és érzékelő 
játékkal, szöveges ritmusjátékokkal, 
improvizatív helyzetgyakorlatokkal, és 
ami a legfontosabb, mindenkit igye-
keztek bevonni a játékokba. 

És itt már akadt egy kis gubanc.
Mert a pedagógusban is ott van a 

gátlás, bizonyos szerepekkel, helyze-
tekkel nehezen vagy egyáltalán nem 
tud azonosulni. Ilyenkor passzol. Míg 
a jó tanítót tökéletes embernek, csak 
pozitívumokkal felruházva – még a té-
vedés lehetőségét sem biztosítva – pil-
lanatokon belül tudja jellemezni, a já-
tékosságáról szinte megfeledkezik. 
Mindeközben világosan látszik, hogy 
a játék gondot okoz neki. De vajon 
miért? Mert a játék ősi ösztönöket 
mozgató ízét valahogy nem érzi meg? 
Vagy a játék már nem egyeztethető 
össze felnőtt, pedagógus létével?

Az trénereink tudásának, helyzet-
felismerésének ékes bizonyítékai, hogy 
ezeken a megtorpanásokon, akadá-
lyokon átsegítették a csoportot és a 
játék folyt tovább. Közben érdekes 
helyzetekkel, tevékenységekkel ismer-
kedtünk, megismertük egymás oktatási 
rendszerét és nem utolsó sorban egy-
mást is megismertük. „Többet megtud-
hatsz másokról egy óra játék, mint egy 
év beszélgetés alatt” – ez a platóni ál-
lítás ma is érvényes, mert játék közben 
felszínre kerültek az emberben rejlő al-
kotó és érzelmi vonások. 

A képzés zárásaként dr. Kapusiné 
Szigethi Emese gyakorlatokkal tűzdelt 
előadásán vettünk részt, aki az anya-
nyelvi nevelés pozitív attitűdjének ki-
alakítását hangsúlyozta.

Végezetül Koszta Zsuzsa és Márton 
Judit nevét kell még megemlíteni, 
akiknek hálával tartozunk azért, hogy 
a továbbképzés háttérprogramjait ru-
galmasan, de mindenek előtt remekül 
biztosították. 

 Az ő vezetésükkel sikerült megis-
merni Pécs nevezetességeit. A képzés 
helyszínét ugyanis ez a gyönyörű város 
adta, amely 2011-ben Európa kultu-
rális fővárosa volt.

Vezetőink segítségével megismertük 
a Zsolnay Negyedet, megkoszorúztuk 
Mohács hőseinek keresztjét, köze-
lebbről láttuk Siklós várát és Villányba 
is elvittek bennünket, ahol mi mást 
is tehettünk volna, mint tiszteletünket 
tettük a hegyek híres nedűje előtt. Es-
ténként Pécs belvárosával ismerked-
tünk, sétáltunk az ókeresztény sírok kö-
zött, megcsodáltuk Leonardó hatalmas 
kék lovát, Csontváry, Vaszarely kiál-
lításában gyönyörködhettünk. Mind-
ezeknek emlékét haza hozhattuk a 
fényképezőgép segítségével, azonkívül 
mindenki sok-sok kellemes emléket is 
bepakolhatott a tarsolyába.

 S mit hoztam én még haza? 
A közös élményt, a játék örömét, ami 
egyfajta szabadságot is jelent, és amit 
sikerült átmentettem ide, az én gömöri 
világomba.

Ferencz Anna

„Játszom játszó önmagammal” 
Gondolatok egy továbbképzés margójára

Füleky György kutatómunkája mellett tu-
dományos fejlődésére is gondot fordított: 1974-
ben megszerezte az egyetemi doktori fokozatot, 
majd tanulmányúton vett részt az Uppsalai 
Svéd Agrártudományi Egyetemen. Ezt köve-
tően a mezőgazdasági tudomány kandidátusa 
lett.

Oktatói tevékenységét 1983-ban a gö-
döllői Agrártudományi Egyetemen docensként 
kezdte. Négy év múltán kinevezték a Mező-
gazdaság Tudományi Kar dékánhelyettesévé. 
2000-ben, a Szent István Egyetem megalakulá-
sakor rektorhelyettes lett. 2008-tól két éven át 
az egyetem Környezettudományi Intézetének 
az igazgatói tisztét látta el. 2012-ben az Mező-
gazdaság- és Környezettudományi Kar megbí-
zott dékánja volt. Az oktatásfejlesztésből is ki-
vette részét: csaknem egy tucat pályázaton vett 
részt a környezet és tájgazdálkodás, a növény-
termesztés és állattenyésztés, a talajvédelem, a 
mezőgazdasági minőségellenőrzés és minőség-
biztosítás területén.

Munkásságának szerves része szerkesztői 
és publikációs tevékenység. 

1980-tól az Agrokémia és Talajtan folyóirat 
szerkesztőbizottságának tagja. 1986-tól tizen-
négy éven át a gödöllői egyetem angol nyelvű 
időszakos kiadványának főszerkesztője és szer-
kesztőbizottságának elnöke, 2000-től a Szent 
István Egyetem ugyanezen publikációja szer-
kesztőbizottságának az elnöke. Külföldi – svéd 
és szlovák – folyóiratok szerkesztőbizottsá-
gának munkájában is részt vállalt.

Tápanyag-gazdálkodással foglalkozó egye-
temi tankönyvet állított össze, valamint a 
Kárpát-medence tájváltozásait taglaló konfe-
renciák kiadványinak szerkesztője. 

Szerteágazó tevékenységének köszönhe-
tően többtucat hazai, külföldi és összeurópai 
szakmai társaság, egyesület tagja.

Komoly, nemzetközi viszonylatban is szá-
mottevő munkásságát társadalmi szinten is el-
ismerték: tizenöt kitüntetés birtokosa, közöttük 
a legértékesebbek a Szent-Györgyi Albert díj, a 
Magyar Köztársaság Arany Érdemkeresztje és 
a Magyar Köztársaság Érdemrend Lovag Ke-
resztje.

Hetvenedik életéve felé közeledvén azt gon-
dolhatnók, hogy békés nyugdíjasként kertecs-
kéjét gondozza, otthona talajtani kérdéseivel 
foglalkozik. Dinamizmusa, fiatalos lendülete 
alaposan rácáfol erre a feltételezésre: újabb ter-
veket forgat a fejében, új környezetbarát eljá-
rások, technológiák kidolgozásával foglalkozik. 
Fő célja, hogy lehetővé tegye környezetünk, ter-
mőtalajunk terhelésének mérhetőségét, ezáltal 
csökkentését. Ennek keretén belül a hallgatók 
mellett a gazdáknak és a szaktanácsadóknak 
vizsgálatokat végez és szaktanácsokat ad. 

