
ÖWen é ves a budapesti szlovák iskola
Ré szletek a DOMOVINA, Szlovdk Magazin 2000/24. számáb I

A DOMOVINA, a Maqyar Televí zió szlovák ntlelví  magazinja önálló m sorral jelenthezett a szlov k iskola 1eles jubileuma alkal-
mábóL Az adds riplrtere - Karola Klauszová é s Katarina KiráIuOvá - ré qebben az inté zmónu didkja volt. P,z alibbiakban - a for,
gatóköngvekhu hasonló mód,on - ré szletehet közlünk a ryáron sugárzott m sorb l-

Jó napot kí vánunk! Önök a Magyar Televí zió szlovák
nyelv  m sorát látiák. Mai magazinunkkal a budapesti
szlovák iskola megalakulásának 50, é vfordulója aikal-
mából rendezett ünnepsé gr l jelentkezünk, Minden ün-
nepi piilanat egy kicsit szomorú  is, hiszen a ré gmú lt
id ket idé zzük vissza. Ez alkalommal Böhm Ezsé bet ta-
nárn re emlé kezzünk, aki a szlovák iskola egyik alapí tó
pedagógusa volt, Diák|ait sajátiaiké nt Szerette- Nagyon
Várta a mai találkozót, de sainos már nem lehet itt Ve-
iünk, ]án Fuzik é S Kjss Róbert archí vumunkban  rzött
riportia azonban segí t fe|idé zni alakját,

Böhm Erzsé bet portré

- Amihor hosszú  é vek után ú ira taláIftOztunk, emlí tette, hogt1

nagqon ré gen nem beszólt szlovákul.

- lgen tizenöt é ve nem szóIaltam meg szlovákul,
Nagyon ritkán van alkaimam a nyelvet használni,

- ön mór abban az idóben is, amikor áttelepült, pedaqóqus

volt.

- Igen, l940-ben szereztem diplomát, utána ké t
é vig nem dolgoztam- Csak '43-ban kezdtem taní tani,

- A,bban az id en háború  volt,. .

- igen. Nehé z id ket é ltünk akkor, hiszen sorra bo,
csátottak el az állásunkból, É desapámat é s a n vé re-
met js, Nem volt mib l megé lnünk- Í gy hát l947-ben
áttelepültünk Magyarországra, ltt kaptam állást, Pi]is-
szántón, Abban az id ben az oktatás nvelve a magyar
vo]t, de a gyerekek szlovákul is tanultak, i 95 l -ben ke-
rültem át a budapesti szlovák iskolába, Számomra na-
gyon kedvesek azok az é vek, Sok családot a mai napig
ismerek, Szé p, de nehé z é veket é ltünk, Az isko]a akko-
ri pedagógusainak nagy ré sze Szlovákiából jött,

Tdbbsé qüh magaar nemzetisé g  vllt.

- Magyarok voltak, de szlovákul oktatták a gyereke-
ket. En kezdetben taní tón ké nt dolgoztam, 19r4-ben
elvé geztem a f iskolán a szlovák szakot, de ú gy dön-
töttem, hogy továbbra is a kicsikkei maradok.

- Né ha í elenthezneh a haldani diákok? Elófordul, hoqu í el-
hí viák vaqa (rnaft önneh?

- Igen, a mai napig levelezem a gyerekekke1,

- Nok a gqerehek azóLa í eln tteh, családjuft van - . .

- Számomra mé g mindig nagyon kedvesek, é s örök-
re gyerekek maradnak, ,,

*

Klauszová: - A budapesti szlovók iskola ünn?pi m slra a Xl!'r.
kerüIeti Iózseí  Attila Mí ivelí dósi Házban k?zd dött. A rendez-

vé nqre meghí vást kaptak a 1elenleqi é s a haldani pedagógusok, s

diákok is, külí öIdí  vend,é gek az anqaországból ós Svájcból-

A miniszter nailatkozata

Milan Ftáinik, oktatásügyi miniszter, Sziovákia:
- Hlgaan é rezte magát a magqarorszáqi szlovákok köré ben?

