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„Tegyétek a fát jóvá, s a gyümölcse is jó lesz”
Egy fontos tanulmánykötet a magyarság megtartó erejéről
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Munkabizottsága 2018. április 25-26-án Révkomáromban és Farádon tartott konferenciát. A
komáromi helyszín szimbolikus, hiszen a reformációtól kezdve Komárom és a környező
térség (elsősorban a Csallóköz és a Mátyusföld) fontos szerepet játszott a magyar nyelv, a
kultúra és az oktatás fennmaradásában, sőt ezt a feladatát a trianoni döntés után
hatványozottabban teljesíti.
A 2018 tavaszán megrendezett konferencia és a jelen kötet annak a célnak kíván eleget
tenni – amelyet a szerkesztők is leszögeznek –, hogy a feltárt értékeket közösen ismertessük
és terjesszük határon innen és túl. A kötetben olyan kutatási eredmények, kutatási lehetőségek
kerültek bemutatásra, amelyek a történelmi Magyarország iskoláztatásáról, a magyarság
történeti és jelenkori anyagi és szellemi kultúrájának ápolásáról, fenntartásáról és
továbbadásról

szólnak.

A

kötetben

szereplő

huszonhárom

tanulmány

az

együtt

gondolkodáson, együtt munkálkodáson alapul. Az identitás és kultúra fogalmainak sokrétű
használatával mégis változatos tematikát biztosítanak. Az egyes írások témai - úgy tűnhet távolról kapcsolódnak, de nem, hisz az egyház a történelmi Magyarországon 950 éven
keresztül az iskola tartó pillére volt; a tudomány művelésének nélkülözhetetlen támasza a
kutatást lehetővé tevő „lelőhelyek”, az ember kiteljesedését elősegítő művészet és a sport.
Így remélhetőleg az olvasó kedvére ismerkedhet a magyarságkutatás legújabb kutatási
eredményeivel.
Lévai Attila, a SJE Református Teológiai Kar dékánja a komáromi református
lelkészképzés egy évtizedes periódusát vizsgálja. Ez az egy évtizedes periódus az 1994 és
2004 közötti időszakot öleli fel, amely tulajdonképpen a rendszerváltás utáni első önálló
egyházi felsőoktatási intézménytől, a Calvin János Teológiai Akadémia létrejöttétől a Selye
János Egyetembe való betagozódásig terjed. Kiemeli a néhány éve működő Katechetikai
Szeminárum feladatait, a CJTA megalapítása körüli nehézségeket, valamint azt, hogy hogyan
vált az intézmény a Selye János Egyetem megalapításnak kulcsszereplőjévé.
1

Kováts-Németh Mária, aki a MTA VEAB Magyarságkutató Bizottságának 22 éve
elnöke,

tanulmányában a protestáns kollégiumok és tanítóképzők magyarságmegtartó

szerepét elemzi a 17. század második felétől, különös tekintettel a XIX. század közepén
indított tanítóképzőkre, a 20. század első feléig. Kiemeli a protestáns iskolaalapítások
meghatározó szerepét és szereplőit a kultúraközvetítésben, s helytállásukat az ellenségtől
sújtott körülmények között. Mindez jól nyomon követhető a példaértékű nagyenyedi
református Bethlen-kollégium tanítóképző-intézete és az Eperjesi Ág. Hitv. Ev. Kerületi
Collégium és Tanítóképző Intézetének embert nevelő tevékenységén keresztül. Részletesen
foglalkozik a szerző e két intézmény felépítésével, tanrendszerével és működésével.
Deák Ernő, a Bécsi Napló főszerkesztője az 1945 majd 1956 után Ausztriába
menekült magyarok helyzetét vizsgálja. Rámutat arra, hogy milyen személyi és identitásbeli
válságokat kellett megélniük és túlélniük a menekülteknek, akik – amint a szerző fogalmaz –
az akcentuson, kiejtésen kívül mindent elvesztettek. Felvázolja a menekültek útkeresésének,
beilleszkedésének és az identitásuk megőrzésének lehetőségeit, stratégiáit. Végül felteszi a
kérdést, hogy miben rejlik a magyarság megtartó ereje, melyre sommás feleletet is ad.
Milan Belej, a Nyitrai Állami Levéltár helyettes igazgatója tanulmányában a Levéltár
anyagainak felhasználási lehetőségeit mutatja be az 1945 előtti iskolaügyek kutatásához.
Részletesen tárja elénk a levéltár iskolaügyeket érintő fondjait, azok osztályozási logikáját, a
tanfelügyelőségek levéltári beosztását. Külön tárgyalja az állami és egyházi iskolák
gyűjteményeit és iratait iratfolyóméterre lebontva. A kötetben ez a tanulmánya két nyelven
került közlésre. A szerkesztők a szlovák nyelven megírt tanulmányt a hozzá kapcsolódó
előadás magyar nyelvű (ppt) bemutatójával szerkesztették egybe.
Az eszmeiség és az együtt munkálkodás iránti igény bizonyítéka, hogy a Kárpátmedencét képviselő szerzők közül Muhi Béla, a VMPE alapító tagja, a GENIUS elnöke az
újvidéki oktatás, Szász István Tas orvos, író az Erdélyben indult „Hitel” magyarság megtartó
szerepét mutatta be. Szlovákiából Batta György író és a fiatal kutatók, hallgatók - Szerencsés
Magdolna, Tömösközi Ferenc és Bozsaki Szilvia, Tóth Kristián - Felvidék iskolái, települései
értékőrző tevékenységét tárták fel.