Füleky György professzor élete és tevé-
kenysége bizonysága annak, hogy megfelelő 
akarattal, kitartással, a tudomány iránti alá-
zattal egy csallóközi faluból indulva is el lehet 
jutni a tudomány legmagasabb csúcsaira.

Ozogány Ernő    
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1870-es évek közepétől török szempontból ez a harc egyre reménytele-
nebbé vált. Görögország, Románia, Szerbia, Montenegró, Bulgária és Al-
bánia fokozatasan szabadult meg a szultán igájától. Az 1912-ben lezajlott 
első Balkán-háború után Törökország csaknem teljesen kiszorult Euró-
pából. Az oszmánok csak Isztambult és környékét tudták megtartani híd-
főállásként.

A Balkánon így hatalmi vákuum keletkezett, ami természetesen nem 
kerülte el Európa nagyhatalmai figyelmét. Főleg Oroszország és a Monar-
chia, valamint Németország kacsingatott reményteljesen a délkelet-eu-
rópai térség felé.

A Balkán-félszigeten fokozatosan a nagy konfliktusokból szeren-
csésen kijövő és meglehetősen agresszív Szerbia került a figyelem közép-
pontjába. A szerb politikai gondolkodást már a 19. század közepétől át-
hatotta a tengeri kijárattal rendelkező, az összes délszláv területet magába 
foglaló Nagy-Szerbiáról való álmodozás. Az álom megvalósulásának út-
jában éppen a Monarchia állt, melynek déli területeit viszonylag jelentős 
lélekszámú délszláv lakosság lakta. Tovább bonyolította a dolgot, hogy 
az orosz–török háborút lezáró 1878-as berlini kongresszus lehetővé tette 
a Monarchiának, hogy katonai megszállás alá helyezze a többségében 
szintén délszláv lakosságú, politikailag még Törökország által ellenőrzött 
Bosznia-Hercegovinát. Az ellentéteket egy ideig sikerült mederben tar-
tani. 1903-ban szerb terroristák meggyilkolták az Obrenovics-ház utolsó 
tagját, Sándor királyt. A szerb trónra az oroszbarát Karagyorgyevics Péter 
került. Az osztrák–magyar–szerb viszony a mélypontra zuhant. Öt évvel 
később a Monarchia – kihasználva Oroszország ideiglenes meggyengü-
lését – magához csatolta Bosznia-Hercegovinát. Oroszország és Szerbia 
háborúval fenyegetőzött, de a fegyveres összecsapást ekkor még sikerült 
elkerülni. A boszniai szerb lakosság viszont terrorcselekmények sorával 
fejezte ki ellenvéleményét. Nem véletlen tehát, hogy az I. világháború ki-
robbanását előidéző pisztolylövések éppen Bosznia-Hercegovina tarto-
mányi székvárosában, Szarajevóban dördültek el.

1914 júniusában Ferenc Ferdinánd, aki Ferenc József fiának, Rudolf 
főhercegnek a mayerlingi vadászkastélyban elkövetett rejtélyes öngyilkos-
sága (1889) után lett az osztrák–magyar trón várományosa, feleségével 
egy kétnapos hadgyakorlat megtekintésének céljából a forrongó tarto-
mányba érkezett. Az előkelő pár a katonai szemlét követően június 28-án 
Szarajevóban tette tiszteletét Oscar Potiorek táborszernagynál, Bosznia-
Hercegovina kormányzójánál. Június 28-a, Szent Vitus napja a szerb tör-
ténelemben egyszerre gyász- és ünnepnap. Pontosan Ferenc Ferdinánd 
látogatása előtt 525 évvel, ezen a napon győzte le a Balkánon előretörő 

Pedagógusfórum  n  Történelmi évforduló

„Háború lesz, és kész” – jelentette ki határozottan Švejk 
Bretschneider titkosrendőr és Palivec fogadós előtt a „Kehely”-hez 
címzett sörözőben, miután hírét vette, hogy Szarajevóban meggyil-
kolták a „Konopiště-i” Ferdinándot és nejét, Hohenberg Sophie-t. 
Jaroslav Hašek együgyű regényhősének, természetesen, igaza lett. 
Egy hónap múlva különböző nemzetek katonáinak milliói indultak 
el a „borzalmak tiport országútján”, hogy dicsőséget szerezzenek 
hazájuknak (így mondták nekik); kezdetét vette az I. világháború.

100 évvel ezelőtt történt

Ma már nem olyan egyöntetű a történészek véleménye arról, hogy a 
háború kitörését elemi erejű eufória követte volna. Sokan voltak azokban 
a napokban, akik előre látták: hatalmas veszedelem fenyegeti az embe-
riséget. Közéjük tartozott az olasz tengerparton, Riccionében nyaraló 
polgári radikális Jászi Oszkár, aki a következő kétségbeesett mondatot 
írta barátjának, Ady Endrének: „Ha valami csoda nem jön, a világtör-
ténelem legnagyobb katasztrófája előtt állunk.” S valóban, a „boldog bé-
keidők”-nek nevezett időszakot felváltotta egy négy évig tartó öldöklés, 
amelyben csaknem 10 millió katona esett el, és több millióra rúgott a ha-
dirokkantak száma is. A világégés addig soha nem látott módón sújtotta 
a polgári lakosságot is. A nagy háború gyökeresen átrajzolta Európa tér-
képét, akárcsak a politikai erőviszonyokat. Az első világháború áldozata 
lett az Osztrák–Magyar Monarchia és benne a történelmi Magyarország 
is. Magyarországra teljes mértékben igaznak bizonyultak Jászi szavai: tör-
ténelme legnagyobb katasztrófáját szenvedte el; amit a magyar nemzet je-
lentős része mind a mai napig képtelen igazából feldolgozni.

*
A „boldog békeidők” évtizedeiben Európát elkerülték a fegyveres 

nagyhatalmi konfliktusok. Az öreg kontinens szerencsésebb részén a pol-
gári életmód terjedése figyelhető meg. Új találmányok – a telefon, távíró, 
rádió, különféle háztartási gépek, léghajó, az automobil, a repülőgép 
stb. – színesítették az emberek mindennapi életét, főleg a városokban. A 
városi polgárok kávéházba jártak, újságok tömkelegét olvashatták, kor-
zóztak, kabarékban tapsoltak, esetleg beülhettek az első mozikba. Fel-
élénkült az egyesületi élet. Hódító útjára indult a futball, megrendezték 
az első nemzeti labdarúgó-bajnokságokat; Coubertin báró erőfeszítéseit 
siker koronázta: 1896-ban Athénban megtartották az első újkori olimpiai 
játékokat. Az egyes nemzetek világkiállításokon mutatták be a tudomány 
és a technika, valamint a kultúra legújabb alkotásait.

