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Rozsnyó hívott. Az idén is, mint 1995 
óta minden év márciusában – töretle-
nül, megszakítás, megtorpanás nélkül. 
A hívószó most „Társadalmi kihívások 
– oktatásügyi válaszok” címen érkezett a 
magyar iskolákba, feszült és aggodalom-
mal teli várakozással: a hatezerkétszáz 
felvidéki magyar pedagógusból vajon há-
nyan értik és érzik, hogy aggasztó hely-
zetünk, veszélyben lévő jövőnk közös 
gondolkodást és cselekvést igényel; hogy 
mindenki számít, mindenkire szükség 
van?! A hívást közel háromszázan hallot-
ták meg…

Az országos találkozó gerincét jelen-
tő szakmai konferencia (idei) témájáról, 
tartalmáról dönteni hivatottak január 
eleji előkészítő megbeszélésén új, kor-
szerű pedagógiai–módszertani–tanulás-
szervezési eljárások bemutatása került a 
mérleg egyik, időszerű oktatáspolitikai 
feladataink elemzése a másik serpenyő-
jébe. Végül ez utóbbi mellé sorakozott 
fel több nyomós érv, pedig akkor még 
„csak” a kis létszámú iskoláinkat fenye-
gető, az osztályok minimális diákszámát 
meghatározó törvénymódosítást jelöltük 
meg sürgős cselekvést igénylő társadal-
mi kihívásként. Aztán az Élet „megerő-
sítette” a szervezők döntését. A február 
elején nyilvánosságra hozott megújított, 
módosított állami oktatási programok 
(a megszabott óraszámokkal) szűkítik 
anyanyelvünk oktatásának lehetőségeit, 
méghozzá annak legérzékenyebb pont-
ján, az írás és olvasás alapjainak az el-
sajátításakor. Ugyanez a dokumentum a 
magyar iskolákban – szabad órák híján 

– értelmezhetetlenné teszi a kétpólusú 
tartalmi szabályozást, az egyedi arcula-
tok, helyi sajátosságok kialakítását. Né-
hány nappal később újabb hír érkezik a 
főhatóságtól: a minisztérium (szakmai 
indoklás nélkül) törvényellenesnek ítéli, 
ezért nem hagyja jóvá a történelem sza-
kos kollégáink által kidolgozott alterna-
tív, a magyar iskolákra vonatkozó sajátos 
történelem kerettantervet. Március kö-
zepén napvilágot lát a tanügy-igazgatási 
törvény módosításának terve, melyben a 
tárca – eleget téve a polgármesterek tár-
sulásától érkező javaslatnak – korlátozná 
az iskolatanácsoknak az igazgatóválasz-
tásban meglévő jogkörüket; s hogy a kör 
teljesen bezáruljon, a szakszervezet pe-
dig országos petíciót indít, melynek célja 
a községek jogköreinek korlátozása az 
eredeti hatáskörök gyakorlása terén.

A két nap során számos kérdés terí-
tékre került: az iskolahálózatunk helyze-
tére jutott két plenáris előadás, az álla-
mi oktatási programokra négy szekció. 
Az oktatáspolitikai fórum egy asztalhoz 
ültette két pártunk és szakmai szerve-
zeteink oktatáspolitikusait, a pódium-
beszélgetés pedig már összetételében – 
polgármester, igazgató, szülő, lelkész és 
civil szervezet képviselője – is sugallta, 
kiknek kéne a településeken, kistérségek-
ben egymásra találniuk… Egyik gimná-
ziumunk oktatáspolitikával is foglalko-
zó igazgatója sommásan így értékelte a 
történéseket: helyzetünk, problémáink, 
nehézségeink – részletes és szakszerű – 
feltárása és elemzése, a lehetséges meg-
oldások felvázolása megtörtént. Most 
már cselekedni kéne!

Rozsnyó üzent. Most is, mint az előző 
két évtizedben mindig. De talán még egy 
évben sem voltak az üzenetek ennyire 
egyértelműek, világosak, kézzelfogható-
ak. Talán az az oka, hogy a felvidéki ma-
gyar közoktatás helyzete sem volt még 
(legalábbis a rendszerváltás óta) ennyire 
egyértelműen, világosan és kézzelfogha-
tóan súlyos. 

Rozsnyó azt üzeni a politikusaink-
nak, hogy az oktatásügyben (is) egymást 
erősítő, egységes, közös fellépést igény-
lünk, és senkinek nem toleráljuk, ha efö-
lé helyezi szűk csoport- vagy pártérde-
keit. Azt üzeni polgármestereinknek és 
önkormányzati képviselőinknek, hogy 
ne az iskolai demokrácia csorbítására 
szerveződjenek, hanem a kistérségi ok-

tatástervezésre. Azt üzeni Komáromba 
és Nyitrára, a tanárképző karokra, hogy 
jobban felkészített magyar pedagógu-
sokra van szükségünk. Azt üzeni a pe-
dagógus-továbbképzéseket szervező 
intézményeknek, hogy a kreditpontok 
mellé minél több használható tudást is 
adjanak. Azt üzeni intézményeink ve-
zetőinek, hogy az eredményes, haté-
kony és minőségi iskola kiépítése döntő 
mértékben rajtuk múlik. Azt üzeni a 
pedagógusainknak, hogy oktató-nevelő 
munkánkon változtatni kell – nem töb-
bet, hanem másképp. A tantervek, a tan-
felügyelők, a monitoring eredmények és 
a kreditgyűjtés helyett a gyereket kell a 
gondolkodásunk és terveink fókuszába 
helyezni. Azt üzeni a szülőknek, hogy 
a magyar iskola jó út a gyermekük bol-
dogulásához, de a bizalmuk mellett az 
együttműködésükre is szükség van. Azt 
üzeni az anyaország nemzetpolitikusa-
inak, hogy még hatékonyabb és ered-
ményesebb lenne a támogatásuk, ha az 
önzetlen akarathoz, a nagy szívhez na-
gyobb szakszerűség, szakmaiság, átgon-
doltság társulna. Azt üzeni papjainknak, 
lelkészeinknek, hogy a „vedd meg – edd 
meg – tedd meg” globalizált őrületében 
is vezessék a rájuk bízott nyájat a hit, re-
mény és szeretet világába. Azt üzeni a 
sajtónak, hogy hatalmuk, véleményfor-
máló lehetőségük, közösségépítő vagy 
éppen ellenkezőleg, -romboló hatásuk 
óriási – de ugyanekkora a felelősségük 
is. Azt üzeni a magyar diákoknak, csak 
nyugodtan tanuljanak, vegyék birtokba 
mindazokat az ismereteket és tudásokat, 
amit jövőjük, fejlődésük igényel. Abban 
a küzdelemben, ami most vár ránk, ne-
kik ez a feladatuk. Nekünk, felnőtteknek 
pedig, hogy megóvjuk, megtartsuk és 
fejlesszük ennek intézményi letétemé-
nyesét, a magyar iskolát. 

Halász Gábor előadásában átfogó 
nemzetközi kitekintést adott a sikeres 
oktatási rendszerekről; mint mondta, „… 
a sikeres oktatási rendszerek jellemzője, 
hogy az érintett szereplők között magas 
fokú a bizalom, folyamatos a párbeszéd 
és az együttműködés…”. Talán ezen az 
úton mi is elindulhatnánk. S hogy med-
dig jutottunk, arról legközelebb 2016 
márciusában. Rozsnyón.

Fodor Attila 
Fotó: Prékop Ivett, 

www.rozsnyovidek.sk

Rozsnyó világos üzenetei
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Mérföldkövek
A mérföldkő eredeti jelentése olyan tá-

volságot jelző (kő)oszlop, amely azt mutat-
ja, hogy az utazó mekkora  távolságra van 
a kiindulási ponttól, vagy milyen utat kell 
megtennie a kitűzött célig. Átvitt értelem-
ben lehet példaértékű döntés vagy jelentős 
esemény is.

A Csemadok, a Pro Patria Honismere-
ti Szövetség, a somorjai Bibliotheca Hun-
garica és a többi társszervező a magyarság 

jelentős történelmi, kulturális és politikai eseményeire való (főként 
évfordulós) emlékezés és helytörténet eddig elért eredményeinek, il-
letve a helytörténetnek, honismeretnek a (cseh)szlovákiai magyarság  
történetében betöltött szerepének a felmérésére hívta életre 1997-ben, 
a kitelepítések és deportálások 50. évfordulójára emlékezve azt a kon-
ferenciát, amely a Mérföldkövek nevet kapta. A konferenciát azóta 
is évente megrendezzük, olyan eseményeket elevenítve fel, amelyek 
mérföldkőnek bizonyultak a Kárpát-medence népei sorsának alaku-
lásában. Az idei tanácskozás témája az I. világháború és helytörténeti 
kutatásunk helyzete. A rendezvény 2015. május 1-jén lesz Udvardon.

Ennyi bevezető után rá is térnék mondanivalón lényegére. Ez pe-
dig nem más, mint a sok, szinte az összes nagyobb társadalmi szerve-
zetet foglalkoztató utánpótlás biztosítása. Abban a két szövetségben, 
ahol én dolgozom – a Csemadok és a Honismereti Szövetség –, lé-
nyegbevágó a fiatalok fokozatos bekapcsolása a munkába. Az én gene-
rációm tagjainak még módjukban állt olyan emberekkel beszélgetni, 
akik saját bőrükön tapasztalták a jogok hiányát. A hontalanság éveit 
megélt emberekkel való találkozásokra, beszélgetésekre gondolok. Az 
ő szájukból hitelesen hangzott, amikor arról szóltak, milyen megköny-
nyebbülés volt számukra az újból megjelenő magyar újságot olvasni, 
magyarul verset mondani, énekelni a színpadon. Mi, és az utánunk 
következők már nem tudunk ilyen érveket felsorakoztatni

Nekünk tehát azokra a jelentős eseményekre, példaértékű 
dötésekre kell ismételten felhívi a figyelmet, amelyek mérföldkövek-
nek bizonyultak történelmünk során. Ezeket a mérföldköveket időn-
ként meg kell tisztítani az őket benövő gaztól, hogy messziről jól lát-
szódjanak, mutassák a merről és a merre irányát.  Itt pedig a szülőkön 
kívül a legnagyobb lehetőségük a pedagógusoknak van. Nem csak a 
nagy, a nemzet sorsát, jelenét, jövőjét formáló események, személyek 
történetének, sorsának felelevenítésével: nagyon fontos a kisközössé-
gek múltját, jelenét meghatározó történések, a döntéshozatalokban 
részt vevő emberek sorsának, példaadó életének bemutatása, átplán-
tálása a felnövekvő nemzedék tudatába. Ennek javarészt eleget is tesz-
nek a tanítók, nevelők. 

Amiért tollat ragadtam (pontosabban a számítógép elé ültem), az, 
hogy felhívjam az arra illetékesek figyelmét egy fontos dologra. Arra, 
hogy a fiatal csak annak szájából fogadja el az tanácsot, iránymutatást, 
aki a társadalom (a kisközösség) megbecsült tagja. Mikor válik azzá? 
Kezdjük a múlttal. Én sokat járom a településeink temetőit, nagyja-
ink végső nyughelyét keresve, kutatva. Bátran kijelenthetem tehát: a 
néhai tanítók, papok, a települések más jelesei nagyobb odafigyelést 
érdemelnének. 

Úgy tudom, az önkormányzat biztosíthat helyi védettséget az álta-
la fontosnak tartott egykori emberek emlékének. Egy-egy ilyen döntés 
pedig a közösség minden tagjára ösztönzőleg hathat. Sőt, az egykor 
éltek megbecsülése a maiakra is kihat. De maradjunk csak az élőknél.  
Vajon a közért dolgozó emberek közül (most a tanítókra gondolok el-
sősorban) hány kapja meg a település díszpolgára címet?  Pedig ők 
azok, akik a megparancsolt tantervbe belophatják a lokálpatriotiz-
musra nevelő helyi történelmet, mindent, ami minket érint. Tudom, 
ilyen is sok helyen van: a pedagógusok, diákok szerepléseikkel, mun-
káikkal bizonyítják. De még nem általános. 

Összegezve: csak a saját közegében megbecsült, tisztelt ember ké-
pes úgy irányítani a reá bízott nyájat, hogy az iskola befejezése után is 
a megjelölt és megmutatott, (mérföldkövek által) jelölt úton haladjon. 
Remélem, a pedagógus lassan ebbe a helyzetbe kerül mindenütt!

Görföl Jenő
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Az óvodák, az óvoda előtti kor kiaknázatlan lehetőségei, az 
anyanyelvi iskola választása

Sok magyar többségű településen nincs semmilyen óvo-
da, illetve vannak olyanok, ahol csak szlovák óvoda működik, s 
olyanok, ahol a magyar óvodai helyek nem érik el a települések 
magyar lakosságának számarányát. Fontos követelmény len-
ne, hogy az önkormányzatok teremtsék meg a magyar nyelvű 
óvodai nevelés feltételeit! Különösen a gazdaságilag elmara-
dott régiókban igyekezzenek magyar óvodákat létrehozni, ill. 
a meglévőt megtartani. A vegyes lakosságú településeken, ha 
másképp nem megy, óvodai csoportok létesítésével elégítsék 
ki a szülők igényét a magyar nyelvű óvodai nevelésre.

Az önkormányzatok használják ki az SZK kormánya által tá-
mogatott, iskoláskor előtti óvodai csoportok és nulladik évfo-
lyamok bővítéséhez nyújtott támogatási formákat, illetve segít-
sék az üzemek hozzájárulásával létrehozandó magyar nyelvű 
óvodai csoportok, gyermeksarkok megnyitását.

A fenntartó önkormányzatok és az iskolatanácsok vizsgálják 
meg a közös, magyar–szlovák óvodák működtetésének előnye-
it és hátrányait. Amennyiben a gyermeklétszám, a személyi fel-
tételek, valamint az óvodák és az iskolák épületei alkalmasak rá, 
kezdeményezzék az óvodák iskolákhoz kapcsolását a nevelési 
nyelv alapján. 

7. sz. táblázat - A magyar óvodák és óvodások száma  
a 2014-es évben 

Óvodák száma Állami Magán Egyházi Összesen
Magyar nyelvű  
óvodák száma

258 – 5 263

Magyar–szlovák  
(közös ig.) óvodák sz.

78 – – 78

Összesen 336 – 5 341

Magyar nevelési nyelvű 
óvodai csoportok száma 
összesen

492 – 10 502

Magyar óvodások száma 8890 – 150 9040

Az óvodai helyek száma különösen Somorja és Szenc kör-
zetében, ahová jelentős a fiatal pozsonyi családok beáramlása, 
nem elégíti ki a valós igényeket. A fizetőképes kereslet magán-
óvodák nyitását eredményezi, melyre a törvény lehetőséget ad. 

A kormány bejelentette, hogy 2015-ben 9 millió euró ösz-
szeggel kíván hozzájárulni az iskoláskor előtti óvodai csoportok 
és nulladik évfolyamok megerősítéséhez. Továbbá a gazdasá-
gilag prosperáló területeken az OM mérlegeli EU projektek ke-
retében és az üzemek hozzájárulásával cégi óvodák (gyermek-
sarkok) megnyitását, melyek az anyák könnyebb és gyorsabb 
visszatérését segíthetik a munkahelyekre.  

A magyar és a szlovák óvodai csoportok megnyitása a tele-
püléseken a szülők által megjelölt nevelési nyelvtől és az ön-
kormányzati döntéstől függ, de a döntésre a közös igazgatású 

óvodákban az óvodavezető szándékai is hatással vannak. A ma-
gyar–szlovák közös óvodákon kívül gyakori megoldásként ter-
jed a magyar és a szlovák gyermekekkel létrehozott két neve-
lési nyelvű óvodai csoport. A vegyes nevelési nyelvű óvodáktól 
csak egy lépés a vegyes nyelvű iskolai osztályok kialakítása. Ez 
az út – az egyirányú asszimiláció miatt – nem a magyar közös-
ség megmaradásának az útja. 

A közös igazgatású óvodák esetében, amennyiben a szlovák 
és magyar gyermekek vegyesen kerülnek a csoportba, a nyelv-
használat a gyermekek otthoni nyelvhasználatához igazodik: 
az óvodapedagógus a helyzeteknek megfelelően vált nyelvet. 
A vegyes csoportok segítik a kétnyelvűség kialakulását, viszont 
a magyar iskolaválasztást gyöngítik. 

Akadnak szülők, akik még magyar iskolába íratás esetén is 
előnyben részesítik a szlovák óvodát, de akadnak fordított pél-
dák is, amikor a szlovák szülők a magyar nyelv („konyhanyelvi”) 
alapjainak elsajátítása miatt járatják gyermekeiket magyar óvo-
dai csoportba. 

A vegyes lakosságú területeken és a vegyes házasságok 
esetében, de sajnos a magyar szülők jelentős része is nyelvisko-
laként kezeli az óvodát, holott a gyermeknek ebben a korban 
az anyanyelv (domináns nyelv) biztonságára és a játék örömére 
van szüksége. Gyakori megoldás, hogy a gyermek magyar óvo-
dába, utána szlovák iskolába jár, de fordítottjára is van példa.      

2012-ben Szlovákiában is elindultak a Ringató foglalkozá-
sok, melyeknek célja a közös játék, éneklés élményének meg-
teremtése szülő és gyermeke között. A rendszeres heti (fél órás 
baba-mama) foglalkozások mellett fontos a szakemberekkel 
(védőnő, baba és gyerekpszichológus, logopédus stb.) való al-
kalmi foglalkozások szervezése is, melyek segíthetik a nevelés 
eredményességét a családban. A foglalkozások, rendezvények, 
együttlétek során a résztvevők összetartó közösségei alakulnak 
ki, a gyermekek belenőnek, belenevelődnek egy közösségbe 
már az óvodáskor előtt.

Minden magyarlakta településen el kellene terjeszteni a 
Ringató (és ahhoz hasonló) programokat, melyek különösen a 
vegyes lakosságú településeken és a szórvány régióban nyújt-
hatnak ösztönzést az anyanyelvi oktatás választásához. A leg-
közelebbi időszakban olyan vegyes lakosságú területen java-
soljuk követendő mintaként elindítani ezeket a programokat, 
ahol adottak a megvalósításukhoz szükséges személyi és infra-
strukturális feltételek. 