Ez az együtt gondolkodás olyan közös pontokban

találkozott, mint az egyház, az iskola, a kutatóhelyek közül a levéltárak, a művészet és a sport.
Ezek a közös pontok azon hídnak a pillérei, amely átível a nemzeteket egymástól elválasztó
kérdések fölött és összeköti a magyar, szlovák, lengyel kultúrát – hangsúlyozták írásaikban
Szabó Péter, a KJE rektora és Szijártó István irodalomtörténész, a Százak Tanácsának elnöke.
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A „közös pontok” hazai szerzők írásai azokról az eredményekről szólnak, melyeket a
magyarságtudat elmélyítése érdekében tettek és tesznek. A MNL GY-M-S Megye Győri
Levéltárának igazgatója, Dancsecz Mónika és helyettese Áldozó István a történelmi múlt
feltárásának és az ifjúsággal kialakított kapcsolat szerepéről, Németh Ferenc c. docens,
nemzetközi borbíró a történelem jelentőségéről a magyarságtudat kialakításában, Sallai Éva
műsorvezető, szerkesztő Gárdonyi műveinek, Unti Mária docens a földrajzi nevek
gyűjtésének, megismertetésének értékőrző, tudatformáló lehetőségeit tárják az olvasó elé.
S milyen erők segítenek az ember életvezetésében? Mindenek előtt keresztény hitünk,
ahogy Egresits Ferenc esperes, plébános írja a „Magyarok Nagyasszonya, a Boldogságos
Szűzanya segítségén keresztül”. S a művészet, írja Borbély Károly, mely tanúságot tesz az
igaz, szép, isteni mellett; olimpiai bajnokaink fogalmazzák – Foltán László és May Attila – a
szorgalom, a kitartás, a hit, az ügyhöz való alázat meghozzák az eredményt. Agnieszka
Barátka, a varsói egyetem doktori hallgatójának magyar gyermekköltészetről szóló
tanulmánya igazolni láttatja, hogy mekkora erő a tisztelet és a barátság, s hogyan gazdagítja a
magyar - lengyel kapcsolatokat a nyelv, a közös európai értékeink.
Végezetül meg kell jegyezni, hogy a kötetben szereplő tanulmányok, egy közös
pontban különösen egyeznek, mégpedig abban, hogy a magyarság megtartó ereje az
anyanyelvi oktatásban rejlik. Kinek ajánlható a kötet? Haszonnal fogják forgatni mindazok,
akik figyelemmel követik a magyarság sorsát, kutatják a történetét határokon innen és túl.
A kötet a Kodolányi János Egyetem és a MTA Veszprémi Területi Bizottság
Neveléstudományi Bizottság támogatásával készült.
A magyarság megtartó ereje a Kárpát-medencében. Szerk.: Kováts-Németh Mária – Lévai
Attila – Szabó Péter. Győr, PALATIA, 2018. 208 o.
-----------------------------

A lenti képek a konferencián készültek.
Közreadja Muhi Béla résztvevő.
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