
dl~ldOd~l magyar 

Hd~U'Jl'.dL, haneni szom-
végigolvasva az lehet a 

töltött 

a 

I~tuultl(}: Káort, fl OUnnl17.1W11 

ipr}!/; /5r.lrIl!7bás.· Gim náziumunk tavaly fennállásának 350. 
kor cl Jezsuita rend kezdte CI a rend feloszlatása után 177G-tól a pannon-
halmi bencések vették át az 1945-ig 
ként mLíkiidlitt. A jelenlegi ] 908-ban adták át rendeltetésének. lermÉszetescn ak-
kor az iskula a mostani diáklétszámnak a felével sem rendelkezett. 
Volt olyan tanárunk és diákunk, akikre nagyon büszkék mert nem csak cl 

régiónk súmára, hanem az számára, sót a számára is kiváló embere-
kn adtunk. volc Katona István, vagy Baróti Szabó akinek a m.i gondoz-
luk, nem messze van eltemetve innen. Aztán Kulcsár István, Czuczor Ru-
d()lf~ Cidró Bonif:lc, vagy Halmus Károly: A diákjaink köziitt 
Vlzsef pécsi püspök, vagy Konkoly Miklós, vagy a 
mimIcn magyar ismer, vagy Szinnyei József Vat'y a nevünket adó Selye .1,í.n05, aki világhírLí 
orvos-biológus Voll. Kir,íly Józsefneve azért is különösen jelentős, mert 1817 -ben, megem
lékezvén . iskolájártíl, egy alapítványt tett, egészen 1945-ig mLíködött. 1993-ban 
ezt az alapítványt újraindítottuk. Ttt állt a szobra az iskola kertjében a háború előtt is, dc 
1945 után C;octwald szobrot csináltak belóle. Most a változások után teljesen újonnan 
készírtertük el a szobrát, mert a bronznak közben lába kelt. 

F· Mi tiirtdnt /945 filtÍn? 

! Ff. Ehhez vissza kell menni az 1918-19-es évekre. Amikor felbomlott az Osztrák-Magyar 
Monarchia, mi Csehszlovákiához kerültünk. Akkor a tanterveket természetesen csehszlo
vák tantervekkcl kellett helyettesíteni, de akkor is magyar maradt az iskola, nlinden tantár
gyat magyarul tanítottak, a szluvákot kivéve. Aztán 1938-ban újból a magyarokhoz kerül
tlink, akkor megint a ma6'Yar tanterveket kellett átvenni, és ezek egészen 1945-ig érvény
ben voltak. 1945 után a magyarok és a németek kollektív ítélet szerint clítéltettek a háborús 
magatartásuk miatt és megtosztották őket a csehszlovák Mlampolgárságtól. Gyakorlatilag 
tcildönlútóvá lettek, állampolgárságuk szerint senkihez nem tartoztak. Így természetesen 
minden magyar iskola megszLínt, a miénk is. Itt abban az időben szlovák gimnázium mLíkö
dött, nagyon sok diákunk iele volt kénytelen járni, de csak szlovákul tanulhattale Aztán 

194H-ban volt a kommunista párt hatalomátvétele, ami után annyiban javult a helyzet, 
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ho b')' fókozatosan kezdték megengedni a magyar iskolák működését. 1948-ban kaptuk vissza 

az ~íllampolgárságot is. Eléíször csak egyes magyar osztályok működhettek az alap-iskolák

nál, az általános iskoláknál. Önálló magyar iskolákat 1949-ben engedélyeztek újra. A kii

zépiskolák közül a mi iskolánk kapta meg elséínek a működési engedélyt 1950 szcptembe
rúól. Akkor ugyanúgy, mint a háború eléín, tiszta magyar iskola lettünk újra. Mindjárt 

abban az évben vollak érettségizéík. Ezek ilyen háború miatt "lemaradt" diákok voltak, 

voltak köztük 25-30 évesek is. Mivel mi voltunk az elsó magyar nyelvű gimnázium, a 
csehszlovákiai magyar kultúra bölcséíjének is tekintettek bennünket, hiszen innen nagyon 

sok író és mtívész indult el, akik igen jelentéísek voltak amagyar kisebbség számára. 

F· Hány ilyen jelentős magyar gimnázium van még Szlovákiában? 
I 11: KétfCle típusa van a szlovákiai magyar gimnáziumoknak. Vannak önállóak és vannak 

szlov~ík gimnáziumokkal együtt működók. A diákok létszám ában talán a dunaszerdahelyi 

gim názillm vetekszik vdün k, a többiek mind kisebbek. Az eredményeinket teki ntve viszon t 
minden önteltség nélkül is a legjobbak vab')'Lll1k. Nemcsak a magyar kisebbsége n helül 

tartanak m inket a legjobb iskoLlnak, de egész Szlovákia-szeree, sót Csehszlovákia-szerre is. 

E: JvIinek /cihziJnhető cz? 
IB: Elséísorban annak, ho b')' jól tanítunk, tehAt jó eredményeket tudunk felmutatni. Nyilván

való, hogy jó pedagógus nélkül nincs jó iskola, dc jó diák nélkül sincs jó iskola. A ken{í 

nagyon szorosan összetartozik. Most pl., amikor országszerte csökken a jelentkezéík létsú
ma, n~ílunk ez éppen f(Jrdítva van, egy nagyon dinamikus, fejléídéí szakaszban vab')'Lll1k. Ez 

nagyon jó dolog, de eb')' csomó problémát is hordoz magával, mert pl. helyiség-hiánnyal 
kLiszködünk. De a tanulmányi versenyeken nagyon jók vagyunk és a fi'íiskolákra való bekc

rülésben is. Az egész szlovákiai átlagot megelőzzük, holott a többi magyar iskola el sem éri. 

