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0,83 €Szlovákiai magyar pedagógusok és szülők lapja

 Csicsay Alajos: „Nem lehettem más, 
mint aki vagyok” – Beszélgetés Csicsay Gáborral

 Kalácska József: Egy el nem hangzott, 
fel nem kért beszéd(féle) 

 Kulcsár Ferenc: Látni, amit nem látunk – kedvenc könyvem
 Szabómihály Gizella: A közoktatással összefüggő 

néhány fogalom magyar megnevezéséről  
 Silvia Szabadosová – TomášTurzák: A család és az iskola 

együttműködése a nevelésben

XXII. Katedra Napok
A Katedra Alapítvány tisztelettel meghív minden pedagógust, szülőt, egyetemi hallgatót, oktatás iránt érdeklődőt 

a XXII. Katedra Napok rendezvényére.

A rendezvény időpontjA:  2013. november 8. (péntek)
A rendezvény helyszíne:  dunaszerdahely, legend hotel
    Gabčíkovská cesta 50  
    929 01 dunajská streda  

proGrAm:

8:00 - 9:00 prezentáció
9:00 - 9:15 németh margit, a Katedra Alapítvány elnöke:
  Ünnepélyes megnyitó
9:15 - 9:45 Albert sándor
 talán még nem késő – helyzetkép, kihívások, elmozdulási lehetőségek a szlovákiai magyar közoktatásban
9:45 - 10:15 Fibi sándor
 i. Korreferátum Albert sándor előadásához
10:15 - 10:30 Kávészünet
10:30 – 11:00 A. szabó lászló
  ii. Korreferátum Albert sándor előadásához
11:00 – 11:30 szakmai vita
11:30 – 13:00 ebéd
13:00 – 13:30 Bodnár Gyula
 A Katedra folyóirat 20 éve
13:30 - 14:00  petres Csizmadia Gabriella
   A Katedra folyóirat jelene és jövője
14:00 – 15:00 A Katedra-díj és elismerő oklevelek átadása
15:00 – 15:10 zárszó: hodossy Gyula, a Katedra Alapítvány igazgatója
15:10   Fogadás  

Kérünk minden Tisztelt Érdeklődőt, hogy részvételi szándékát 2013. november 2-áig jelezze a lilium@liliumaurum.sk címen.

Mindenkit szeretettel várunk!
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Kéziratokat nem őrzünk meg 

és nem küldünk vissza.  
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Legkedvesebb könyvem

 számomra újra és újra öröm elmerülni 
a Karamazov testvérek univerzumában, „a 
semminek és a mindennek eme királyi kifize-
tésében”, talajvesztettségünk és megosztottsá-
gunk e nagyszerű meghaladásában, a létezés 
e „tragikusan boldog egyetlen mondatában”, 
mert megerősít abban: az embernek mindig 
a teremtés teljességét kell szem előtt tartania, 
hogy ráébredhessen – az emberi nem „véghe-
tetlenül és örökre egy”.
 A három testvér közül kettő, ivan és Aljosa: 
hit és hitetlenség időtlen egymásnak feszülése. 
ivan, az emberisten, a puszta észre támaszkod-
va úgy véli, hogy egyetlen gyermek kínszen-
vedése a földön elég ok arra, hogy elutasítsa 
istent, hiszen a „világ részvétlen őrlőmalom, 
melynek kerekei között se a bűnös, se az ár-
tatlan nem számíthat irgalomra”. ez a lázadás 
azonban „a mindent szabad” anarchiájába ve-
zet, mely a semmi műveit, a céltalanság poklát 
szüli meg.
 Ám Aljosa, az istenember, túllép e logikán, 
s az ember bűneinek a drámája fölött megpil-
lantja a világban a láthatatlan, mégis megöl-
hetetlenül jelenlévő szépséget, az isteni részt, 
ezért nem önmaga, a világ, mások és isten 
ellen fordul, hanem „könnyeivel öntözve a 
földet leborul és csókolja azt, s megesküszik, 
hogy örökkön-örökké szeretni fogja a terem-
tést”. 
dosztojevszkijnek, ennek a „démoninak szü-
letett, de az emberibe visszataláló”, halálra ítélt, 
de kegyelmet nyerő zseninek az „evangéliumi 
regényét” szelíd erő hatja át: azt sugallja, hogy 
az ember nem követhet el olyan bűnt, amely 
kimerítené isten végtelen szeretetét; ezért az 
embernek mindaddig nem kell félnie, míg a 
bűnbánat és a megbocsátás nem apad ki be-
lőle; ellenkezőleg, ezáltal árad ki rá a derű, az 
öröm és a szeretet, s aki szeret, az a bennünket 
szívünk legmélyéig ismerő istené: a szeretet 
pedig olyan kincs, hogy azon az egész világot 