- Nagyon jól, hiszen az iskola kulturális m sorban be-
mutatta, milyen é rté kekkel bí r. AZ igazgatón  ünnepi
beszé dé b l megismerkedhettem az iskola mú ltjával,
mely nem volt mindig zökken mentes. Köszönetet
mondtam a pedagógusoknak, akik gondoskodnak ar-
ról, hogy a magyarországi szlovákok tanulhassák a
nyelvüket é s meg rizzé k identitásukat. A Szlovák Ok-
tatáSi Miniszté rium szeré ny anyagi támogatásáVal
hozzáiárultam ahhoz, hogy az iskola ú jabb oktatási
segé deszközöket vásárolhasson, amire az e]követke-
zend  ötven é vben nagy szüksé ge lesz,

Királyová, - Az ünnepi m sor után a vendé qeh az iskolában
megtekintetté k a kí állí tást é s az elmú It idókre emlé heztefr.

Di,dktatálkoz 

- YOlt már é rettsé qi találklzójuk?
Anna H tvanljlvá: - Igen, tí z é we] ezel tt, de az már

nagyon ré gen volt,
- Mi volt az oha, hoqu í luen hosszú  id t hihagatah?

- Nem tudom. Talán nagyon elfoglaltak voltunk,

Menryi ideig volt az osztáltlf nöhük?
L,jdia Hanková: - Osztályf nök csak egy é vig voltam,

mert aZ el döm GYES-í e ment, De a gimnáziumban
né gy é vig taní tottam  ket,

- Milqen ditikok valtak?

- Az egyik ]egiobb osztály- Kevesen voltak é s mind
nagyon jók, Ez alatt nemcsak a tanulmányi eredmé -
nyekre gondolok, hanem a jellemükre is,

- Ha valamit nem tudtak az lsztálutársaid szlováftul, í ordul-
tak hozzód seq(tsé qé rt?

Katatí na Perseqová: - lgen, termé szetesen,

, Ldtom, hoqq naqqon bólogatnak a fiú k- Equ kicsit köze-

lebb jövöh. Szóval, mi vllt az é rettsé qin?
Róbert Kiss,Szerulí n:
, Hát igen, az é rettsé gin is a segí tsé gé re szoru]tunk,

Ha ragozási gondjaink voltak, Katitól vártuk a segí tsé ,
get, hiszen   tudott közülünk a 1egjobban szlovákul.

- MOst a továbbtanuldsró é rdekl dünk: hdnuan í utottak t0-

váú b?
Csaba Alt: - Az osztályunkbói mindenkit felvettek
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Az iskola beiárata

Valamelyik fe]s oktatási inté Zmé nybe, Mindannyian
dip]omás emberek vagyunk,

- lelentkezett valaki szlovákiába is?
,lgen, hárman Pozsonyban tanultunk, F rll Imre ú j-

ságí rás szakot, mi pedig Krí iszlá lstvánnaI törté ne-
lem-szlovák szakot vé geztünk,   jelenleg az Oktatási
Miniszté riumban dolgozik.

- Cqakorolod, a nqelvet? Kettejükró1 tutliuk, hoqa hol, mivel

foqlalftoznak. Yeled mi a helqzet?
, É n cseh cé gekkel kereskedek, Id nké nt haszná,

lom a szlovákot, de már sokszor összekeverem a cseh
nyelwel,

Csalddi hagqománqok

Klauszovd: - Számos olqan család van, ahonnan egé sz generá-

ciók í drtak ebbe az iskolába- Ez vé lellen vllt, vaq1j töné nusze
r ? A mi csalddunft is egqí fte euknek.