A Ringató foglalkozások vezetésére a 2012-ben meghir-
detett  Külhoni  Magyar Óvodák  Éve  program keretében már 
képeztek ki felvidéki pedagógusokat. A folytatáshoz azonban 
fontos, hogy további foglalkozásvezetők (óvónők, szülők) kép-
zésére kerüljön sor, akik további régiókban is felvállalják ezt a 
szép és nemes feladatot. 

A beiratkozási programok tapasztalatai jelzik, hogy nem 
elég a szülőt akkor megszólítani, amikor gyermeke iskolába ké-
szül, de már az is késő, amikor kisgyermeküknek óvodát válasz-
tanak. Korábban kell őket megszólítani: akkor, amikor szülővé 

A szlovákiai magyar iskolahálózat állapota 
és fejlesztésének lehetőségei

3. rész
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válnak. Ezt a célt szolgálják a baba-mama klubok, melyek talál-
kozási lehetőséget biztosítanak a társadalmi élettől időszako-
san elszigetelt kismamáknak. A Ringató programra épülő baba-
mama klubfoglalkozások célja, hogy kisgyermekes szülők már 
az óvodai beiratkozások előtt olyan közösségi hálót építsenek 
ki egymással, amely az anyanyelvre épülve megalapozza a csa-
ládok közösségét, erősíti a magyar óvodával és iskolával való 
kapcsolat kialakulását. 

Az óvodai foglalkozások kibővítését szolgálják a játszóhá-
zak, a Mozgáskotta, a természetjárás, a nyári táborok, a zenei, 
néptánc és egyéb programok, melyek célja a közösség össze-
tartása. A foglalkozásokra termékenyítően hat a nagycsaládos 
közösségekkel való együttműködés. Ajánljuk, hogy a magyar 
iskola vagy óvoda nélküli településeken az önkormányzat tá-
mogassa a rendszeres vagy alkalmi foglalkozások szervezését 
tanító- és óvodapedagógus-jelöltek bevonásával. A foglalkozá-
sok a  potenciálisan magyar iskolába jelentkezőkkel való kap-
csolattartást, azok anyanyelvi felkészülésének segítését szol-
gálnák.  

Az anyanyelvi oktatás választására  
ható folyamatok
A települések magyar lakosságának nemzetiségi aránya vál-

tozó világunkban több oknál fogva módosul. Olyan tényezők 
befolyásolják jelentősen a nemzetiségi arányokat, mint például 
az asszimiláció, az államilag támogatott bérlakások kínálata, 
betelepülés a nagyobb városokból vagy Szlovákia északabbi 
területeiről, a gazdaságilag leszakadó régiókból való elköltözés, 
elvándorlás, a vendégmunkások időleges tartózkodása vagy 
letelepedése a gazdasági beruházások helyszínein. Rendkívül 
erős a fővárosból, Pozsonyból való kiáramlás a Csallóközbe és a 
Mátyusföldi régiókba, elsősorban Somorja és Szenc körzetébe, 
mivel innen a pozsonyi munkahelyek napi ingázással könnyen 
elérhetőek. Ezt bizonyítja a lakásépítkezések nagyságrendje 
ezekben a városokban és a környező nagyobb településeken. 
Jelentős a megüresedett házak felvásárlása is a potenciális 
helyi vásárlóknál anyagilag jobb helyzetben levő betelepülők 
részéről, mind letelepedés, mind hétvégi házak kialakítása cél-
jából. Hasonló helyzet játszódik le Kassa és Nyitra esetében is, 
bár ott a korábbi ipartelepítések, gazdasági fejlesztések csúcs-
pontján már túl vannak. 

Dél-Szlovákia területén, az említett 3 város agglomeráció-
ján kívül Dunaszerdahely és Galánta városa, illetve közvetlen 
környéke számít gazdaságilag élénkebb régiónak. A Vág alsó 
folyása és az Ipoly közötti terület (Érsekújvár és Komárom kör-
nyéke) gazdasági ereje viszont már jóval a szlovákiai átlag alatt 
van. Szlovákiának az Ipolytól az ukrán határig elterülő 14 déli 
járása összefüggő leszakadó térséggé vált. Néhány településen 
a magyar nemzetiség arányszámának jelentős csökkenése kö-
vetkezett be az államilag támogatott, a szociálisan rászorulók 
érdekében megvalósított bérlakás-programok nyomán. 

A gazdaságilag elmaradott és a magas munkanélkülisé-
gi rátával rendelkező régiókból (Bars, az Ipolymente, Nógrád, 
Gömör, Kassa-vidék, Bodrogköz, Ung-vidék) a lakosság elköl-
tözik, a fiatalok többségében az országhatárokon túlra ván-
dorolnak. A nyelvhatár fokozatosan dél felé tolódik, kistérsé-
gek szórványosodnak el. A demográfiai hatások és a lakosság 
migrációja nyomán az anyanyelv közéleti rangja tovább veszít 
erejéből, mindez befolyással van a magyar óvoda- és iskolahá-
lózatra.  

Az anyanyelvi kulturális többletet a szülők egy része ke-
vésbé tartja értéknek, így csökken az anyanyelvi oktatás iránti 
igény. A szülők nem végiggondolt érvek, hanem elsősorban 
saját élettapasztalataik, saját eredményességük vagy sikerte-
lenségük alapján döntenek gyermekük iskolájáról. Az iskola 
részéről ezért nagyon fontos a bizalom kiépítése és megtartása 
a szülőkkel.

Az iskolák beiratkozási programjai az óvodai és iskolai közös 
programokra, műsorokra, az iskola eredményeit propagáló ki-
adványok megjelentetésére stb. irányulnak. A ’89-es rendszer-
váltás óta szervezetek fogtak össze, közéleti személyiségek, 
művészek, fiatalok szóltak, érveltek a magyar oktatás, a kultúra, 
az iskolák védelmében és a sikeres beiratkozások érdekében. 
Beiratkozási programok, kiadványok születtek, jutott pénz 
ajándékcsomagokra és ösztöndíj-támogatásra. Reklámfelüle-
tek jelentek meg, a magyar iskolát népszerűsítő filmek betörtek 
a világhálóra. A Rákóczi Szövetség és az anyaország kormánya 
oktatási, nevelési támogatásokkal, a külhoni óvodások, a kisis-
kolások és a felsősök évének programjaival és ösztöndíjakkal 
segíti a magyar oktatásban részesülő diákokat és szüleiket. 

Országosan mindez a fogyatkozó diáklétszám mérséklésé-
hez, megállításához volt elegendő. Növekedés csak a gazda-
ságilag leszakadó, a munkanélküliséggel sújtott magyar roma 
lakosság esetében figyelhető meg. A meghatározó többségű 
roma diákok által látogatott iskolák abban az esetben szerepel-
nek a veszélyeztetett iskolák jegyzékében, ha elindul a roma 
családok nyelvváltása a többségi nyelv irányába. A Rimaszom-
bati és a Nagyrőcei járásban pótolják a magyar családok részé-
ről mutatkozó diákszám csökkenést, a Losonci és a Tőketerebesi 
járást érintő adatokra ez a megállapítás már nem érvényes.    

8. sz. táblázat - Beiratkozási eredmények a magyar 
iskolákba járásonként
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Pozsonyi  32 36 35 36 36 43
Szenci 33 34 42 29 41 37
Dunaszerdahelyi 759 768 768 748 778 727
Galántai 215 223 206 225 201 190
Komáromi 618 564 581 596 603 620
Lévai 174 169 161 157 161 163
Nyitrai 22 14 15 24 13 12
Érsekújvári 359 314 304 281 309 316
Vágselyei 110 104 128 117 116 101
Losonci 181 195 193 181 183 172
Nagyrőcei 84 113 115 116 106 117
Rimaszombati 478 459 465 486 445 492
Nagykürtösi 38 47 35 30 41 36
Kassai 122 142 113 128 131 136
Nagymihályi 117 92 105 110 115 109
Rozsnyói 114 107 111 97 100 107
Tőketerebesi 205 171 182 203 180 169
Összesen 3 661 3 552 3 559 3 564 3 559 3 547

2014 februárjában 43 iskolába 3-nál kevesebb gyermeket 
írattak be. Közülük 19 iskolába 2 diákot, 12 iskolába 1 diákot, s 
ugyancsak 12 iskolába egyetlen diákot sem írattak be. 

A szlovák iskolák továbbra is vonzzák a magyar diákokat. 
Bár az iskolaválasztást gyakran összetett tényezők alakítják, 
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a szülők leggyakrabban azzal a téves berögződéssel magya-
rázzák a szlovák iskolába íratást, hogy a gyerek könnyebben 
tud majd érvényesülni. A gazdaságilag leszakadó, hátrányos 
helyzetű diákok által lakott régiókban egyre többször hallani 
érvként azt is a magyar szülők részéről, hogy a magyar iskolá-
ban évről évre több a „problémás gyerek”, ami alatt általában 
a roma gyermekeket értik. A vegyes házasságokból származó 
gyerekek többsége már csak szlovákul beszél a családban, vagy 
ha tud is magyarul, a legtöbb esetben szlovák iskolába kerül. 
A szlovák tannyelvű iskolát végzett szülők szintén csak ritkán 
választják a magyar nyelvű oktatást.

A szülőket, családokat befolyásolja a környezet is. A nemze-
tiségi megoszlás terén a vegyesen lakott községekben tovább 
rontják a  helyzetet a közelmúltban épült bérlakások. A  bete-
lepülők általában szlovákok, a  községből elszármazott visz-
szatelepülők nagy része pedig már identitást váltott. A rokoni 
kapcsolatok, a kialakuló barátságok, az új közösség mind-mind 
kedvezőtlen hatással vannak a vegyes lakosságú települések és 
a szórványvidékek magyarságára. 

További döntést befolyásoló tényezők: a félreinformáltság, 
a tájékozatlanság, az (indokolt és indokolatlan) félelmek.

Szót kell ejtenünk a Magyarországon tanuló felvidéki ma-
gyar diákok számáról is, akik szintén hiányoznak a felvidéki 
magyar oktatási hálózatból. Számuk, mint az alábbi táblázatból 
kiderül, nem jelentős. 15 magyar nemzetiségű óvodás és 107 
alapiskolás diák tanult a vizsgált tanévben Magyarországon. 

9. sz. táblázat - A magyarországi intézményeket látogató, 
szlovák állampolgárságú gyermekek száma  
a feladatellátási hely típusa és megyéje szerint

Feladatellátási hely/ megye
Óvoda Általános iskola

összesen
ebből magyar 
nemzetiségű

összesen
ebből magyar 
nemzetiségű

Borsod-Abaúj-Zemplén 9 2 26 15
Budapest 29 9 109 22
Fejér 1 1 5 2
Győr-Moson-Sopron 41 1 46 21
Heves 2 0 4 3
Komárom-Esztergom 12 1 40 21
Nógrád 5 1 10 9
Pest 12 0 27 10
További megyék összesen 10 0 10 4
Összesen 121 15 277 107

Forrás: Köznevelés – statisztikai adatgyűjtés, 2013/2014 (2013. októ-
ber 1-jei állapot)

Sajnos a múlt öröksége is kísért. A szocialista ipartelepítés 
hatását ma is magukon viselik egyes térségek (pl. a vágsellyei 
műtrágyagyár, a tiszacsernyői átrakodó állomás, a bősi 
duzzasztóműhöz megépített felvízcsatorna, mely szomszédos 
településeket választott szét egymástól). Az érintett térségek 
máig magukon viselik nemcsak a környezeti értékek tönkreté-
telét, de a munkára betelepített és a vezető tisztségekbe beül-
tetett idegenekhez való alkalmazkodás maradandó jegyeit is. 
Voltak települések, ahol annak idején nemcsak templomot, de 
magyar iskolát sem lehetett építeni. Volt időszak, amikor a ma-
gyar iskoláknak ígért új iskolaépületeket sorozatban a szlovák 
iskolák kapták. Ez a gondolkodás a mai napig kihat az ott élők 
mentalitására. A pártvezetéshez és a hatalomhoz kötődő befo-
lyásos egyének az iskolaválasztást illetően az 1989-es rendszer-
váltás után is hatást tudtak gyakorolni az ingadozó szülőkre. 

Az óvodák és az iskolák közös igazgatásúvá tétele egyné-
hány óvónő fejében ma is hat – szlovák iskolába irányítanak 
magyar gyermekeket, szülőket. A többségi nyelven való érvé-
nyesülés nyílt vagy suttogó propagálásának hatása több he-
lyen a magyar iskolák, illetve az iskolák magyar részlegeinek 
visszaszorulásával vagy megszüntetésével járt. Talán az egy 
érsekújvári példa a kivétel, amikor az állami segédlettel közös 
igazgatásúvá tett iskolát a szülők erőfeszítései nyomán újra 
szétválasztották.

A családi kötelékek lazulása, a hagyományok felrúgása, a 
nevelésben alkalmazott alapvetően hibás szemléleteink is ha-
tással vannak a döntésekre, de a döntések következményei-
től sem lehet oly könnyen szabadulni. Talán Gyurcsó István 
évtizedekkel ezelőtt írt, sokszor elmondott, fájdalommal teli 
verse döbbent rá leginkább, hogy a nagyanyáknak kell meg-
tanulniuk szlovákul, ha szót akarnak érteni unokáikkal. (Hogy 
ez mennyire a nagyszülők elmulasztott, vagy hibás lépéseinek 
a következménye? – azt már mindenkinek önmagával kell le-
rendeznie!) Hasonlóan: a fiatal, sokszor magyar iskolát végzett 
anyukák még magyarul beszélnek egymással, de gyermeke-
ikhez már szlovákul szólnak. Ha az oktatás-nevelést szolgálta-
tássá, kiszolgálássá meztelenítjük, ha nem értékként, de elvá-
rásként, igazodásként kezeljük, ha a tanulás-tanítás folyamata 
nem a titkok megfejtése, a csodák megmutatása, a felfedezés 
öröme, és nem teremtés, csak alkalmazkodás a való világhoz, 
akkor így járunk.

Az anyanyelvhez és a nemzeti kultúrához való ragaszkodás 
nem zárhatja ki azt a felfogást, hogy a nemzetiségileg vegyes 
családok és a nem magyar iskolába járt szülők gyermekeit is a 
magyar nyelvű oktatás potenciális résztvevőinek tekintsük.    

A közbeszédben az iskolával szemben támasztott elvárások 
közül a szlovák nyelvoktatás témája a leginkább vitatott téma, 
amely a beiratkozások időszakában különösen felerősödik. Az 
oktatás minősége iránt igényes szülő a többi tantárgy színvo-
nala mellett a szlovák nyelv színvonalas tanítását is elvárja a 
magyar iskolától, az ingadozó vagy másképp döntő szülők pe-
dig a többségi iskola választása esetén ennek vélt, vagy valós 
hiányosságait használják fel döntésük igazolására. A magyar is-
koláknak a sikeresebb beiratkozási eredmények érdekében be 
kell bizonyítaniuk az identitásukban ingadozó szülőknek, hogy 
eredményesek a szlovák nyelv oktatása terén, hogy se ők, se 
mások ne használhassák fel ennek ellenkezőjét a magyar isko-
lák elleni támadások során. 

Az iskolák pedagógusai a szlovák nyelv oktatásához az OM-
től, az ÁPI-től, az egyetemek szlovák tanszékeitől az eddigiek-
nél nagyobb szakmai segítséget várnak el, pl. az OM által erre a 
célra 2013-ban az egyetemeknek nyújtott célirányos pályázati 
támogatások felhasználásából adódóan is. 

A szlovák nyelvet oktató tanárok számára a lehetőség adott, 
a tanári szabadság engedélyezett leghatékonyabb nyelvokta-
tási módszerek alkalmazására. A diáknak olyan szlováknyelv-is-
merettel kell rendelkeznie, mely megfelel életkorának, képes-
ségeinek és a környezet sajátosságainak. Olyan tudással, mely 
elvárható a  diáktól egyéb tantárgyakból is. Az oktatás ered-
ményességét nem a  tanórák számának növelésével, hanem 
a tanítás, tanulás intenzitásával kell elérni.  Mivel a következő 
időszakban a magyar iskolák diákjai számára csak egy idegen 
nyelv elsajátítása lesz kötelező, a diákok többsége számára ez 
a változás jobb lehetőséget teremt a hasznosítható tudás meg-
szerzésére a többi tantárgyból.     

Pék László (Folytatás a következő számban)
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Társadalmi kihívások 
– oktatásügyi válaszok

Március 28-a van, a reneszánsz em-
ber, Comenius tanítómester szüle-

tésnapja.  A Didactica Magna írójáé, aki  
a De rerum humanarum emendatione, 
vagyis A világ égető problémáinak meg-
oldása című művében egy új pedagógia 
létrehozásával remélte, hogy meg lehet 
ismertetni az emberekkel a világ összes 
ellentmondását, s meg lehet mutatni ne-
kik a helyes utat a jobb, emberibb jövő 
felé. Egy olyan új világ felé, melyben min-
denki megtalálja a boldogságot. 

Nagy tisztelettel köszöntök minden-
kit Rozsnyón, a szlovákiai magyar peda-
gógusok országos találkozóján, a Társa-
dalmi kihívások – oktatásügyi válaszok 
című közoktatási konferencián. Köszön-
töm a szlovákiai magyar pedagóguso-
kat, akik most éppen a szlovákiai magyar 
közoktatás megújulásán gondolkodva 
emlékeznek a nemzetek tanítójára, akik 
a tanulás és tanítás folytonos kettős fel-
adatában élik életüket. Ünnepeljük és 
köszöntsük a mai napon az óvó nénit, a 
nevelőt, a tanítót, a tanárt, a pedagógust. 

Csermely Péter egyik blogjában a jó, 
az emberséges tanárról olvastam, ami-
lyenek mindannyian szeretnénk lenni: 

„A jó tanár egész életen át ható pél-
dát ad, egy olyan új világot nyit meg 
emberségben és tudásban, amelyet a 
diák soha el nem felejt. A jó tanár már 
elfogadta saját magát. Személyes, egész 
életével tanít és nevel. A jó tanár nem 
elzártan él a tanítványaitól, élete nyitott 
könyv. A jó tanár szemléletet ad, az isme-
retek összefüggéseit, az ismerethálózat 
felépítését mutatja meg. 