E Milyen girnnáziurn van a nagyvároso/,ban, Pozsonyban és Kassán? 
! /J: Mind a kettéíhen van alapiskola és gimnázium együtt. Ha a gimnáziumi részét nézzük, 

akkor mindkett{íhen jóval kevesebb a gyerek, és hát színvonalukban sem tudják azt nyújra
ni, amit mi. Mosr pl. egészen fi~iss eredmény, hogya Szép lVIagyar Beszéd kassai versenyén 

al. c!s{í helyezett gyerek a III ienk volt, a második is a mienk volt és a negyedik is. Vagy tavaly 
Blldapesten a nemzetközi történelmi vetélkedéín másodikak lettünk és a matematikai és 
fizikai versenyeken is mindenütt ott vagyunk az dséík között. Vagy pl. az össz-szlovákiai 
tanulmányi verseny clséí 30 diákjából, akiket a döntőbe behívtak, négy a mi diákunk volt, 
és a többi magyar iskolából egy sem volt. 
Ez egy nagyon jó iskola volt m~ír az Osztrák-Magyar Monarchia idején is. Pl. Gidró BoniEí.c 

Erdélyb{íl szárma7.0tt ide, mint bencés szerzetes, dc az ő matematika könyvéből az egész 

Osztrák-Iv'lagyar-Monarchdban tanítottak. Később aztán ó itt igazgató is lett. Ezek az em

berek alapozták meg a mai eredményeinket. Itt minclig volt egy igyekvő szellem, az eléídc

ink többet és többet akartak nyújtani. Mi pedig ennek az intézménynek voltunk ci 

diákjai, tehár ez a szellem szinte ZI vérünkké v~í!t. Meghatározóan jellemzó, itt az iskola 

volt diákjai tanítanak. Mióta én az igazgató, tudatosan is törekszem erre. Volt olyan 

tanár, aki máshonnan jött, és ugyan magyar volt, de ez nem volt a szívében. meg 

nem akartam ezt külön magyarázgatni. A mi diákjaink tudják, hogy ha idej ön nek és itt akarnak 
maradni, akkor itt dolgoZlli kell. öröm az ember számára, ha cl volt diákja, 
mindenben hozzá hasonlóan a dolgokat, szabadidejét feIáldozva a diákokkal, 
iinzetlenül. Ezt nem leher q,'Yik napról a másikra Ennek belül kclllcnni. 

E: Ez ti szoc/alista IS volt? 
l Fl: Akkor is vol tak kitúnó tanárok. Voltak 

w [[a !z a matematikusok, ct fizikusok és a 
szárnf

akiknek 
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a nev~t mindig tls/>te1crrd ej t j lik és nagyon fClnézünk emberek mellett nem 
volt nehé~ Fcln(ini. l'nszc azért akarat kellett hozzá, dc azok a nagyon jó megvoltalc 
1:11án azt lehet mondani, szinten azért akkor nem emelkedtünk ki éln nyi-

talán dinamikusabbak és nekünk sikerült 

Inár a szocialista időszakban is na6'Y0n jó kap-
csolataim voltak nem divatból mentünk ha-
nem a szakmai kapcsolatok miatL lvIi már akkor a Kömal vr""'é'TnW 

voicunk a legjobbak kiizött, ami nem kicsi ha a Fazekast meg a Radnótit nézzük. 
!c-: A szoclafistrl idífIza/::bmz fI mir/tt nem voltak 

I 8: Itt mindig is voltak nemzet-,íllami törekvések, ami Közép-Európ,iban szoldsos. 
Mindcn orsz<Ígban volt beolvasztási törekvés, de minket hála istennek, nem tudtak 
beolvasztani. Ezen túl nem mondható, hogy különösebb konfliktusaink lettek volna. 

F: Olyan Jem uolt, hogy az itt nem tudtak tovább/épni? 

[ 15: Ez mindig probléma volt. Ez ma is probléma. De azt hiszem, hogy sokkal jobb a helyzet, 
III i II t valam i kOL Ami kor pL én itt érettségiztem, szlovákból vajmi keveset tudtam. Erre nem 
is vagyok hüszke, mert a nem-tudásra senki ne legyen büszke. Dc annak ellenére, hogy 
szlovákul nem tudtam, a h,lv<5tclimct nagyon jól megcsináltam, és egy-két év alatt aztán a 
szlovákba is belejön az ember. Ez ma is problémát okoz, de na6'Y0n törekszünk arra, hogya 
gyerekeink megtanul ják a szlovákot, mert ezzel egy szláv nyelvet is megtanul nak, amit na
gyOll fll!ltosnak tarcunk A szlovákot most heti három órában tanítjuk, Ll6'Yanannyiban, 
mint a magyart. Szlovák nyelv és irodalmat tanítunk, ahol elsősorban a kommunikációra 
helyezzük a hangsúlyt, ezért ez a tanterv eltér a szlovák tantervektőL Éppen most írtunk tE,'Y 
orsúgos fClm<5résr, ahol matemaüldból másodikok lettünk, szlovákból pedig megelőztünk 
vagy hatvan szlov<Ík iskoLít, holott a szlovák tantervek szerint voltak a kérdések. 

E· l ')')() uttÍn hogyan IItÍltOZOU meg a helyzet? 
1 H f:n azt hiszem, hogy javult a helyzet annyiban, hogy szabadabban gondolkodhatunk és 

szahadahban fejezhet j ük ki az óhajainkat. Többet csinálhatunk önállóan, hisz önálló jogi sze
mélydz lettünk. Igaz, hogya pénzt limitálva kapjuk, és ez eréíscn korlátozza a lehetőségcinkeL 

h. Mi o!WZZ{/ ri p énzhidnyt? 
J 11: lizek az lskolarendszerck, amelyeket a szocializmusból örököltünk, túlméretezen iskola

rendszcrek voltak, és nem ésszerűen Felépített iskolarendszerek. Így van ez Magyarorsz~ígon 
is, C:sehországban i.1 és Szlovákiában is. Egyébként ezek az iskolarendszerek hasonlítanak 
egyndsra legjobban, hiszen valamennyien a porosz iskolarendszer lllódai. Nem rossz isko
larendszer ez, sok pozitívuma van, csak most már egy kissé túl kell rajta [{-pni. Szóval a 
szisztéma kiizeis volt, dc ezt most ésszerűsíteni kell, és ez bizony nem megy faj dalom-men
lesen" Szerencsére bennünket ez semmilyen téren nem érint, de viszont az iskolaügy egésze 
együtt kapja a pénzt. Nekünk az a problémánk, h06'Y egy rosszul működéí kis iskola ugyan
úgy kapja a pénzt egy oSHályra, mint mi. Ahol 12 tanuló van egy osztályban, ott ugyan
annyi pénzt kapnak, mint mi a 3S tanulóra. Hát ezzel nem vagyunk megelégedve. 
Számunkra az a nagyon jó, h06'Y messziréíl is, Rimaszombatból, Rozsnyóról is idejönnek a 
gyerekek. És nem akármilyenek, mert aki idejön, az szuper gyerele No de ezekhez a gyere
kekhez kitűnó ran,h kell, mert ezekkel nem lehet úgy foglalkozni, hogy na, csináld egyedüL 
Ha l11i a színvonalat tartani akarjuk, akkor itt a tanárnak nagyon keményen kell dolgozni. 