]án Fuzik, az Országos Szlovák Önkormányzat elnöke:

- Va]óban, A n vé reim mind itt tanultak é S kett nek kö-
zülük a gyermekei is. Vé letlennek nem mondanám ezt,
inkább termé szetesnek, Abban az id ben nagy családok
voltak, Mi iS öten Voltunk testvé rek, A környé kb l szin-
ié n ebbe az jskolába í ratták be a gyerekeket, Megboldo-
gult Böhm tanárn  egyszer azt mesé lte, hogy az osz-
tálytáí sam, Skripek Misj é desanyját iS taní totta é S talán
Misi gyelmekeit is, Akkor mé g sok gyermek volt egy-egy
családban, Ká1 hogy ma már ez nem í gy van, Talán
ezé rt is csökken az iskola tanulóinak száma.

- Mit jelentett szóynodra, az iskola haldani diákja számára,
ez a mai ijnnepsé q?

- Nekem a Mez  Imre ú ti, ma orczy ú ti isko]a ielen-
ti a sz]ovák iskolát, AZ a ré gi é pület, Arcok, osztálytár,
sak, tanárok, Az ifiú ság,
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- Taldlftoztok az osztóIqtársakkal?

- öt é wei ezel lt az isko]a 45, é vforduló|a alka]má-
ból szervezett diákta]álkozón jöttünk össze szé p szám-
ban. Itt voltak a távolabb é l k is, Ugyanis nagyon
szé tszóródtunk az országban, de páran szorosabb
kapcsolatban állunk mé g ma is, Els sorban azok, akik
Pesten é Iünk Né gyen maradtunk a f városban,

Egq kis rn ltidózé s

Klauszová, - Hlgaan emlé kezih arra a napra, amikor el ször
Ié pte át a budapesti isk1la ftüszöbé t?

Ladislav Pefrd, volt iskolaigazgató, - Va]amikor l949
augusztusának vé gé n vagy szeptemberé nek elejé n
töí té nt eZ. A Somlói utca egyik romos palotája volt az
iskola. Igazából nem is tudtuk, hol vagyunk, hiszen az
é pületben semmi sem emlé keztetett iskolára, Nem
voltak padok, sem rendes szé kek, é s a termek sem
Voltak osztálytermek.

- V é qül mé qis dipllmát szereztek,

- Amikor odakerültünk, nyolcadikosok voltunk. Ezt
köVette né gy é v a pedagógiai inté Zetben, ott é rettsé -
giztünk. Egy é v gyakorlat után alkalmassági vizsgát
tettünk. Utána né gy é vig vidé ken taní tottam Ezt kö-
Vetté k további tanulmányok, l9ól-ben Visszakerültem
a haidani iskolámba, ahol é rettsé giztem,

- Hánqan órettsé qizteft? Öndft voltak az els  vé gz s osztály.
A ké pek alapján tizenhé t diákra emlé kszem, de

most utánané Ztem az ünnepi é vkönyvben, é s kiderü]t,
hogy csak tizenné gyen é rettsé giztünk le, é s szeí eztünk
bizonyí tványt az alka]masságunkról,

- ön volt a leghosszabb ideig az inté zmé ry igazgatója, H0-
gyan emlé kezih vissza erre az id szakra?

- Nem ú gy lesz valakib l igazgató, hogy csak egy-
szer en beleül az igazgatói szé kbe, Ehhez gyakorlatot
keli szerezni,

- MeqdOIgOzOtt a kinevezé sé rt.

- l9ól-ben a kollé gium nevei jeké nt kezdtem, Ké -
s bb szinté n ott lettem igazgató-helyettes. Ez hé t é vig
tartott, Utána átkerüitem az iskolába, egy é Vig taní tot-
tam, maid ú jabb hé r é vig iskolaigazgató-helyettes Vol-
tam, s csak ezután lettem igazgató, tizenöt é Vig,

Mire a leqbiiszké bb?

