
ZSENGE TERMÉS v J 

A Palóc Társaság pályázata 
Az Ipolyvarbó székhellyel működő Palóc Társaság a Magyar Kultúra 

Napján a 2004. esztendőre is meghirdette pályázatát, amelynek célja „a 
magyarságtudat elmélyítése, a szülőföld iránti hűség erősítése, az anyanyelvi 
képességek fejlesztése és fiataljaink tehetségének kibontakoztatása". 

A következőkben ezekből a középiskolás diákok által készített pályá-
zatokból közlünk egy csokorra valót. (Szerk.) 

Hogyan ápoljuk névadónk emlékét Ekelen, 
a Hetényi János Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskolában? 

A 2003. év végén lázas készülődés folyt iskolánkban és községünk óvodájában. Szlovákia 
Komáromi járásában lévő Ekelen kettős névadó ünnepséget tartottunk. A névadó, a kereszte-
lő egy-egy család életében is fontos. A mi nagy családunk - az iskolánk - az adventi készülő-
dés időszakában élte meg ezt a jelentős eseményt. Az óvoda Komjáthy István, ekeli születésű 
pedagógus, lapszerkesztő, író nevét vette fel, iskolánk pedig szintén az ekeli születésű és ké-
sőbb itt tevékenykedő lelkész, tudós Hetényi János nevét kapta. 

„Hullatja levelét az idő vén fája. Zümmögve hull a levele. 
Pirossal versengő, rozsdaszínű és halk szavú sárga meg zöld levéllel terítve a pázsit. 
Lányaim, fiaim, nyújtsátok kezetek, üljünk a vén fa alá. Régi-régi időkről, hajnalok hajnalá-

ról, magyarok ősapáiról mesélek most nektek"- írta Komjáthy a Mondák könyve bevezetőjé-
ben. 

Most iskolánk névadóját - Hetényi Jánost fogom bemutatni és arról kívánok beszámolni, 
hogy a tudós emlékét hogyan ápolja falu közössége. 

Hetényi János 1876-ban született Ekelen, ahol édesapja református lelkész volt. Iskoláit Ko-
máromban, Pozsonyban és Debrecenben végezte. 1814-ben meghívták a komáromi reformá-
tus kollégium tanárának, de a tanári katedrát nem fogadta el, helyette Göttingába ment, ahol 
teológiai tanulmányokat végzett. 1823-ban a bécsi protestáns akadémiára nevezték ki a dog-
matika professzorává, de az intézet a jelentkezők csekély száma miatt nem nyílt meg. Ez a for-
dulat talán „kedvezett" számunkra, mert így Hetényi János hazajött Ekeire, ahol édesapja 
után átvette a helyi református eklézsia vezetését. Itt bontakozott ki gazdag tudományos 
munkássága. 

Minden év őszén, a Hetényi napok rendezvényein emlékezünk a nagy tudósra, falunk 
egyik jelentős személyiségére. így mire a megtisztelő név viselésére az engedélyt megkaptuk, 
megismertük életútjának fontosabb eseményeit. 

Hetényi János igazi „lámpásként" tevékenykedett a faluban. Távol a fővárostól, a tudomá-
nyos intézetektől és az írástudó kortársaktól, csak a saját tehetségére és könyvtárára támasz-
kodva végezte szerteágazó munkásságát. Figyelme eleinte a történettudomány felé fordult. 
1832-ben tanulmányt írt Magyarhoni régi várszerkezetek címmel. A tudományos körök a művét 
elismeréssel fogadták, s e méltatáson felbuzdulva fejlődéstörténeti mű megírásához kezdett. 
Ezzel a művével - Honi városaink befolyásáról nemzetünk kifejlődésére és csinosbulására - elnyerte 
a Magyar Tudományos Akadémia történeti osztályának pályadíját. 1839-ben A világistenelés 
oknyomozó történetírása című művét alkotja meg, később pedig a Hazánk régi várszerkezetét, amit 
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az Akadémia megkoszorúzott. A pedagógia területére is kiterjedt figyelme, jelentős művek 
születtek e területen is. 

1843-ban értekezést írt A Pesten felállítandó protestáns főiskoláról. Ebben sürgette a reálgimná-
ziumok felállítását. Életrajzírója Pauler Ákos ezzel kapcsolatban megjegyzi, hogy „Az élő is-
meretre helyezi a fősúlyt, hogy a humaniórák mellett a realiákat is tanítsuk. A nevelésben köz-
reható összes tényezők pontos figyelembevétele jellemzi pedagógiai gondolkodását." 