Ic': Hogyan alakult fl nemzetiségi kérdés a rendszerváltás után? 
! 8: TÖI"etlenül múködhcttünk maf,'Yar iskolaként, de azért akkor is voltak ilyen nennct

állcuni pníbúlkozások, főként Mcciar alatL B <Ír, ha úb'Y kellett volna, ő a maf,'Yarokkal is 

kompromisszutllot kötött volna, mert ő egy gátlástalan ember. Ha az hasznot hoz neki, 
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akkor ő az ördöggel is szövetkezik. 6 egy populista, aki ha a nacionalista vonalat kell fújni, 
azt fújja, ha mást kell, akkor mást. Azért kellett a nacionalista vonalat fújnia, mert nem 

talált más koalíciós partnert. Meg aztán a legbutább és legelmaradottabb rétegre politizált, 

amelyik a legkönnyebben befolyásolható. Az itteni szlovákok itt akarnak élni, jól érzik itt 
magukat és velük nagyon jól együtt lehet dolgozni. Egyébként ezeknek a próbálkozásoknak 
mi csak bizonyos vetületeit éreztük itt az iskolában, elsősorban a nyelvtörvénnyel kapcsolat
ban. Volt egy elsó nyelvtörvény 1992-ben, amivel még nem volt probléma. De aztán 1996-
ban, már a csehektéíl való elszakadás után elfogad tak egy újabbat, amely m,h diszkriminatív 
volt a kisebbségekkel szemben. Az alaptörvény kimondta, hogy jogunk van minden hivata
los iratot két nyelvüen írni, tehát pl. a naplóba két nyelven kellett beírnunk az órákat. De 
közben a nyelvtörvény kimondta, hogy a hivatalos okmányokat csak szlovákullehet megír
ni, és tételesen felsorolta ezeket az okmányokat, mint pl. az anyakönyvi kivonat, vagy a 
bizonyítvány. Ebból következett az a faramuci helyzet, hogy a dokumentumokat írhattuk 
magyarul is, de a bizonyítvány csak szlovák lehetett. Aztán erre jött a tiltakozás, ami 
normális. Végül is ez a jogunk 1918 óta megvolt, bár soha nem volt tételesen törvénybe 
foglalva, dc szokásjogi alapon múköclött. Most ezt a szokásjogot vonták meg, és ez ellen 
prorestálwnk mindenféleképpen, mert szerettük volna, ha visszahozzák az eredeti helyze
let. Aztán jött a kormányváltás, és megválroztatták a törvényt, s így él bizonyítványokat is 
két nyelven lehetett írni. 

E· !\1ifycn fiJrmdb!ln protestd/ta/::? 
J B: Többféleképpen. Voltak nyilvános manifesztációk szülók, diákok, tanárok részvételével. 

Eze töhbször megismételtük. Levelet írtunk a minisztériumba. Minden formáe 
igénybeverrünk, am it lehetett. Persze ennek nyomán semmi nem történt, de 1998-ban 
változott a kormány, megváitoztatták a törvényt és visszaállt az eredeti rend. 

t": A egyiittrrdíl::ödtel:: a magyar pdrtoHa/? 
J B: Persze, cgyüttmtíködtünk, de ezt soha nem deklaráltuk és soha nem engedtük be a poli

tikát az iskoLíba, mert ez más magyar iskoláknál komoly konfliktusokkal járt, és ennek 
végzetes következménye lett, mert elfogytak a gyerekek. A szülő nyugalomra váS'Yik, és nem 
küldi olyan intézménybe a gyereket, aholnlÍndig van valami. Én mindig is azt vallottam, 
hogy egy magyar iskolának nem dolga az, hogy a szülőt választásra kényszerítse. A magyar 
szü!éí ragaszkodik az identitásához és a legtöbb itteni magyar ragaszkodik hozzá. De nem 
szabad olyan helyzetet teremteni, hOb'Ya szülö ftljen a maS'Yar iskolától. Nekünk cl szül{í 
bizalm5t kell megszereznünk, és ehhez jó iskolát kell csinálnunk. Nem várhatjuk, hogya 
szidó magyar iskoLíba adja a gyerekét, ha abban az iskolában nem bízik. 

E. Hogjtln érintette ti hefyzetét a csehel::től való elszakadás? 
111: Minden ilyen változást a érdekek Az elszakadás emberek-

nek föllendülést Azok az akik az elszakadás c 

és ott is volt szemét de nem volt rablás. De nálunk a szó szoros értelmében 
kirabolták az Ezt Meciarék csinálták. Ez azt jelenti, az {í embe-
reik és ehhez nlÍndcn feltételt 

F: Fzek' !.:ormmmista jerít/erel, uo/tcz/,? 
J l5. Sok volt kiiziittük az is. Olyanok mentek oda, akik nemcsak a kO!Tl-

mllnisl:d~. lvIcgkaprák a arra, hogy üzemeket mondjuk cl 

valódi érték értékért nem a zsebéböl adta a pénzt, mert nem 
volt neki, mert cSllró volt, hanem erre a célra a }Aeciárék által ellenórzött bankból 
pénzt. jó múszó van nálunk arra, mi történt, az 
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II 

akkor cs{ídöl 
nem tudott csinálni. Ennek az lett az 
vol t az orsúgban, az is külf(ildre került. Ez a nagyon 
most IS II Az elszakadás tehát is és lTlindenhogyan 
rosszul éri ntette Szlovákiát. Mi, ú6'Y hogy a liberális abb gondol-
kozása számunkra a szlovákokkal szemben. Ez is és ebben az új 
hclyzctbm magLl11knak kell a jogainkért küzdeni. Az elszakadás a 
szcmponrjM,ól is kedvezéitlcn volt, men ma egy tanár 50%-kal több 
kap, mint Szlovákiában. És ez a állandóan növekszik. 