- Hogy mire vagyok büszke? Tizenöt é vig dolgoztam
azon, hogy ez az iskola lé trejöhessen, Ennek é rdeké ben
nagyon hatálozott lé pé seket kellett tennünk a ré gi isko,
lában, Biztosí tanunk ke]lett annyi diákot, hogy indokolt
legyen ennek az é pületnek a felé pí té se,

Hogty valóban van ró iqónq.

- Amikor már láttuk, hogy van remé ny az ú j iskoJá-
ra, olyan terveket dolgoztunk ki, melyekkel be lehet
tölteni ezt aZ é pü]etet, lgyekeztem a termeket ú gy ki,
ajakí tani, hogy itt né gyszáz diák tanulhasson, Nyolc
osztályos gimnáziumot ké szí tettünk el , Csakis ezzel
a módszerre] leheteti tanulókat biztosí tanj az inté z-
mé ny számára, Párhuzamos osztályokkal é s nyolcosz-
tályos gimnázium kialakí tásáVal.

- Yé lemé nge szerint, ha megvalósultaft valna ezek a terveh,

m\st t bb diákí a lenne az isftolának?

- A keret ké szen lenne- De mé g í gy sem biztos, hogy



sikerülne idevonzani a gyerekeket, ha nem társul hoz-
zá megfelel  tartalmi munka,

Azigazgató-ajelenr 
Királyová: - Az iskola az ú lí tós ú tjára lé pett. Mi mindent vezet-

tek be az inté zmé ngben?
Anna Csörgölová, iskolaigazgató: - Az l993/94-es tan-

é vben iskolae] ké SZí t  csoportot indí tottunk. AZt tart-
juk, hogy a szlovák nyelv alapjait már az óvodában el
kell sajátí tani, Kezdemé nyezé sünk iónak bizonyult é s
az ú j tané vben az óvodát ú jabb csoportokkal b ví tjük,
1997/98-ban é rettsé gi után szakirányú  titkárn i é S
menedzseri továbbké pzé st szerveztünk. ldé n ú labb
egyé ves ké pzé st teí vezünk azok számára, akik idegen-
vezet i é s hostess vé gzettsé get szeretné nek,

- lelentkeznek ezekre a ké pzé sekre?

- Idé n hat diák vé gez. Amint azt mondani szokták,
minden kezdet nehé z, De a gyakorlat azt mutatja,
hogy é vr l-é vre több a jelentkez ,

- É ,n ehhez az é pülethez nem ftötí d m, de az inté zmé wJ n -
vendé ke voltam tiunké t óllig a ré qi iskoldban. Úgq é nem, hoqq

az az isftola sokkal meghittebb vllt, s ltt iq zi családi lóqk|dr

uralkodott. Annak ellené re, hogu itt már óvodásah is vannak,
mé gis hiánqzik ez a családias hanqulat- Mi lehet ennek az oka?

- Nem |ehet összehasonlí tani a ké t iskola lé gköré t.
Valamikor é n is a ré gi iskola diákia voltam, Ma már
mások a családok, a diákok. Amikor az óvodai csopor-
tokat bevezettük, akkor tapasztaltam, hogy a ré gi at-
moszfé ra itt is ielen van, Ha valaki reggelt l estig a
gyerekek között van, é rzi ezí , Az, akj kí vülr l figyeli az
é letünket, elké pzelni sem tudia, hogy ekkora é pület-

ben hogyan lehetsé ges mindez, Ré gen is más hangu-
lat uralkodott az iskolában é s most is, Valamilyen
hangu lat mindig van,

- Í gq van ez a tanári harban is? Ön tanára volt a ré gi isko-
lánah- Hogqan látia, mi vdlt|z1tt az ú i é pn]eú e költözé s utlin?

- A tanárok egyharmada hajdani diákunk. A ré gi is-
kolából magunkkal hoztuk ide a családias hangulatot,

- Amihlr az inté zmé ny wí í ködé sé t megkezdte, a tanári karban
többnyire szlovdkiai maqqarok voltah, akih a csehszlov k-maElar
Iakossáqcsere kapcsán kerültek ide, Ók taní tofták a szlovák nem-
wtisé q  EJerekeket anyanqelvükre. Mi a helgat ma?