A békés felszín alatt azonban vészjóslóan fortyogott a mély. A gyar-
matokért, a gyarmatbirodalmak kiépítéséért folytatott könyörtelen küz-
delem egyre gyakoribb viszályhoz vezetett a világ hatalmai között. Főleg 
a Bismarck által szorgalmazott, Európa-centrikus politikával szakító és 
egyesülése után félelmetes tempóban fejlődő Németország kereste a he-
lyét a Nap alatt. A világ felosztásáért folyó harc tömbökre osztotta – az 
emberiség sorsát akkor még leginkább meghatározó – Európa hat nagy-
hatalmát. Előbb az „újak”, a nemrég egyesített Németország és Olaszor-
szág, valamint a Habsburgok jelentős politikai átalakuláson átment biro-
dalma – immár Osztrák–Magyar Monarchia néven – alakították meg a 
Hármas Szövetséget (később központi hatalmak), ezzel párhuzamosan 
a megszerzett pozícióikat féltő tradicionális nagyhatalmak, Nagy-Bri-
tannia, Franciaország és Oroszország hozták létre az antantot. Hatalmas 
fegyverkezési hajsza kezdődött. A 20. század elején Európa fölött – ahogy 
azt egy korabeli plakáton szemléletesen ábrázolták – a háború Molochja 
tornyosult. Csak idő kérdése volt, hogy meddig sikerül békés úton ren-
dezni az egyre gyakrabban jelentkező ellentéteket.

A vén földrésznek volt egy pontja, ahol a korábban felvázolt békés 
Európa-kép sohasem volt érvényes. A 19. század elejétől az Oszmán 
Birodalom könyörtelen harcra kényszerült a fennhatóságától szaba-
dulni akaró – és az oroszok támogatását bíró – balkáni nemzetekkel. Az 

Az I. világháború kirobbanása

 n Korabeli sajtóillusztráció a merényletről szóló újságcikkhez
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oszmán had a bal-
káni koalíció seregét. 
Az 1389-es r igó-
mezei ütközet véget 
vetett a középkori 
szerb állam önállósá-
gának. Ám egy vak-
merő szerb katona, 
Miloš Obilič a csata 
után behatolt a török 
uralkodó sátrába, 
és megölte I. Murád 
szultánt.
Nem csoda, ha ro-

mantikus gondolkodású fiatalemberek fantáziáját megragadta a történelmi 
párhuzam. 1914. június 28-án hét boszniai szerb merénylő (Muhamed 
Mehmedbašič, Vaso Čubrilovič, Nedjelko Čabrinovič, Trifko Grabež, 
Gavrilo Princip, Cvjetko Popovič, Danilo Ilič) sorakozott fel Szarajevó fő-
utcája mentén, hogy végrehajtsa a „zsarnokgyilkosságot”. Nehezen ért-
hető, hogy a merénylet hátterében álló szerb titkosszolgálat miért ezeket 
a harci eszközök kezelésével jóformán elemi szinten sem rendelkező fiata-
lokat bízta meg a gyilkosság végrehajtásával. Valószínűleg maguk sem na-
gyon bíztak a sikerben. Ennek ellenére – a véletlenek szerencsés összjátéka 
folytán – Gavrilo Princip lelőtte a trónörökös házaspárt.

*
Ferenc Ferdinánd meggyilkolása, természetesen, nemzetközi bonyo-

dalomhoz vezetett. Bár a trónörökös nem volt túl népszerű sem az ud-
varban, sem a magyar politikai elit körében – Ferenc József eltérő poli-
tikai nézetei és rangon alulinak ítélt házassága miatt neheztelt rá; a ma-
gyarokat meg a dualista berendezkedéssel szembeni elutasító állásfogla-
lásai aggasztották, mégiscsak egy hatalmas birodalom trónjának a váro-
mányosa volt. A háborús párt azonnal kezdeményezőleg lépett a színre. 
Franz Conrad von Hötzendorf vezérkari főnök, aki már régtől dédelgette 
egy Szerbia elleni megelőző háború tervét, az azonnali katonai támadás 
mellett tette le a garast. Meg volt győződve arról, hogy a merénylet mö-
gött a Nikola Pašič vezette szerb kormány áll (ám erre perdöntő bizonyí-
tékot sohasem találtak). Az osztrák–magyar minisztertanács csaknem 
egyöntetűen felsorakozott Conrad mögött. A háborút csupán a magyar 

Történelmi évforduló / Iskolaérettség  n  Pedagógusfórum 

Elég érett már 
az iskolához

A hatodik életévükhöz közeledő gyermek szüleiben gyakorta 
felmerül a kérdés: mindenre kíváncsi csemetéjük vajon elég érett-e 
már az iskolához?

Az iskolaérettség összetett kérdés, a javaslattevő szakembernek 
számos szempontot kell figyelembe vennie.  Az iskola rendje a min-
denkire érvényes szabályokon alapul. Olyan szabályokon, amelynek 
betartását korábban senki nem várta el a gyermektől. Az új hely-
zethez való alkalmazkodás készsége számos összetevőből áll, min-
denekelőtt a megváltozott helyzet megértéséből.

Talán furcsának tűnik, hogy a kisgyermek egyik napról a má-
sikra megjelenő elvárásokhoz milyen meglepően gyorsan alkal-
mazkodik. A rejtély kulcsa a gyermek fejlődési folyamatában kere-
sendő, melyben a hetedik éves kora körül fordulat következik be. A 
változásnak mind testi, mind pszichés jelei ismertek. Öt és fél – hét 
éves korban következik be az első nagy alakváltozás, ennek során a 
test korábbi arányai megváltoznak, a gyerekek sokkal nyúlánkabbá 
válnak, megjelenik a kisfiús/kislányos alkat.

A fordulat pszichés vonatkozásai közül kiemelendő, hogy 
csökken a gondolatok emocionális tartalma, vágyaik azonnali telje-

sedésének igénye már nem nyom el minden mást, képesek várni (és 
bizonyos szinten tervezni is), amellett, hogy a környezet elvárásai is 
egyre erősebben jelennek meg indítékaik alapjaként. Társas kapcso-
lataikban is fordulópont következik be. A család biztonságot jelentő 
arcai felől egyre inkább fordulnak a kortársaik felé. 