megveheted, és nemcsak a saját bűneidet vál-
tod meg vele, hanem a másokét is. „Barátaim 
– mondja Aljosa tanítója, a haldokló zoszima 
sztarec –, kérjetek jókedvet az istentől, legye-
tek vidámak, mint a gyermekek, mint az égi 
madarak. és ne zavarjon benneteket cselekvé-
setekben az emberek bűne, ne féljetek, hogy 
az elsodorja és nem engedi megvalósulni a ti 
műveteket, ne mondjátok, erős a bűn, erős a 
becstelenség, erős a rossz környezet, mi pedig 
magányosak vagyunk és tehetetlenek, elsodor 
bennünket a világ, és nem engedi megvalósul-
ni a mi nemes művünket. Kerüljétek az ilyen 
kishitűséget, gyermekeim!”
dosztojevszkij a világ abszurditását elvetve a 
világ szegényeinek önfeledt virrasztását ábrá-
zolja, az e teherből sugárzó isteni mindenség 
jelenlétét sugallva, azt, ahogyan e virrasztva 
vigasztalók képesek magukra venni a világ, 
a lét képtelenségeinek súlyát. samuel Beckett 
misztikus szenvedélyével és nihiljével szem-
ben dosztojevszkij külön választja a halál és 
a testi halál valóságát. nála „az agónia a tes-
té; a halál a lélek birodalma”. és ez az utóbbi 
messze-messze túlnő az időbeliség határán. és 
szemben Franz Kafkával, aki – pilinszky já-
nost idézve – egy „tiszta” angyal szemével látja 
ugyan a világot, de mivel hátat fordít a terem-
tőnek, negatív képet fest a világról, doszto-
jevszkij egy olyan „tisztátalan” bűnös, aki pil-
lantását a teremtőre szegezi, s ezáltal pozitív 
képet nyújt a világról. egyszóval: Kafkánál 
nem látjuk, amit látunk. dosztojevszkijnél 
látjuk, amit nem látunk. Azt is mondhatnánk, 
hogy dosztojevszkij úgy élt és írt, mintha látta 
volna a láthatatlant.
ezért mindmáig ő maradt a világ talán leg-
modernebb írója, átélve az idő és a lét s benne 
az ember teljes drámáját, s egyben mélységé-
ben megmutatva, hogy vannak „örök dolgok”, 
„örök kérdések” és „örök feladatok”, amiket 
soha nem haladhatunk meg.

Kulcsár Ferenc

Látni, amit nem látunk
Dosztojevszkij: Karamazov testvérek

 

A LEGERE 
IRODALOMVERSENY 

PROGRAMJA:

7.30 – 9.00 regisztráció
9.00 – 9.10 megnyitó
9.10 – 10.40 
versenyzőknek:  szövegértő tesztlap ki-

töltése, a verseny 1. for-
dulója

tanároknak:  Fűzfa Balázs módszer-
tani továbbképzése

10.40 – 11.15 szünet, frissítő
11.15 – 12.15 Bárczi zsófia előadása 

a két világháború közti 
szlovákiai magyar iro-
dalomról 

12.15 – 12.35 szünet, frissítő
12.35 – 12.55 A tesztlap feladatainak 

közös megbeszélése
12.55 – 13.00 zárszó

A versenyen csak a regisztrált csapatok ve-
hetnek részt (legere.irodalom.2013@gmail.
com), a tanároknak szóló továbbképzésre 
azonban minden érdeklődőt sok szeretettel 
várunk.