Az ekeli parókián talált korabeli iskolalátogatási jegyzőkönyvek is rámutatnak Hetényi Já-
nos haladó pedagógiai nézeteire. Kutatta a nevelés elméleti alapjait, és sürgette az elmélet 
összekapcsolását a gyakorlattal. „Az elméletek elmúlnak, ha nem ültetjük át az élet viruló 
kert jébe"- írja a tudós az 1844-ben megjelent akadémiai pályaművében. „Az embert, Hetényi 
szerint - olvashatjuk Pauler Ákos művében - két vágy sarkallja: a tökély és a gyönyörűség vá-
gya, s a nevelésnek mindkettőt fel kell használni." Hetényi Jánost sokoldalú tudományos 
munkásságáért a Magyar Tudományos Akadémia 1836-ban levelező tagjává, majd 1840-ben 
rendes tagjává választotta. 

Hetényi János munkásságának középpontjában a nemzetnevelés gondolata állt. Bizonyítja 
ezt az is, hogy ösztösen vonzódott Széchenyi Istvánhoz, az új Magyarország megteremtőjé-
hez. Személyes kapcsolat is kialakult közöttük, mivel gyakran találkoztak az Akadémián. Áz 
iránta érzett hódolatból született Hetényi 1850-ben írt műve: Gróf Széchenyi István mint nemzeti 
nagynevű bölcselőnk jellemzése. Ez a tanulmány, mélység és igazság tekintetében ma is Széche-
nyi-irodalmunk legszebb alkotásai közé tartozik. 

Hetényi János 1853-ban halt meg. 1855. július 2-án a Magyar Tudományos Akadémián 
Toldy Ferenc tartott róla emlékbeszédet. Később Dalotti Ödön kezdeményezésére az MTA el-
határozta, hogy méltó emléket állít a hétszeresen koszorúzott tudósnak, ami 1913. június 
15-én valósult meg. Egykori iskolánk előtt állítottak tiszteletére emlékoszlopot. Az ünnepsé-
gen Pauler Ákos többek között a következőket mondta: „A Magyar Tudományos Akadémia 
nevében a hála és az emlékezet soha el nem hervadó koszorúját helyezem el az előttem álló 
kegyeletes emlékműre. Kívánom, hogy amíg magyar kultúra lesz e földön, annak úttörői közt 
Hetényi János nevét áldják és tiszteljék." Az emlékművet az Akadémiától Tuba Gáspár refor-
mátus lelkész és Nemes István községi jegyző vette át. Ezután a temetőben avatták fel a tudós 
síremlékét. Itt Beöthy Zsolt akadémiai másodelnök mondott ünnepi beszédet. Megemlékezé-
sében méltatta és párhuzamba állította a tudós Hetényi János és gróf Széchenyi István tevé-
kenységét: „A haladó kor, Széchenyi kora hívta munkára. Az ismereteket magyarul adni, ez 
volt egykor Apáczai törekvése. A tudományok minél szélesebb területét magyar nyelven, ma-
gyar szellemben magyar szükségre mívelni, ez Széchenyi tanítványáé: Hetényi Jánosé is (...) 
Ä fejlődő tudomány meghaladta, vagy meg fogja haladni eredményeit, de ne jöjjön olyan idő, 
melyben pályájának ez a sírjából kitörő tanulsága veszendőbe megy." 

Mikor elkezdődött a kutatás, hogy ki is lenne az a személy, aki nevét méltón viselhetné is-
kolánk talán, ezeknek a műveknek áttanulmányozása is segített a döntés meghozatalában. 

Ezt a megkezdett utat igyekszünk folytatni és ebben a szellemben végezzük mindennapi 
tevékenységünket, a tanulást. A 2003. december 13-i névadó ünnepségen Tanító Viktória tisz-
teletes asszony méltat a Hetényi János életútját. Mi, az iskola tanulói, büszkén viseljük a 
Hetényi János nevet és igyekszünk megtenni mindent azért, hogy eredményesen, és mindig 
eredményesebben végezzük munkánkat. 

Az iskolában emléktábla őrzi a névadónk emlékét. Az emléktábla Csütörtöki András szob-
rászművész alkotása. Folyamatban van az emlékszoba berendezése is, ahol a tudós életútját 
állandó kiállítás mutatja majd be. Az ünnepségre sikerült kikölcsönöznünk a Duna-menti 
Múzeum Könyvtárából a Komáromi Lapok eredeti számát, amiben a Hetényi emlékoszlop 
avatásáról írtak. Szeretnénk, ha ez az eddig összegyűjtött anyag folyamatosan gazdagodna és 
eddigi ismereteink névadónkról tovább bővülnének. Ennek érdekében keressük a kapcsolato-
kat szegedi és sárospataki iskolákkal, mert az Internet segítségével megtudtuk, hogy e két vá-
ros könyvtárában találhatók dokumentumok a tudósról és néhány művének eredetijét őrzik 
Szegeden. Jó lenne, ha a VIII. Hetényi-napok rendezvényeire már ezekről a kutatásainkról is 
beszámolhatnánk. 
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Eddig is igyekeztünk méltóképpen ápolni falunk szülöttének emlékét, a jövőben ezt még 
nagyobb odafigyeléssel fogjuk tenni, mert a név még jobban kötelez, így még közelebb áll 
szelleme hozzánk. 