A jó tanár koherens, integráns és hite-
les értékmintát jelent. A jó tanár nyitott 
és a diákkal együtt tanul. Érzéke van a kü-
lönlegesre, mindenben a jót, a pozitívat, 
az értéket keresi. A jó tanár legalább öt-
ször annyit dicsér, mint amennyit szid. Ki-
fogyhatatlan annak a szeretethálózatnak 
az építésében, amely a diákjainak nyit új 
és új utakat. A jó tanár egyszerre az állan-
dóság és a változás egysége. E kettősség 
egyidejű betöltésével válik olyan kul-
turálisan domináns személyiséggé, aki 
formálja a köré szerveződők közösségét.“ 

A figyelő és értékelő környezet – 
ahogy a munka világa is – a minőségről 
szól, amely kritérium a nevelés folyama-

tát, a nevelést végző pedagógus munká-
ját sem kerülheti el. A szeretetteljes, oda-
figyelő és tanítványaihoz hajló, azokat 
felemelő tanár szakmai feladata a minő-
ség példájának megmutatása: magatar-
tásával, munkájával, felkészültségével, 
életével.               

Szabó Magda írja, hogy arra a tanárra 
nézett fel,  az a tanár vívta ki tiszteletét, 
az lett példa élete során, aki nem az át-
laghoz igazodott, sokat adott, ugyanak-
kor sokat is követelt viselkedésben, fel-
készültségben, a  feladat elvégzésében 
való elkötelezettségben. S tette mindezt 
megértéssel, belátással, de soha nem fel-
adva a nevelés nemes hivatását.  

„A tanárember nem az utókorban, de 
a lelke derűjében keresi, ha keresheti el-
ismerését; annál szebb, ha a véletlen, egy 
kiváló tanítvány, mégis vet egy fénypász-
mát feledésnek szánt nevére.“ 

„Azért vagyok pedagógus, hogy a 
természetnek nyers gyémántját, szép vi-
gyázattal, csendben csiszoljam kristály-
ba! “ írja Németh László, ahogyan a pálya, 
a hivatás ars poétikáját megfogalmazza.

Tisztelt jelenlévők, most pedig en-
gedjék meg, hogy a   felelősségteljes ta-
nárról szóljak néhány szót, a közösségi 
emberről, az iskolapolgárból állampol-
gárt nevelőről, a családi értéket átvevő, 
megőrző, alakító és értékhagyományozó 
emberről, a nemzet alakítójáról.

John Donne szól a  következő sorok-
ból: „Senki sem különálló sziget; minden 
ember a kontinens része, a szárazföld 
egy darabja. Ha egy göröngyöt elmos a 
tenger, Európa lesz kevesebb, éppúgy, 
mintha egy hegyfokot mosna el, vagy 
barátaid házát, vagy a te birtokod…     

Minden halállal én leszek kevesebb, 
mert egy vagyok az emberiséggel…“

Azért hívtam segítségül a XVI. századi 
angol költőt, hogy érzékeltessem: fonto-
sak vagyunk egymás számára. Én a min-
denség, a  világ pedig én. Mindenkinek 
tartoznia kell valahová, hiszen az ember 
valahonnan valahová tartó lény. Utunk 
során hálózatok kötnek össze bennün-
ket.  

Bennünket, szlovákiai magyarokat 
nemcsak az anyanyelv és a kultúra hálója 
sző és tart össze, hanem a  felelősség is 
közös sorsunk formálásáért és alakulá-
sáért.

Nem véletlen, hogy a társadalmi ki-
hívásoknak való megfelelés kérdéseire 
keressük ma a válaszokat: hogyan tart-
hatjuk meg iskolahálózatunkat, mit kell 
tennünk a minőségi munka érdekében, 
hogyan kell fejleszteni iskoláinkat, hogy 
a szlovákiai magyar iskolákból kikerülő 
generáció emberségben, munkavégzés-
ben, boldogulásban ne alattvaló, hanem 
alkotó állampolgár legyen szülőföldjén 
és a világban.

A válasz a tevékeny részvétel a tár-
sadalom alakításában. A választ Szabó 
Magda, Németh László, napjaink kivá-
ló példaképei adják: értéket teremteni 
mindenekfelett úgy, hogy gondolkodni, 
közösségben élni és együttműködően 
dolgozni tanítunk saját példáinkon ke-
resztül. A cél tehát ismert és egyértelmű.

Tisztelt Pedagógusok, kedves jelen-
lévők!

Mindannyiunknak tartalmas együtt-
gondolkodást kívánok a pedagógustalál-
kozó, a konferencia két napján. Kívánom, 
hogy az egymás társaságában eltöltött 
idő töltsön fel bennünket a megújulás 
gondolatával, az elszántság, a tettrekész-
ség akarásával!

Jókai Tibor, az SZMPSZ elnöke
Fotó: Hanesz Angelika
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Tisztelt egybegyűltek!
Rozsnyó város önkormányzata nevé-

ben tisztelettel és szeretettel üdvözölöm 
Önöket a szlovákiai magyar pedagógu-
sok immár 21. alkalommal megrendezett 
szakmai konferenciáján. Boldogsággal 
tölt el, és külön megtiszteltetés számom-
ra, hogy e régi bányászváros történelmi 
városházának ódon termei adnak helyet 
ezen évente ismétlődő rendezvénynek. 
Sok értékes gondolat, megszívlelendő, 
továbbgondolásra és cselekvésre ösz-
tönző érték született már itt a nevelés és 
oktatás terén. 

Amióta világ a világ, a nevelés és az 
oktatás fontos közügynek számít. A tár-
sadalom, az emberiség jövőjét a pedagó-
gusmunka mindenekfelett való értelmé-
ben, a gyermekben kell keresni. Értéket 
kell teremteni, közvetíteni, s ezt csak az a 
pedagógus teheti meg, aki kiváló nevelő, 
akinek van önismerete, jól képzett, s nem 
riad vissza a nehézségektől sem. Ugyan-
is a pedagógusok életünk meghatározó 
alakjai, akár akarjuk, akár nem, tanításuk, 
személyiségük egy életen át elkísér ben-
nünket. Számtalan alkalommal emlék-
szünk vissza rájuk, s gyakran csak utólag 
értjük meg mondataikat, figyelmezteté-
süket, tanításukat; és igazi hálát is csak 
utólag érzünk irántuk. 

Tudom, hogy nem ideális a pedagó-
gusok helyzete a mai társadalmi viszo-
nyok között, hogy kevésszer részesül-
nek megbecsülésben, de a legtöbben 
a pálya ellentmondásossága ellenére is 
biztosan érzik, hogy ez csodálatos hiva-
tás. Mindezen értékek megszerzésére jó 
alapul szolgálnak az ilyen és ehhez ha-
sonló szakmai konferenciák, fórumok, 
melyek keretében megfelelő motivált-
ságra, szellemi támogatásra tehetnek 

szert, fejleszthetik az önismeret és ön-
építés eszközeit, megoldási javaslatok-
kal gazdagodhatnak, választ találnak az 
oktatói-nevelői munka során felmerülő 
problémákra. Messziről jött kollégákkal 
találkozhatnak, s kaphatnak tőlük taná-
csokat és szakmai buzdítást. 

Már az előző két évben, megbízott 
polgármesterként is szívügyemnek érez-
tem az oktatásügy helyzetét, jövőjét, s 
ha nem hangzik szerénytelenségnek, 
amennyire csak lehetett és erőmből tel-
lett, nemcsak regionális szinten. A jövő-
ben is azon fogok munkálkodni, hogy a 
nem mindig megbecsült és kellőképpen 
elismert pedagógustársadalom tagjai – 
a „nemzet napszámosai” – szívesen em-
lékezzenek vissza az itt, Rozsnyó váro-
sában eltöltött napokra, s ha csak lehet, 
minden évben visszavágyjanak ide. 

Végezetül minden kedves résztvevő-
nek tartalmas és hasznos szakmai feltöl-
tődést, zavartalan, kellemes együttlétet 
kívánok!

Burdiga Pál, Rozsnyó polgármestere 
Fotó: Prékop Ivett, www.rozsnyovidek.sk
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Kalácska József a dunamocsi kisiskolából 
indult, a komáromi magyar gimnáziumban érett-
ségizett. Innen a következetes, szigoráról híres 
matematikatanár, Czókoly Béla indította útnak, 
mondván, hogy meg kell próbálnia a főiskolai 
felvételit, fog az menni. Olyannyira ment, hogy 
1971-ben átvehette matematika–fizika szakos ta-
nári oklevelét, majd 1984-ben a nyitrai Pedagógiai 
Főiskolán a pedagógia doktorává avatták. 

Saját bevallása szerint a legnagyobb hatás 
Nyitrán érte, ahol olyan tanáregyéniségek tanítot-
ták, mint a László házaspár, Gál, Kecskés és Mor-
vay tanár urak, valamint az életre szóló személyes 
példaképévé lett Cornides István. Az ő biztatására 
folytatta tanulmányait a debreceni Kossuth Lajos Tudományegye-
temen, ahol középiskolai tanári oklevelét vehette át. 

Tízévi alapiskolai pedagógusi szolgálat után, 1981-ben lett 
a komáromi – ma Selye János nevét viselő – magyar gimnázium 
tanára. Az itt töltött 34 év alatt az intézmény elismert tanáregyéni-
sége lett. Számos diákját készítette fel a főiskolai, egyetemi tanul-
mányokra. Tanítványai a szlovákiai kerületi, országos tanulmányi 
versenyek élenjáró helyezettjei, a nemzetközi és magyarországi 
matematikaversenyek eredményes résztvevői voltak, igazolva a 
kisebbségi – anyanyelvi oktatás létjogosultságát.

Mindig is tisztelettel, szeretettel volt és van régi tanárai iránt. 
Czókoly Bélát – aki 1995-ben elsőként vehette át az SZMPSZ leg-
magasabb kitüntetését, akkori nevén a Czabán Samu-díjat – ő ter-
jesztette fel e kitüntetésre, s húsz év múltán, 2015-ben a tanítvány, 
Kalácska József a Felvidéki Magyar Pedagógus Díj kitüntetettje. 
Az ő javaslatára neveztünk el osztálytermet Cornides Istvánról, aki 
1938-ban a bencés gimnáziumban érettségizett, s gyakran láto-
gatta meg az „övéit”, Pestről Komáromba utazva.

Latin szakosként egy Seneca-idézet jut eszembe, amikor 
Kalácska József nevelői tevékenységéről szólok: „Quidquid agis, 
prudenter agas, respice finem.” – Bármit csinálsz, okosan tedd, és 
nézd a végét!

Okosan tette a dolgát, amikor osztályfőnök-
ként hét osztályát 4–4 évig tanítva az érettségi-
ig vezette. Emberség, következetes, ám a diákot 
soha meg nem alázó szigor, a magyarságtudat el-
mélyítése jellemzi máig a fiatalok körében végzett 
munkáját. A senecai „vég”, a cél elérése számára a 
szlovákiai magyar értelmiség szellemi gyarapítá-
sát, gyarapodását jelenti. Ezt követi óraadó tanár-
ként a Selye János Egyetemen is, ahol a kezdetek-
től oktat. A nemzet egy és oszthatatlan igazságát 
segíti elő a Selye János Gimnázium, a székelyud-
varhelyi Tamási Áron és a budapesti Szent István 
Gimnázium vezetőségei által kötött együttműkö-
dési szerződés; diákjai bekapcsolásával tevéke-
nyen segítette a három magyar gimnázium közöt-

ti együttműködésünk nem formális ápolását.

A Nagy Károly Matematikai Társaság elnöke, a Katedra c. folyó-
irat szerkesztőbizottságának tagja, szakmai lapokban rendszere-
sen publikál. Hosszú évek óta tevékenyen részt vállal az SZMPSZ 
munkájában, sokáig az Országos Választmány tagjaként is, ezért 
2008-ban a Szövetség Életpálya Díját vehette át.

A Zágonban született Mikes Kelemennek van egy elgondol-
kodtató mondata: „Vagyok és leszek, aki voltam.” Örök igazság ez, 
megtartani azonban jellem kérdése – függetlenül attól, hogy mire 
tettük fel az életünket. Emberként nem szabadna megváltoznunk 
– akkor sem, ha más lehetőségünk, pozíciónk adódik az életben. 
Kalácska József nem felejtette el, hogy honnét jött és hova jutott 
el, azt sem, hogy mi és ki játszott közre abban, hogy meg tudta 
tartani magából azt, ami fontos: „Soha nem tekintettem magamra 
mint a nemzet napszámosára, hanem mint szolgálatot teljesítőre, 
tudatosítva, hogy a legnagyobb földi boldogság a másoknak nyúj-
tott szolgálatból fakad.”

Fejlődött és változott az élet természetes rendje szerint, de az 
alapokat, az elveket – elveit valahol megtartotta. Mindezért lehet 
Kalácska József a 2015. évi Felvidéki Magyar Pedagógus Díj tulaj-
donosa.

Kustyán Ilona, az SJG nyugalmazott igazgatóhelyettese

Felvidéki Magyar Pedagógus Díj 2015

Tisztelt Ünneplő Közösség! Végtelenül 
megtisztelő számomra a Felvidéki Ma-
gyar Pedagógus Díj átvétele. Köszönöm a 
felterjesztőnek, az odaítélőknek, a méltató 
kolléganőnek, és nem utolsó sorban annak 
a sok-sok diáknak, tanítványnak, akik révén 
ezt a díjat megkaphattam.

Kérem, nézzék el nekem, hogy nem a 
matematikáról fogok beszélni. Azt is nézzék 
el, hogy reszket a hangom, remeg a lábam, 
és úgy ver a szívem, mint a fészkéből kiesett 
madárfiókáé. Pedig nem kéne, mert éppen 
az a fészek, amelybe 1971-ben bekerültem, 
és amely fészek 1990-ben a Szlovákiai Ma-
gyar Pedagógusok Szövetségévé teljesedett 
ki, ezzel a díjjal tudatja, hogy elismeri tanári 
pályámat – hogy még ide tartozom. 

Családi neveltetésem és későbbi felis-
merésem alapján Benedek Elekkel vallha-
tom: „Jézus tanítványa voltam, Gyerme-

kekhez lehajoltam. A szívemhez felemeltem, 
Szeretetre így neveltem.” 

Úgy érzem, csodálatos pálya van mö-
göttem. Ha valamit vártam, de nem jött, 
eszembe jutott az Ige: „Elég neked az én 
kegyelmem” (2. Kor. 12. 9.). És a kegyelem 
megtalált, csak türelemmel ki kellett várni. 
Ha méltatlan bántás ért, Arany János sorai 
mosolyra fakasztottak: „Ha egy úri lócsi-
szárral Találkoztam s bevert sárral: Nem 
pöröltem, – Félreálltam, letöröltem. Hiszen 
az útfélen itt-ott Egy kis virág nekem nyitott: 
Azt leszedve, Megvolt szívem minden kedve.” 

A tanári, de még inkább az osztályfőnö-
ki munka legszebb élménye a diákjaim si-
kereiről, boldogulásáról szóló hírek mellett 
számomra az volt, amikor az együtt töltött 
négy év végén, ballagáskor énekelve végig-
sétáltunk Komárom utcáin, fejet hajtottunk 
Jókai Mór és Klapka György szobra előtt, 
elénekeltük a Szózatot a sok életvidám, erő-

től és bizonyítási vágytól duzzadó fiatallal, 
a jövő felvidéki magyar értelmiségével, s 
mindezt hétszer volt módom megtenni. 
Őket mindig Jókai Mór Jenőy Kálmánnal ki-
mondatott gondolatával engedtem el: „Ami 
bennem lélek, veletek megy; ott fog köztetek 
lenni mindig. Megtalálsz virágaid között, 
mikor elhervadnak; megtalálsz a falevélben, 
mikor lehull; meghallasz az esti harangszó-
ban, mikor elenyészik; s mikor megemlékezel 
rólam, mindig arccal szemközt fogok veled 
állani.” 

Most pár hónap híján 44 éves tanári 
pályám szépségeivel megtelten állok Önök 
előtt. Visszatekintve Ernest Hemingway 
mondata kívánkozik ide:

„Elmúlt, mint száz más pillanat, ám – 
reményeim szerint – múlhatatlan mégis, 
mert szívek őrzik, nem szavak.”

Kalácska József  
Fotó: Prékop Ivett, www.rozsnyovidek.sk
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Óvópedagógusok részére, kiváló 
módszertani  

és nevelési eredményekért

Tóth Gizella óvónő jellemzését azzal a József Attila-idézet-
tel kezdeném, hogy „Dolgozni csak pontosan, szépen, ahogy a 
csillag megy az égen, úgy érdemes!” 

Ez a mottó fejezi ki leginkább a munkásságát a taksonyi 
óvodában, amelynek majdnem húsz évig az igazgatónője volt. 

Tóth Gizella, a mi Licikénk Taksonyban született 1954-ben. 
A galántai gimnáziumban érettségizett, majd tanulmányait a 
lévai óvónőképzőben folytatta.

Pedagógusi munkáját és az emberekhez fűződő viszonyát 
a pozitív hozzáállás jellemzi. Körülötte mindig aktív munka és 
örömteli tevékenység zajlik. 

Szlovákiai Magyar Pedagógus Díj 2015

Licikéből sugárzik a gyermekek iránti mély szeretet, megér-
tés és tisztelet. A nevelésben különösen nagy hangsúlyt fektet 
a természet szépségeinek megismerésére és a környezet vé-
delmére. Részt vállal a falu közösségi életéből, és munkájával 
hozzájárul magyarságunk azonosságtudatának megőrzéséhez, 
kulturális örökségünk ápolásához és átadásához. 

Tóth Gizella a szó legnemesebb értelmében fáklyavivő, 
lámpás, úgy, ahogy azt Gárdonyi Géza megfogalmazta. Ma már 
felnőttek, és saját gyerekeiket nevelik azok, akik Licikétől tanul-
ták a magyar verseket, mondókákat, énekeket. Ezek adták az 
alapot a későbbi helyes döntéshez, a magyar iskola választásá-
hoz. Mint óvónő, az alapokat építette meg, amelyre a magyar 
iskola húzta fel a falakat. Ez a közösségünkért végzett munka 
a megmaradás alfája és ómegája. Ezt a közösségépítő munkát 
köszönjük meg most Tóth Gizellának. Licike, köszönjük!

