Tanulmányok
PályakéP
Interjúa70éveslászlóBélaprofesszorral

– Először is, tanár úr, megkérdezném Önt,
mivel matematikát és ábrázoló geometriát
tanult a pozsonyi főiskola természettudományi karán, honnan jött ez az indíttatás:
miért a matematika és a geometria fele
kacsingatott?

Somogyi Tibor felvétele

–Havisszatekintek,talánazalap-ésközépiskolaitanulmányaimtóleredezaválasztás,mertmindazalapiskolában,mindaközépiskolábankitűnőmatematikatanáraim
voltak.Miháromévesgimnáziumba,illetve11évesközépiskolábajártunk,atornaljai
gimnáziumnak mi voltunk a második évfolyama. Három fiatal tanárt kaptunk, fiatal
voltazosztályfőnökünk,amatematika–fizikatanárunkésazis,akiamagyarnyelvet
tanította.noésczíczertanárúr,amatematikusvoltaz,akimegszerettettevelünka
matematikátésrészbenazábrázológeometriátis,mertakkoraközépiskolábanábrázológeometrianemvoltatananyagban,deatanárúrnemcsakazelőírttananyagot
ajánlottafigyelmünkbe,hanemmástis.egyébkéntmagamtólisolvasgattamazábrázológeometriaikönyveket,éslényegébenígyjöttössze,hogyezaszaknekemmegis
felelne.
– Utána aztán a kisdoktorit, a kandidátusi és a professzori munkáját is ezzel a szakkal foglalkozva szerezte meg, de leginkább a számelméleti részével foglalkozott a
tanár úr. Tudjuk, hogy a számelmélet a matematikának ugyan érdekes, de egyben
nagyon nehéz része is. Minek vagy kinek köszönhető a számelmélet iránti vonzalma,
vagy miután már a nyitrai pedagógiai intézetbe jött tanítani, az oktatás során kedvelte meg ezt a területet?
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lászlóBélatanárúr1940.július4-énszületettHanván,egyközép-szlovákiaikisfaluban, s innen jutott el egészen odáig, hogy
nyitránőlettaközép-európaiTanulmányok
karának alapító dékánja. ezenkívül még
sokmindentköszönhetünkneki,nemcsak
aszlovákiaimagyarfelsőoktatástilletően.A
tanár úrral arról beszélgetünk, hogyan
tekintővisszaerreazelmúlt70évre.
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–eztasorsígyhozta,mertamikoridekerültem,azegyetemre,1963-ban,akkorageometriaoktatásnyitránmárfoglaltvolt.énpedigamatematikaésazábrázológeometriakereténbelülageometriáraösszpontosítottamazegyetemenis.Azábrázológeometriáttanítottamutolsóévesegyetemistakéntisminttanársegédaműszakiegyetemen.Mikoridekerültem,ageometriamárfoglaltvolt,ígyazalgebrajutottnekemoktatásként. ez volt az irányváltásnak az egyik előszele. A másik viszont az, hogy a
PedagógiaiIntézetkezdésekorlényegébenaközépiskolábólésazegyetemrőlvettekföl
fiataloktatókat,tehátnemvoltakatittolyantudóspedagógusegyéniségek,akikmegszabtákvolnanekünkaziránytvagyakikmellettfelnőhettünkvolna.Sajátmagunknak
kellett megtalálni azokat az utakat, főleg az egyetemen kívül, hogy a szakmában is
érvényesülni tudjunk. Ily módon kerültem Šalát professzor úrnak a szemináriumára
Pozsonybaazegyetemen,mertőa60-asévekvégénmeghirdetettaközépiskolaitanároknakésafiatalegyetemioktatóknakegyszámelméletiszemináriumot,aholakezdetbenneméppentudományosdolgokkalfoglalkoztunk,deezaztánkésőbbtudományosműhellyénőtt.énvalahogyazalgebráhozközelállószámelméletetválasztottam
a professzor úrnál, ezt a tudományos szemináriumot látogattam, és így maradtam a
számelméletnél.Megkellmondani,nemsajnálomésnembánomageometriátólvaló
elfordulást,mertegyolyantanárkezébekerültem,akiemberilegésszakmailagiskiválóembervolt,akigenerációkatneveltföl.Megvoltbenneakorrektség,atisztességés
asegítőkészségis.Šalátprofesszorúrnálcsináltammegazegyetemikisdoktorimunkámat,nálavédtemmeg,ésatudományosaspirantúrátisnálavégeztem.