- Most már szlovákiából csak akkor kerülnek isko-
lánkba magyarok, ha házasságköté s kapcsán lönnek
Magyarországra, A ielenlegi szlovákiai tanáraink a
nyitrai tanárké pz  f iskolán vagy a pozsonyi egyetemen
szeteáek diplomát, Né gy Vendé gtanár is tevé kenykedik
nálunk. Úgy é rzem, hogy az   szakmai tudásuk é s mun-
kájuk nagyon is figyelemre- é s tiszteletre mé ltó,

Az ö nkortn d nq zat f i q t1 elrne

KiráIaavá: - Változnak az idóft é s ezzel eguütt a nemzetisé qi is-
holdhban tevé henqked  pedaqóqus í eladata é S felel ssóqe í s_

Zuzana Medveqqová, az Országos Szlovák Önkormány-
Zat oktatáSi Bizottságának elnöke, a Szarvasi Szlovák
Tannyelv  Áitalános Iskola igazgatója:, Ma a pedagó,
gusoknak a fe]adata sokkal összetetiebb, mjnt huszon-
öt-harminc é wel ezel tt, amikor mé g é n is gyerek vol-
tam, Mindenki el tt Világos, hogy nagy az asszimiláció.
Meg vagyok arról gy z dve, hogy a pedagógus a taní t-
ványokat é zeimi sí kon tudja a legjobban megfogni,

- Szeintem a leqnehezebb arról meqqu zni a ggerekeket, hog11

óí t szlovák nemzetí sóq eh. HOga meqórtsé k, hogq ez nem csak
annuit jel?nt, hogg szlováh versehet é s é neheket tanuln k. Flntos,
hoq|j hé pesek leqqenek tdrsaloqni szlováku\ , hiszen ez az   nqeluí ih .

- A pedagógusnak pé ldát ke1l mutatnja a taní tvá-
nyainak. Attól a tanártó], aki a salát gyermeké t nem
taní tja meg a szlovák nyelvre, semmlt sem várok,

- Emlí tetted, hogg ehhez az é pülethez egqáItaldn nem fröt sz-
Hivatalból mé qis munhakapsllatot hell tartanod az inté z,
mé nnqel- Hogqan látld, lesz valaha ismé t szlováft u az iskola?

|án Fuzift: - Nem szeretné m ezt aZ iskolát a bé ké scsa-
baiva] összehasonlí tani, amely sokkal inkább szlovák,
T\tdjuk, hogy ennek sok összetev ie van, A diákok szá,
ma é s egyebek, De a mai ünnepsé gen is hal]hattuk, mi-
lyen szé p sikereket é r el ez az iskola a versenyeken,

- Amennqiben az intózmé ntlben gondoft merülné neh fel, a
tanári kar, a szüI  munkahözössé g fordulhat az orsziiqos ön-
kormdngzathoz?

- lgen, termé szetesen. Az inté zmé ny m ködtet ie a
f városi önkormányzat_ AZ iskola oktatási tevé kenysé -
gé r l, nevelé si gyakoriatáról vé lemé nyt a]kothatunk,
Amennyiben a tanári karral kapcsolatban gondok me-
rülné nek fel, ez ügyben is fe]kereshetnek bennünket,

Kí rálgová: - Kedves né z nk, ennqi fé rt mai m sorunkba| A
budapestí  szlovák iskolának további sikeres ötven é vü k(vá-
nunk. ví sz|ntláIósra!

A mí í slrt összí óll(tltta é s í Ordí totta:
Király Katalin rlv atv ezetí ,

Szlov ák Sze r ft eszt sé g, Szeg ed

Tané vnyltó 2000. szeptember
Fühl lmre fe]Vé telei
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