Az esetek többségében az iskolai foglalkozásra való alkal-
matlanság nem az értelmi képességek hiányát jelenti, hanem azt, 
hogy a szigorú szabályokhoz való alkalmazkodásnak még nem 
jött el az ideje. Természetesen, az általános alkalmazkodási köve-
telmények mellet az iskolába kerülő gyermektől bizonyos értelmi 
képességet is elvárnak. Bármily szigorúnak is tűnnek az aggódó 
szülő szemében a követelmények, az ép értelmű gyermekek ál-
talában könnyen teljesítik ezeket. Sőt, a vizsgálatok azt mutatják, 
hogy a gyerekek értelmi képességüket tekintve előbb válnak isko-
laéretté, mint viselkedésükben. Többségük aránylag kevés zökke-
nővel beszokik az iskolába, ugyanis az iskolához szükséges képes-
ségeket nem kell külön tanítani, azok a fejlődés során maguktól 
megjelennek.

Mindezek ellenére: ebben az életkorban még nagyok az 
egyéni eltérések. Nem ritka az olyan gyerek, akinek a betűk felis-
merése már nem kihvás, másokat inkább a számok érdekelnek, de 
az sem jelent lemaradást, ha a számokkal, betűkkel még nem ba-
rátkozott meg.

Néhány általános szempont alapján magunk is viszonylag 
megbízható képet kapunk gyermekünk iskolaérettségéről. 

Markó Emil

miniszterelnök, Tisza István gróf ellenezte határozottan. Tiszát, aki a bel-
politikai küzdelmekben egyáltalán nem vajszívűségéről volt híres – és 
akit nagy politikai ellenfele, Ady verseiben „bujtó, új, kan Bátori Erzsé-
bet”-nek, „vad, geszti bolond”-nak, „gyujtogató, csóvás ember”-nek ti-
tulált –, korántsem valamilyen elvi háborúellenesség vezérelte, hanem 
a realitás. A magyar miniszterelnök meg volt győződve róla, hogy egy 
Szerbia elleni katonai támadás estén nem marad el Oroszország beavat-
kozása. S még jobban félt attól, hogy a háborús helyzetet Románia Er-
dély és a Tiszántúl megszállására használja ki. Tisza azt is sejtette, hogy 
a Monarchia sehogyan sem jöhet ki jól a készülő háborúból. A vereség a 
szétesését jelentené, egy győzelem és az azt követő esetleges területgyara-
podás viszont a szláv lakosság további növekedésével járna, ami szerinte 
ellentétes a dualista birodalom (főleg a magyarság) érdekeivel. Három 
hétig tartó ellenállás után azonban ő is beadta a derekát. Pálfordulásában 
valószínűleg szerepet játszott a minden irányból ránehezedő politikai 
nyomás, továbbá az, hogy Németország teljes támogatásáról biztosította 
a Monarchiát, mi több: II. Vilmos császár a bolgárokkal egyezséget kötött 
a románok sakkban tartásáról.

Az Osztrák–Magyar Monarchia előbb ultimátum értékű jegyzéket 
küldött Szerbiának, amely valójában nem tartalmazott teljesíthetetlen 
követeléseket. Az jegyzék szerb kormány általi (udvarias) elutasítása után 
– pontosan egy hónappal a trónörökös meggyilkolását követően – a Mo-
narchia hadat üzent Belgrádnak. Tisza félelmei beigazolódtak: Oroszor-
szág a megtámadott szláv állam segítségére sietett, s a már korábban meg-
kötött szerződések értelmében néhány napon belül – Olaszország kivéte-
lével – az összes európai nagyhatalom hadba lépett. Négy évig tartó véres 
küzdelem után a központi hatalmak vereséget szenvedtek az antanttól.

*
Az Osztrák–Magyar Monarchia felbomlott, a történelmi („nagy”) 

Magyarországot a győztesek szétdarabolták. Ezzel nem csupán Tisza ví-
ziója lett igaz, hanem beteljesedett a kiegyezésbe belenyugodni nem tudó 
Kossuth Lajos jóslata is, aki a nevezetes Cassandra-levélben 1868-ban 
írta le a következőket: „Austria elvész, az első crisisnél elvész; s Magyaror-
szág oly helyzetet teremtett magának, hogy vele együtt fog elveszni.”

Azt persze, hogy mi lett volna Magyarország és a magyar nemzet 
sorsa, ha fél évszázaddal korábban nem Deák, hanem Kossuth koncep-
ciója győz, már sohasem fogjuk megtudni.

Pelle István 

 n Tisza István magyar miniszterelnök
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A 2014-es év Szenczi Molnár Albertet 
illetően jelentős évnek számít. Tudniillik 
2014. január 17-én volt halálának 380. év-
fordulója, és 2014. augusztus 30-án ün-
nepelhettük 440. születésnapját. Ez az év 
tehát nagyon fontos Szenczi Molnár szem-
pontjából.

 Szenczi Molnár Albert az egyetemes 
és a magyar irodalomtörténet jelentős sze-
replője. Különösen jelentős a szlovákiai 
magyarság számára, hiszen ő a felvidéki vá-
roska, Szenc szülötte. Személyét azonban 
sokan nem ismerik, az iskolai tananyagban 
is szinte csak említik nevét és munkásságát 
(érdekes módon a magyarországi iroda-
lomtankönyvekben meg sem emlékeznek 
róla). De ki is ő valójában és miért fontos 
a számunkra? 

Szenczi Molnár 1574. augusztus 30-án 
született Szencen. Ősei székelyek voltak. 
Székely János, székely származású dédapja 
Mátyás király seregében is harcolt. A ná-
polyi csatában megsebesült, azt követően 
nem tért haza Erdélybe, hanem a Pozsony 
vármegyei Vága (ma Váhovce) nevű köz-
ségben telepedett le családjával. Szenczi 
Molnár nagyapja itt egy vízimalmot épít-
tetett (innen a Molnár név), majd édes-
apja, az idősebb Molnár Albert a fejlődő 
Szencre költözött. Ő is molnárként dol-
gozott, így vált az 1570-es években a te-
lepülés egyik leggazdagabb emberévé. Az 
édesapa leghőbb vágya az volt, hogy fia is 
kövesse a családi mesterséget. Ez azonban 
nem valósult meg, mert már nagyon korán 
kitűnt Albert éles esze és tudásvágya. A 
fiatal Albert tanulmányait szülőhelyén 
kezdte. Két év alatt elvégezte az alapta-
nulmányokat és Győrben tanult tovább. 
1586 őszén diáktársaival karöltve Felső-
Magyarországon vándorolt, mígnem elért 
Göncre. Itt Károlyi Gáspár szolgálatába 
szegődött mint nyomdászinas. Így lehe-
tett tanúja a Vizsolyi Biblia fordításának 
és kiadásának. 1588-tól 1590-ig a magyar-
országi reformáció székhelyén, Debre-
cenben tanult, majd rövid ideig Kassán 
dolgozott nevelőként. 

