A révkomáromi Oláh-család
Oláh György a mátyusföldi Szentpéteren született, később szülehélyéről kis könyvet is írt.
Gimnáziumi tanulmányait a révkomáromi magyar gimnáziumban végezte, diplomát Pozsonyban
szerzett. Ezt követően a révkomáromi alma materéban kezdte pedagógusi pályáját, majd a nyitrai
pedagógiai főiskola matematika tanszékére került. Révkomáromba visszatérve a Gépipari
Szakközépiskola matematikatanára lett, nyugdíjasként a Marianum egyházi gimnáziumban tanított.
A szlovákiai magyar pedagógusok szövetségének alapító tagja. Felesége is pedagógus.
1991-ben ő indította el a Nemzetközi magyar matematikai versenyeket, erdélyi, délvidéki,
kárpátaljai, felvidéki és magyarországi diákok bevonásával. A versenyeken évente 250–300 diák
vett részt. Hogy hol rendezték? Minden második évben Magyaroszágon, a többi ében pedig
Révkomáromban, Ungváron, Székelyudvarhelyen, Szabadkán, Dunaszerdahelyen, Sepsiszentgyörgyön, Nagydobronyban, Zentán és így tovább. Erre a nemes vetélkedésre még Teller Ede és
Erdős Pál is felfigyelt, de tisztelte azt Lax Péter, Abel-díjas matematikus is, akinek a nagyapja a
felvidékről származik, s Lovász László is, akinek az édesapja Bátorkesziről származik.
1991 óta ő szervezte a Nagy Károly matematikai diáktalálkozókat (NK 1797, révkomáromi
születésű tudós volt, az MTA egyik reformkori vezető személyisége). Ezen évente 200 diák vett
részt.
1996 óta ő a Felvidéki magyar matematikai verseny koordinátora, amelyekre feladatokat
állított össze, feladatsorokat alakított ki.
Részt vett a Gidró Bonifác matematikai és fizikai napok szervezésében. Minden évben 1–2
hetes kurzust tartott a balatonberényi matematikai táborban.
Diákjai a Középiskolai Matematikai Lapok problémamegoldói voltak.
Oláh György nevéhez több példatár, tanári segédkönyv, fordítás és több mint 50 szakcikk
fűződik, Magyarországon 1999-ben jelent meg a Határon túli matematikai versenyek c. könyve.
Nem véletlenül írták róla: "Elsőrendű matematikatanár volt, aki utolsó leheletéig a szívén viselte
a magyarság sorsát és annak ügyén munkálkodott."
Beke Manó díjas, a Felvidéki magyar pedagógus díj tulajdonosa, elnyerte Komárom város
polgármesteri díját és megkapta a Tóth Ilona alapítvány emlékplakettjét.
Diákjai számos csehszlovákiai, szlovákiai és nemzetközi versenyen diadalmaskodtak.
Így vallott a tanári munkáról: "Nem általában matematikát tanítunk, hanem gyerekeknek tanítjuk
a matematikát, figyelembe véve a befogadóképességüket. A tehetség az egyén számára nagy kincs.
Az adottságot, tehetséget kibontakoztatni, felszínre hozni, az egy tanár fő feladata."
72 éves korában hunyt el.
*

Oláh Imre Komáromszentpéteren született, középiskolai tanulmányait Érsekújváron végezte.
1944-ben a nagy újvári bombázások során a szerencse kísérte, hogy életben maradt, ennek a
bombázásnak ugyanis 600 áldozata volt. A háború befejezése után jó ideig, az ún. hontalanság
éveiben Csehszlovákiában nem voltak magyar iskolák. A fiatalok Magyarországra szöktek,
többnyire éjszaka, csónakokon, hogy tanulhassanak. Imre 3 éven át Eleken, Szegeden, majd Makón
tanult. Amikor megnyílt a révkomáromi magyar gimnázium, visszaszökött, s beiratkozott oda, de
hamarosan kicsapták, mert osztályellenség volt. Kuláknak minősítették. Ekkor hegesztő lett a
komáromi hajógyárban, s mint fizikai munkás kerülhetett vissza a gimnáziumba. Tanára, Czokoly
Béla felismerte tehetségét, s javasolta, hogy tanuljon Pozsonyban a pedagógiai főiskola
matematika-fizika szakán. Diplomája megszerzése után visszatért a gimnáziumba, ahol azután közel
40 éven át tanított. Itt ismerkedett meg későbbi felségével, akit 6 hetes ismeretség után vett
feleségül.
