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Jókai Tibor 
 

Tisztelt Kárpát-medencei kollégák! 
Kedves hazai pedagógusok! 

 
„Kérjetek és adatik néktek; ke-

ressetek és találtok; zörgessetek és 
megnyittatik néktek.  Mert aki kér, 
mind kap; és aki keres, talál; és a zörge-
tőnek megnyittatik.” 

Máté evangéliumi sorai nemcsak 
a magát kereső emberre vonatkozik, de 
találóak azok a határokon túl szakadt 
kisebbségben élő közösségekre is. 
Kérni csak attól tud az ember, akihez 
tartozónak véli magát, akihez valami-
lyen eltéphetetlen belső szállal kötődik. 
Adni  csak az tud, aki meghallván a 
kérést  önzetlenül nyújtja segítő kezét 
és ajánlja fel tartalékait is.  

Mert szülőföldünkön nem volt  
háza, lakhelye a közösségnek, kérni 
kellett hát, és megadatott.  Lakni házat jelent, ahol az ember otthon érzi magát, 
ahol közösségi életet élhet, ahol kibontakozhat, kiteljesedhet élete.  

A szlovákiai magyar pedagógusoknak  az első köztársaság idején  tégla-
jegyekből épült fel a háza Pozsonyban, amit  a jogfosztottság idején  az arro-
gáns hatalom elkobozott. A régi hatalmak és hatalmasoknak régen vége. A kö-
zösség azonban megszenvedte házának elvesztését, otthontalan maradt több 
értelemben is. 

A bársonyos forradalom után húsz évig váratott magára, hogy a Kárpát-
medencei magyar pedagógusszövetségek után a felvidéki magyar pedagógusok 
is birtokba vegyék  szellemi lakhelyüket, a pedagógusok házát Komáromban.  

Álom és valóság találkozása a mai nap. Íme, itt a ház, az alkotó műhe-
lyek, a közösség találkozásainak helye. Ha van házad, van otthonod,  van hová 
haza menni.  Van a dolgok elrendezésének, a lélek elmélyülésnek méltó helye.  
Ház a szülőföldön, amit az anyaország adott, mert az anya mindig ad, akkor is, 
amikor maga szűkében van tartalékainak.   
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A felvidéki magyar pedagógusok háza létrehozásával feladat és ember ta-
lálkozott,  erős hit, ami sosem hagyja el az igazakat.  Megvan tehát a ház, ahol 
szikra szunnyad, ami a megmaradás és a szellem bástyája. A ház, a kicsi haza, 
ami bennünk lakik. A ház, ami szakmai műhelyeknek ad majd otthont, amit 
remélhetőleg alkotás, építés   tölt be, ami nem csak a mának készült, de a hol-
napnak, a jövőnek, a megmaradásnak. 

Rajtunk múlik, szellemi inspiráció helyszínévé válik-e a hely. Lesz-e kisu-
gárzása, meg tudjuk-e idézni a hely szellemét,  jövőt építő, identitást erősítő 
alkotások születnek majd e falak között. Mert lehet bár hivalkodó a külső, ha  
belül hiányzik a bölcselet három pillére: a szép, a jó, az igaz gondolata, amihez 
a teremtő és segítő akarat édestestvérként tartozik.  

Az itt naponta találkozókra a szellemi műhelyek megteremtésének nehéz, 
de áldott feladata vár. A ház akkor tölti be küldetését, ha benne a szlovákiai 
magyar közoktatás minőségi munkáját segítő  teremtő feladatok valósulnak 
meg. Akkor lesz vonzóvá, ha az innen kiáradó szellem fénye becsalogatja a 
tettre kész óvónőket, nevelőket, tanítókat, tanárokat, ha a benne lakók megta-
lálják az együttlétek értelmét. 

A ház jó és teremtő szelleme segítse a szlovákiai magyar pedagógustársa-
dalmat, hogy olyan dolgokat  alkosson, amin nem fog a halál.  

A ház kultúránkat, hagyományainkat hivatott éltetni teremtő energiáink 
és sikeres, a közösség érdekében végzett tetteink segítségével.  

A ház legyen befogadó, a teremtés és a szellem lakhelye. Tegyük azzá mi, 
tanítók, tanárok, nevelők mindannyian a Bodrogköztől Pozsonyig, teljen benne 
kedvünk. 

Kérjetek és adatik néktek.  
Az adakozónak, a magyar nemzetnek  hálás köszönetünket fejezzük ki, 

hogy szülőföldünkön házat épített a kultúrának, az oktatás napszámosainak.  
Köszönjük. 
 
Köszönöm megtisztelő figyelmüket.  

 