A verseny célcsoportja: 
3 fős középiskolás csoportok
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Katedra Dobogó

Egy el nem hangzott, 
fel nem kért beszéd(féle)

Dr. Kalácska József, Katedra- és Életpálya-díjas gimnáziumi tanár
(kalacskaj@freemail.hu)

1955. szeptember 1. Általános Isko-
la, Dunaradvány.

Fehér ing, sötétkék korcos rövidnad-
rág, fehér térdzokni, fekete lakk félcipő, 
s hátamra vettem a hőn áhított iskola-
táskát, kézenfogva elindultunk édes-
anyámmal az iskolába, ahol a minden 
titkok tudója, Reviczky tanító néni ko-
bakunkat simogató keze és szeretettel-
jes, mindig mosolygós tekintete várt. 

Szorgos és boldog diákévek sorjáz-
tak egymás után, majd elérkezett a 
pályaválasztás, feladva a sokáig előnyt 
élvező cukrászmesterség iránti elkö-
telezettséget, gimnáziumba kerültem. 
A komáromi magyar gimnázium lett 
második otthonom, amelynek épüle-
te, mint két kinyújtott kar, igazi alma 
materként öleli magához a tanulni, 
művelődni igyekvő ifjúságot. Jó hírű, 
már életükben legendákká lett tanárok 
nagy tudása, embersége a tanári pálya 
felé terelt. Soha nem felejthető néhai 
Czókoly Béla Tanár úr tanácstalansá-
gomat eloszlató rövid mondata: „Meg 
kell próbálni, fog az menni!” (Mármint 
a matematika – fizika szak.) 

A gimnázium második emeleti fo-
lyosóján még ma is ott vannak a Ko-
máromban tíz évig létezett óvónőkép-
ző végzőseinek tablói. Az 1958-ban 
végzettek tablóján álló versikét gim-
nazista koromban naponta olvastam, s 
jól az agyamba vésődött:

Várnak ránk a naptól fényes tájak,
Várnak ránk az apró magyarok.
Szabad világnak kacagó kis népe,
Ifjú tanítók, hát induljatok!”

Ezzel az idézettel indultam el 1971-
ben frissen végzett tanárként a peda-
gógusi pályán. Az elmúlt negyvenkét 
év alatt tíz évig általános iskola felső 
tagozatán „apróbb”, majd gimnázium-
ban kissé korosabb magyarokat taní-
tottam-neveltem reményeim szerint 
Benedek Elekkel együtt vallva:

„Jézus tanítványa voltam,
Gyermekekhez lehajoltam.
A szívemhez felemeltem,
Szeretetre így neveltem.”

A Kossuth Lajos Tudományegye-
temen szerzett oklevél után az utóbbi 
harminckét év a kamaszkoruk leg-
szebb éveit gimnáziumban töltő fia-

talokkal telt, akiket ha a bor éréséhez, 
nemesedéséhez hasonlítok, ez volt a 
murci korszakuk. A tanár ekkor kell, 
hogy kertésszé legyen, s a fiatalság 
vadhajtásait nyesegesse, mert „a meg-
nyesett fa kizöldül”.  Jelmondatában 
így vallotta Lékai László egykori esz-
tergomi érsek.

Kimondhatatlan öröm volt az ele-
inte napi harcokkal tarkított, később 
elfogadott négy év után ballagáskor 
végigsétáni Komárom utcáin, megáll-
ni Jókai Mór és Klapka György szobra 
előtt, elénekelni a Szózatot a sok élet-
vidám, erőtől és bizonyítási vágytól 
duzzadó, okos, tanulni vágyó fiatallal, 
a jövő felvidéki magyar értelmiségével, 
mindezt hétszer megismételni.