– Én megkérdezném, ez a számelmélet mennyire fontos, merthogy a közoktatásban a
számelmélet nem kap központi szerepet, pedig tudjuk jól, hogy tényleg nagyon szép
terület. A tanár úr hogyan látja ezt a kérdést, a számelmélet szerepét a közoktatásban?
–Aszámelméletnekvanegysajátostulajdonsága,amelyetnemeléggéhasználunkki
aközoktatásban,aközépiskolaioktatásban,deazegyetemioktatásbansem.Tudniillik
az,hogynagyonkevéselőismeretésnagyonkevésfogalommegalkotásautánellehet
jutninagyonszépproblémákfölvetéséreésamegoldásukhozis.ezaz,amiösztönzőn
hathatnaafiatalokraaszakmaitudományosfejlődésben.ezvoltaz,amiaszámelméletbenvégzettkutatásokfolytánelvezetettoda,hogyaszámelméletalkalmazásávalis
foglalkozzunkazoktatásban,mindenekelőttafelsőoktatásban,deaközépiskolaioktatásban is. és ezek a módszertani kutatások projekteken keresztül is alkalmazható
eredményekethoztak.visszatérveaszámelmélethez,elkellmondani,hogyaszámelmélet és a geometria a legősibb, legrégibb matematikai tudományágak. Számelmélettelnagyonsokanfoglalkoznak,tehátezaterületnagyonátvandolgozva.Mégisaz
benneaszép,hogyújabbésújabbproblémákfogalmazhatókmegbenne,ésezekmegoldásávalislehetfoglalkozniezvoltaz,amilényegébenaszámomravonzóvolt.Amia
matematika terén való munkásságot illeti, már a pozsonyi matematikai szeminárium
kereténbelülnagyonsokkülönbözőproblémávalfoglalkoztunk.Talánamihezúgyközelebbrőlésmélyebbeniskötődöm,azaszámelméletifüggvényekvoltak.ezazaterület,
amelyamainapigfoglalkoztat.
– A tanár úr 1963-ban jött ide Nyitrára, azóta folyamatosan itt tanít, szervezi az oktatást, a magyar oktatás tulajdonképpen az elejétől kezdve szívügye. Hogyan lehetett
egyáltalán ezt a tudománnyal összeegyeztetni, gondolom, a családi háttér is nyilván-
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valóan kellett ehhez, s ugye a felesége is itt tanított hosszú évtizedeken keresztül, és
hát a tanár úrnak van egy lánya. Hogyan tudta tanár úr összeegyeztetni a családot, az
oktatást, a tudományt és a mindenfajta közéleti tevékenységét ez alatt a négy-öt évtized alatt?

– Ez igaz, csak nem mindenki vállalta, ez is tény. A tanár úr felvállalta a kockázatos időszakokban, a 70-es meg a 80-as években is a közéletet, pedig ez akkor nem volt egyszerű… Nem érezte úgy néha tanár úr, hogy ezt már nem szabadna bevállalni, a családra vagy a saját egzisztenciára való tekintettel?