1590. november 1-jén kilencéves kül-
földi vándorútra ment. Ennek az útnak kö-
szönhetően eljutott a reformáció szülő-
városába, Wittenbergbe, majd Drezdába, 
Heidelbergbe, Genfbe és Strasbourgba. Ko-
rának legfontosabb iskoláiban tanult. 1595-

„Általam értekezel magyarul, Kálvin” 

ben Strasbourgban baccalaureussá avatták. 
Tanulmányait, sajnos, ekkor nem tudta to-
vább folytatni (kálvinista nézetei miatt ki-
zárták a strasbourgi egyetemről), így foly-
tatta vándorútját. Járt Svájcban, Olaszor-
szágban, mígnem visszatért Heidelbergbe, 
ahol 1599-ig tanult. Számos jelentős hu-
manistával ismerkedett meg útja során, 
többek között Martin Opitz német köl-
tővel, esztétával és Théodore Béze francia 
zsoltárfordítóval. Az ekkor kötött ismeret-
ségei, kapcsolatai nagy hatást gyakoroltak 
rá későbbi életében. Szűkös anyagi helyzete 
miatt nem tudott egy helyen sem sokáig 

jelentősebb. Szenczi Molnár ezt a szótárt 
a magyar iskolák latin nyelvi oktatásának 
a megkönnyítésére szerkesztette; javított 
és bővített kiadásai a 19. századig hasz-
nálatban voltak. Az elkészült példányok 
közül párat mecénásainak ajándékozott: 
személyesen vitte el Rudolf császárnak 
Prágába a neki szánt darabot. Szintén 
Altdorfban fejezte be az élete fő művének 
tartott Psalterium Ungaricum-ot, mely 
nem más, mint Dávid zsoltárainak verses 
fordítása. E művét Moritz hesseni fejede-
lemnek ajánlotta, aki cserében felajánlotta 
neki anyagi támogatását. Szenczi Molnár 
ennek a dotációnak köszönheti életének 
legnyugodtabb hat évét, 1607 és 1612 kö-
zött. Ebből négy évet Marburgban, két évet 
pedig Oppenheimban töltött. Ezekben a 
nyugodalmas években sajtó alá rendezte 
a heidelbergi kátéból összeállított Kis 
Catechismusát, Károlyi Gáspár bibliafor-
dításának javított kiadását, az Analecta 
aenigmatica című gyűjteményét, egy ma-
gyar nyelvtant Grammaticae Ungaricae…
Libri Duo címmel, és új kiadásban, kissé ki-
egészítve (a görög értelmezéseket is hozzá-
tette) újra megjelentette szótárát.

1611-ben megnősült, a német szárma-
zású Ferinari Kunigundát vette feleségül, 
akitől később két fia és négy lánya szüle-
tett. 1612-ben családostul hazatért Ma-
gyarországra, ahol Rohoncon vállalt pré-
dikátori állást, 1613-ban pedig rövid ideig 
Komáromban volt lelkész. Ám itt nem tu-
dott beilleszkedni, és továbbállt Erdélybe, 
Bethlen Gábor udvarába. E találkozás nagy 
jelentőségét mutatja az is, ahogy később 
Bethlenről ír (Bethlent Mátyás királyhoz 
hasonlítja). 1615 tavaszán családjával 
együtt visszatért Németországba. Rövid 
ideig Ambergben vállalt segédtanítói ál-
lást, majd Oppenmheimben volt négy évig 
kántor. Itt adta ki Thuri Pál összegyűjtött 
leveleit Idea Christianorum Ungarorum 
sub tyrannide Turcica címmel. 1619-től 
1624-ig Heidelbergben élt, innen a har-
mincéves háború miatt kellett távoznia 
(Tilly spanyol katonái megkínozták és ki-
fosztották). 1622-től 1624-ig Hanauban 
tartózkodott, itt főleg prédikáció-fordítá-
sokat adott ki. Hanauban jelent meg Imád-
ságos könyvecskéje is, amely Kálvin fordítá-
sait és saját imádságait tartalmazta. 

megmaradni, ezért is volt kénytelen 1599-
ben hazatérni Magyarországra. Támoga-
tókat kellett ugyanis keresnie. Két személy, 
Nagyszombatból Asztalos András, Kas-
sáról pedig Békési János vállalta el az ifjú 
Szenczi Molnár támogatását. 

1600-ban visszatért Németországba és 
a tanulás mellett már tudatos kulturális te-
vékenységébe is belekezdett. Frankfurtban 
mint korrektor dolgozott, majd Altdorfban 
Conrad Riterhausen nyelvtudós támogatá-
sával készítette el két művét. Az első 1604-
ben jelent meg Elementa grammatica 
Latinae címmel. Ez a mű mára már, sajnos,  
elveszett. A másik műve szintén ugyan-
ebben az évben jelent meg, Dictionarium 
Latinovngaricum – Ungarico–Latinum 
címmel. E két mű közül az utóbbi, a 
latin–magyar, magyar–latin szótár volt a 

440 éve született Szenczi Molnár Albert  
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1624-ben Bethlen Gábor hívá-
sára végleg hazatért. Kassán két művet 
is kiadott: Consecratio templovi novi és 
Hivséges es idvösseges tanacz adás, Az olly 
Házasságról, melly két ellenkezö Religion 
valo Személyec között leszen. 1626 körül 
Kolozsvárra költözött, itt is hunyt el pestis-
járvány következtében, 1634. január 17-én. 

Utolsó éveiről elég kevés adat áll a ren-
delkezésre, mert szegénységben, elfeledve 
élte mindennapjait. Annyi bizonyos, hogy 
utolsó éveinek nagy munkája az 1630-
ban megjelenő erkölcsfilozófiai munka, a 
Discursus de summo bono volt, melyben 
fordítói és írói tevékenysége elérte a tető-
pontját. A házsongárdi temetőben helyezték 
örök nyugalomra; itt egy kopjafa emlékezik 
meg a felvidéki születésű polihisztorról. E 
kopjafán Johann Heinrich Bisterfeld búcsú-
verse olvasható:  

„Írtam a szótárat, adtam 
a grammatikát. 
Általam értekezel magyarul, 
Kálvin; makulátlan 
Biblia fénylik az én munkám 
nyoma gyanánt. 
Tiszta bizonyságot tettem, 
mit megszaporíthat 
az, ha kinyomják több 
művem a holtom után.”

