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Látogatás Komárnoban, a Selye János Magyar 
Tannyelvű Gimnáziumban 

 
2005. október 22-én a Magyar Kémikusok Egyesülete Kémiatanári 
Szakosztályának szervezésében, az Egyesület támogatásával, 36 
kémiatanár látogatást tett a nagy múltú Selye János Magyar 
Tannyelvű Gimnáziumban. A gimnázium honlapja 
www.sjg.komarno.sk vagy www.gymhskn.sk . Az iskolát 1649-ben 
a jezsuita rend alapította. Az intézmény a rend feloszlatása után – 
véglegesen 1812-től – közel másfél századon át a pannonhalmi 
Szent Benedek-rend irányítása alá került. A XX. század húszas-
harmincas éveiben, az első Csehszlovák Köztársaság idején  
klasszikus gimnáziumként működött (latin és görög nyelvtanítás). A 
háború után 1950-ben nyílt meg ismét. A mai épületben 1908 
szeptemberétől tanulnak a diákok. Az U alakú épület díszudvarán - 
az utcának is nevet adó – Király József püspök mellszobra  és egy 
Nagy János szobrászművész által készített szobor áll. Az iskola, az 
itt diákoskodó Selye János nevét 1995-ben vette fel. Szobrát később 
a komárnoi séta során megnéztük. 
A találkozás, ismerkedéssel kezdődött. Megtisztelte a csoportot 
jelenlétével Bastrunák Tibor, Komárno polgármestere is. A 
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bemutatkozások után Habán László kémia-biológia szakos kolléga a 
tantárgyak helyzetéről beszélt. Mindkét tantárgy az óraszámokat 
tekintve előnyösebb helyzetben van a Magyarországihoz képest. A 
négy év alatt összesen heti 7 kémia és 8 biológia órája van a 
diákoknak.  A tankönyvek viszont még mindig nagy problémát 
jelentenek számukra. Régi, elavult, csehből fordított tankönyvekből 
tanítanak. Ezután Andruskó Imre, az iskola igazgatója mesélt az 
iskola adottságairól. 650 diákjuk 21 osztályba jár. Az 50 fős 
tantestület 11 osztályban 15-éves kortól tanítja a gyerekeket, a 
további 10 osztály 8 osztályos gimnázium. Nemcsak a környező, 
hanem a távolabbi vidékek járásainak legjobb képességű diákjai is 
jelentkeznek az iskolába. Matematika, fizika, idegen nyelv, 
informatika szakirányú osztályaik vannak, de jó felkészítést kapnak 
az érettségire készülők magyar-, szlovák-, angol-, német-, spanyol-, 
latin nyelvből, társadalmi ismeretekből, történelemből, 
pszichológiából, biológiából, kémiából és geográfiából is. Diákjaik 
számos versenyen szerepelnek eredményesen, eljutnak az Irinyi 
Verseny döntőjébe is. Az iskola hírnevét a névadón túl számos régi 
diák is fémjelzi. Néhány közülük: Czuczor Gergely költő, Révay 
Miklós nyelvész, Pray György tudós, Konkoly-Thege Miklós 
csillagász, Feszty Árpád festőművész. Az iskolának testvériskolai 
kapcsolata van a budapesti Szent István Gimnáziummal és a 
székelyudvarhelyi Tamási Áron Gimnáziummal. 
A beszámolók után beszélgetés és az iskola bejárása következett. 
Csodálattal néztük a kémia laboratórium múlt század eleji 
berendezését, eszközeit. Bár az iskola renoválása már évek óta 
folyik és ennek köszönhetően szép új könyvtárral, informatika 
teremmel gazdagodtak, a díszterem sajnos beázik, és a könyv- és 
eszközállományon is kellene bővíteni. Az együttes programot 
komarnoi sétával fejeztük be, amelyet – minden résztvevő 
megelégedésére – Mácza Mihály történész, Komárno korábbi 
alpolgármestere vezetett. 
Reméljük, hogy a szlovákiai kémiatanárokkal a későbbiek során is 
rendszeres kapcsolatot tarthatunk, és új, határon túli magyar iskolák 
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kémiatanítását ismerhetjük meg. A Selye János Magyar Tannyelvű 
Gimnázium tantestületét pedig a következő évek valamelyikében, 
mi is szívesen kalauzoljuk majd Budapesten. 
 
 

 
 
 