„Minden népnek van egy-egy ünnepnapja, A hétköznapok komoly gondja közé majd 
Mikor a szíve szerint ünnepel. Eljön végtére a nagy ünnep el, 
A magyarnak, hogy ünnepet ülhessen, Ha minden ember, minden magyar ifjú 
Előbb okulni és dolgozni kell. Megteszi egykor, amit tenni kell!" 

(Endrődi Sándor) 

2003. december 13-a ünnepnappá lett az ekeli iskola és a község életében. 

Felkészítő tanár: Mitykó Katalin Vajkai Krisztina 

A mi Ipolyvarbónk 

Az én otthonom Ipolyvarbó. Itt valahogy mindenből jócskán jutott. A természet gyönyörű-
séges, és a történelmi régiségek is megtalálhatók. 

Ez a falu Szlovákia déli részén fekszik, az Ipoly völgyének középső részében. A természeti 
adottságok a folyó, a dombok összeölelkeznek a szántóföldekkel, mezőkkel és a faluval. A 
nyári forróságban a folyó vízszintje eléggé alacsony, néhol bokáig érő vízben sétálhatunk. Itt 
nálunk csak akkor nevezhető az Ipoly határfolyónak, amikor kiönt. 

A falu nem mindig a mai területen feküdt. Eredeti helye a Kisvarbód nevű dűlőben volt. A 
törökök kirabolták, majd felégették. A régi falunak nagy károkat okozott a kiáradt folyó is. Az 
ottani templomról az a szóbeszéd kering a faluban, hogy elsüllyedt. A harangok pedig min-
den hetedik évben megszólalnak, de csak az igaz életű és tiszta szívű emberek hallhatják. A 
határban dolgozók közül már jó páran állítják, hogy hallották a harangszót. 

A falunak csak egy be- és kivezető útja van. Beérve a faluba bérházakat és családi házakat 
egyaránt láthatunk. Kicsit beljebb található a focipálya. Tovább menve egy éles kanyarnál lát-
hatunk egy nagy zöld kaput, azon túl van az iskola. Itt tanulok én is, körülbelül hetven gye-
rekkel együtt. Az iskola, mely előtt egy kisebb park áll, nemrég vette fel a nagy palóc író, Mik-
száth Kálmán nevét, akiről minden évben megemlékezünk. A park fáit nagy íróink emlékére 
ültették, akik valamilyen szerepet játszottak az iskolánk életében. Innen nem kell sokat men-
ni, hogy megérkezzünk a falu buszmegállójához. Az út másik felén található egy-két bolt. 

A szemben levő nagy fehér épület, a községháza. Itt van a posta, az orvosi rendelő és a köz-
ségi hivatal irodája is. A községháza nagyterme elég fontos szerepet kap a kulturális életben. 

A főúton maradva rögtön a kisbolt mellett áll egy emlékmű, ennek felépítésével szeretett 
volna tisztelegni a falu a II. világháborúban elhunytak emléke előtt. A következő megálló a 
Szentháromság templom. 1798-ban építette Szent-Ivány Ferenc késő barokk stílusban. Az ő 
birtoka volt Ipolyvarbó, valamint ma a határ másik oldalán lévő ő rha lom és Hugyag község 
is. A templom építéséhez fűződik egy monda, miszerint Szent-Ivány egy bálon jól megtáncol-
tatta Mária Teréziát. Az úrnő viszonzásul teljesíteni akarta egy kívánságát. A Szent-Ivány bir-
tokon még nem volt templom, és nem csak a községnek volt rá szüksége. így a kívánság, a 
templom építésének támogatása lett. A Szent-Ivány család temetkezési helye a kripta. AII. vi-
lágháborúban a templom tornya megsérült, a javítási munkálatokra 1947-ben került sor. Ma-
napság is szükség volt egy nagyobb felújításra. Buday Károly esperes úr idekerülése után 
azonnal belekezdett a munkálatokba. A templom ma már új színeiben pompázik. 

Ahogy körbemegyünk a falun, sok régi stílusú, még a dédnagymamám gyerekkorából 
származó épületet láthatunk. Megérkezve a kereszteződésbe balra fordulunk és eléérünk egy 
érdekes építményhez, amit már messziről észrevehetünk. A turulmadarat ábrázoló emlékmű 
tanárunk, Urbán Aladár ötlete volt. 

A temetőbe érkezve, megnézzük azt az emlékművet, amely az 1848-49-es szabadságharc 
hősi halottaira emlékeztet. A mellette álló sírhely a mi honvédünk, Erdélyi János nyughelye. 
A temetőben találunk egy öreg kriptát. Itt nyugszanak a Wickenburg grófi család tagjai, ő k is 
a Szent-Ivány családdal együtt kerülhettek ide. 
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