–ezakérdésnagyonisnapirendenvolt.ettőleltekintveazonbana70-esévekmásodikfeleésa80-asévekmárpolitikailagazenyhülésfolyamatavolt.Ahelsinkifolyamat
beindult,utánajöttaglasznoszty,ezekmindolyanfolyamatokvoltak,amelyekarendszerrel szembeni ellenállást és a kisebbségi jogok demokratikus kivívását helyezték
előtérbe.Ilyenértelembenláthatóvoltaz,hogyahatalomgyöngül,ésazembervalószínűlegösztönösenmégnagyobberővelvégezteadolgát.Mindenesetreazvoltafő
feladatunkadiákokkörébenis,hogymegismerjükmiisésmegismertessükahallgatósággal is azokat a demokratikus jogokat, azokat a demokratikus követelményeket,
amelyekittnincsenekmeg,éskeressükazutat,mikéntlehetneezeketelérni.ezvolt
azegyikrészeadolognak.Amásikrészepedig:a70-esévekbenalignyitottakszakokat,sőtvoltúgy,hogytanáriszakokategyáltalánnemnyitottak.ezvoltazigyekezetünk
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–Aközéletirántiérdeklődés,azthiszem,hogyagyerekkoromravagyfiataliskolaéveimre nyúlik vissza, amikor különböző kulturális csoportokban színielőadásokat tanultunkbeafaluszámára.Acsemadoktagjaivoltunk.Pozsonyba,azegyetemrekerülve
viszontazIfjúSzivektagjavoltam,ésottnemcsaktáncoltakafiatalokésénekeltek,
hanem a közélettel is foglalkoztunk. olyan egyéniségek, mint Tőzsér árpád, cselényi
lászló,kulcsárTiborésmásokabbanazidőbenazIfjúSzivektagjaivoltak.ésbizony
a sok beszélgetésen a magyar kisebbség problémáit is fölvetették. nyitrára kerülésemkorkéttanárkollégám,kardosPistaésPukkailászló,már1964-benszerveztek
egyaláírásgyűjtéstamagyarpedagógusképzésönállósodására.Alighogybecseppentemazegyetemre,márisolyangondolatokkerültekaterítékreésolyanfolyamatokban
vettem részt, amelyek a magyar nemzeti kisebbség sorsával voltak kapcsolatban.
ezután pedig jöttek a 70-es évek, melyeknek eseményei mind-mind olyan témákat
feszegettek, melyek az emberi jogokkal, a kisebbségi jogokkal kapcsolatosak.
Akaratlanulisodakerültazember,éstennikellett,cselekednikellett.Segítenikelletta
diákokatis,acsemadokiskérte,hogysegítsükatevékenységét.Haazembernemzárkózottelezektőlafolyamatoktól,akkorvitteőtazár,ésörülök,hogyazárengemis
magávalvitt,vagyishogycselekedhettem.Aszakmávalvalóösszeegyeztetésrégikeletűprobléma,mertatudományigazánműveléséhezazembernekazegészlényekell.A
társadalmi-közéleti munkásság sokat elvisz a szakmai fejlődésből és a tudományos
tevékenységből. Tehát össze kellett ezt hangolni, hogy az ember mind a két vonalon
eredményt érjen el, mert természetesen a munkaadó is igényelte a szakmai előrelépést,amásikoldalonpedigamagyarkisebbségsorsaisigényeltearészvételtavédelmezőfolyamatokban.Szerencsém,hogyacsaládiháttérolyanvolt,hogytámogattak.
és levették a vállamról azokat a munkákat, amiket talán a háztartásban is el kellett
volnavégeznem,ígytöbbidőtszentelhettemmindaszakmának,mindaközéletnek.
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másik oka: hogy az előrevetítendő pedagógushiányt a magyar alapiskolákban meg
lehetelőzni,hanyitránvisszaállítjukateljesmagyartanárképzést.Főlega80-asévekben folyt a magyar tanító- és tanárképzés visszaállításáért igazi nagy küzdelem.
kerestükaztazutat,hogymilyenmódonlehetnestabilizálniésfejleszteniaszlovákiai
magyarpedagógusképzést,amelylétfontosságúakisebbségekszámára.