I~: /'vi amy i itt i;r;y tanár bérc? 
I B: tanlír át!agbére nálunk 9000 Korona. Mllgyarra átfordítva ez 56 ezer FL Ez a bruttó 

és ehhez jlíru!hamak még a személyi A cseheknél ~ tanárok átlagbére 14 ezer 
cseh Korona, ami kb. olyan 16 ezer szlovák Korona, vagyis ez már 8G ezer Ft. Tehát ott 30 
ezer [lt-tal több egy G1l11ír mint nlílunlc 

F: Hogy t'z mds béreihr:z? 

I /j: Harmad ikok vab'YLll1k hátulról a rangsorban, tehát nálunk a tanárok nagyon gyengén keres
nek. I'róblÍlk07:nak kicgészÍccni II pénzt óraadással, egyebekkel, de nagyon nehezen élnek 

F: II lJrllmniért az islw!cihan? 

I H Elvileg az iskola ingyenes, a könyveket is ingyen kapják. Ezt én nem tartom jónak, mert 
kevéshé hecslilik meg. Ez. még él szocialista gondolkodás. Mab'Yarországon a közgondolko
dás m:u piacibh szdlcmű, mint nálunk, és még ott is mennyi nlindcn nem úgy megy, ahogy 
kellene. Ez nálunk még rosszabb, mi még egy utó-szocializmusban élünk 

F: iVlú!!! /)(171 ez ri !emamdds? 

! li: A rendszerváltás lItJll nálunk is II jobboldali er{ík kerültek hatalotTlr~L Ezek elkezdték a 
saját rdéJrmjailcll. Nálunk jobboldalibb volt a korm~lny mint Magyarországon, és radikáli
sabbak voltak a rc!rHmok Csakhogy míg Magyarországoll 1989-re m~ír lejátszódott a kis
privatizlíció, ncílunk semmi ilyesmi nem voll. Nálunk 90 után kezdlídött el a kis-privlltiú
ció. Fz nagyon nehezen ment, bele is hukott II kormány már 1992-bcl1. Nem tudták végre
hajtani a rdcJr1l1jaikat, I'elemás maradt a helyzet. Ezután jött az elválás a csehektlíl és közben 
II J'vkci~u-kmllllíny, amelyik már eleve II rablás irányába ment, és ezt mindenki nagyon jól 
Lítta. Ez mind annyi problémát okozott, hogy mi jócskán lemaradtunk a piacgazdasággaL 
SzloVlíkiáhan csak fokozatosan érett be az a gondolat, hogy líket le kell váltani, ami nem 
volt könnyű. Egyébként a mostani kormánykoalíció öt párt ja is civakodik, de ennek ellené
re II lakOSSlíg 70'Yr,-a nem akarja Meciart. Dc viszont a 30%-a mellette van. f:s ezek az 
icl{íscbbek, II nyugdíjasok. Szerencsére most a magyarokat tisztelik, de ez nem természetes, 
ezt ki kell érdemelni. Az emben csak akkor becsülik, ha van miért becsülni. 

E: Itt Komdromban fl sZ[OlJcíl, 

! B: A szlov~ík gimnázium színvonala nem éri el a miénket, de nagyon jó viszonyban vagyunk, 
közös éttermünk van. Mindig, minden konfliktus nélkül megvoltunk velük Viszont az rí 
fej lódési tcndenciáj uk Iddé megy; kevesebb osztályt nyitnak. Mi most öt osztályt nyitunk, éík 
meg h~írmaL Én ennek llem örülök, mert nekem az a fontos, hogy mi legyünk jók, és nem az, 
hogy 6k milyenek. A minéíségé a jövlí, tehát akkor van jövőnk ha jók vagyunk Egyébként 
nem ITlllndhatom, hOb'Y a szlovák iskolákkal kivétekznek, iiyen még Meciar idején sem volL 

Mindannyiunkat e6'Ylórmán érint a pénzhiány és most az átalakítási szándék 
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}:": Milyen l,észúLnek? 
J B: Rájöttek arra, 11Ob'Y a jelenlegi rendszerre bármennyi pénzt rákölthetnek, ez olyan, mint 

egy feneketlen zsák. Ezért ezeket a reformokat végre kell hajtani az alapiskoláknál is és a 
középiskoláknál is. Ésszerlísíteni kell a szakokat és az osztályokat a piac igényeinek megfde
löen. Az alapiskoláknál al. a probléma, hogy kicsik al. iskolák és összevontan tanÍlanak. A 
szakmunkásképzók némelyikében pedig olyan szakmákat tanítanak, amelyekre már nincs 

Folytatják az oktatást, mert alTa van tanár, és a tanárnak munkát kell biztosítani, 
de hOb'Y a gyerek utána az utcára kerül, azzal már nem tör{íclik senki. A gimnáziumokat 
criísítcni szeretnék, amostalli 20%-ról 30% fölé szerernék vinni a gimnáziumban rovábbta-

nuló populációt. 'lLldniillik a részúöl már most hogy az ~íltaLí.nos 
bíró középszinrlí embereket nagyon keresik, aztán majd éík ezeket betanít ják. Sokkal könnyebh 

egy olyan fiatal embert betanítani, aki nálunk megtanulja a magyart, megtanulja a sz]ovákot, 
tudja ;l kornputerr kezdni, és még idegen is wd. A statisztikák azt mutatják, hogy 
eI.eknek a gyerekeknek sokkal jobb az lehetöségük, mint akik szakkö-
zépiskol;íkból vab'Y tanonc-incézetekból jönnek ki. Egy csomó olyan iskola van nálunk, f{)leg 
szakrnlll1ldsképzó, m;ír túlméretezett. Ahol gyerekkel osztályok rnú-

és cl pénz ugyanlrb'Y elmegy. Ez több tízmillió koronát évente. 
h;: tijrténi/c ilZ 