A tanári pálya természetesen nem-
csak örömökből áll, hanem bántások 
is akadnak néha. Ilyenkor, ha az em-
ber hiszi a Fennvalót, jusson eszébe a 
Szentírás igéje: „Elég neked az én ke-
gyelmem.” (2 Kor 12,9). S a kegyelem 
megtalál, csak ki kell várni, mint ahogy 
engem is megtalált már többször is. Ha 
meg nem hiszi, higgyen Arany János-
nak, aki hitte a Fennvalót:

Ha egy úri lócsiszárral
Találkoztam s bevert sárral:
Nem pöröltem, -
Félreálltam, letöröltem.

Hiszen az útfélen itt-ott
Egy kis virág nekem nyitott:
Azt leszedve,
Megvolt szívem minden kedve.

A tanév vége felé közeledve meg-
meg kérdezték, vagy szinte szugge-
rálták, hogy, ugye, belefáradtál, hogy 
megkeseredtél, hogy már nagyon elég 
volt. Nem fáradtam bele, nem égtem 
ki, nem keseredtem meg (pedig a vége 
felé volt egy-egy próbálkozás), hanem 
tanári pályám szépségeivel megtel-
ten fokozatosan leteszem a krétát, s a 
csillogó szempárok csak emlékeimben 
fognak élni. Búcsúzni diákjaimtól Jó-
kai szavaival szoktam, ahogy Jenőy 
Kálmánnal mondatja:

„Ami bennem lélek, veletek megy; ott 
fog köztetek lenni mindig. Megtalálsz 
virágaid között, mikor elhervadnak; 
megtalálsz a falevélben, mikor lehull; 
meghallasz az esti harangszóban, mi-
kor elenyészik; s mikor megemlékezel 

rólam, mindig arccal szemközt fogok – 
hozzáteszem: merek – veled állani”.

2013. június 28. Selye János Gimnázi-
um, Komárom.

Fehér ing, fekete öltöny, eddig bol-
dogan viselt iskolanyakkendő, ősz haj, 
őszülő bajusz. (A fent leírt gondolatok 
kavarognak bennem, szívesen elmon-
danám őket.) Néhány kedves szó, aján-
dékkosár, egy szál sárga gerbera, három 
kézfogás a felsorakozott, vakációt váró 
diáksereg előtt. A sárga gerberát oda-
haza megkapja a nyolcvankilencedik 
évében járó, az élettől naponta búcsúzó 
édesanya, akitől hatvannégy éve kap-
tam az életet.

Az új tanév kezdetén – amelyben 
még nekem is jut heti hét óra öröm-
matematika – kívánom a pályát folyta-
tó vagy éppen most kezdő kollégáknak, 
hogy neveljenek-oktassanak „Istennek, 
Hazának, Tudománynak”, s mindezt 
szeretettel tegyék. Ne úgy tekintsenek 
magukra, mint a nemzet napszámosá-
ra, hanem szolgálatot teljesítő példa-
képre, tudatosítva, hogy a legnagyobb 
földi boldogság a másoknak nyújtott 
szolgálatból fakad. Jutalmunk nem 
pénzben mérhető, hanem a sok-sok 
köszönömben, amely annál értékesebb, 
minél később mondja ki az egykori ta-
nítvány.
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Stafétabot

Csicsay Alajos

Szokatlan dolog, hogy egy íróember a testvérével készítsen exkluzív interjút, 
én mégis kénytelen vagyok ezt megtenni, mert a Stafétabot című cikksoroza-
tomban olyan szlovákiai magyar személyiségeket is megszólaltatok, akiknek 
fő foglalkozása ugyan nem a nevelés-oktatás (volt), ám sorsuk mégis úgy ala-
kult, hogy életük egy részét valamelyik főiskolán vagy egyetemen tanárként 
kell(ett) eltölteniük. Egyetlen testvérem, Gábor, hivatásos katona volt, amikor 
a cseh országrészben állomásozó harci alakulatától átkerült Pozsonyba, az 
egyik civil főiskola katonai tanszékére, oktatónak. Bár abban az időben több 
magyar nemzetiségű katona-tanár is működött az országban, de én közülük 
öcsémen kívül egyet sem ismertem, így hát nem volt más lehetőségem, mint 
őt szóra bírni.