Ekkor kezdett el foglalkozni a tehetséges diákokkal, ő is, felesége is. Diákjai komoly sikereket
értek el a hazai és a nemzetközi versenyeken. 25 év alatt 302 eredményes versenyzőt készített fel.
Kiemelkedően sikeres volt közülük Kis Petrik Katalin, aki a salzburgi diákolimpián szerepelt
sikeresen, Mizera Ferenc Pekingben, Varga Tamás Bombeyban, Kurucz Keve Padovában, Pallag
János sok-sok versenyen, Keszegh Balázs a dél-korai olimpászon és így tovább.
Kérésére, minden matematika óra kezdetén diákjai elénekeltek egy magyar népdalt. Külön
dicséretben részesült az, aki egy új népdalt mutatott be.
Ő is és felesége is, minden év már. 15-én, okt. 6-án és okt. 23-án a matematika vagy fizikaóra
helyett történelmi megemlékezést tartott, s ezeken a napokon a diákok az ünnephez méltó
öltözetben jelentek meg az iskolában. Legkedvesebb tanítványa Kaszás Attila volt.
Nyugdíjasként kapta meg a Czabán Samu díjat, amelyet a magyar pedagógusok javaslatára
évente egy személy kap meg.
80. születésnapján Komárom Pro Urbe díjával tüntették ki.
Holnap lesz egy éve, hogy Oláh Imre elhunyt, 54, boldog házasságban eltöltött év után. 82
esztendős lenne.
*
Oláh Imréné Domonkos Ilona Nagymegyeren született, diplomát a pozsonyi pedagógiai
főiskolán szerzett, matematika-fizika szakon. Itt alakult meg a főiskolások művészeti együttese, az
Ifjú Szívek, amelynek alapító tagja volt és annak táncsoportjában táncolt.
1958-tól a komáromi magyar gimnáziumba kerülhetett tanárnak. Ebben az évben indult
Csehszlovákiában a fizikai olimpiász, ettől kezdzve három évtizeden át diákjai számos versenyen
diadalmaskodtak. Azóta is évente mintegy öt tanuló képviseli Szlovákiát a nemzetközi versenyeken,
s nem ritkán ötből kettő az ő diákjuk volt.

Ilona alapító tagja volt az 1963-ban megalakult Csehszlovákiai magyar tanítók központi
énekkarának, amelyet Vass Lajos vezetett. A kórus fél Európát bejárta.
1989-től a a Protestáns Nőegylet elnöke volt, 2002-ben a révkomáromi ref. gyülekezet első női
kurátora lett.
A nőegylet 1990. okt. 31-én vendégül látta Sütő Andrást, a szomorú pogrom után első útja
Amerikába vezette, a második Révkomáromba. A 2300 férőhelyes révkomáromi református
templom erre az alkalomra zsúfolásig megtelt.
Nem messze a lakásuktól található Vajda Júlia édesapjának egykori háza, ide udvarolt közel egy
évig Csokonai, s születtek meg ennek hatására a Lilla versek. Ilona gyűjtést szervezett, s ennek
köszönhetően készült el a nagyon szép révkomáromi Csokonai-szobor.
Az első református misszionáriusnő, Molnár Mária tragikus halálának 70. évfordulója idén van,
az emlékére készült Ilona kezdeményezésére egy szép emléktábla.
2007-ben Ilonát Budán a Mátyás templomban vitézzé avatták. 2012-ben elnyerte Révkomárom
Pro Urbe díját.
Oláh György mondta hármójuk nevében: "Nem siránkozni kell a megosztó határok fölött, hanem
tenni, aprómunkával fáradozni a nemzet szellemi egyesítése érdekében". Ezt tette az Oláh-család,
akik az évtizedek során közel 10 ezer diákot neveltek. Magyar diákokat magyar szellemben.
Köszönet érte.
Gazda István