! 13: Megkapjuk a fenntartási költséget, amely eb'Yáltalán nem fele! meg a gazdaságossági szem-
pOl1tokrd" és emellett kapjuk a pedagógusok bérét. A fenntanáshoz eszközökre 
()lv;ll1 kevés pénzt kapunk, hOb'Y ha nem tudnánk szponzoroktól szerezn!, 
wllk sem lenne, és nem volna íröszerszámunk. A béreket biztosítani kell, mert ugye azt él 

kimondja. 
h. Mitíí[ jiigf!. fi jJr:dagrJguJlJIc !Jérc? 
IB· NJlunk is van t:tbIázat, ami hogy milyen szolg~ílari 

id{ívcl kinek mennyi Emellett vannak pótlékok, ftiggeni kelle-
ne a tcljcsítményrlíl. Ez mindig szubjektív, dc azért lehet optimalizálni. Nálunk ez úgy van, 
hOb'Y kiiziisen clr()gadott kritériumokat ki, amelyeket jóváhagyott a tantestület, 
és ennek ~dapjJn döntünk. Ez nagyonjól megy. T:waly pl. erre a célra az összes bérnek a 
1 S'/íl-át kapt;l meg az iskola, Aztán a teljesítménye alapján volt, aki 40%-ot kapott és volt, 
aki semmit. Ez nagyot lendített a teljesítmény-bér páni vagyole Aki jól 
Llllít, az kapj()n alGÍr háromszor is kimondtam, hogy szerintem a teljesít-

Amikor tudták, hogy kit választanak. 
F· flZ igazgfltút) Ki tesz az igazgató ,·u·w"'I".,jw~ 
I 8: Annyihan, hogy j;lvaslatot tehet a tantestület az igazgató és akkor a kcrülcr 

kinevezi. Nilunk a kerület nagyobb mint Magyarországon egy megyc. 
háro ITI A kerületi hivatalnál van egy 

Il1111lSZrérlllm mim a része. Ezért nekünk a fiínökiink 
nem a!. oktatási miniszter, hanem a belügyminiszter. Ezen szeretnénk most változtatni, merr 
az iskolaügyi n1Ínisztérium esetében a pénzek útja csak áttekinthetóbb. Ha az állam-
Igazgatc1son megy az iskolai jut máshova is. 
J\z az iskola-ranács [esz Ez di;íkokbcíl, szül6khéíl, 
v~íl"Osi képviscl{íkbiíl áll. Az alapiskoláknál is működik ilyen tanács, ezek most alakultak meg 
Újh{ll. I\z iskola-tan6.csnak és a kcrüictnek az egyeztetn! aml cgy 

nagyDn jó dolog. J\ilindcnképpen kompromisszumot kell kötni. Végül is ez a dem()kr:.ícia. 
F 1\1 iri ta fZt f./Z is Iw Ut) 

J H· 1:,lL)! -ról, de mcü több. mint 30 éve itt tanítole 



F· /'vf iért nem lat mtÍr t/í/bb 

l 8: Elslísorban azért, mert a szocializmusban nem voltam 
ltc 

F· Lr:galribbis ! 985 után. 

I li: Ném, lllindig. 

azért liberálisabbak voltak a 

lakik a rokonaim része, mert 
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az 

tcst-
VlTCIl telepítették ki, a kizavart németek Úgyhogy jól ér<éékdlcl11 cl kLi-
liinbséget, ott nlindig libcr~ílisabb voJe a helyzet. Nálunk ez olyan mértékig ment, hogy 
ci pé,)'. nem lehelen iin:d!ó. Nemhob'Y üzlete nem lehetecc, egy bódéja nem lehetcet 
Nem javÍeh~1tott oethon cipéít, ha azért pénzt hJgadott el. Úgyhogy CI. nálunk sziirnyü volt. 

19Sh-tól kezdvc minden téren jobb volt a helyzet. 
1" /99/-ben nyugdíJba ment az elú'zíf igazgató? 

l 8. Nem Illent nyugdíjba, fiatalabb mint én, azóta is itt tanít. Akkor engem javasoltak egy-
hangúlag, és én lellem az . dc nagyon jó az eWzéí kollegával. 

jó szakem her. Nem kizárt dolog, hogy őneki lesz esélye utánam az igazgatói szék-
núr nem ITtaradole 

/;': Hány éurc szríl az . !úru:UCZf,'? 

T H !tc nincsenek évek. A négy év lenne és aki jól 
lehetne t<lY~íbb is, mert azért egy jó menedzser nem esik le minden nap a Eí.ról. Dc én lassan 
már nyugdíjba késúiliik. 

F. lvii/wI' /!'íZ f{ kihJct/uz(! igazgató utÍlmzttÍs? 
l H Majd ha az iskola-tanács látja jónak. 
/;',. ,)'zcrcti ezt fl rmm!aÍ/? 

! H· nagyon s/.erctem a szakmánut. Matematika-fizika szakos vagyok, és nekem ez hob-
him. Nagyon szeretek taníuni, de viszont menedzseri vénám is van. Jclcnkg cgy isko-
lalgazgatl'll1ak mcnedzsernek és nagyon jól pedagógusnak is kell lenni Nem felelne 
Illcg egy kívülréíl aki nem érti a problémájjx. Dc az scm felel-
ne Illeg, ha valaki nagyon jó de nincsenek menedzseri képességei. Az dyen CI1l-

huckct illa tIl~ír kclknc. l\1a már az iskolaigazgatásnak csak a kisebb része pedagó-
gia, é, nagyoll n;lgy része él eléítercmtésc. 

l:. r'z 1111/ le/mt fl 
J Ji. Nekünk pl. egy sómÍtógépünk sincs ~ílIarni pénzblíl. Tehár ezt ll1~lsh()nl1an kell 

40 gépünk van. de olyanok, amelyekkel nlÍnden minden 
i. i\ s/.ámídslcchnika be van osztva tantárgynak, déludnonként pc

III Líkiidnek a kiiriik. Van inf(JI'matika-kör, programoz;ís-kiir. Nálllnk 
van, nemcsak déleléítt tanítllnk. A az, hogy mindenre meUékes 

ke·11 s/Hcmi, mert c nélkül nem mCiködne az iskola. 

kaptunk tíz VOll diákunk, aki most Ame-
kc'rdczte, hOb'Y érdekelne-c ez a megolcL1s. IV\ondt:lm, 

!'l'!\/L, ezek persze haszn;íl t lk 
lz, és nekünk nagyon Pel'S'!C ez bonyolult volt. men 

IlLír irthon vannak, dc intézzük. Al a kírt értéke l ()O 
[c,rillui\,L kO[,()Lla, dc e'Lu:! cl kell Cutkosni POllcilLluíl PiLítmig. A/.cln v;lI1nak mSs [l)[-