Ledneczky Tibor

Eötvös Lýdia, az Ung-vidéki régió csicseri magyar óvodá-
jának igazgatója 37 éves szakmai munkájával azon pedagógu-
sok közé tartozik, akik alkalmazott pedagógiai módszereiket 
képesek folyamatosan megújítani. Tehetsége, pedagógiai és 
módszertani szakértelme révén kreatív alkotótevékenységgé 

tudja varázsolni a tanítás-tanulás folyamatát. Gyakorlati tapasz-
talataiból kiindulva hasznos szakmai tanácsokkal segíti kollégái 
munkáját.

Szakmai munkásságát a Kassai Pedagógiai Módszertani 
Központ is elismeri és támogatja. Emberi és szakmai hozzáállá-
sa minden területen példaértékű. Nagyra értékelik pedagógiai 
írásait, prezentációit. Néhány cím a sok közül:

1. Grafomotorikai készségek fejlesztése a képzőművészet 
segítségével 

 2. A mese és a digitális világ
 3. Az interaktív tábla használata játékosan
 4. A mi óvodánk és a család kapcsolatának fejlesztése 
 5. Az oktatási intézmény pozitív klímájának fejlesztése
A társadalmi események programjait is felvállalja, és szíve-

sen készíti a tanítványai bevonásával együtt. Büszkék vagyunk 
arra, hogy a Pedagógusszövetség az ő személyében óvodánk 
értékes és elhivatott pedagógust tisztelt meg ezzel a díjjal!

Híres Erzsébet, a csicseri óvoda pedagógusa.

A tehetségek felkarolásáért  
és gondozásáért

Tomolya Róbert 13 éve kollégám a Füleki Gimnáziumban. 
Ugyanakkor diákja is voltam már egy-egy képzés erejéig, ahogy 
valószínűleg sokan mások is az itt ülők közül. Így aztán mi is 
hallhattuk azt a költői kérdést, mely gyakran elhangzik a Robi 
szájából: „Mit nem lehet ezen érteni?” Nagyjából ennyire le-
gendás a diákokat dicsérő mondata is, a „Vág az eszed, mint a 
zacskós tej”, és az ehhez hasonlók. A kérdésben – Mit nem lehet 
ezen érteni? – benne van a pedagógus türelmetlensége is, saját 
magával szemben: Hogyhogy nem tudom belőle kihozni azt a 
valamit – értelmet, világosságot, tehetséget?!

Diákjait – ahogy ő maga mondja – év elején azzal engedi 
haza az első óráról: „Zseni vagy!” Hisz is benne, hogy mindenki-
ben van tehetség, csak fel kell fedezni – ki kell húzni belőle. És 
Robinak valahogy mindig vannak tehetséges diákjai. Nyitott-
ság és odafigyelés – a tehetséget fel kell ismerni. Aztán a plusz-
munka. A tehetséget – Bagdy Emőke szavaival élve – „valóra 
kell váltani”. Emlékszem Robi olyan tanítványára, akit nem csu-
pán az informatika terén fedezett fel, hanem azt is tudta róla, 
hogy jól rajzol. És valahogy megtalálta számára azt a versenyt, 
ahol e két terület ötvözésére volt szükség. Segített egy újabb 
tehetséget.

Azt vallja, hogy csak kiváló tanárokkal lehet kimagasló ered-
ményeket elérni. 

Tudjuk Rólad, Robi, hogy már diákként eljutottál nemzetkö-
zi matematikaversenyre Koreába – igaz, az északi felébe, de az 
nem a te hibád, hogy a keleti blokkba születtél. 

Tanárként sem „csak” viszed különböző megmérettetésekre 
diákjaidat, hanem magad is szervezed az általad megálmodott 
versenyt. Az Infoprog immár 20. évfolyamába lépett az idén, 
s több informatikus generációt nevelt ki, akik szakmájukban 
sikeresek lettek itthon és szerte a világban: Magyarországtól 
Svájcig, Csehországtól Németországig, Ausztriától Nagy-Bri-

n ....
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tanniáig. Azt is tudják rólad diákjaid, mennyi tehetség maradt 
még rejtve benned: virtuóz módon pengeted a gitárt és fújod a 
szájharmonikát egyszerre, bárkit lehagysz futásban, hisz rend-
szeresen edzel, ismered a Morse-jeleket, és – amivel dicsekedni 
szoktál diákjaid előtt – olvasni tudsz a gondolatokban.

Komolyabbra fordítva a szót: ez a díj ebben az évben is jó 
helyre kerül. Olyan pedagógus kezébe, akinek szívügye a te-
hetségek felkarolása, a sikeres és boldog emberek nevelése, aki 
önmagával szemben is igényes, diákjaival következetes. Akinél 
a szakmaiság nyitottsággal, a szigor humorral párosul. „Jót s 
jól” – mondja Kazinczy – hogy magyar szakosként irodalmi idé-
zettel is éljek, még ha matematikust és informatikust méltatok 
is. Ugyanezt vallja Robi is, mikor azt mondja a maga egyszerű-
ségével: Jól kell csinálni a dolgokat, de még fontosabb: jó dol-
gokat csinálni. Kedves Kollégák! Ilyen egyszerű. Mit nem lehet 
ezen érteni?!

Tomolya Róbertet a SZMPSZ – Losonci TV javasolta a díjra.

Illés Kósik Andrea, a losonci TV elnöke 
Fotó: Hanesz Angelika

Fekete Irén méltatásakor vegyes érzelmekkel állok itt. 
Öröm és üröm a két érzelem, mely kitartó csatát vív egymás 
ellen. 

Az öröm egyértelmű, a nemesócsai Móra Ferenc Alapiskola 
igazgatójaként olyan kolléganőt vagyok hivatva méltatni, aki 
igazán rászolgált erre a díjra. Az öröm édességébe az üröm 
úgy került, hogy 30 évi osztálytanítói és 15 évi igazgatóhelyet-
tesi munka után Fekete Irén, Csiri megvált az iskolánktól, és az 
SZMPSZ központi irodájának vezetője lett.

A Nemesócsai iskolában naponta tanúja lehettem annak, 
hogy a tanítás előtt vagy után gyerekek hada kígyózott isko-
lánk folyosóján, majd az igazgatói iroda előtt arra várva, hogy 
a tanító néni versenyekre készítse fel őket. Mindezek mellett 
színvonalas műsorokat tanított be tanítványaival, melyek min-
dig üde és figyelemre méltó színfoltjai voltak ünnepi alkalma-
inknak.

Az én világom – matematika szakosként – a számok világa: 
Csiri több mint hatvan hazai és határon túli versenyen, csak-
nem kétszáz tanulóval ért el járási, kerületi, országos szinten 
dobogós helyezést. 

A tehetséges tanulók felkarolása és gondozása nemes fel-
adat. Fekete Irén azonban a hátránnyal induló vágyakozóknak 
is szárnyat tudott növeszteni: a dadogós kisgyerek országosan 
ismert mesemondóvá vált ugyanúgy, mint ahogyan az írás, ol-
vasás technikájával küszködő diák a nemzetközi szépíró verse-
nyen jeleskedett.

Mindezekért tudott próféta lenni abban az iskolában, ahol 
kisdiákként maga is koptatta a padokat, azok között a tekinté-
lyes pedagógusok között, akik őt magát már kisdiákként meg-
szerették rátermettsége, akaratereje, kitartása és szorgalma 
miatt.

Tudom, hogy neki a legelőkelőbb díj  tanítványai elismeré-
se, ezért most az ő levelükből idézek, mintegy ajándékul: „… 
az ő órái valahogy mindig különböztek a  többitől. Játékosabb, 
ma úgy mondjuk, interaktív órákat tartott, sokkal nyitottabb volt 
a többieknél, és mindegyikünkben megtalálta azt a  jót, amiben 
a legtehetségesebb volt. Ha ritkán hazajövök szülőfalumba, min-
dig megállok kedvenc tanító nénimnél, akinek mesterségemet is 

köszönhetem.“ (Horváth Sándor, a nyíregyházi Móricz Zsigmond 
színház művésze)

„Nemcsak azért fűz hozzá különleges, szoros kapocs még így, 
majd’ 30 év távlatából is, mert ő volt az első tanító nénim. Szá-
momra, és biztos vagyok benne, hogy sok gyermek számára ő volt 
A TANÍTÓ NÉNI, A PEDAGÓGUS – csupa nagybetűvel. Időt és fárad-
ságot nem kímélve … úgy tanított meg leküzdeni az akadályokat, 
hogy mellettünk volt mindvégig, ám a kellő pillanatban elengedte 
kezünket, hogy egyedül is boldoguljunk. 

… Ám a mai napig, ha hív, jövünk… Hisz a Tanító néni hí-
vott…” (Cséminé Horváth Andrea, Kazinczy díjas előadó)    

Kedves Csiri! Megtanulni, megtalálni, továbbadni a szépet, 
az értékeset – talán így foglalható össze mindaz, amit tőled ta-
nultunk kollégák, barátok, diákok. Köszönjük a 30 év kiemel-
kedő, kitartó és elismerésre méltó munkáját, mellyel nagyon 
sok tehetséges fiatalt indítottál el valamely művészettel rokon 
pályán, s mellyel iskolánkat ismertté tetted idehaza és határa-
inkon túl.

A nemesócsai Móra Ferenc Alapiskola tantestülete és a ma-
gam nevében szívből gratulálok, iskolánkba mindig hazavá-
runk, és ha te hívsz, számíthatsz ránk, ott leszünk!

Majer Anna  
a nemesócsai Móra Ferenc AI igazgatója

n Tomolya Róbert, Fekete Irén
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Szilice a magyar–szlovák országha-
tár mellett, Rozsnyótól 16  km-re délre, 
magasan a hegytetőn elterülő Szilicei-
fennsík közepén fekszik. A Rozsnyó felé 
tartó főúton haladva senki sem gondol-
ná, hogy a meredek hegy tetején van 
Szlovákia mészkőképződményekben 
leggazdagabb fennsíkja. Területe megha-
ladja a  150 négyzetkilométert. Jellegze-
tességei: karsztos völgyek, horpadások, 
teknő- és tölcsér alakú mélyedések: víz-
nyelők és barlangok. 

Iskolák Szilicén
Szilicén a római katolikus és a re-

formátus vallási közösségnek is külön 
iskolája volt. Az iskolák elhelyezkedése 
is sokat elárult ezeknek az intézmények-
nek a  fontosságáról. Mindkettő forrás 
(kút) közelébe épült: a  református is-
kola a  Nagykút mellé (a mai kultúrház 
helyén), a  katolikus iskola a  Keresztkút 
környékére. Mindkettőhöz közel esett 
a  templom is; a  katolikus iskola a  tágas 
templomkertben volt, s a református is-
kola sem volt távol a  falu legmagasabb 
pontjára épített templomtól. Abban is 
hasonló volt a  helyzet, hogy a  régi kul-
túrház megépüléséig az iskolák kulturális 
rendezvények színhelyei is voltak: szín-
darabokat játszottak, táncmulatságokat 
rendeztek és összejöveteleket szerveztek 
mindkét helyen. 

Református iskola
A  református iskola létezéséről az 

első írásos említés 1606-ból való. Közel 
három évszázadon át egyosztályos is-
kolaként működött. A 19. század végén 
a gyerekek száma meghaladta a  120-at, 

ezért szükséges volt a második tanterem 
megépítése. A közbirtokosság a tulajdo-
nában lévő „kocsma házat” az egyháznak 
ajándékozta, és annak az árából épült 
meg 1894-ben az új iskola Henesz rozs-
nyói építész tervrajza alapján. 

Trianon után a tanítóknak fel kellett 
esküdniük a  csehszlovák államra; aki 
ezt nem teljesítette, azt kiutasították az 
országból. A  pedagógusoknak kötelező 
volt vizsgát tenniük szlovák nyelvből és 
történelemből. Az új rendszer azonnali 
hatállyal megtiltotta a  történelmi Ma-
gyarországot ábrázoló térképek haszná-
latát. A presbitérium döntése 1920. nov. 
19-én: „Megbízza a tanítót, hogy a szlo-
vák himnusz táblát és a szlovák térképet 
rendelje meg!”

Az igazi megpróbáltatásokra a máso-
dik világháború után került sor. A Szlo-
vák Nemzeti Tanács határozata, majd 
a kassai kormányprogram alapján – mely 
1% kivételével az egész itteni magyar kö-
zösséget háborús bűnösnek nyilvánította 
–1945 szeptemberében zárva maradtak 
a  magyar iskolák kapui. Ezzel tulajdon-
képpen véget ért a  szilicei református 
iskola közel 350 éves története, a  rend-
szerváltozás időszakában a meggyengült 
református közösség képtelen volt annak 
visszaállítására. 

Katolikus iskola
A  katolikus iskola korábban épült, 

mint a katolikus templom, s annak meg-
épüléséig (1902) imaházként is szolgált. 
A működése függött a tanulók számától, 
mert ha kevés volt a  katolikus iskolába 
jelentkező gyermek, akkor bezárta kapu-

it. Ilyenkor a katolikus gyerekek is refor-
mátus iskolába jártak. 

A  második világháború egyaránt je-
lentette a  magyar és az egyházi iskolák 
végét. 

Állami iskola 
1945 tavaszán csak rövid ideig élt 

a remény, hogy az iskolák majd ott foly-
tatják, ahol a háború előtt, illetve ahogy 
a  mérhetetlen megpróbáltatásokat oko-
zó front előtti időkben volt. A  Szlovák 
Nemzeti Tanács határozata, majd a kas-
sai kormányprogram és a beneši dekré-
tumok következtében szeptemberben 
nem nyitották meg kapuikat a magyar is-
kolák. Szilicén a magyar iskolanélküliség 
1945-től 1950-ig tartott. 

A  magyar iskola helyett szervezett 
szlovák iskolában a gyerekek alig tanul-
tak meg valamit szlovákul, csak néhány 
szlovák mondókát és dalt, amelyeknek 
azonban a  szövegét csak mechanikusan 
darálták anélkül, hogy a tartalmát értet-
ték volna. 

A szilicei szülők amint lehetett, a ma-
gyar iskola megnyílása mellett döntöttek, 
amelyre 1950-ben került sor. Az ötvenes 
évek első felében nyolcosztályos iskola 
működött a  községben, ezt látogatták 
a  felsőbb osztályokba Borzováról gya-
log(!) bejáró tanulók is. Ekkor az iskola 
osztályai a „csendőrlak” épületét is bir-
tokukba vették.

Az ötvenes évek második felében, 
mikor a gyermeklétszám csökkent, majd 
a borzovai felső tagozatosok beiskolázá-
sa Pelsőcre irányult, megszűnt a  Varjú 
József igazgatása alatt működő nyolcosz-
tályos iskola. 1961-ben, a háromosztá-
lyosra csökkent iskolának Kevély Miklós, 

Iskola a fennsíkon
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illetve Szabó Oszkár, 1968-től 1993-ig, 
a  két-, később egyosztályosra zsugoro-
dott iskolának Váradyné Csinger Erzsé-
bet volt az igazgatója. 

Az iskola a  kilencvenes évek elején 
került kritikus helyzetbe, amikor a  le-
csökkent létszám miatt a megszűnés fe-
nyegette. A tanulók számának elapadását 
elsődlegesen az alacsony gyerekszaporu-
lat jelentette, de érezhető volt a gyerekek 
más iskolába történt beíratása, illetve 
a szlovák osztály elszívó hatása is.

A szilicei szlovák iskolát eredetileg 
a  fináncszülők gyermekei számára hoz-
tak létre, de már a  kezdet kezdetén ott 
volt az alig kendőzött szándék: elszakí-
tani a  falu gyerekeit az anyanyelvi ok-
tatástól, a  magyar iskolától. Különösen 
a  hetvenes–nyolcvanas években lett ez 
nyilvánvaló, amikor már nem is léte-
zett fináncállomás a  községben, miköz-
ben a szlovák iskolába beíratott magyar 
gyerekek száma többször meghaladta 
a magyar iskola létszámát! Ezek az idők 
méltatlan állapotokat teremtettek a köz-
ségben, többek részéről az anyanyelvtől 
és a  hagyományoktól való elfordulást. 
A céltudatos szervezés és agitáció a vé-
gén mégis kipukkadt, mert az alacsony 
tanulói létszám miatt a nyolcvanas évek 
második felében a  szlovák osztály meg-
szűnt. 

1993-ban a magyar iskola igazgató-
tanítónője Kovács Andrea lett, 1994-től 
1998-ig Csunyocskáné Dobránszky Ildi-
kó, 1998–2008 között Szakál Lenke és 
2008 óta Ragány szül. Zselenák Renáta.

Az iskola a Kulcs a tudás kapujá-
hoz (Kľúč k  vedomostiam) művelődési 
program alapján valósítja meg a  tevé-
kenységét. A  program kiemelt része az 
anyanyelvre épülő, aktív kétnyelvűség 
megalapozása. (Máté László: Sziliceföld, 
Sziliceföld… Kassa: Magánkiadás, 2009)

***
Sok ember számára fontos a magyar 

nyelvhez és kultúrához való ragaszkodás, 
viszont ebben a kis faluban, ahol nagyon 

kevesen beszélnek szlovákul, szomorú 
tény, hogy egyre több magyar szülő írat-
ja szlovák iskolába gyermekét azt gon-
dolva, hogy így könnyebben érvényesül 
majd gyermekük.

A szilicei alapiskola, magasan a hegy 
tetején, erdővel körülvett területen fek-
szik. Mivel télen nagyon gyakori a nagy 
hó és a hófúvás, az emberek sokszor 
még a munkahelyükre sem tudnak eljut-
ni. Bár kisiskoláról van szó (1 tanterem, 
1 kis iroda), bízunk benne, hogy ilyen 
körülmények közt a kisebb diáklétszám 
esetén sem szűnik meg létezni.

Iskolánkat jelenleg 6 elsős, 3 máso-
dikos és 4 harmadikos tanuló látogatja. 
Jövőre 7 elsőst írattak be, így összesen 
20 tanulónk lesz, ezért 2015. szeptem-
ber 1-jétől újabb osztállyal szeretnénk 
gyarapodni. A 2. és a 4. évfolyamot ösz-
szevonva, 10 tanulóval a jelenlegi iskola 
épületében, az 1. és a 3. osztály összevo-
nása által újabb 10 tanulóval a községi 
hivatal épületében elhelyezett osztályban 
tervezzük a tanévnyitást.       