Már Szenczi Molnár életrajzából is jól 
kitűnik, hogy nem egyszerű és hétköznapi 
életet élt. Az ő életútja teli volt vándorlá-
sokkal, költözésekkel és letelepedési kísér-
letekkel. Elsősorban azért utazott, mert 
nem volt vagyonos ember, és így próbált 
meg érvényesülni. Úgy is mondhatnánk, 
így próbálta megtalálni a helyét. Másod-
sorban pedig azért vándorolt, mert hajtotta 
őt a tanulás, a megismerés utáni vágy. Ösz-
szesen három – több évig tartó – nagy útja 
volt külföldön, melyek során magába szívta 
a humanizmus szellemi termékét. Közben 
egy sor nagyszerű humanistával és uralko-
dóval ismerkedett meg, akik akarva-akarat-
lanul egyengették életét és gondolkozását. 
Igaz, hogy élete nagy részét külföldön töl-
tötte, de a szíve mélyén mindig megma-
radt magyar szellemiségűnek. Egész éle-
tében büszke volt származására és kultu-
rális örökségére; és habár főleg külföldön, 
de sokat tett azért, hogy a magyar kultúra 
behozza a nyugati kultúrákhoz képest a le-
maradását. Többször is hangoztatta, hogy 
a magyar nyelvet művelni és használni kell. 
Úgy is mondhatnánk, hogy a magyar fel-
világosodás előfutáraként szorgalmazta a 
magyar nyelvművelést, valamint a nem-
zeti nyelven való írást és olvasást. Ezt a célt 
szolgálták könyvei és fordításai is.  

 Szenczi Molnár Albert a 17. század 
jelentős alakja, fordítója, költője és refor-
mátus lelkésze volt. Egész életét és élet-
művét a reformáció ügyének szentelte, hi-
szen fő irodalmi törekvései is ilyen irá-
nyultságot mutattak: zsoltárfordításai, 
bibliakiadása, imádságoskönyve, prédiká-
ciói mind-mind a reformáció szellemében 
íródtak. Fő célja az volt, hogy egyházát és 
nemzetét ellássa a legszükségesebb ma-
gyar nyelvű kézikönyvekkel. Ehhez sze-
rencsére kifinomult írói- és költői te-
hetség is párosult. 

Szenczi Molnár Albert azok közé tarto-
zott, akik saját korukban a nagy gondolko-
dásbeli változásokat készítették elő. Műve-
ihez az inspirációt a német szellemi élet és 
a humanizmus szellemisége adta (az egyes 
fordításokhoz német nyelvű forrásokat 
használt), és ennek köszönhetően igen 
értékes örökséget hagyott ránk. Értékes 
örökséget, amelyet ápolni és kutatni kell. 
Sőt, kutatni érdemes, mert mindig hozhat 
valami újat, ami a magyar tudományt és 
irodalmi kánont színesítheti. Nem mel-
lesleg pedig, mint felvidéki kötődésű írót 
becsülnünk kell, hogy emlékezete megma-
radjon a jövendő nemzedékek számára.  

Vrábel Tünde PhD-hallgató, 

Selye János Egyetem 

Szenczi Molnár Albert emlékeze-
tének ápolása nemcsak Szenc városának, 
a helyi kulturális közösségeknek, a Csema-
doknak a feladata, de a nevét viselő ok-
tatási intézményeké is. Ennek bő teret ad 
az (idén immár 45. alkalommal megren-
dezett) Szenczi Molnár Albert Napok ren-
dezvénysorozata, mely hagyományosan a 
Nagy János szobrászművész által megfor-
mált, „töprengő” Molnár Albert-szobornál 
kezdődik, egy-egy református lelkipásztor 
Szenczi Molnár munkásságához és gondo-
lataihoz köthető beszédével, majd a meg-
emlékezést fontosnak tartó szervezetek 
koszorúinak elhelyezésével. 

Iskolánk valamennyi pedagógusa er-
kölcsi kötelességének érzi évek óta, lakjon 
bárhol, hogy a nyitórendezvényen részt 
véve példát mutasson ezen a közösségi 
összefogást erősítő rendezvényen. Bár az 
iskolai tananyag csak megemlíti híres szü-
löttünket, mind a magyar irodalom, mind 
a történelem órákon külön foglalkozunk 
Szenczi Molnár munkásságával, nem be-
szélve az iskolánkba két éve bevezetett 
helytörténet órákról. 

Tanulóink sikerrel vesznek részt a gim-
názium által szervezett életrajzi vetél-
kedőn, mely felöleli Szenczi Molnár mun-
kásságát, életét, valamint a vele foglalkozó 
szakirodalmat is. A rendezvény záróünnep-
sége – általában november közepén – ha-
gyományosan iskolánkban zajlik, tanu-
lóink, Rakyta Gabriella tanító néni vezeté-
sével irodalmi emlékműsort vagy jelenetet 
adnak elő Szenczi Molnár Albert életéből, 
életéről, volt tanulóink munkáiból pedig 
kiállítást nyitunk. Szenczi Molnár Albert 
példakép a most már csaknem teljesen 
szórványvidékké váló szenci környéknek, 
nem csupán azért, mert büszke volt szár-
mazására és magyarságára, hanem azért is, 
mert minden nehézség ellenére büszkén 
megtartotta azt, nem választotta a köny-
nyebb utat, nem hasonlott meg. Legyen ez 
az igazi példamutatása!

Matus Mónika 
a Szenczi Molnár Albert 

Alapiskola igazgatója

Szenczi Molnár Albert 
emlékezete szülőhelyén, a róla elnevezett iskolában
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Jutalomtáborozás 
a Balatonnál

Idén 17 felvidéki alapiskolás tanuló vehetett részt a Balaton-parti 
Zánkafürdőn jutalomtáborozáson, melyet Magyarország Emberi Erőfor-
rások Minisztériuma Külhoni Magyarok Főosztálya biztosított számukra. 
Ezek a diákok mindannyian az SZMPSZ által szervezett tantárgyverse-
nyeken és műveltségi vetélkedőkön értek el kimagasló eredményeket.

Július 20-án indult útnak az ország magyarlakta vidékének minden 
szegletéből a kíváncsi, egymással gyorsan ismerkedő gyereksereg két pe-
dagógus kíséretében, hogy közösen felfedezzék a Balaton északi partján 
elterülő hatalmas nemzetközi gyermek- és ifjúsági tábort.