[,i",k' :1 Phare fogunk jclcntósebb lopni. 

u.n 
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része, hogy jó kapcsolatokat kell tartani, millió emberrel kell leülni beszélgetni, és meg kell 

taLílni azokat a f(lfmákat, hogy cudják az iskolát segíteni. Mert ha én eb'Yszerüen pénzt 

kérek téílc, akkor nem ad, mert pénzt nemigen szeret senki kiadni. De ha én mcggyózöm {ít 

arról, hogy ha te az iskolának adsz öt számítógépct, vagy besegítesz valamibe, akkor ezt 

leírhatod az aclódból, akkor ebbe mindenki belemegy Vagy amikor asportpályát felújíwt

tuk, pl. akkor semmiféle pénz nem ment át a kezünkön, mégis külsó scgítségbéíl történt a 

munka nagy része. Persze van alapítványa is az iskolának, de oda jóval kevesebb pénz folyik 

he, mint amennyit "természetben" kapunk. 

F: lv/ennyi időt tblt mne/, a megszeruezésévef? 

/ B: Nekem ez nem okoz nehézséget, örömmel csinálom, és ezért könnylínek is tlínik, de 

nagyon sok idóm és energi~ím Ehhez még hozzátartozik, hogy nagyon szerteágazó 

külllilcli kapcsolataink vannak. Mab'Yarorsúggal mindig nagyon jó kapcsolataink voltale 

Nagyon jó a kapcsolatunk a komárom i Jókai gimnáziummal, ami adott földrajzilag, de még 

közelebbi együttmLíködésbcn vagyunk a tatai Eötvös gimnázium mal és a gyéíri Révai gim

IlClziummaL J\zr,ín nyugat fdé Németországgal, Olaszországgal, Finnországgal vannak na

gyoll jó kapcsolataink. Most pL a Szokratesz programon belül a németekkel és az olaszokkal 

dolgoztunk ki Cb'Y közös programot. 

F: tflgIJZato/, mííkiidnek az iskolában? 
J B: Van matematika-rlzika osztályunk, nyelvi tagozatunk és van álcalános tagozat. Most sze

retnénk majd kérni a számít~ístechnikai tagozat engedélyezését, amit ugyan nagyon jó Szlll

rCll tanítunk, de még nem tagozaton. 

f:': Ez! lú m,e,l:'ddyezi? 
J H A minisztérium engedélyezi és a [ovábbi felügyeletet a kerületi központ látja el. 

F Mit (l fé/ügydet? 
I lJ: A kerületnél van egy módszertani osztály, tehát módszertanilag tanácsokat adnak, és 

létezik az impekciós központ is. Onnan kijönnek, megnézik az órákat, teszteket iramak és 

véleményt mondanak. Aztán van, amikor az iskola gazdálkodását vizsgálják, ami a gimná

ziumokn;Í1 nagyon men ltb'Ysem tuchmk gazdálkodni, mert nincs pénzünk. Mi 

ncm év elején kapjuk meg az egész évi pénzt, hanem a központi költségvetés merítésének 

függvényében. Általában nem kapunk annyi pénzt sem, hogy minden számJánkat ki tud
n~lnk fizetni. És akkor torlódik cléíttünk az adósság. Aztán a kifIzetetlen számlákat bcküld

Jlik és ök kifizetik. De ez nem jó a súmunkra, mert mi takarékoskodunk, és kevés a kifIze

tetlen sz~ímlánk, de vannak, akik rengeteg számLít beküldenek, és azt ugyanúgy kifIzetik. 

F: A sz/danai ú/co!dk job!; tmyagi varmaÍ?? 

l H Nekik van iehctóségük amelyek 

dig lehet csin~í1íli. Ezeket él l1111nkákat a gycrckckkcl és aztán 
piana viszik Vagy pL vaiamclyik politikus házán dolgoznak valamit. Ebből tudnak bizo-

nyos pénzeket szerezni, és ez a h'U·,Ud.''',~' 

F. "zr/krnai i.rko!dk vannak itt KomtÍromban? 

azdn meúígazdasági A gépipari teljesen 

dc most isten mi lesz a akkor fclmerlil, hObI ml 

kérdések. Rctrcntó gyorsan változik mindcn.f\zGÍn van 
két szakmullkásképzlí imézet, az 

E: Eze!:: l:i}zi}tt is ]Jein magyar 
a másik inkább 

I B: Ezekhen magyar oszdlyok vat1l1alc Ha egy magyar 

tanulni, akkor tanulhat. 
lnagyar akar 



VALÖS;\G 351 

I.: e II cgy I ""' ifi I 1/ r,' m. 

! Jr E!,ekben az islwLtkban nagyon cl létszámok, 0-5 gyerek kell hozzá, Nekünkez 

mint egy nagy És akkor engem 
n)~lr nen1 hogy ez rnagyar 

L': f{iiliim)s, hogy egy /úni/!{imsban hogy tud mlfködni 

J 15: mondom, h06'Y e~en változtatn i kellene, elég volna az 

/ /!. Mos[ G()() diákunk van, Nálunk if évvel adótt kezdódött a 8 éves cl 9 évesre 

,'aló :ltmenet, dc nelll volr jól dókészítve, váltott ki él szüWkben, Részben ennek 

,'olt kiisziillherií, hogya v:1rosból nagyon sok diákot a szülók vittek, át gim-

nhiumha, Ezt a a két év alatt hat osztálynyi érte. Ez els6sorban él magyar 

llszt:1lyokat és a magyar iskolákat sújtja, Minket ez szerencsére nem érintett 

mert n:íllll1k ezt a hiányt a r:1voli helyekról gyerekek pótolták, dc minden más iskoLít 
nagyon érintcct. Ezek a gyerekek úgy vannak, hogy ők ide már nem tudnak 
visszajönni. 'lLldniillik in a szlovák nyelv örökké hiányozni fog nekile Ök az itteni piacba 

már nem tudnak beilleszkedni, mnt nem tanulnak meg szlovákul. Itt a mi vidékünkön 'l 

gyerek a kii'lépiskoLíban tanulja meg a szlovák nyelvet. Általános iskolában is tanul, e!s{í 
oszr:ílytcíl kezdve, dc nem tanulja meg, l';lert ha <J,-ben tud is valahogy, ha dmCi,,')' Magya
rországl'a középiskolába, biztos, hogy elfelejti, mert nem használja. É,s ha llt,ína 
ide, II e III tud boldogulni, 

volt irt nálam két magyar vállalkozó is, hogy gyereket ajánljak nekik, dc mondták, 

hogy fCltétlenül olyat, aki tud szlovákuL Nekik nem kell olyan, akik csak ma6'Yarul tud, 
Illcg angoluL f:s ez természetes. Mert ha én az itteni piacból részesedni akarok, akkor ehhez 

alkalmazkodni kell. Ha ehhez nem alkalmazkodom, akkor a nacionalista szlovák örülhet, 

hogy a hülye magyar nem tud megélni, Ebben az "átiratkozási" divatban benne voltak a 