Tevékenységünk középpontjában 
a minőségi nevelő és oktató munka áll, 
amely a szülők elvárásainak és a tanulók 
képességeinek megfelelően biztosítja ta-
nulóinknak a továbbhaladást. Célunk az 
alapkészségek olyan szintű fejlesztése, 
melyre eredményesen, biztosan lehet 
építeni. Odafigyelünk arra is, hogy a ne-
velés a családi és az óvodai nevelés ered-
ményeire épüljön. 

Projektek, digitális táblák, innovációs 
programok segítik a nevelő-oktató mun-
kát, egyben az intézmény fejlődését. 

A tanulók eredményeiről kapott visz-
szajelzések azt mutatják, hogy a nálunk 
végzett tanulók jól teljesítenek a követ-
kező iskolafokon is. A szilicei alapiskolá-
ban megszerzett tudás megfelelő alap a 
továbbhaladáshoz.

Közös programokat szervezünk az 
óvodával, melynek célja az iskola meg-
ismertetése. Részt veszünk a helyi tár-
sadalmi szervezetek programjaiban, a 
közös programok szervezésével köze-
lebb hozzuk az iskolát a falu lakóihoz. Az 
iskola tanulóinak kulturális programokat 
szervezünk: színház, kirándulások, sza-
valóverseny, anyák napi műsor, sport- és 
gyermeknap, karácsonyi műsor. 

Évente néhány alkalommal elláto-
gatunk a rozsnyói galériába is, ahol az 
aktuális kiállítás megtekintése mellett 
az évszakhoz kapcsolódó kézműves fog-
lalkozással is várnak bennünket. A Föld 
napja alkalmából megtisztítjuk a környé-
ket a hulladéktól (szemétszedés). Ha-
gyománnyá vált a karácsonyi várakozás 
időszakában a témahét. Ennek keretében 
a gyerekek ajándékot készítenek, ismer-
kednek a szokásokkal, hagyományokkal. 
A tanév végi témahét alkalmával pedig 
környezetükkel, lakóhelyük hagyomá-
nyaival ismertetjük meg diákjainkat. 

Célunk, hogy gyermekeink be tud-
janak illeszkedni a felnőttek világába, és 
boldog, sikeres emberekké váljanak. Bir-
tokában legyenek annak a nyitottságnak 
és igényességnek, amely alkalmassá teszi 
őket az élethosszig tartó tanulásra, az 
emberi értékeket becsülő szemléletre. 

Ragány Renáta igazgatónő
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Kiváló módszertani, nevelési, 
szakmai és tudományos 

eredményekért

A szlovák nyelv és irodalom tankönyvíró szakcsoport 
A magyar iskolában tanuló fiatalok számára Szlovákiában a 

szaktudás mellett az államnyelv is a társadalmi beilleszkedés egyik 
eszköze. A szülőknek az iskolával szembeni elvárásai közül – külö-
nösen a beiratkozások időszakában – a szlovák nyelvoktatás meg-
felelő szintje az egyik hangsúlyosabban vitatott téma. Az oktatás 
minősége iránt igényes szülők a szlovák nyelv tudását elvárják a 
magyar iskolától, az ingadozó szülők pedig a többségi iskola vá-
lasztása esetén ennek vélt vagy valós hiányosságait használják fel 
alibiként döntésük igazolására. 

A magyar iskolák sok elmarasztalást, viszont az eddigiekben 
annál kevesebb szakmai, módszertani segítséget és támogatást 
kaptak az oktatási tárcától, ezért döntött úgy 2008-ban az SZMPSZ 
vezetése, hogy létrehozza a szlovák nyelv oktatásával foglalkozó 
szakbizottságot. A közel 30 érdeklődő pedagógus az Érsekújvári 
Alapiskolában találkozott több alkalommal, hogy egyeztessék a 
szlovák nyelvoktatás tartalmának, módszertanának és hatékony-
ságának javítására irányuló elképzeléseket. Végül Alabán Má-
ria, az NYKFE szlovák tanszéke tanárának vezetésével kialakult a 
program, mely arra irányult, hogy a szlovák nyelv oktatásában is 
alkalmazza az idegen nyelv oktatásában bevált hatékony kommu-
nikatív módszereket. Az oktatási minisztérium abban az időben írt 
ki pályázatot a felső tagozatos szlovák tankönyvek megírására. A 
csoportban kialakult egy tevékeny, ambiciózus csapat, mely felvál-
lalta a tankönyv megírását az 5. évfolyam számára. A tankönyvírás-
ra benyújtott tervezet sikeres lett. 

A négy pedagógusból álló szakcsoport – Varga Zsuzsa, Dömény 
Andrea, Papp Szilvia és Szetyinszký Veronika – 2009 és 2012 kö-
zött írta meg az ötödikes, majd a további felső tagozatos szlovák 
tankönyveket, melyek fogadtatása kedvező volt a szlovák nyelvet 
oktató tanárok részéről. Eddig 11 kiadvánnyal segítették a magyar 
iskolákban a szlovák nyelv oktatását, tankönyvekkel, munkafüze-
tekkel, tananyagok digitalizált változatával, és már elkészültek a 
nagyméretű falitáblák. A tankönyvek és az oktatási segédeszközök 
megkönnyítik a szlovák nyelv oktatását, a  8–9. évfolyam  tanulói 
számára segítik a felkészülést az országos tesztelésre.

A csoport tagjai tevékeny részt vállaltak a „Kommunikációs 
kompetenciák fejlesztése a szlovák nyelv és irodalom órákon”, 
valamint az SZMPSZ által benyújtott „Munka a szlovák nyelvi tan-
könyvekkel az alapiskola felső tagozatán” továbbképzések oktatási 
anyagának összeállításában és oktatásában. Rendszeresen vezet-
tek szakmai napokat, kurzusokat az SZMPSZ Nyári Egyetemein, és 
szívesen tettek eleget azoknak a szakmai rendezvényekre szóló 
meghívásoknak, melyek a szlovák nyelv hatékony oktatását céloz-
ták meg. 

A tankönyvíró csoport tagjai:
Varga Zsuzsanna Magyarbélen, az akkor még működő ma-

gyar kisiskolában kezdett iskolába járni. A Szenci Gimnáziumban 
érettségizett, majd a Comenius Egyetemen szerzett tanári okle-
velet. Dolgozott a Nyitrai és a Komáromi Pedagógiai központban. 
Több pedagógus-továbbképzés kidolgozója, interaktív és digitális 
tananyagok készítője, a Peredi Alapiskola tanára. 

Dömény Andrea az alapiskolát Hidaskürtön végezte, majd a 
Galántai Gimnáziumban érettségizett, diplomát a Comenius Egye-
temen szerzett. A Hidaskürti Alapiskolában tanított, majd az iskola 
igazgatója volt. Napjainkban az Állami Pedagógiai Intézet szakelő-
adója, a szlovák nyelv és irodalom tantárgy felelőse.

Papp Szilvia Párkányban járt alapiskolába és gimnáziumba, 
majd a Comenius Egyetemen szerzett tanári oklevelet. A Somorjai 
Alapiskolában, majd a Dunaszerdahelyi Mezőgazdasági Szakkö-
zépiskolában tanított, jelenleg a Dunaszerdahelyi Vámbéry Ármin 
Alapiskola tanára.

Szetyinszký Veronika Vágkirályfán járt alapiskolába, és az 
Érsekújvári Közétkeztetési Szakközépiskolában érettségizett. A 
Nyitrai Pedagógiai Fakultáson szerzett oklevelet magyar-szlovák 
szakon. Napjainkban a Vágsellyei Pázmány Péter Alapiskola tanára, 
melynek 1991 és 1999 között igazgatója is volt. 

A tankönyvíró csoport tagjait az SZMPSZ Galánta-Vágsellye TV 
Elnöksége és a Galántai Regionális Pedagógiai Központ vezetősé-
ge javasolta a díjra. 

Pék László

Böszörményi Edit, a  nagykaposi Erdélyi János Magyar Taní-
tási Nyelvű Alapiskola pedagógusa évtizedek óta tevékenykedik 
a Nagykapos és Királyhelmec környékén található szlovákiai ma-
gyar iskolákban folyó oktató-nevelő munka magas szintű minő-
ségfejlesztésében. Nagy lelkesedéssel, fáradtságot nem ismerő 
munkával vesz részt a pedagógusok szakmai továbbképzéseinek 
megszervezésében. Tudásának, ismereteinek állandó bővítése ér-
dekében nyári egyetemek, szakmai konferenciák rendszeres részt-
vevője. Az ott szerzett új szakmai ismereteit szívesen osztja meg 
kollégáival.

Megalakulása óta tagja a SZMPSZ-nek, 1998 és 2010 között a 
Tőketerebesi Területi Választmány alelnöke, később elnöke. Hosz-
szú éveken át a Nagykaposi Alapszervezet elnöke, s az Országos 
Választmánynak is aktív tagja.

A Pedagógusfórumba és a Szabad Újságba egyaránt publikál, 
így munkájával színesíti azok hasábjait. 

A Pázmány Péter Alapítvány ellenőrző bizottságának a tagja, és 
immár öt éve a Komáromi Felnőttképző Intézet koordinátora. 

Gondos figyelemmel követi a pályázati felhívásokat, s azonnal 
tájékoztatja róluk az érintett feleket. Részt vesz az oktatási-nevelési 
támogatások sikeres lebonyolításában is. 

n   Jobbról: Böszörményi Edit, valamint a szlovák nyelv és irodalom 
tankönyvíró szakcsoport: Dömény Andrea, Papp Szilvia, 
Szetyinszký Veronika, Varga Zsuzsanna

Szlovákiai Magyar Pedagógus Díj 2015
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n Tamás Erzsébet (balra) és Jarábik Gabriaella, a SZMKM igazgatója

Több alkalommal is írt pályázatokat, és azokat megnyerve segí-
tette régiónk oktatási intézményeit, tanulóit.

Az Erdélyi János Alapiskolában a harmadik évfolyam módszer-
tani vezetőjeként tevékenyen részt vesz az itt folyó oktató-nevelő 
munkában. Szívesen szervez kirándulásokat, versenyeket, projekt-
napokat. Találékonysága, alkalmazkodóképessége segíti őt a neve-
lési feladatok helyes megoldásában. 

Igyekszik mindenben a jót, a pozitívat, az értéket keresni. Opti-
mista szemléletével mindig arra törekszik, hogy munkája a környe-
zete számára is építő jellegű legyen.

Az osztályfőnöki tevékenysége során a gyermekek iránti szere-
tete és gondoskodása kellő szigorral és következetességgel páro-
sul. Tettrekészsége, magával ragadó lendülete hatékony nevelési 
tényező, amely mindenki számára példaértékű lehet.

Reméljük, hogy még sok-sok éven át erősíti iskolánk alsó tago-
zatának pedagóguscsapatát.

Kovács Adrianna igazgatónő,  Erdélyi János MTNY AI, Nagykapos

Fotó: Prékop Ivett, www.rozsnyovidek.sk

A szlovákiai magyar nyelvű oktatást 
támogató tevékenységért

Tamás Erzsébet 1970-ben született Királyhelmecen.  Gyer-
mekkorát Szolnocskán töltötte. Alapiskoláját a Bolyi Alapiskolá-
ban végezte, majd a kassai Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű 
Gimnázium és Alapiskolában érettségizett. Gimnazistaként a ter-
mészettudományok iránt érdeklődött. Állandó sikeres résztvevője 
volt a fizikai, kémiai, matematikai olimpiáknak, de emellett ered-
ményesen szerepelt a különböző szavalóversenyeken is. Elsősor-
ban a kémia iránt volt fogékony, szeretett felfedezni dolgokat. 
Nagy volt benne a bizonyítási vágy már a gimnáziumi években. 
Ezét is döntött úgy, hogy 1988-ban a sikeres érettségi után a po-
zsonyi Comenius Egyetem természettudományi karán folytaja ta-
nulmányait, ahol 1993-ban szerzett diplomát mint kutató vegyész. 
Keleten ezzel a végzettséggel nehezen lehetett munkát találni, 
ezért 1993-ban elfogadta a tornai alapiskola igazgatójának a felké-
rését, s tanár lett. Szakképzettség híján azonban nem folytathatta 
tanári pályáját, bár nagyon megkedvelte azt. Egy időre a rozsnyói 
Szent Borbála kórház Nukleáris Orvosi részlegén dolgozott mint  
gyógyszerész analitikus. 2003-ban ismét visszatért a katedrához. 
Előbb a Szádalmási Alapiskola és Óvoda pedagógusa, majd igaz-
gatóhelyettese lett. 

2005-től négy évig Kassa megye képviselőjeként az Oktatás-
ügyi Bizottság elnöke volt. 2011 és 2012 között a Kassai Kerületi 
Tanügyi Hivatal hivatalvezetője, majd 2012-től előbb a Kassai Kör-
zeti Hivatal majd a Kassai Járási Hivatal kerületi hatáskörrel ellátott 
Oktatási Osztályának szaktanácsadója mind a mai napig.  A kassai 
Módszertani Központ felkérésére a vezetőképzés előadójaként se-
gíti a magyar iskolavezetőket.

2011-től az Oktatásügyi Minisztérium mellett működő 
kontinuális képzésekkel (pedagógus továbbképzésekkel) foglalko-
zó Akkreditációs Bizottság belső tagja. 2005-től a SZMPSZ rozsnyói 
TV elnöke, egyik állandó szervezője a pedagógusok évente ismét-
lődő országos találkozójának. 

Integráló személyiség, legyen szó az integráció bármely formá-
járól is. Szülőként, fenntartóként és szakmailag is támogatja, segíti 
a Szádalmási Alapiskolát és Óvodát. De nemcsak nekik nyújt nél-
külözhetetlen segítséget. Összefogja és szakmai tanácsokkal látja 
el a kerület magyar iskoláit. A járás óvodái és számára szakmai to-
vábbképzéseket, előadásokat szervez. Mindig a közösség érdekeit 
helyezi előtérbe, gyakran a magánéletével szemben. Okos, bölcs, 

megfontolt tanácsaira, konstruktív javaslataira és kiváló embersé-
gére még sokáig számítunk!

Kedves Tamás Erzsébet – azaz nekünk sokkal inkább Böbe –, az 
oktatásügyért végzett munkádat szívből köszönjük. Kitüntetésed-
hez mindannyiunk nevében gratulálunk! További életedhez sok 
erőt, jó egészséget kívánunk!

 Prékop Mária igazgatónő  
Fábry Zoltán AI és SZKI Rozsnyó

A Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeuma 2002-ben, a Szlovák 
Nemzeti Múzeum szervezeti egységeként nyitotta meg kapuit Po-
zsonyban. Székhelye a patinás Brämer-kúria, igazgatója a kezde-
tektől Jarábik Gabriella.

A múzeum megalakulása óta a szlovákiai magyar kultúra ér-
tékeinek őrzését és bemutatását szolgálja. Vizsgálja a szlovákiai 
magyarság történetét, anyagi és szellemi kultúráját; tudományos 
kutatómunkát, dokumentációs és módszertani tevékenységet 
folytat. Állandó kiállításai a Magyarok Szlovákiában c. történelmi, 
illetve a Hagyományok és értékek c. néprajzi kiállítás. Időszakos 
kiállításai rendszeresek mind a székhelyén, mind Szlovákia más vá-
rosaiban. A múzeum kihelyezett részlege a szklabonyai Mikszáth 
Kálmán Emlékház és az alsósztregovai Madách-kastély, mely-
nek felújításáért a közelmúltban rangos elismerést kaptak. Acta 
Museologica Hungarica címen évkönyvet jelentetnek meg. 

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségével 2004 óta mű-
ködnek együtt. A Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeumában került 
sor az első országos képzőművészeti pályázat ünnepélyes díjkiosz-
tására, a legjobb alkotásokból kiállítás nyílt a múzeumban. Az első 
közös munkából máig tartó élő hagyomány teremtődött, a rajzpá-
lyázat, a kiállítás otthonra lelt a múzeum falai között. Az ünnepé-
lyes díjkiosztásra Szlovákia legtávolabbra fekvő magyar tannyelvű 
iskoláiból is eljönnek a tanulók és a pedagógusok.

Két emlékezetes, kitűnő tanári konferenciát is szervezhettünk 
közösen a múzeum munkatársaival Liszt Ferencről és Batthyányi 
Lajosról. 

A Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeuma küldetésének tartja, 
hogy a tanulóifjúság számára vonzóvá tegye a múzeumlátogatást, 
évente szervez akár önállóan, akár társszervezőként kiemelkedő 
jelentőségű rendezvényt számukra. Az intézmény Jarábik Gabriel-
la vezetésével tudatosan törekszik a nemzetnevelésre, az SZMPSZ 
elnöksége ezért javasolta a díjra a Szlovákiai Magyar Kultúra Mú-
zeumát.

A díjat Jarábik Gabriella, az intézmény igazgatónője veszi át.

Jókai Tibor
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Csintalan Zsuzsanna, a komáro-
mi Eötvös Utcai Magyar Tanítási Nyelvű 
Alapiskola igazgatóhelyettese immár 
négy évtizede áll a katedrán. Pályáját 
nyitrai Pedagógiai Főiskola befejeztével 
Komáromban, a Munka utcai Alapiskolá-
ban kezdte.

1984 óta az Eötvös Utcai Alapiskola 
pedagógusa, ahol 1998-tól igazgatóhe-
lyettes, 2002-től 2012 szeptemberéig 
iskolaigazgató, majd a 2012/2013-as tan-
évtől ismét igazgatóhelyettesként tevé-
kenykedik.

Kisgyermekek százait vezette be 
az írás- és olvasástudomány világába, 
majd ezen az úton vezetve megtanítot-
ta őket az erkölcsi értékek felismerésére, 
az embertársaik iránti tiszteletre. Az ok-
tató-nevelői folyamatban következetes 
és felelősségteljes hozzáállását tükrözi 
növendékeinek helytállása, felkészültsé-
ge nemcsak az általános iskolában, de a 
felsőoktatásban is.