A nyolcnapos táborozásba rengeteg program belefért. Természetesen, 
elsősorban a Balaton lágy vizét élvezték az úszni tudók és nem tudók egy-
aránt. Vízibiciklizés, focizás, röplabdázás és egy kis vízigimnasztika is tar-
kította az élvezetes strandolást. A jó humorú, viccelődő társaság biztosí-
totta a jókedvet és a nevetést minden mennyiségben. Még a két esős nap 
sem vette kedvüket, az animátorok által szervezett számháború, dráma-
játék és sportverseny mindenkinek nagyon tetszett. S hogy a táboron kívül 
is legyenek élményeik, a gyerekek sétahajózáson is részt vettek, és egy 
nap Balatonfüredre utaztak, ahol megnézték a Jókai-villát, végigjárták a 
Korzót, és élvezték a hatalmas kikötő szemet gyönyörködtető látványát. 

A táborban az esték sem voltak unalmasak. Táncház, diszkó és kon-
certek nyújtottak kiváló szórakozási lehetőséget a rengeteg diáknak.  A 
felvidéki gyerekek együtt szórakoztak az erdélyi, kárpátaljai és a vajda-
sági fiatalokkal. Szép emlék marad mindannyiuk számára a közös éneklés 
és bulizás. 

Gyorsan elszaladt a nyolc nap. Megható látvány volt, ahogy a végén 
könnyes szemmel búcsúzkodtak az addigra barátokká vált gyerekek, és a 
jövő évi jutalomtábor reményében váltak el egymástól.

Lacza Aranka

A Selye János 
Gimnázium 
ünnepélyes 

tanévnyitója
„Sokat kell tanulnia az embernek ahhoz, 
hogy megtudhassa, milyen keveset is tud.”

(Széchenyi István)

A komáromi Selye János Gimnázium 
a 2014/2015-ös tanévet 24 prímós, 114 
első évfolyamos tanulóval, összlétszámot 
tekintve 570 diákkal indította. Az ünne-
pélyes tanévnyitóra szeptember 2-án ke-
rült sor, az intézmény dísztermében.

Az Európai Unió himnuszát köve-
tően Fábik Flóra, III. D osztályos, valamint 
Szebellai Dániel, II. D osztályos tanuló kö-
szöntötte az új tanévet dallal és Radnóti 
Miklós Naptár című versével.

Az intézmény küszöbét először át-
lépő diákok szülei mellett vendégünk volt 
Eo. Prof. L. Erdélyi Margit PhDr. CSc. asz-
szony, a Selye János Egyetem dékánja, va-
lamint dr. Bastrnák Tibor és Vörös Péter, 
régiónk parlamenti képviselői.

Andruskó Imre igazgató úr köszöntő 
szavai előtt Erdélyi Margit professzor asz-
szony adott „útravalót” a selyés diá-
koknak, majd két kedves – immár hagyo-
mánnyá vált – gesztus következett a ve-
zetőség részéről. Tortával köszöntötték 
a prímós kisdiákokat, majd a „szerencse-
torta” kisorsolása következett, melyet ez-
úttal az érettségi előtt álló IV. B osztály ta-
nulói fogyaszthattak el.

A szünidő végével remélhetőleg 
minden diák eltűnődött, mitől is válha-
tott széppé az idei nyár. Összerakható 
minden egyes nap, pillanat, de a legszebb 
élményeket az emberi kapcsolatok ápo-
lása adja.

Ez legyen a bástya, mely erőt ad 
a tanév nehéz pillanataiban is! Járuljon 
ehhez még Szent István, államalapító ki-
rályunk Intelmeinek pár gondolata, mely 
gimnáziumunk tanévnyitójának zárszava-
ként hangzott el:

„Légy türelmes! … Azután légy erős, 
nehogy a szerencse túlságosan felvessen! 
Légy mértékletes és szelíd! Légy becsü-
letes, szándékosan bántással senkit ne 
illess! … Tartsd mindig eszedben, hogy 
semmi sem emel fel, csakis az alázat!”

Farkas Adrianna 
a Selye János Gimnázium tanára
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Móra Ferenc Alapiskola – Nemesócsa
Nemesócsa mintegy 2340 lakosa nemzeti-

ségi és vallási szempontból is vegyes összeté-
telű. Az aktuális adatok alapján a lakosság 92% 
vallotta magát magyar, 8% szlovák nemzetisé-
gűnek. Ennek megfelelően a község két alapis-
kolát működtet, egy szlovák és egy magyar ta-
nítási nyelvűt. Az óvodai nevelésben is jelen 
van a kétnyelvűség.

1999-ben iskolánk nagyszabású ünnepség-
sorozat keretében emlékezett meg újraalakulá-
sának 50. évfordulójáról. 

Móra Ferenc nevét tíz éve viseli iskolánk. 
2004-ben Szigeti László, akkori oktatási állam-
titkár adta át az erről szóló dokumentumot 
az igazgatónő, Majer Anna kezébe. Ez a nap 
valamennyi nemesócsai lakos emlékezetében 
élénken él, hiszen nemcsak új névtábla került 
iskolánk homlokzatára, hanem kopjafa került 
az iskolaudvarra, de ami ennél is fontosabb: 
Móra Ferenc szelleme beköltözött iskolánkba. 

Az ünnepséget megtisztelte jelenlétével 
Vészits Márta, Móra Ferenc unokája is. 

Erre az alkalomra Zsapka Károly iskola-
barát gyönyörű kopjafát faragott, Győri József 
szülő névtáblát ajándékozott, a gútai Schola 
Privata Magyar Tannyelvű Magán Szakközép-
iskola tulajdonosától Szokol Dezső mérnök 
úrtól egy tűzzománcból készült címert kap-
tunk, Győrújbarát község pedig Móra-zászlót 
adományozott iskolánknak.

Értékes ajándékok érkeztek egykori tanít-
ványainktól is, hisz Nagy Róbert egy csodá-
latos Móra-portréval, Szabó András pedig saját 
tervezésű logóval lepett meg bennünket.   

A szülői szövetségtől is érkezett ajándék, 
egy emléktábla, mely ma is folyosónk falát dí-
szíti, rajta a következő Móra-idézettel: „Akár-
hová kerülsz, állj meg a talpadon emberül!“

A névválasztást hosszú mérlegelés előzte 
meg. Végül azért döntöttünk az író személye 
mellett, mert Móra színes, sokoldalú egyéni-
sége, hitvallása, legendás gyermekszeretete 
rendkívül rokonszenves számunkra. Móra 
nemcsak a gyerekek írója volt: történelmi re-
gényeiből a felnőttek is meríthetnek, hazasze-
retetet, helytállást tanulhatnak. 