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– Aztán ezek a törekvések a rendszerváltás után beteljesültek, hiszen majdnem a 60as évek szintjére került újból a nyitrai pedagóguskérdés. Ebben a küzdelmes időszakban egységes volt a nyitrai magyar diákok, tanárok hozzáállása, viszonyulása ezekhez
a törekvésekhez, vagy jellemző volt itt is az, ami általában jellemző a magyarságra,
hogy ha hárman vagyunk, akkor négyfele húzunk?
– érdekes, nem tudom, szerencsénk volt-e, hogy amikor megszerveztük az első aláírásgyűjtést,adiákságésatanárikarisegységesvolt,báradiákokrészérőlnagyobb
voltazaktivitás.ezzelindultbeazafolyamat,amelyetkésőbb,a89utánieseményekbenateljestanárikarisegyértelműentámogatottsamagyarpedagógusképzésviszszaállítása,intézményesítésemelléállt.Megkellmondanom,ebbenazidőbennagyon
jóvoltegyüttdolgozniatanárkollégákkalis,éppenazért,mertösszefogtak.
– Akkor ugye létrejött a magyar tagozat, lett nemzetiségi rektorhelyettes, 2003-ban
pedig megalakult a Közép-európai Tanulmányok Kara. Tanár úr a politikába is belekóstolt, aztán talán szerencsénkre nem adta magát át teljesen a politikának.
Visszatekintve hogyan értékeli ezt a nyitrai előrehaladást: ez volt a maximum – vagy
lehetett volna esetleg másképpen?
–Sokatbeszélgettünkarról,hogyantovább,skialakultazazáltalánosnézet,hogya
jövőttekintvestratégiailagisszükségesegyszlovákiaimagyaregyetemlétrehozása.így
dolgoztukkiatudományostársaságkereténbelülamagyaregyetemnekakoncepcióját, és akkor is ezt a koncepciót képviseltük, amikor a 90-es években kiderült, hogy
egyetemalapításrólnemlehetszó.Aztgondoltuk,hogyideiglenesenegyönállóvagyegy
nagyobbönállóságúmagyarkarmindenképpenelősegíthetiakésőbbiegyetemlétrehozását. ez volt a stratégiai célunk. ennek érdekében növeltük a diákok számát, a
tanárokszámát,amagyartagozatstruktúrájátjogrendilegkidolgoztukúgy,hogyönállóságotkapjunk.ezafolyamatjellemezteigyekezetünketa90-esévekben.Azebbenaz
időszakbanhatalmonlevőkormányzatperszemindentmegtettannakérdekében,hogy
ezek a folyamatok ne teljesedjenek ki. Szerencsére a magyar politikai párt 98-ban
bekerültakormányba,ésezalapvetőváltozásokathozott.ekkorláttukelérkezettnek
azidejétannak,hogyegyegyetemlétrehozásábangondolkozzunk.Természetesenegy
egyetem létrehozása nem egyszerű feladat, és nekünk addig is dolgoznunk kellett,
vagyissokvoltateendőaddigis,mígelérkezettazazidő,amikoregyetemetlétrelehetetthozni.Miteháttovábbraisépítkezniakartunk,sennekszervesrészevolt,hogyhozzunklétrenyitránegyönállókart,amelyaleendőegyetemalapjalehetne.noezaza
kar,amelylényegébenmegalakult.Tudvalevő,hogyközbenapolitikaifolyamatokmás
útonishaladtak,ígymostkétönállófelsőoktatásiintézményünkvan,akomáromiegyetemésminyitraikarunk.deezmáralegújabbkornakazeseménye.Azeredetielképzelésazvolt,amitemlítettem,hogyazönállókarunkbólalakulmegazegyetem.
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– Utólag milyen hasznát látja tanár úr annak, hogy mindezeken kívül politikai és közéleti szereplést is vállalt?