S!. Li lók is, meg az is, hOb'Y Mab'Yarországon az iskoláknak létszám-gondjaik vaD

nak, A fClvidéki gyerekekre ráadásul még dotációt is kaptak, persze hogy jól jött nekik, De 

abhan nLÍr nem gondolkodnak, hogya szerencsétlen gyerek ide már nem tud visszajönni, 
rclL'tt s'l,ánlllnkra veszteségnek számít. Mert elvileg mindegy volna, hogy ki ho! tanul, de ha 
mi a sl.ül{ífcildünkct nem akarjuk feladni, akkor nekünk ez nem mindegy Mert a szüléíföl
dli nkiin mcggyökerezni csak akkor tudunk, hogyha tudunk az itteni közegben létezni, Eh-
hez pedig a s'llov:ík ugyanúgy h07:órartozik, mine Erdélyben a román, Ha mi ezeket ;1 

Il1cgrarllllJLlk, akkor ncivekszik az értékünk, 

F L'zc:/.: ri Ilfl/'Imttl 111agyaronztÍKm islwUha? 
f ll: V'lll aki napollta és vall aki kollégiumban lakik. De nekünk ez komoly c's 

\';\11 olyan iskoL!, amelyik nem is wd m~ír talpra állni emiatt, Mert ha egyszer Iccsiikkcn egy 
iskoL, létsJ,íma, akkor nem könnyG újból felfejlcszteni. Az, hogy mi most jó fej léí dési sza

kaszh:m allnak kÖSzÖllhetií, hogy nagyon távoli régiókból is magunkhoz tudjuk 

vom:mi ;) gycrekcket, mert az eredményeink értünk beszélnclc A nyelvekben is Ot[ va6'Yunk 

az és angolból, németh61, szlovákból versenyeket nyerünk, Ez nem 

kiinll)'lí dolog, mert {ík négy órával több idóben tanulják az idegen nyelveket, mert mi 

Inat-':yarr t:í1llll11nk ahelyett. Aztán van egy szenzációs irodalmi színpadunk, ami tíz éve 
IT\líkliclik, il rendcz.ií az itteni Jókai színház igazgatója, aki volt diákunk, Ez egy szenóciós 
kis c"l[)ai, ,)()·-SIJ Ii'ís dal'clhokat adunk dó, Persze ahova elmegyünk szerepelni, onnan ut,í
il:l minden ide abr Jönni wvihbralllllni, Ivkss/.iréíl eljönnek ide a legjobb ranulök, 

:lklkll{íl azc:ín lehel pruhi;ílni, 
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F· Hogy /urlithet ide be egy gyere/c? 
r /3: Fiilvételik vannak és ehhez kricértutTlOk vannak kidolgozva. A felvételi kötelezectsége alól 

mCl1tesúlnck azok a kitúnó ranulók, akik a járást tanulmányi versenyek elsó öt helyén vé

geznck. Így bckcrülmtnden évben kb. 15 tamdó, bárcsak több kerülne be, de ebből nincs 

töbh. A tiibbit aztán pol1tozzuk a felvétclin. A matematika a döntő, abból 50 pontot kap

nak, m:lgyarhól 30-ac, szlovákból20-at, a tesztek alapján. Tehát három tantárgyból felvéte
I iznek. A pontszám cgyenlósége esctén a matematika dönt. lLldniillik mi statisnildval tud
Jllk bizonyítani, hogya legjobb matematikai eredményt produkálókbóllesznek a legjobb 

nyelvészek és a legjobb magyarosok is. 
E: Hdny sztÍzafr:luít veszi/é jf! a jelentlcező/mek? 

Kiirülbelül a kétharmacHt. De itt már van e6'Y e1ózetcs szürés. 'ludniillik a jiivéí évi felvétcli

z{íkrfíl kerületi szinten felmérik, hogy hova szeretnének menni, és minden alapiskolának 

mcgküldik, hogy melyik középiskolába mennyi lesz a jelentkező. Tehát a 6'Yerek e[{írc fdmér

heri, hogy van-c a bcjucísra vab'Y nincs. Ebben az évben ilyen alapon cl mi iskolánkból 

J11,ír eleve ,ítmcnt máshova kb. SO gyerek. Úgyhogy akik hozúnk jelentkeznek, azok már 

majdnem mind tiszta jelesek, és cbb{)1 válasnjuk ki a jelentkezéík kétharmadát. Ez hála isten

nek, nagyon jö helyzet, dc ezt rajtunk kívül csak nagyon kevesen engedhetik meg maguknak. 

F: Mc/.;/zorr/ szerepe /iCIn ebhen anrulk, hogy ez egy magyar is/wla? 
l B: Nézze. ha én itt Szlovákiában tudom, hogya fazekas, az Fazekas, akkor itt is tudj,ík, hogy 

a Selye az a Selye. ()da érdemes gyereket adni, mert ha van ott mindent ki 
tudnak bel{ílc hozni. A szüJ(ík és a társadalom bizaImán múlik minden. minden 

szül{í aZ[ szeretné, hogya gyereke él legtöbbet elérje. Mi az eredményeinkkel, a feJlépésünk
kel és az áltaLinos IlOzúálLíSltllkkal gy{ízzük meg az embereket arról, hogy ez egy jó iskola. 
lvli nem j,írjuk a vidéket, hogy toborOZZllk a gyerekeke r. Nekünk nem kell ezt csin,ílni. 