Vezetőként is kimagasló teljesít-
ményt nyújtott. Irányítása révén az okta-
tási intézmény számos hazai és nemzet-
közi sikereket ért el. Iskolaigazgatóként a 
legmodernebb tanítási módszerek meg-
honosítására törekedett. Kiváló kommu-
nikációs készsége, tárgyilagos döntései 
megalapozták elismertségét a pedagó-
gusok és a szülők körében. 

Nemcsak saját intézményét tekintet-
te és tekinti ma is szívügyének, hanem 
az egész magyar tanítóképzés szolgála-
tát. A Selye János Egyetem tanáraként 
a jövő pedagógusaival ismerteti meg az 
alternatív pedagógiai módszereket, segí-
ti őket szakmai tapasztalataival. A Mód-
szertani Pedagógiai Központ komáromi 
részlegének munkatársaként oroszlán-
részt vállal az intézményvezetők és a pe-
dagógusok továbbképzésében.

Szakmai rátermettségét, a pedagó-
giai munkához való hozzáértését tanú-
sítja számos tankönyvcsalád lektorálása. 
Az általa elbírált Magyar nyelv; Nyelv-
tan – helyesírás – fogalmazás tankönyv 
és a tankönyvhöz tartozó munkafüzet, 
az alapiskola 2., 3. és 4. évfolyama szá-
mára kiadott tankönyvcsalád  az  okta-
tó-nevelő munkában jelenleg használt 
tankönyvek közé tartozik. 2011-ben a 
XV. Apáczai-napok Tudományos Konfe-
rencia keretében, a Nyugat-Magyaror-
szági Egyetem kiadásában jelent meg A 
21. század minőségi iskolája c. kiadvány, 

melyben társszerzőként fejtette ki szak-
értői véleményét.    

2006-ban kapta meg a Genius Apá-
czai Diploma Díjat. Szlovákiai peda-
gógusként egyedül részesült a rangos 
pedagógiai elismerésben, melyet Ma-
gyarországon a pedagógusok Kossuth-
díjaként tartanak számon. 2008-ban 
Komárom városa Az év pedagógusa cím-
mel jutalmazta szakmai rátermettségét.

Számos civil szervezet tagja, „Az isko-
lánkért, gyermekeinkért” jótékonysági 
szervezet alapítója. Az SZMPSZ alapító 
tagja, hosszú éveken az igazgatók szek-
ciójának titkáraként dolgozott Országos 
Választmányban. Éveken át az SZMPSZ 
által szervezett számos konferencia, 
szakmai összejövetel, nyári egyetem és 
tábor koordinátora volt.

Felelősségteljes hozzáállásával, ma-
gas fokú szakmai hozzáértésével vívta ki 
a tantestület tagjainak elismerését. Igaz-
gatói teendői mellett is mindig talált időt 
pedagógusra, szülőre, diákra egyaránt. 

Kovács Tünde igazgatóhelyettes,  
Eötvös Utcai AI, Komárom

Mihályi Molnár László 1953. áp-
rilis 24-én született Rimaszombatban. 
Elhivatott pedagóguscsalád gyermeke. 
Egyetemi  tanulmányai alatt a  pozsonyi 

egyetemisták József Attila Klubjának ve-
zetőjeként lett az országos magyar klub-
mozgalom szervezője.

Az egyetem elvégzése után a politi-
kai államrendőrség megfigyelése miatt 
– mint ellenséges személynek – meg-
gátolták a pedagógusi tevékenységet, 
ezért a népművelőként helyezkedett 
el. 1978–1987 között népművelő volt 
a  Bodrogközben és Ung vidéken, ahol 
gyermekcsoportok megalapítását is kez-
deményezte és rendezőként, ill. forgató-
könyvíróként segítette munkájukat. 

1987-től léphetett katedrára Szepsi-
ben. Itt tanárként, majd 1990-től a gim-
názium és alapiskola iskolaigazgatója-
ként folytatta pályafutását. 

1989 decemberében többek között 
ő is kezdeményezte a Szlovákiai Magyar 
Pedagógusok Szövetségének megalapí-
tását. Több évig országos választmányi 
tag volt. Nyári egyetemek résztvevője, 
szervezője és előadójaként is ismert 
a pedagógusok körében.

2002-től a kassai Ipari tanára, aki nem 
csak tanít, hanem nevel is. Ő az iskola ne-
velési tanácsadója. Rendszeresen készíti 
fel a diákjait történelmi vetélkedőkre, 
helyesírási, szép magyar beszéd, vala-
mint szavalóversenyekre is. Aktívan be-
kapcsolódik az iskola és lakóhelye, Szepsi 

n Balról: Jókai Mária, Mihályi Molnár László, Csintalan Zsuzsanna

Pedagógus életpálya díj
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város és a térség kulturális életébe. Hon-
ismereti kerékpártúrák alapítója, nyári 
művelődési táborok rendezője, 30 éve a 
Jászói Nyári Szabadegyetem műsorigaz-
gatója, szervezője.

 Publicisztikai és irodalmi tevékeny-
sége is jelentős. Három verseskötete, 
több irodalmi tanulmánya, értekezése, 
pedagógiai és pszichológiai tanulmánya 
jelent meg újságokban, folyóiratokban, 
antológiákban. Az eperjesi módszerta-
ni központ 7 füzetben adta ki irodalmi 
elemzéseinek gyűjteményét a magyar 
irodalmat oktatók részére. Az iskola és a 
diákok számára több tucat segédanya-
got dolgozott ki digitálisan is. 

A munkatársak és diákjaink nevében 
gratulálok a  kitüntetéshez, köszönöm 
eddigi erőfeszítéseidet iskolánk és a fel-
vidéki magyarság megmaradásáért.

Matej Éva igazgatónő, kassai Ipari 

Jókai Mária a Komáromi Magyar Pe-
dagógiai Iskolában (Turczel Lajos kedves 
tanítványaként) 1955-ben szerzett óvó-
női, 1956-ban tanítói oklevelet a pozso-
nyi Magyar Tannyelvű Pedagógiai Iskola 
a Nemzeti Iskolás Tanítók Számára nevű 
tanítóképzőben.  

Pedagógiai pályája és élete minden 
tevékenysége Zoboraljához kötötte.

Az oklevél megszerzése után Kálazon, 
majd 1963-tól nyugdíjba vonulásáig 
Gímesi Alapiskolában tanított. Pedagó-
gusként itt vált a zoboralji néprajzkuta-
tás kiemelkedő személyiségévé.

A Gímesi Alapiskolában alapította 
meg 1964/65-ös iskolai évben a Villő 
gyermekfolklór-csoportot, melynek mű-
sora kizárólag a helyi hagyományokra 
épült. Közel 5 év után már két csoportja 
volt, az alsó tagozatos kicsik és a felsős 
nagyok. 

Jókai Mária hatására a csoport min-
den tagja lelkesen gyűjtötte a helyi, ere-
deti néprajzi anyagot. Csak az eredeti 
hagyományokat igyekeztek bemutatni 
és továbbadni mindazt, amit őseink év-
századok óta őrizgettek, s örökül hagy-
tak ránk. Műsoraik „Kár lenne elfelejteni” 
címmel váltak ismertté.

Részt vettek a zselízi és a gombaszögi 
országos rendezvényeken, és Csehszlo-
vákiában ők voltak az első magyar gyer-
mekcsoport, mely 30 perces műsort ad-
hatott az (egyetlen) állami TV-ben.

Jókai Mária Az egész Zoboralját moz-
gósítani tudta a Párta, Párta – Zoboralji 
lakodalmas című műsorba, amellyel a 

Csemadok Tavaszi szél c. országos ver-
seny első díját nyerték el, 1985-ben pe-
dig Kecskeméten megkapták érte az 
UNESCO-díjat. Munkásságáért 2000-ben 
Életfa-díjjal jutalmazták, 2002-ben Csáky 
Pál, akkori kormányalelnök ezüst plaket-
tel tüntette ki.  

Nyugdíjba vonulása óta rendszerezi 
az évtizedeken át hangyaszorgalommal 
begyűjtött anyagát, és teszi mindnyá-
junk számára közkinccsé rendre megje-
lenő zoboralji kiadványaiban.

Bár a Villő gyermekcsoport régi fénye 
elhalványult (reméljük, csak ideiglene-
sen), Jókai Mária ma is terveket sző: most 
éppen a Villő 50. születésnapi ünneplését 
készíti elő, amelybe szeretné újra össze-
hozni az egykor volt csoportok minden 
tagját. Bízunk benne, hogy a tervezett ta-
lálkozások ismét felébresztik Zoboralján 
a magyar iskolák iránti felelősséget!

Jókai Máriát az SZMPSZ Nyitrai TV 
támogatásával javasoltam az Életpálya-
díjra.

Szanyi Mária

Nem ismertük a lehetetlent… 
A meglepetés öröme tart fogva: ami 

ma velem történik, még mindig hihetet-
lennek tűnik. Álmomban se mertem vol-
na arra gondolni, hogy ilyen hosszú idő 
után még valaki számon tart, hogy van 
valaki, aki még emlékszik  rám. Nagyon 
meghatódtam, köszönöm, hogy gondol-
tak rám – ez mindennél többet ér. 

Igen, 60 éve annak, hogy alig 18 éve-
sen kiröppent egy sereg serdülő lány a 
nagybetűs Életbe, az apró kis falvakba, és 
ránk nehezedett nemcsak az ifjú nemze-
dék nevelése, oktatása, de az egész falu 
kultúrát, magyar szót szomjazó közössé-
geinek irányítói, szervezői lettünk.

Fiatalok voltunk; munkabírók és fá-
radhatatlanok. A lelkesedésünk és a bá-
torságunk nem ismert határokat. Nem 
sorolom fel, mi mindent kellett elvégez-
nünk „felsőbb parancsra”. Nem akarom 
sajnáltatni magamat; nehéz volt, kibír-
tuk. Ki jobban, ki kevésbé. Mégis, vallom, 
hogy a legigényesebb hivatás az oktatói-
nevelői tevékenység. Van benne öröm és 
nehézség is bőven.

Akinek a nevelés, oktatás a szívügye, 
és ebben a munkában csak a jót és szé-
pet látja, annak sok örömben van része. 
Minden kis eredmény lelkesít, további 
sok erőt ad, buzdít és előbbre visz. 

A jót, amit teszel, holnap talán elfe-
lejtik. Nem számít – tedd a jót! Minden-
ben példát adni, dolgozni rendületlenül, 
ez legyen a krédód! Jót tenni, csak adni, 
adni, előre nézni – így érdemes tanítani. 
Tudom, hogy a mai problémák sem el-
hanyagolhatók, csak mások, de nem ki-
sebbek. De meg kell, és meg lehet velük 
birkózni. Mert minden kornak megvolt 
és megvan a maga rákfenéje: régebben a 
szegénység, a nyomorúság, most a jólét 
és a korlátlan, túlságosan nagy szabad-
ság, ami fennhéjázóvá teszi az embere-
ket. De emlékeztessen minket állandóan 
egy józan gondolat, amely nekem is ve-
zérlőfonalam volt egy életen át: nekünk 
kisebbségi emberként háromszor többet 
kell tennünk, mint a többségieknek, pe-
dagógusként pedig még ennél is többet! 

Sokszor emlékeztettem magamat 
erre, és hiszem, hogy ezt azok is így ér-
zik, akik ma velem együtt részesei a nagy 
megtiszteltetésnek, és érzik a megbe-
csülés örömét, és azok is eszerint cse-
lekednek, akik „csak” a dolgukat teszik 
a mindennapok taposómalmában, az 
iskolákban, a közösségükben a magyar 
gyerekekért, a magyarságunkért.

Benjamin Lászlótól van egy kedves 
idézet, ami sokunkra ráillik, de azok, akik-
re a közösségük felfigyelt, és ennek ma 
jelét éreztük, bizonyára maradék nélkül 
érvényes:
Bátran légy tenmagad, akárhogy ráncigálnak,
Vezérnek lássanak, vagy muzsikus cigánynak,
Fölemel tisztelettel a világ vagy legyűr,
a páholyban, a porban az vagy,  ami belül.
Ha sorba áll mögötted, ha szétszed a csapat,

Bátran, de ha félsz, hát félve – légy tenmagad.

Hiszem, hogy azok, akik ma velem 
együtt részesei lehettek a kitüntető meg-
becsülésnek, ugyanígy biztatják magu-
kat, ha göröngyös utat kell bejárniuk. 

Az ő nevükben is köszönöm, hogy 
észrevették a munkánkat, a közösségün-
kért, a magyar iskoláinkért vívott küzdel-
meinket és a kitüntetésre felterjesztet-
tek minket. – És köszönjük az elismerést 
azoknak is, akik ránk szavaztak. 

Azoknak, akik ma itt vannak velem 
ezen a színpadon, kívánok még sok erőt, 
kitartást, kívánom, hogy a munkájukat 
mindig siker, és megbecsülés koronázza! 

Kívánom minden pedagógusnak, 
hogy legyen „tenmaga”, és legyen példa! 
Legyen a reményt osztó sugár ebben a 
szétzilált világban! 

Jókai Mária
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Társadalmi kihívások – oktatásügyi válaszok… Egy gondolat, 
egy kijelentés, egy cím, amely az utóbbi két napban komoly 
együttgondolkodásra késztetett mindannyiunkat. Ezen látszó-
lag egyszerű szavak mögött nagyon is sokatmondó jelentés 
rejtőzik. Ha csak magát a  társadalom szót próbálom elemez-
ni, a  világháló ezt írja: „A  társadalom közös lakóterületen élő 
emberek összessége, akiket a közös viszonyrendszerük és in-
tézményeik – gyakran közös érdeklődésük, ismertetőjegyeik, 
kultúrájuk – megkülönböztet más csoportok tagjaitól.” 

Ha megfigyelték, ebben az egy mondatban a közös szó há-
romszor is szerepel, és nem véletlenül! A  közös szó jelentése: 
„a nem egyedül, a nem csak rólam, a nemcsak nekem“-ről szól. 
Amennyiben komolyan gondoljuk a  két nap üzeneteit, szá-
munkra kötelezővé kell válnia a  többes szám használatának!  
Legfőképpen annak első személyének: MI. 

Ha a  viszonyrendszerünk, intézményeink, érdeklődésünk, 
ismertetőjegyeink, kultúránk egyforma, miért van az, hogy 
sokszor nem egyet akarunk? Miért van az, hogy gyermekeink 
– akár saját biológiai gyermekünkről, akár az általunk nevelt-
tanított gyermekről van szó – annyira más jegyeket hordoznak 
magukban? Sokan talán csak a  genetika tudományával pró-
bálnák ezt megmagyarázni, de mi, pedagógusok tudjuk, hogy 
erre nem elég az egyszerű és egyszeri magyarázat, mert ez egy 
hosszú, sok determinánsból álló folyamat. Ez a pedagógia, amit 
lehet ugyan tanítani, de ha az adó-vevő kapcsolat nem műkö-
dik kellőképpen, a rádió más frekvencián sugároz. Az eredmény 
egyszerű – nem vesszük az adást. 

Keressük a válaszokat a társadalom kihívásaira, pedig lehet, 
hogy sokszor csak egyetlen láncszem hiányzik. Nem jutnak el 
hozzánk kellőképpen, kellő időben, kellő embereken keresz-
tül azok az információk, amelyek hozzásegíthetnének a prob-
lémák megoldásához. Remélhetőleg csak véletlenül. Bár erre 
a  racionálisabb gondolkodású kollégák valószínűleg rácáfol-
nának, mert „véletlenek nincsenek”. Minden az ok és okozat el-
méletén alapul. Azok a társadalmi problémáink sem véletlenek, 
amelyekre válaszokat keresünk. Azok már csak végeredményei 
valamilyen hosszabb folyamatnak, amit nem vettünk, vagy 
nem akartunk észrevenni. Hogy miért? Erre talán Dorothy Law 
Noltte tudna választ adni, amikor azt írja: 

„Ha egy gyerek szidalmakban él, megtanulja az ítélkezést.
Ha egy gyerek haragban él, megtanulja a harcot.
Ha egy gyerek félelemben él, megtanulja a rettegést.
Ha egy gyerek szánalomban él, megtanulja az önsajnálatot.
Ha egy gyerek gúnyban él, megtanulja a szégyent.
Ha egy gyerek féltékenységben él, megtanulja az irigységet.
Ha egy gyerek szégyenben él, megtanulja a bűntudatot.
Ha egy gyerek bíztatásban él, megtanulja az önbizalmat.
Ha egy gyerek megértésben él, megtanulja a türelmet.
Ha egy gyerek dicséretben él, megtanulja az önbecsülést.
Ha egy gyerek megértésben él, megtanulja a szeretetet.
Ha egy gyerek helyeslésben él, megtanulja magát szeretni.
Ha egy gyerek elismerésben él, megtanulja, hogy jó, ha célja van.
Ha egy gyerek önzetlenségben él, megtanulja a nagylelkűséget.
Ha egy gyerek tisztességben és őszinteségben él, megtanulja, mi az igazság és a becsület.
Ha egy gyerek biztonságban él, megtanulja, hogy bízzon magában és a többiekben.
Ha egy gyerek barátságban él, megtanulja, hogy jó a  világban élni.
Ha egy gyerek nyugalomban él, megtanulja megtalálni a saját békéjét.
A te gyermeked miben él?”

Kedves kollégák, a mi gyerekeink miben élnek? Nem lehet 
ez az egyik magyarázata a társadalom mai állásának, a problé-
máinknak?

Gondolkodjunk el ezen, akár házi feladatként is, és azt, hogy 
végül mire jutottunk ebben a kérdésben, beszéljük meg együtt 
egy év múlva, márciusban, itt, Rozsnyón.

Szeretettel várunk mindenkit!

Tamás Erzsébet

Zárszó

Tisztelt Ünneplő Közösség! Megtisztelő számomra, hogy a 
tegnap este átvett Felvidéki Magyar Pedagógus Díj hagyomá-
nya arra kötelez, hogy a kétnapos rendezvény záróakkordjakor 
szóljak Önökhöz.

Virágvasárnap van. Jézus jeruzsálemi bevonulását ünnepli 
a keresztyén-keresztény világ. Jézus azért jött a világra, hogy 
tanítsa és megváltsa az emberiséget. Tanítását sok értetlenség 
övezte.