Tíz év távlatából úgy gondoljuk, hogy 
jól választottunk, és minden erőnkkel igyek-
szünk is Móra szellemiségét iskolánkban meg-
őrizni. A névfelvétellel egy időben meghatá-
roztuk azokat a konkrét feladatokat is, ame-
lyekkel az író szellemi hagyatéka iskolánkban 
megőrizhető. Ezek lényege Móra szellemének 
ápolása pl. a Móra Napok keretében, de sok 
más módon is.

A Móra Napok két olyan júniusi napot je-
lentenek, amelyek nem tanulással, hanem a 
névadónkkal kapcsolatos tevékenységekkel 
telnek.

Móra Ferenc sokoldalú, érdeklődő ember 
volt. Az irodalmon kívül az újságírás, bota-

nika, régészet, csillagászat is érdeklődésének 
homlokterében állott.  Ennek megfelelően az 
ünnepi napok tematikája is eszerint változik, 
amelybe a tíz év alatt belefért a körzeti iro-
dalmi verseny,  a dramatizálás, a szépírási és 
gyorsolvasási verseny, prezentációk, tudósí-
tások, levelek írása, elkészítettük az író csa-
ládfáját, megalkottuk szüleinek és magának az 
írónak a portréját, Móra Szavalóversenyt tar-
tunk rendszeresen, korabeli ételeket készítet-
tünk és fogyasztottunk el jóízűen, játszottunk 
és készítettünk is korabeli játékokat, népi hang-
szereket, megfigyeltük az éjszakai égbolt csilla-
gait, elbeszélgettünk idős emberekkel, tájházat 
látogattunk, írtunk levelet Móra Ferenc uno-

lyettes posztját Fekete Irén tölti be, az oktatást 
17 pedagógus végzi. Az alsó tagozatos tanulók 
számára üzemel az iskolai klub, ahol szakkép-
zett nevelőnő irányítja a foglalkozásokat. Az 
iskola technikai személyzete 5 fő. Az 5. osz-
tályba a szomszédos kisiskolából, Tanyról ér-
keznek hozzánk diákok kitűnő alapokkal, de 
a környező falvakból is bizalmat kapunk egy-
egy szülőtől. 

Nagyon megbecsüljük valamennyiüket, 
hiszen az anyanyelvi oktatást választani nap-
jainkban a magyarságunk melletti kiállást je-
lenti. Igyekszünk nekik oktatási és nevelési 
szempontból is a legtöbbet nyújtani úgy, hogy 
a klasszikus tanórákon kívül kötelezően vá-
lasztott és nem kötelező tantárgyakat iktat-
tunk be, és 17 szakkörben tevékenykedve, ér-
deklődésüket is sokoldalúan kibontakoztat-
hatják. Az idegen nyelvi (angol, német) oktatás 
és a számítástechnika (számítástechnikai szak-
tanterem, interaktív tábla) természetes elemei 
mindennapjainknak. 

Tanulóink tanulmányi versenyek tömkele-
gébe kapcsolódnak be sikerrel, eljutva egészen 
az országos, ill. nemzetközi szintekig. Részt-
vevői vagyunk a Katedra levelezőversenyeinek, 
a rajz-, szavaló-, mesemondó-, sport-, mate-
matika-, fizika-, kémia-, biológia-, angol- és 
helyesírási versenyeknek. A legjobbak a tan-
évzáró ünnepélyes értékelőn Móra-díszok-
levelet kapnak. Szponzorainknak köszönhe-
tően közülük a legeredményesebbek külön dí-
jakban is részesülnek. Kiosztásra kerül az év 
matematikusa, az év sportolója, a legjobb 
alsótagozatos diák és a művészeti kategória 
győztesének díja. Végül a legnagyobb elis-
merés is gazdát talál: az év diákja kitüntetés.

Látogatjuk a Jókai Színház előadásait, sok-
sok tanulmányi kiránduláson veszünk részt, 
megünnepeljük a nevezetes évfordulókat, 
jeles ünnepeket, és a község valamennyi ren-
dezvényét tanulóink teszik színessé fellépé-
sükkel. Jól működő diákönkormányzatunk se-
gíti felkészíteni tanulóinkat a közéletben való 
részvételre. Szoros barátságban vagyunk a 
győrújbaráti Rákóczi Ferenc Általános Isko-
lával, és 2014. május 21-én az alapiskolák III. 
nemzetközi találkozóján Nemesócsán a cseh-
országi Velhartice és Kolinec, a magyarországi 
Tápiószentmárton és a németországi Winzer 
települések iskoláival írtunk alá szerződést. 

Nemesócsai diáknak lenni jó – ezt olvas-
hatjuk az évfordulóra megjelent iskolai emlék-
könyv számos megemlékezésében, melyekben 
egykori diákok vallottak alma materükről. Ez 
a kijelentés valamennyi jelenlegi és jövendő-
beli pedagógust arra kötelez, hogy méltók le-
gyünk egykori tanítványaink értékítéletéhez, 
hiszen az ő gyermekeik lesznek jövendőbeli ta-
nítványaink.  

Majer Anna igazgatónő

kájának, elkezdett Móra elbeszéléseket fejez-
tünk be saját fantázia alapján, rajzoltunk kör-
temuzsikát, sarkantyús csizmát, készítettünk 
Móra oklevelet, könyvborítót, könyvjelzőt, 
megfogalmaztuk, hogy mit üzennének a Móra 
szülők gyermeküknek, ha a mai korban élne és 
a Móra-futást sem lehet kihagyni, ennek távja 
pontosan 1879 m hosszú, ugyanis ez Móra Fe-
renc születésének az éve.

A névfelvételkor tett ígéretünkhöz híven, 
az ötödik és a tizedik évfordulón emlék-
könyvet jelentettünk meg. A tavalyi iskolai 
évben ünnepeltük a névfelvétel 10. évfordu-
lóját, mely alkalomra az első napon minden 
osztály Móra-tortát készített, és az író életének 
fontosabb mozzanataival foglalkozott. A 2. 
napon ünnepség volt, ahol a nap fénypontja je-
lenlegi diákjaink műsora mellett iskolánk régi 
diákjainak fellépése volt. A gyermekek nagy 
örömére, színpadra került a 10. születésnapot 
jelképező torta, melyet szintén iskolánk volt 
diákja, Angyal Rita készített. Az ünnepség fo-
gadással ért véget.

Jelenleg iskolánkat 144 tanuló látogatja. 
Az iskola élén Majer Anna áll, az igazgatóhe-