Van Ink olyan iskohk, ahonnan járják Szlovákiát, és sem tudnak cgy osztálynyi 

gycrdzet összehozn i. 
/;': lvfin mérhdűl: tlZ is/w!fl 
1 B: Els{ísorban a f{íiskoLíkra való bejutáso!1, mert ez cl cél. A fOiskolára való bejutás nálunk 

jóval magasabb, mint a szlovákiai ~ítlag. A szlovákiai átlag a gimnáziullloknál 50% körül 

van. Nekünk viszon t van olyan évfolyamunk, amikor 9ü')1J fölött Nem egy olyan 

oszt:ílyunk van, arndyikból minden fóiskolát vagy egyetemet végzett, és sokan ta· 
mtluk küHddiin, nyugaron is, Amerikában is. Csehországba, is nagyon soÍCtn 

mennek. A most végzós 120 gycrckckból laLín 5-G nem akar joisk()l~íra menni. Persze: van 

amikor ez csak másodszorra vagy harmadszorra sikerül. Van olyan évfólyam, ahonnan a 

jclcnrkczfík kiizül l-2 kivétellel mindenki bekc:rült, és nem is akárhova. Twaly pl. P07.SllIlY

ha a közgazdasági ra a 30 jclcntkez6 közli! mind bekc:rülr. Pedig ott (Í-S-szoros 
tLdjelcntkezés volt, és szlovákul lzc:llctt ct fclvételir írni. 

1=': Az t;~yetemcn na/é sZ!IJ1Jd/zu! temu/hatnak? 

r JJ: kivéve, ha magjar tanárnak mennek. De Nyitrán magyarul is tanulllatnak más 
s'l.akokoll i.l. Jelcnc{ís súmú c1iákul1k kerül oda is. 

E: Meldwm fl cmlddokhr}! származó/e 

! Fi Meg kell 

cl üldözték. Nagyon sokan ~\tmentek 

kan elmentek külföldre is. A papokon kívül itt nem maradt tanítöböl is igen nagy 
hiány volt. Ezeket ügy kellett a tanítókat gyorstalpaló kurzusokon 

ki. J\ szÍnvcmaluk nem volt nagy, dc azért müködtck él magyar iskolák, és fokozatosan 
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c:gyrc több di:ík bogy a 
Jelcntös a második tebát akiknek apjuk-anyjuk is 
Jából azt khcr mondani, hogya volt diákunknak a 
Dc azért ma is bluról a többség. ugye akik faluról azok az iskolában 
a s:dovákor, otthon nem hallanak szlovák szót. akkor nekünk az 
oda 6ket, hogya fclvételit meg csinálni szlovákul. 

.E. tantervel, szerint tanulnak a a mafJ'ar iskolákban? 
f H· Az :ldott tantárgyakhoz a azonos tantervek vannak. Az óratervünk valamivel 

töhb, mert nekünk ott van a magyar is, és az plusz három óra hetente. Ez nagyon 
komoly mennyiség, mert G-7 órát jelent naponta. Tehát központi tantervek vannak, ame
lyelznek mi a 30(!1,-át válroztathatjuk minden tantáqj'Ybó! a megfeleléí
cn. Most dolgozz:lk ki a Nemzeti Alaptantervet, ami majd világosan kimondja, hogy mi az, 
amit meg kell követelni. A tankönyvellátást az állam biztosítja, viszont már léteznek alter
natÍv tankönyvek, eze a diáknak magának kell megvennie, de az állam ehhez is hozzájárul. 

E is haszndlnak? 
[lJ: Persze, mindig is használtunk. A matematikai példatárat mi már a szocialista idéíkben is 

Pesten vettük meg a diákoknak. Nekünk megvan az alap-tankönyv ellátásunk, a magyar 
tankönyveket inkább béívítésként hozzuk. 

F- Jelen/eg mint maf!Jhlr is/clJ/aigazgcltlÍnak, mil, a legsúlyosabb gondjai? 
1!3: E!s{í helyre tenném a gazdasági problémákat. És ezalatt nemcsak a mindennapi kiacLíso

kat értem, hanClTl a tanárok béreit, a segédeszközöket, és az iskola épületének állagát is. Ez 
pl. annyira leromlott, hogy az kétségbeejtéí. Ez jellemzlí egész Szlovákiára. Ha most ezeket 
az iskolákat egyszerre rendbe kellene hozni, én nem is tudom, mi lenne. Most már azon a 
haláron vannak, h06'Y szinte veszélyesek ezek az épületek. A többi problémát én olyannak 
[artom, amit meg Fog kelleni oldani, az ország egészén belül. 

F· J\1iben uíÍrndrwk több segíts~r::et MagyarorszdgtrJf? 
l B Mi m:ír eddig is sok segítséget kaptunk. Pl. az Illyés Alapítványon keresztül szereztük 111l:g 

az cls{í számítógépeket. Ez Et,'Y oszt:llynyi gép volt, amivel meg tudtuk kezdeni a rendszeres 
képzést. Azóta m,ü újabb két sz,ünítógép-termünk van, oda már m:lshonn:m szereztünk 

gépeket. Dc cz akkor nagyon nagy segítség volt. E6'Yébként bárhova megyek Magyarorszá
gon, pl. a módszertani kéi7.pontokba, nagyon készségesen segítenek. Én elsósorban szakmai 
segítséget várok, és úgy érzem, h06'Y ez teljes mértékben megvan. A magyarországi iskolák
kal való kapcsolataink is nagyon termékenyek, úgy érzem, kölcsönösen. Az lenne jó, ha ez 

így maradn:!, ahogy van. 

(Az interjút Liskó Jlona /cészítette) 

"Én saját magam nál akarok itthon lenni" 
Lászlófty Pál, a csíkszeredai Márton Áron Gimnázium igazgató
ja, a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége elnöke 

f;ducatio: Mi/air alclpítoud/, {IZ is/wldt, és alapítása dta milyen fim/::ciríkat látott ef? 
LdszÜiffY Pdf: Az iskola ismereteim szerint már 400 éves. Állítólag Rómában található él vati

káni Icvélt:írhan erréíl egy dokumentum. Dr. Mészáros István, magyar kutató professzor 
kiinyvc szerint is bizonyítható, hogy az iskola több mint 350 éves múltra tekint vissza. A 

l;erenc-rendi szerzetesrend volt az iskola alapítója, és az iskola Katolihls Főgimnázium volt 