– Ezt a közéleti meg oktatáspolitikai és szervezői tevékenységét sok helyen elismerték
és díjazták. Van-e ezek közt olyan, ami a szívének a legkedvesebb, vagy olyan, amit
még nem kapott meg?
–kitüntetésekrenemigazánvágyom.Természetesenvalamennyielismerés,kitüntetés
jólesik az embernek. ezek közül számomra talán a Magyar Tudományos Akadémia
Arany János-érmének a megítélése a legértékesebb, mert az, hogy a Magyar
TudományosAkadémiamegtiszteltezzelazéremmel,arraösztönöz,hogysegítsemaz
ittenimagyarpedagógusképzéstatovábbifejlődésben.ezkötelez.Tehátnemkitüntetésekmegszerzéseacélom,hanemapedagógusképzéssegítése,fejlesztése.
– Gondolom, a tanár úrnak az is a legszebb és legjobb kitüntetései közé tartozik, amikor a diákjai visszatérnek és kedves szóval köszöntik – amire kitűnő példa volt a nyitrai intézmény 50 éves évfordulója is… Hogyan élte meg ezt a találkozást, többek közt
a nyitrai magyar pedagógusképzés első végzős hallgatóival?
– A kar új, fiatal vezetése egy nagyszabású, fantasztikus ötvenéves megemlékezést
szervezett meg, olyat, amilyenről nem is álmodtunk, tehát minden várakozásunkat
felülmúlta, a mi, idősebb pedagógusok várakozásait is. nagyon jó ötlet volt az elsős
végzőshallgatókatismeghívniésaranydiplomávaljutalmazni.Sokkollégávalisbeszélgettünk.nagyonjóérzésvoltaz,amikoregymásrataláltunk,hiszenmiannakidejénfiatal tanársegédek voltunk, ők pedig diákok, s nincs nagy korkülönbség közöttünk.
Természetesenkésőbbisnagyonsokattalálkoztunk,sokukkaltalálkozgattunkapedagógusszövetségáltalésmódszertani,pedagógiaiösszejöveteleken,deittisnagyonkel-
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–A80-asévekbenkerültemnagyonszoroskapcsolatbadurayMiklóssalésajogvédő
bizottsággal,kétévenkeresztülegynyitraibarátommalittsokszorosítottukajogvédő
bizottságanyagait,ésinnenkerültekterjesztésrehátizsákban.Ajogvédőbizottságmár
addigisnagyonsokatfoglalkozottamagyarpedagógusképzésselésazokkalazelnyomó intézkedésekkel, amelyek a 70-es évektől sújtották a nyitrai magyar pedagógusképzést. Ilyen értelemben a 89-es fordulat után lényegében adva volt egy ellenzék,
amelynekmárkialakultakapcsolataamagyarországidemokratikusellenzékkel,sez
egyszerre politikai szerepet kezdett vállalni. nekem sose volt szándékom profi politikusnak lenni, a politikában való részvételemet eszköznek képzeltem el, eszköznek
azoncélokelérésére,amelyeketévtizedekenkeresztülanyitraipedagógiaiképzésben
megfogalmaztunk.ígyésezértvállaltampolitikaiszerepetésfunkciókatis.Aztánlátva,
hogyaszlovákiaimagyarokvezetőiazegyetemalapításbansemegységesekésnemis
mindigértettekegyet,legjobbnakaztazutattartottam,hogyapolitikábólkivonulokés
megpróbálomfüggetlenkéntkezelnieztaszakmaikérdést.Megkellmondani,hogyez
nemhatottamegazegyespolitikaiirányzatokat…Tehátnemhozotttúlnagyhasznotez
afüggetlenségsem.demindenesetreapolitikábanvalórészvételnekisvolthaszna,
mertténylegnagyonsokmindentellehetettintézni.Segítettapolitikanagyonsokban,
éstámogatottis.Ilyenértelembennemvoltelfecséreltidőésenergiaapolitikábanvaló
részvétel.