Nem lehettem más, 
mint aki vagyok

 Annak, hogy a nagymegyeri ti-
zenegy éves középiskolában (ma 
gimnázium) letett érettségi után a 
katonai pályára lépj, tudtommal az 
volt a fő oka, hogy enyhíteni akartad 
szerény jövedelmű, beteges szüleink 
anyagi gondjait, ezért olyan tovább-
tanulási lehetőséget kerestél, ami a 
legenyhébb terhet róhatja rájuk. 

– Illetve, a legcsekélyebbet sem, hi-
szen e főiskolán a ruházatot, kosztot, 
internátusi lakást ingyen kaptam, hoz-
zá zsoldként még némi zsebpénzt is, 

de őszintén megvallva, más szempon- 
tok is közrejátszottak. Nagyon szeret-
tem olvasni, s mint romantikus lelket, 
végtelenül elbűvölt felmenő ági roko-
nunk, Sebő Alajos (a Jókai-regényben 
Baradlay Richárd), negyvennyolcas 
honvéd-alezredes hősies mítosza. No, 
meg az akkori fiatalokban még élt a 
virtus, miszerint aki nem vált be kato-
nának, nem is volt teljes értékű legény. 
Rólam az első orvosi vizsgálatnál meg-
állapították, hogy alkalmas vagyok, en-
nek ellenére mégis akadt egy bibi. Ki-

kötöttem, én semmi más nem akarok 
lenni, mint harckocsizó, viszont e fegy-
vernemnél – nem minden ok nélkül – 
limitálták a testmagasságot, én pedig 
181 centiméter magas voltam, eggyel 
több az előírt felső határnál. A tobor-
zó tiszt rögvest felkínálta a „motoros 
lövész szakot”, mire én – baka? Hiszen 
édesapám is hegyi tüzér volt. „Tankista”, 
vagy semmi – replikáztam. Addig alku-
doztunk, míg „lesz, ami lesz”-alapon, 
papíron lefaragtak belőlem 1cm-t.

 Miért vonzódtál annyira a páncé-
losokhoz?

Nem vonzódtam én egyik fegyver-
nemhez sem, hisz jóformán semmit 
sem tudtam róluk. Hanem pedagógus 
szerettem volna lenni, s a vyškovi főis-
kola páncélos szakán meg lehetett sze-
rezni a matematika – testnevelés, vagy 
a matematika – politechnika szakot is. 
Én az utóbbit választottam. 

 Tudtommal e lehetőség megada-
tott a gépesített lövészeknél is.

Ők eredetileg gyalogosok voltak, s én 
úgy véltem, a harckocsizóknál igénye-
sebb a kiképzés.

 Milyen tantárgyakból kellett fel-
vételizned?

Testnevelésből, matematikából, fi-
zikából, szlovák nyelvből és politikai 
alapismeretekből. A katonáknál az 
erőnlét szempontjából nélkülözhetet-
len a rendszeres testedzés. A kikép-
ző tisztjeink között több élsportoló is 
akadt, s velem a sportot a nagymegyeri 
tornatanárom időben megkedveltette. 
Ma, hetven évesen, sem tudok meg-
lenni rendszeres úszás és kerékpározás 
nélkül, a horgászat pedig szinte a szen-
vedélyemmé vált.

 Tehát az érettségi után bevonul-
tál a morvaországi Vyškovba.