Értetlenséget tapasztalunk mi is iskoláink létével, megma-
radásával kapcsolatban az iskolaügy állami irányítói részéről. 
Szlovákiában 586 iskolában 50-nél kevesebb diák tanul. Az 
586-ból 101 a magyar tanítási nyelvű, ez több mint 17 száza-
lék. Majdnem duplája a létszámunknak megfelelő százalékos 
mutatónak.

Tudjuk, hogy a tudás és a kultúra nem áru, de pénzbe ke-
rül, ám éppen a műveltséget és a kulturáltságot nem lehet a 
pénzen keresztül nézni és pénzen venni. Egy falu iskolájának 
megszűnése veszélyezteti a település jövőjét, ott nem lesz ér-
demes letelepedni, elöregszik, majd idővel kihal a falu. Nem is 
nevezhető falunak, ahol nincs templom meg iskola. Ahol van 
iskola, ott van jövő, és akié az iskola, azé a jövő.

Ha megszűnik egy iskola, elköltözik a pedagógus, nem lesz 
szakember, aki igényes kultúrát teremtsen, hagyományt ápol-
jon és ápoltasson, szabadidőt szervezzen, lámpás legyen.

Fogjunk össze! Lakóhelyeiken fogjanak össze pedagógusok 
és szülők az iskolatanácsokkal, az önkormányzatok oktatási 
szakbizottságaival – már ahol van ilyen. Az én falumban pél-

Istennek, Nemzetnek,  
Hazának, Tudománynak
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dául az őszi választások óta nincs, pedig nagy veszélyben van 
iskolánk: a négy évfolyamba jövőre csak17 diák jár majd.

Tiltakozzanak, hallassák hangjukat, véleményüket. Keres-
sék meg a civil szervezeteket. Színvonalas szakmai munkával és 
iskolai programokkal igazolják az intézmények megmaradásá-
nak fontosságát, igazát. Közben folytassák a megkezdett mun-
kát, neveljenek, oktassanak Istennek, Nemzetnek, Hazának, 
Tudománynak, s mindezt szeretettel tegyék. Ne úgy tekintse-
nek magukra, mint a nemzet napszámosára, hanem szolgálatot 
teljesítő példaképre, tudatosítva, hogy a legnagyobb földi bol-
dogság a másoknak nyújtott szolgálatból fakad. Itt az alkalom, 

hogy a két nap alatt megvitatott problémákat továbbadja saját 
környezetében, iskolájában az itt részt vevő közel 300 kolléga, 
aki tettre készen vállalja a megmaradásért folyó harcot.

Állítsunk magunk mellé minél több szülőt, kollégát és főleg 
tenni akaró fiatalt – mindenkit, akinek idehaza fontos a magyar 
iskola, a magyar jelen és magyar jövő!

Virágvasárnap van. Akadályozzuk meg, hogy 101 iskolánk-
ra nagypéntek virradjon!

Rozsnyó, 2015. március 29.
Kalácska József 

Elhangzott Czabán Samu szobrának megkoszorúzásakor

Tojásfa és egyéb „húsvétságok“
A vásárúti József Attila Alapiskola és Óvoda pedagógu-

sai rendszeresen szerveznek programokat a diákok számára.  
Már hagyomány a „Tök jó buli”, az Egészség – nap, az adventi 
kézműves nap és vásár, az újévi „Focikupa”, megemlékezés a 
Víz Világnapjáról, húsvéti díszek készítése, emlékezés a Föld 
napjára, Szent Iván éjszakája, illetve további érdekesebbnél 
érdekesebb rendezvények.

Az idei évben április 1-jére esett a húsvéti kézműves fog-
lalkozás. A „bolondos napi” ugratások már kora reggel mo-
solyt csaltak az arcokra. A nap állatsimogatással kezdődött, 
melynek keretében különböző házi- és exotikus állatokkal 
ismerkedtek a tanulók. Volt nyuszi, teknős, papagáj, tenge-
rimalac, degu, kínai harcos hal, postagalamb és 3 kiskecske. 
A gyerekek nagy örömére minden állatot kézbe lehetett ven-
ni, a kecskéket pedig pórázon vezethették. A postagalam-
bot a lábára erősített üzenettel engedtük útjára, melyben 
a gazdájának kívántunk kellemes ünnepeket. A program 
nyuszifutammal zárult. 

A kézműves foglalkozáson ajtódíszt, húsvéti báránykát és 
műanyag kanálból csibét készítettek a diákok.

A legnagyobb meglepetés a tojásfa volt az iskola udvarán. 
Az interneten figyeltünk fel egy németországi házaspár kü-
lönleges tojásfájára, melyet több tízezer hímes tojás díszített. 
Az ötlet azonnal magával ragadott bennünket is. Elhatároz-
tuk, hogy a magunk módján mi is állítunk tojásfát. Ennek 
érdekében versenyt hirdettünk, ki tud több kifújt tojást gyűj-

teni. Mindenkit meglepett a magas szám, mely szerint 3871 
darabot sikerült összeszedni. A győztesnek járó mozibelépőt 
végül 2 osztály (a 4. és a 6. évfolyam) megosztva szerezte 
meg. Mindkét osztály több mint ezer tojást gyűjtött, diákon-
ként átlag 56 darabot. A munka oroszlánrésze azonban csak 
ezután kezdődött. Az összegyűjtött tojásokat be kellett feste-
ni és fel kellett fűzni. Ügyes kezű diáklányok a tanító nénik 
segítségével a képzőművészet, illetve a munkára nevelés órá-
kon varázsolták színesre a több ezer tojást.  Gyakran szabad-
idejüket áldozták fel a kitűzött cél elérése érdekében.

 A kedvezőtlen időjárás ellenére is szinte valamennyi hí-
mes tojás felkerült a fára, hogy a környék lakosai a csodájára 
járhassanak. A sikeren felbuzdulva szeretnénk jövőre a saját 
kis rekordunkat túlszárnyalni, és még több tojással díszíteni 
az iskola udvarát. Bízunk a sikerben!

Gajdoschík Tímea
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Még javában tartott Pozsonyban a 
leghosszabb reformkori diéta, amely-
nek alsótábláján első ízben voltak több-
ségben a társadalmi változások liberális 
hívei, amikor negyvenhárom évnyi ural-
kodás után, 1835. március 2-án elhunyt 
a Habsburg Birodalom uralkodója, I. 
Ferenc osztrák császár, magyar, cseh és 
lombard–velencei király. A sokat megélt 
Ferenc császár és király azonban élete 
végén nem hajthatta nyugodtan végső 
álomra a fejét. Komoly gondot jelentett 
számára a trónutódlás kérdése. Nem 
azért, mert ne lett volna fiú utóda. Volt. 
Sőt, elsőszülött fiát, Ferdinándot már az 
előző pozsonyi országgyűlésen, 1830. 
szeptember 29-én magyar királynak ko-
ronáztatta Ferenc. Ám az udvar belső 
ügyeit ismerők tudták, hogy a trónörö-
kös alkalmatlan az uralkodásra.

*
Az V. Ferdinánd néven 1835. már-

cius 2-án trónra lépett új király érdekes 
személyiség volt. Alapos neveltetésének 
köszönhetően öt nyelven, németül, ola-
szul, csehül, horvátul és franciául beszélt 
– kiválóan. Kivételes tehetséget muta-
tott a zenében – bár ez a Habsburgok 
családjában nem számított unikumnak. 
Ellenben a trónörökös gyermekkorától 
epilepsziában szenvedett, amit ráadásul 
orvosai még rosszul is kezeltek, mert a 
bécsi udvari orvosok (nyilvánvalóan té-
ves) nézetei szerint az ilyen betegségben 
szenvedő gyermekeket ütni-verni kell – 
ezért Ferdinándnál gyakran alkalmaztak 
fizikai kényszert. Tovább tetézte a bajt, 
hogy a trónörökös ellen 1832-ben egy 
nyugalmazott és frusztrált gárdakapi-
tány merényletet kísérelt meg egy bécsi 
parkban.

Ez a súlyos idegrendszeri károsodás-
sal sújtott, döntésképtelen ember került 
42 éves korában a birodalom (és egyúttal 
Magyarország) trónjára. Már az 1820-as 
években felmerült ugyan, hogy inkább a 
család egy másik tagját kellene megtenni 
Ferenc utódjának, ám az uralkodó gör-
csösen ragaszkodott az elsőszülöttség 
elvének betartásához, amiben fontos 
támogatója is akadt, a birodalom kancel-
lárja, Metternich herceg személyében. A 
rossz nyelvek szerint Metternichnek na-
gyon jól jött egy gyenge uralkodó, mert 
elgondolása szerint így ténylegesen az ő 

kezébe kerülhet az irányítás. A dolgok 
azonban nem egészen a kancellár elkép-
zelései szerint alakultak. Metternich be-
folyása ugyan tovább nőtt az udvarban, 
ám a hatalmon osztozkodnia kellett az 
államkonferencia – még az idős uralko-
dó életében kijelölt –további tagjaival: I. 
Ferenc legfiatalabb öccsével, Lajos főher-
ceggel, V. Ferdinánd várható utódjával, 
Ferenc Károly főherceggel; s ami Metter-
nich herceg számára a legkellemetlenebb 
volt, nagy politikai ellenlábasa, Kolowrat 
gróf is tagja lett a csapatnak. Ugyancsak 
jelentős befolyásra tett szert az „udvari 
kamarilla” női részlege, melybe Ferenc 
Károly felesége, Zsófia Friderika főher-
cegné, valamint V. Ferdinánd neje, Savo-
yai Mária Anna Pia tartozott.

*
V. Ferdinánd akkor lett Magyaror-

szág uralkodója, amikor a politikai élet 
éppen élénk pezsgésben volt. Már az új 
uralkodó rekesztette be az 1832–1836-
os pozsonyi országgyűlést, ami után az 
udvari körök mérleget vontak. Metter-
nich nyugtalanul vette tudomásul, hogy 
Magyarországon megjelent a társadalmi, 
jogi és politikai változtatásokat szorgal-
mazó reformellenzék, amely ugyan a dié-
tán a felsőtábla nagyobb része és az ural-
kodó ellenében még nem tudta átvinni 
a jobbágykérdés megoldását illetően az 
önkéntes örökváltság törvénybe iktatá-
sát, ám szava immár messze hallatszik és 
bázisa egyre nő. 

Metternich nem tudta elképzelni, 
hogy Magyarországon a reformoknak 
lehet számottevő társadalmi bázisa, 
ezért arra a következtetésre jutott, hogy 
a reformkövetelések hangoztatása csakis 
külföldi téveszmék beáramlása, mi több, 
külföldi izgatók aknamunkájának a kö-
vetkezménye lehet. Ebből kifolyólag a 
bécsi udvar koncepciós perek sorozatát 
indította azon ellenzéki politikusok el-
len, akiket az európai összeesküvés-há-
lózat magyarországi képviselőinek kiál-
tott ki. A hatalom célkeresztjébe először 
– még az országgyűlés ülésezése idején 
– Wesselényi Miklós báró került, aki a 
főrendi táblán a jobbágykérdés megol-
dásának legkövetkezetesebb szószólója 
volt. Az erdélyi származású főnemes leg-
főbb vétke a hatalom szerint egy 1835-
ben elhangzott kormányellenes kijelen-

tése volt. Az országgyűlés bezárása után 
fogták perbe az „országgyűlési ifjak” által 
létrehozott Társalkodási Egylet vezetőit, 
Lovassy Lászlót és társait. A vád szerint a 
fiatalok egyletében felségsértő beszédek 
hangoztak el. 1837 májusában Kossuth 
Lajosra is sor került. A zempléni szár-
mazású ügyvéd előbb az Országgyűlési 
Tudósítások (1832–1836), majd a Tör-
vényhatósági Tudósítások (1836–1837) 
című, kézzel írt lap szerkesztésével és 
terjesztésével vonta magára a bécsi 
udvar és a magyar kancellár, Pálffy Fidél 
haragját. A vád, természetesen, Kossuth 
esetében is a felségsértés volt. A koncep-
ciós perek valamennyi vádlottját többévi 
börtönbüntetésre ítélték.

Az ellenzéki személyiségek börtön-
be vetése országos felháborodást váltott 
ki. A megyékben szerveződő, politizáló 
közvélemény az elítéltek mellé állt. A 
közelgő újabb országgyűlésre való te-
kintettel háromévnyi erőszakos politikát 
követően a hatalom is visszakozott. An-
nál is inkább, mert semmilyen nemzet-
közi összeesküvést felgöngyölíteni nem 
tudott. A további pereket leállították, a 
magyar kancellária élére a nem éppen 
kedvelt Pálffy Fidél helyére Mailáth An-
tal grófot állították. Wesselényi, Kossuth 
és Lovassy azonban egyelőre még bör-
tönben maradt.

Közvetlenül a pozsonyi diéta meg-
kezdése előtt az udvar még egyszer be-
keményített azzal, hogy a Pest megyében 
követnek megválasztott Ráday Gedeont 
az uralkodó eltiltotta az országgyűlé-
sen való részvételtől, mert az szót emelt 
a politikai elítéltek érdekében. Ám az 

180 évvel ezelőtt történt

Az „alkalmatlan király” és a magyarok

n V. Ferdinánd osztrák császár és magyar 
király (ur. 1835–1848) 
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1839. június 5-én megnyitott ország-
gyűlésre már a kompromisszumok vol-
tak a jellemzőek – mind az udvar, mind 
az ellenzék részéről. Az alsótábla Deák 
Ferenc vezette liberális ellenzéke okos 
taktikával nem csupán a politikai fog-
lyok szabadon bocsátását érte el, hanem 
egy sor reformtörvény megalkotását is. 
Például ezen az országgyűlésen iktatták 
törvénybe az 1832–1836-os diétán még 
oly sok vitát kiváltott, majd elutasított 
önkéntes örökváltságot. Az 1839–1840-
es országgyűlésről jóformán mindenki 
elégedetten távozott. A politikai foglyok 
is amnesztiát kaptak, de a szabadulásuk-
ban nem volt köszönet: Wesselényi Mik-
lós vakon, Lovassy László tébolyodottan 
jött ki a fogságból. Egyedül Kossuth La-
jost nem viselte meg túlságosan a börtön 
– olyannyira, hogy az 1840-es években 
éppen ő lesz a reformkori Magyarország 
legnagyobb hatású politikusa. 

A legsikeresebbnek mondható re-
formkori országgyűlés után a bécsi ud-
var sem változtatott az engedékenyebb 
politikáján. Ennek egyik jele volt, hogy 
1841. január 2-ától megindulhatott 
Kossuth Lajos szerkesztésében az első 
modern magyar politikai újság, a Pesti 
Hírlap, amely rendszeres újságolvasói 
közvéleményt teremtve fokozatosan a 
reformmozgalom szócsöve lett. A kor-
mányzat hamar megbánta, hogy Kossuth 
kezébe ilyen fegyvert adott. A Pesti Hír-
lap tevékenységére azonban még a bécsi 
udvarnál is hamarabb reagált a reform-
mozgalom úttörője, Széchenyi István, 
aki még az újság megjelenésének évé-
ben a Kelet népe című röpiratban, majd 
újabb és újabb újságcikkekben támadta 

Kossuth – úgymond – radikalizmusát, 
elindítva ezzel az éveken át tartó Széche-
nyi–Kossuth vitát. 

1843 májusában a V. Ferdinánd király 
újabb országgyűlést hívott össze. A Pesti 
Hírlap által is megtámogatott reforme-
rek ettől a diétától várták az igazi áttö-
rést. Annál nagyobb volt az országgyűlés 
bezárásakor a csalódásuk. A felsőtáblán 
a Batthyány Lajos, az alsótáblán a Klau-
zál Gábor vezette liberális ellenzék alig 
tudott számottevő eredményt felmu-
tatni. Néhány megye ellenállásán elbu-
kott a törvényhatóságoknak fizetett ún. 
háziadó közös elvállalásának kísérlete, 
amely a közös teherviselés bevezetésének 
első lépcsőfokát jelentette volna. A 
büntetőjogra vonatkozó reformcsomagot 
pedig a felsőtábla és az udvar közösen 
kaszálta el. Az országgyűlés törvénybe 
iktatta a nem nemesek birtokbírhatási 
és hivatalviselési jogát. Az 1843–1844-es 
országgyűlés által elfogadott legnagyobb 
horderejű jogszabály azonban a magyar 
nyelv államnyelvvé emeléséről szóló tör-
vény volt. Hamarosan kiderült róla: szá-
mos újabb konfliktus forrása.

Az 1843–1844-es diéta kudarcából 
mindkét fél azt a következtetést vonta 
le, hogy változtatnia kell a taktikáján. 
Az udvar megengedhetetlenek tartotta, 
hogy még egyszer olyan országgyűlésre 
kerüljön sor, ahol az alsótáblán az ellen-
zék van többségben. Mivel az alsótábla 
derékhadát a vármegyék követei adták, 
a kormányzat a törvényhatóságok „meg-
dolgozásában” látta a siker kulcsát. Már 
1844 őszén megkezdődött a hírhedt 
adminisztrátori rendszer kiépítése. A 
vármegyéket vezető főispánok mellett 

tevékenykedő adminisztrátorok nagy 
részét lecserélték, s oda a kormány-
zat szempontjából teljesen megbízható 
embereket ültettek, akik azt a feladatot 
kapták: minden eszközzel érjék el, hogy 
a megyék az országgyűlésre konzervatív 
beállítottságú követeket delegáljanak. 
Az erélyes tiltakozás az ellenzéki olda-
lon, természetesen, nem maradt el. Ám 
a reformpárti politikusok nem maradtak 
meg csupán a tiltakozásoknál. Társasá-
gok, egyesületek születtek, melyeknek 
célja a magyar gazdaság, jelesül az ipar 
fellendítése volt. 1844. október 6-án ala-
kult meg az Országos Védegylet, majd 
a Gyáralapító Társaság. Mindkét intéz-
mény létrehozásában oroszlánrésze volt 
a Pesti Hírlaptól nem sokkal korábban 
eltávolított Kossuth Lajosnak.