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lemesvoltvelükatalálkozásésavisszaemlékezésarégiévekre.lehet,hogyacsaládombanuralkodóerkölcsimagatartásinormákishozzásegítettek,deénadiákjaimat
mindignagyonszerettem,akárjótanulódiákvolt,akárrossz,egyformán,éseztaszeretetetigyekszemamainapigátadniadiákoknak,hogyérezzékazt,hogyatanár-diák
viszony nem ellentét. A tanár ugyanis segíteni akarja a diákot, hogy az életben érvényesülnitudóemberréváljon.nagyonjóérzésvolttermészetesen,hogyeztaszeretetetkicsitvisszajelezveéreztemezekenatalálkozókonis,azötvenévesévfordulón.Ha
visszajelzikaszeretetet,aznagyonjólesik,deaztismutatja,hogyakinekilyenahozzáállásaapedagógiaimunkához,azjólválasztottamegapályáját.
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– Igen, azt azért sokan tudják, hogy a tanár úrnak jó kapcsolata van a diákokkal, ez a
jubileumi ünnepségen is többször elhangzott, hogy volt itt a diákoknak egy mentora,
akihez bátran fordulhattak. Meg tudja a tanár úr fogalmazni egy mondatban, mi a krédója a tanári pályájának?
–MostnemmondomelPólyaGyörgynekatanáritízparancsolatát,amelysoknagyon
szépgondolatottartalmaz,deapályántalánazafontos,hogyatanárszeresseatantárgyát,amittanít.Hogylelkesedvetanítsatantárgyát.Adiákoknakpedigbiztosítson
minélnagyobbönállóságotagondolkodásban.Samitelőbbmondtam:érezzékadiákok,hogyszeretetáradatanítóbóladiákokirányába.ezektalánazok,amikheztartom
magam,szintenemistudatosan,csakahogyazéletbenkialakultak,ésezekmentén
szeretnémmégnéhányévigapedagógiaitevékenységemetfolytatni.
– Reméljük, ez így lesz, hiszen a tanár úr ennek érdekében sok mindent tesz, például
nagyon jó kondíciónak örvend, már mondta, hogy néptáncolt gyerekkorától kezdve, de
a tanár úrról diákok is kollégák is nagyon jól tudják, hogy gyakran kerékpárral jön iskolába, túrázni is jár, és a sífutást is aktívan űzi télen, ha ideje van és a megfelelő körülmények is adottak ehhez. Mindig fontosnak tartotta az élete során odafigyelni arra,
hogy fizikailag is jó erőben legyen?
–eztnemkimondottantudatosancsinálom.Gyerekkoromótabennemvanamozgásigény.valószínűlegadottság,hogyazemberszeretmozogni.Aszellemitevékenység,
főlega70-es–80-asévekfeszültpolitikailégkörébennagyonmegterhelteazemberlelkiállapotát.Azegyetemtanáraiközültöbbenigényeltükafizikaimozgástis,ezérta80asévekbenkialakítottunkegy5-6fősmagyartanáricsoportot:rendszeresenjártunk
közösenatornaterembe,azuszodába,jártunkkirándulni.Magottókollégánkmondogatta:„Hamozgunk,tornázunk,biciklizünk,futunk,vagybármitcsinálunk,nembiztos,
hogytovábbélünk.deazbiztos,hogymásminőségűazélet.”ezttudnámajánlania
fiataloknakis,hogypróbáljákki:teljesenmásminőségűanap,haelőzőnapegykicsit
mozogazember.Amozgásmozgásbantartjaazembert,szellemilegis.Melegentudom
ajánlaniamozgástmindenkinek.
– Tehát egyetért azzal, hogy ép testben ép lélek?
–Igen,ésatanáripályán,amelyinkábbszellemimunka,különösképpennagyonfontosapéldaadásis.Tehátatanítók,havalamilyentestitevékenységetvégeznek,mozognak vagy sportot űznek, akkor a fiatalokat is erre tudják ösztönözni. A mai világban,
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amikoraszámítógépekhatásaalattvagyunk,különösenfontos,hogyhasználjukkia
lehetőségeketasportolásra.
– Végére hagytam két klasszikus nagyon nehéz és talán ravasz kérdést is. Az első: viszszagondolva az elmúlt hetven évre, van-e valami, amit ma, ha megtehetné, másképpen
csinálna, és szintén az elmúlt hetven évre vonatkoztatva: mit tart az elért legnagyobb
sikerének?

– Úgy gondolom, hogy nagyon sokat köszönhet a tanár úrnak a szlovákiai magyarság,
a szlovákiai magyar társadalom. A legutolsó kérdésem: ha a tanár úr most kívánhatna
valamit – legyen ez a mesebeli hármas –, mi lenne ez a három kívánság?
–nagyonnehézkérdés,hogyhetvenévesenmégmitkívánhatnék.Mindenesetreazt
biztosankívánom,hogyakar,amelyetmostegynagyontalpraesettésodavalóvezetés
irányít, talpon tudjon maradni és még nagyon hosszú ideig szolgálhassa a szlovákiai
magyarértelmiségképzését.MásodszorarrakérnémaMindenhatót,hogyazegészségetadjameg.Aharmadikkívánságompedigaszlovákiaimagyarságműveltségiszintjérevonatkozik,mertezenatérenazelmúlttízévbensemsikerültelőrelépni.vagyis
annakörülnék,hasikerülnekimunkálniolyanművelődésistratégiátéskiépíteniolyan
művelődésiintézményeket,amelyekkereténbelülaszlovákiaimagyarságműveltségi
szintjétnagyongyorsanésintenzívenemelnitudnánk.Másszóvalhaaközépiskolákban és a felsőoktatásban részt vevő magyar nemzetiségűek számát nagyon hamar
sikerülnemegnövelni,mertvégülisaszlovákiaimagyarságsorsátazelkövetkezőévekben,évtizedekbenezfogjamegszabni.
– Úgy legyen. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
Komzsík Attila
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–Talánakérdésmásodikfeléreegyszerűbbválaszolnom,mertmindenképpenazttartomtevékenységemlegértékesebbrészének,hogyazénkissegítségemmelissikerült
elérninyitránakarlétrejöttét.Hogymitcsinálnékmásképp?Sokmindent.Azönálló
karnál maradva: talán túl türelmetlenül szorgalmaztam a létrehozását, és ezzel az
ellenkezőjétértemel.Pedignagyonjólettvolna,hamára90-esévekelejénmegalakulhatottvolna,serrebizonyoslehetőségekvoltakisitt,nyitrán.Természetesenajogvédő bizottságban ugyanúgy részt vennék megint, s azt ugyanúgy csinálnám. Talán
másképp folytatnám azt a küzdelmet, amit a magyar pedagógusképzésért a 80-as
években elkezdtünk, ma úgy látom, korábban el kellett volna kezdeni. lehet, hogy a
politikában való legalább formális megmaradással jobban lehetett volna szolgálni a
nyitraimagyarpedagógusképzéselőrehaladását.Tehátlehet,hogyhamégegyszerújra
kezdeném,akkorjobbantámaszkodnékapolitikára.Mertapolitikánakaparlamentárisdemokráciábandöntőszerepevan,erretámaszkodvalehetelképzeléseket,stratégiákatmegvalósítani.Talánfölöslegesvolttúlkoránkivonulniapolitikából,talánhaott
maradok,akkorhamarább,gyorsabbanéstalánnagyobberedményeketlehetettvolna
elérni,talánanyitraimagyarkarthamarabblétretudtukvolnahozni.
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