*
A politikai élet professzionalizálódását 

jelezte az első politikai pártok és párt-
programok megjelenése. 1846 őszén 
előbb az udvarhoz hű, magukat „fon-
tolva haladóknak” mondó újkonzer-
vatívok alapították meg a Konzervatív 
Pártot, s hozták nyilvánosságra annak 
programját. A reformpártiak válasza 
sem váratott sokáig magára. 1847 már-
ciusában megalakult a főleg liberális 
politikusokat tömörítő Ellenzéki Párt, 
mely programját, az Ellenzéki Nyilatko-
zatot még az év júniusában tette közzé. 
A politikai szempontból egyre jobban 
elszigetelődött Széchenyi István a két 
pártprogram között, 1847 januárjában 
jelentette meg a Politikai programtöre-
dékek című röpiratát, amely a Batthyány 
Lajos és Kossuth Lajos nevével fémjelzett 
liberális ellenzékkel szembeni legélesebb 
támadás volt a gróf részéről.

Ilyen körülmények között nyitotta 
meg 1847. november 12-én V. Ferdinánd 
– az 1844. évi II. törvénycikk értelmében 
immár magyar nyelven – a következő, s 
amit akkor még nem lehetett tudni, egy-
ben utolsó pozsonyi rendi országgyű-
lést. A diétával kapcsolatban a reformok 
hívei nagy elvárásokat fogalmaztak meg, 
hiszen először szerepelt az országgyű-
lésen, és mindjárt Pest, a „vezérvárme-
gye” követeként a reformkor második 
szakaszának legnépszerűbb politikusa, 
Kossuth Lajos. Ami külön pikantériát 
jelentett: a főrendi származású Széche-
nyi István szintén az alsótáblán foglalt 
helyet, Moson vármegye képvisele-
tében – azzal a nem is nagyon titkolt 
szándékkal, hogy megakadályozza nagy 
ellenfele „országrontó” politikájának ér-
vényesülését. A Metternich és köre által n Ülésezik a pozsonyi országgyűlés alsótáblája
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bevezetett adminisztrátori rendszernek 
köszönhetően a korábbi diétáktól 
eltérően az 1847–1848-as országgyűlé-
sen jóval több konzervatív követ foglalt 
helyet az alsótábla üléstermében. Ráadá-
sul az udvar aknamunkájának köszön-
hetően még a reformok mérsékeltebb 
híveit is sikerült egy-egy kérdésben 
eltántorítani a Kossuthék által szor-
galmazott koncepciótól. Így a politikai 
arcvonalak megmerevedtek, az ország-
gyűlésen patthelyzet állt elő. A nagy vá-
rakozásból majdnem hatalmas csalódás 
lett a reformpártiak számára.

A reformok elkötelezett hívei azon-
ban 1848 elején külföldről kaptak várat-
lan segítséget. Európa több országában 
forradalmi helyzet alakult ki. Amikor 
március első napján befutott Pozsonyba 
a győztes párizsi forradalom híre, a ma-
gyar liberális reformellenzék legjobbjai 
számára világossá vált: ütött a cselekvés 
órája. Március 3-án Kossuth Lajos, az 
ellenzék vezérszónoka elmondta híres-
sé vált felirati beszédét a pozsonyi or-
szággyűlés alsótábláján. Ebben részben 
nyíltan, részben burkoltan követelte Ma-
gyarországon a független nemzeti kor-
mány létrehozását, továbbá: a népképvi-
selet, a közös teherviselést és a politikai 
jogegyenlőség bevezetését, majd egy vá-
ratlan és zseniális fordulattal alkotmányt 
követelt a Habsburg Birodalom örökös 
tartományainak. Az alsótáblán most már 
azok is lelkesen megszavazták a javasla-
tot, akik néhány nappal korábban még 
ódzkodtak a „radikális” követelésektől. 
A felsőtábla azonban nem foglalkozott 
a felirattal: a testület a forradalmi hely-
zetben nemet nem mert mondani, igent 
pedig nem akart, ezért halogatta a dön-
tést. Csak Bécs tíz nappal később bekö-
vetkezett, Metternich kancellár bukását 
előidéző forradalma, amelynek kitörésé-
re jelentős hatással volt Kossuth németre 
fordított beszéde is, bírta rá a főrendeket, 
hogy rábólintsanak a felirati javaslatra, 
amelynek némileg radikalizált változatát 
március 15-én egy népes országgyű-
lési delegáció vitte gőzhajóval Bécsbe. 
Ugyanazon a napon, amikor Pest-Budán 
a „márciusi ifjak” győzelemre vitték vér-
telen forradalmukat.

Bécsben a tárgyalódelegáció ügyes 
húzások segítségével – melyekbe 
Kossuthék bevonták a Magyarország 
teljhatalmú helytartójává kinevezett 
Habsburg István nádort is – elérte a 
legfontosabb célkitűzését: V. Ferdinánd 
megbízást adott Batthyány Lajos gróf-
nak a felelős magyar kormány megala-

kítására. Március második felében és 
április első napjaiban az országgyűlés 
székhelyén folytak a kormányalakítást 
célzó tárgyalások – ennek végeredménye 
a kilenctagú, túlnyomórészt a reformkor 
elismert személyiségeiből álló Batthyá-
ny-kormány (soraiban Széchenyivel és 
Kossuthtal) megalakulása lett. Ugyanak-
kor az utolsó rendi országgyűlés megal-
kotta azt a 31 törvényből álló csomagot, 
amely lerakta a modern Magyarország 
alapjait. Április 11-én V. Ferdinánd szen-
tesítette az „áprilisi törvényeket”, ezzel 
törvényesítette a magyar forradalmat.

*
Az addigi magyar sikertörténet azon-

ban hamarosan nem kívánt fordulatot 
vett. A székhelyét Pest-Budára áthe-
lyező kormány, és immár népképvise-
leti országgyűlés számos nehézséggel 
szembesült. Ezek közül a legsúlyosabb a 
nemzetiségi kérdés elmérgesedése volt, 
amely júniusban vérbe borította az or-
szág déli területeit. Az is nyilvánvalóvá 
vált hamarosan, hogy a bécsi udvar en-
gedékenységét márciusban és áprilisban 
csak a kényszer szülte. Amint elcsitultak 
a forradalmi mozgalmak első hullámai, 
amint Bécs úrrá lett a prágai felkelésen, 
amint Radetzky marsall az első megren-
dítő csapást mérte Custozzánál az olasz 
szeparatista mozgalomra, máris előtérbe 
került a magyaroknak tett engedmények 
kérdése. Bécs a magyar kormánytól az 
önálló hadügy, pénzügy és kereskede-
lemügy feladását követelte. Mivel a ma-
gyar vezetés ezt nem volt hajlandó telje-
síteni, súlyos politikai válság keletkezett, 
ami a Batthyány-kormány lemondásá-
val végződött 1848. szeptember 11-én. 
Ugyanezen a napon a már régóta feszült 
magyar–horvát viszony katonai útra 
terelődött. A magyar kormány szerint 
törvénytelenül kinevezett Josip Jellačić 
horvát bán ötvenezer horvát katonával, 
de fekete-sárga császári zászlók alatt át-
lépte a Drávát, és megtámadta Magyar-
országot. A frissen megalakult, Kossuth 
vezette Országos Honvédelmi Bizott-
mány (amely a  Batthyány-kormány le-
mondása okán hamarosan megkapta az 
országgyűléstől a  kormányzati hatáskö-
röket) úrrá lett a  helyzeten: az alakuló-
ban levő honvédsereg 1848. szeptember 
29-én Pákozdnál legyőzte és elvonulásra 
kényszerítette a  horvát bánt. Erre az 
osztrák hadügyminiszter, Latour gróf 
elrendelte az osztrák hadsereg bevetését 
Magyarország ellen. Ezt viszont Bécs ok-
tóber 6-án kitört, harmadik forradalma 
meggátolta. Latour egy lámpavason vé-

n A fiatal Ferenc József, az utód

gezte, V. Ferdinánd udvara pedig a mor-
vaországi Olmützbe menekült. A  bécsi 
forradalmat a  túlerő három hét múlva 
leverte, a  forradalmárok segítségére fel-
vonuló magyar honvédsereget pedig ok-
tóber végén Schwechatnál megfutamí-
tották a császáriak.

Az október 6-án kitört bécsi forrada-
lom elodázta ugyan az osztrák hadsereg 
Magyarországra való betörését, ám az 
továbbra is napirenden maradt. Előbb 
azonban az Olmützben tartózkodó csá-
szári udvarban olyan esemény játszódott 
le, ami nem szokványos az uralkodói di-
nasztiák történetében. A gyengeakaratú, 
döntésképtelen bábfigurát, V. Ferdinán-
dot a Windisch-Grätz  vezette „katona-
párt“ kezdeményezésére 1848. december 
2-án lemondatták a  trónról – helyét 18 
éves unokaöccse, Ferenc Károly és Zsó-
fia Friderika fia, Ferenc József foglalta el. 

Az uralkodóváltás legfőbb oka az volt, 
hogy az egységes birodalomban gondol-
kodó ifjú császár kezét nem kötötte sem-
milyen, a  magyaroknak tett engedmény 
aláírása. Két héttel Ferenc József trónra 
lépése után Windisch-Grätz herceg sere-
gei átlépték Magyarország határait…

*
A  lemondatott V. Ferdinánd, aki 

ugyan ült a trónon, látszólag uralkodott, 
de valójában sohasem kormányzott, 
Prágába költözött, ahol kedvteléseinek 
hódolhatott: trombitálgatott, birtokait 
rendezgette, botanikus kertjében sétál-
gatott. A közéletből teljesen kivonta ma-
gát. A trónról történt eltávolítása után 
még huszonhét évig élt belső száműze-
tésben. 1875-ben hunyt el a cseh fővá-
rosban.

Pelle István      
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„Embert nevelni a legszebb hivatás,
Légy nemes, gazdag lelkű ember,
Hogy emberré tehess másokat
A magad embersége által.“ 

(Móricz Zsigmond)

Diósförgepatony község Szlovákia 
délnyugati részén, a Nagyszombati ke-
rület Dunaszerdahelyi járásában, a járási 
székhelytől 8 km-re nyugatra, a Csal-
lóköz szívében található. Nagyabony, 
Szentmihályfa, Kisfalud és Patonyrét 
településekkel határos. A község ezen a 
néven 1808-ban jött létre Dióspatony és 
Förgepatony községek egyesülésével. A 
legrégebbi írásos emlék 1246-ból szárma-
zik. 

A község első iskolája, mely reformá-
tus felekezeti iskola volt, 1869-ben nyílt 
meg. Az újonnan felépített iskola 1960. 
szeptember 1-jén   nyitotta meg kapuit 
355 tanulóval. Helyet adott a kisfaludi, 
nagyabonyi, kolóniai és réti tanulóknak 
is. Ezt a szerepét a jelenben is betölti. 
1978 szeptemberében átadták az új tor-
natermet, 1989-ben pedig új épületrésszel 
bővült az intézmény. 2002-ben az iskola 
fenntartója a község lett. 

Intézményünk 2012. december 17-től 
a Móricz Zsigmond Alapiskola és Óvoda 
kitüntető nevet viseli. Ekkor került sor a 
névadónk domborművének leleplezé-
sére is, mely a község önkormányzatá-
nak anyagi támogatásával valósult meg. 
A dombormű alkotója Lipcsey György, 
Munkácsy Mihály-díjas szobrász. Kö-
rünkben köszönthettük   dr. Benyovszky 
Krisztián irodalomtörténészt, kritikust, 
a  Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem 
Magyar Nyelv-és Irodalomtudományi In-
tézetének docensét, aki Móricz Zsigmond 
életművének mai olvashatóságáról tartott 
előadást.

Móricz Zsigmond szellemisége, írói 
munkássága olyan kulturális kincs, amely 
nem merülhet feledésbe. Gazdag irodalmi 
és szellemi tevékenységével mindenkor 
hirdette a Kárpát-medencében élő népek 
békés együttélésének fontosságát. Vallo-
mása szerint a gömöri származású Holics 
Jankával kötött házassága művészetére is 
nagy hatással volt. Írói világa új tájjal és 
új hősökkel gazdagodott ezáltal. Műve-
in keresztül becsületre, hűségre tanítja 
a  21. század gyermekeit. Van-e megha-
tóbb tanítás, útravaló, mit édesanya adhat 
gyermekének, melyet az író leghíresebb 
regényében ír: „Légy jó, légy jó kisfiam, 
mindhalálig!“ Művei arra ösztönöznek 
bennünket, pedagógusokat, hogy tanu-

lóinkat neveljük szülőföldjük szeretetére, 
egymás megbecsülésre és elfogadására. 
Tiszteljék az őseiktől örökölt értékeket, 
a termőföldet, a friss falusi levegőt, a ha-
zahívó harangszót…

Méltónak lenni iskolánk nevéhez több 
mint egyfajta létezés: program és kemény 
feladat is egyben. Egy ilyen névvel az is-
kola már nem egyike a  „tizenkettő egy 
tucat” iskoláknak, hanem a Móricz Zsig-
mond Alapiskola és Óvoda. Ha azt sze-
retnénk, hogy ez a különlegesség ne csak 
a  névből fakadjon, akkor különlegeset is 
kell produkálni érte. Iskolánknak köteles-
sége, hogy ezzel jól sáfárkodjon. Legyen 
lámpás, töretlen hittel és elhivatottsággal 
szolgálja az egyszerű embereket, miként 
Móricz Zsigmond tette. 

Mindezek jegyében évente megren-
dezzük a  Móricz Napokat, ennek kere-
tében a  Szivárvány alsó tagozatos és az 
Aranykert felső tagozatos programot. 
Ilyenkor a rendhagyó irodalomórán Ko-
los Virággal és Kolos Rékával, Móricz 
Zsigmond unokáival beszélgethetnek 
tanulóink. Iskolánk és a  régió falvainak 
(Nemeshodos, Nagyabony, Szentmihályfa, 
Egyházgelle, Lég, Dunaszerdahely), ill. 
testvériskolánk (Sokorópátka – Mo.) ta-
nulói Móricz-művekből összeállított játé-
kos irodalmi vetélkedőn mérik össze ere-
jüket, bekapcsolódnak rajzpályázatunkba. 
Évről évre egy-egy mű színpadra állítását 
valósítjuk meg. Eddig színpadra állított 
művek: Légy jó mindhalálig című regény 
musical változatának részlete, a Török és 
a tehenek, A kismalac és a farkasok. 

A személyiség formálása, az egyén is-
mereteinek, készségeinek, képességeinek, 
társas kapcsolatainak fejlesztése mellett 
célunk a névadó műveinek ismertté téte-
le. A kisdiákok az író idejéből származó 
régi tárgyak bemutatásával is készülnek. 
A program részeként kötetlen beszélge-
tésre kerül sor nyugdíjas pedagógus kol-
légáinkkal, ahol felidézzük intézményünk 
régi emlékeit.

 A Móricz Napok – természetesen – 
csak  egy az intézményünk által megvaló-
sított programok közül. Az egész év folya-
mán bekapcsolódunk a  hazai és külföldi 
versenyekbe. Rendszeresen otthont adunk 
a „7mérföldes csizmában heted 7 határon 
át“ – országos mesevetélkedő körzeti 
fordulójának, méltóképpen színvonalas 
műsorral emlékezünk nemzeti eseménye-
inkre, a  regionális nevelésen belül népi 
hagyományainkat ápoljuk, a Diócska nép-
táncegyüttesünk és a  Csiribiri színjátszó 

együttesünk fellépései színesítik kulturális 
életünket, a Föld Napja projektnap szerve-
zésével felhívjuk a figyelmet környezetünk 
és a természet védelmére… vagyis nálunk 
mindig történik valami érdekes!!!

„Én azt hiszem, annál nincs nagyobb 
öröm, mint valakit megtanítani valami-
re, amit nem tud, és nagyobb jótétemény 
sem.“ – vallja tantestületünk az író szava-
ival. Iskolánk vezetősége és pedagógusai 
intézményünk gyermekközpontú, emberi 
értékeket szem előtt tartó, képességeket 
fejlesztő hozzáállással igyekeznek meg-
felelni az elvárásoknak. Hisszük, hogy 
minden gyermekben fellelhető a tehetség, 
csak meg kell találni, ki miben képes sike-
reket elérni.

Diákjaink különféle versenyeken elért 
sikerei örömmel töltenek el bennünket.   
Aktív résztvevői vagyunk a tantárgyi ver-
senyeknek, szavalóversenyeknek, rajz – és 
sportversenyeknek, amelyeken számos 
kitűnő helyezést értünk el.  Az iskola pe-
dagógusai számára fontos a tehetséggon-
dozás, ahol mindenkit képességei szerint 
foglalkoztatnak.

Büszkék vagyunk iskolánk énekkará-
ra, amely rendszeres fellépésekkel gazda-
gítja az iskola és község kulturális életét.   
Szakköri tevékenységünk változatos, ahol 
minden tanuló megtalálhatja a számára 
megfelelőt. Az irodalmi szakkörben ta-
nulóink megismerkednek a magyar és a 
világirodalom gyöngyszemeivel. A tánc 
iránt érdeklődő tanulóink a Diócska nép-
táncegyüttesben különböző tájegységek 
tánckultúrájával ismerkedhetnek meg. Is-
kolánkban a Dunaszerdahelyi Művészeti 
Alapiskola kihelyezett osztálya működik, 
amely lehetőséget nyújt a zene iránt ér-
deklődőknek. 

Büszkék vagyunk iskolánk és óvodánk 
környezetére, amely folyamatosan szé-
pül, így parkosított, fásított területeivel 
nyugodt és egészséges feltételeket biz-
tosít mindazoknak, akik itt tanulnak és 
dolgoznak. A  gyermekek mindennapjait 
nálunk a városi iskolatársaival szemben 
a  szabadban, friss levegőn való rendszeres 
mozgás teszi változatosabbá.

A több évtizedes sportsikerekre visz-
szatekintő iskolánkban a sportolási lehe-
tőségeket a jól felszerelt tornateremben, a 
műfüves sportpályán és a füves udvaron 
biztosítjuk. 

Azt szeretnénk, hogy legyen nagyon 
boldog gyermekkora minden hozzánk 
járó gyereknek! 

Az intézmény gazdag tevékenységéről 
rendszeres tájékoztatást nyújtunk honla-
punkon: moriczai.edupage.org

Fekete Anikó igazgatónő  
és Simon Bianka igazgatóhelyettes

A Móricz Zsigmond Alapiskola 
és Óvoda