 Előbb a Tábor nevű hajdani huszita 
városban kellett átestem az alapkikép-
zésen. Itt találkoztam először egy Krejčí 
nevű fiatal, emberséges katonatiszttel.

 És a későbbiek során milyenek-
kel?

Mindenfélékkel, ostobákkal is, akik 
ráadásul még gorombák is voltak, ám 
szerencsére nem ők alkották a többsé-
get. De hát a civil életben nem így van? 
Talán nincs elég sok rossz orvos, mér-
nök, tanító, tanár?

 Mi történt veled azután, hogy ab-
szolváltad az alapkiképzést?
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 Mehettem Vyškovba, a Csehszlovák 
Szárazföldi Haderő Tisztképző Főisko-
lájának egyik harckocsizó századába 
tanulni.

 Mint más főiskolákról, a tiétekről 
is estek ki hallgatók? 

Eléggé sokan, leginkább a matema-
tika miatt, ami nekem nem volt nehéz, 
köszönhetően Fodor Gyula alap- és 
Molnár Árpád középiskolai tanáraim-
nak. A főiskolán pedig teljesen magával 
ragadott a politechnika. Nem hiszem, 
hogy az országban lett volna még egy 
olyan – a legmodernebb szerszámgé-
pekkel, fa- és fémmegmunkáló eszkö-
zökkel felszerelt, s persze anyaggal is 
ellátott – műhely, mint a miénk. Mint-
ha minden iparos-, illetve szakmunkás 
szakmára ki akartak volna bennünket 
képezni.

 Ti azért mégsem ilyesmire ké-
szültetek, hanem katonatiszteknek.

Ez igaz, de egyúttal pedagógusok-
nak is. Az viszont természetes, hogy 
a tiszti iskolában harcászatot, katonai 
módszertant, haditechnikát, lövésze-
tet, harckocsi-vezetést, térképészetet, 
vagyis a szakma minden csínját-bínját 
meg kellett tanulni, hiszen parancs-
nokoknak készítettek fel bennünket, 
és mindemellett a járműveken és azok 
fegyverzetén beálló hibák eltávolítá-
sához is érteni kellett. A harcászatban 
a parancsnoktól elvárt követelmény a 
rábízott legénység életének és testi ép-
ségének a megóvása, természetesen a 
civil lakosságé is, tartozzon az akár az 
ellenséghez. A harci eszköz pedig sem-
mi esetre sem kerülhet az ellenség ke-
zébe, s ha másképpen nem lehet meg-
menteni, fel kell robbantani. Hogyan 
tudná ezt végrehajtani olyasvalaki, aki 
nem kapott rá kiképzést? Miért mon-
dom el ezeket? Azért, mert – bár nem 
valószínű, hogy a közfelfogásra a leg-
csekélyebb hatást is tudnám gyakorol-
ni – a katonatiszteket még ma is sokan 
semmihez nem értő, ingyenélő népség-
nek tekintik. Pláne az értelmiség. Mint-
ha tudomásul sem akarnák venni, ha 
bármilyen katasztrófa sújt embertöme-
geket, hozzáértő katonai szakismeretek 
nélkül nem igen lehet rajtuk segíteni. 
Fölösleges lenne tagadni, hogy más ol-
dala is van a dolognak, de sohasem a 
katonák robbantották ki a háborúkat, 
hacsak nem voltak egyszersmind poli-
tikusok is.

 A válaszaidból következtetni le-
het rá, hogy Vyškovban két oklevelet 

is kaptál. Nem fordult meg a fejed-
ben, hogy inkább a civil életbe lépnél 
vissza?

De igen, csak ha a tanári pályát vá-
lasztom, ki kellett volna fizetnem ti-
zenkétezer koronát. Honnan lett volna 
nekem annyi pénzem? Meg, őszintén 
megvallva, megszerettem a katona-
ságot, és abban reménykedtem, hogy 
bizonyos szolgálati évek letöltése után 
majd be tudok jutni a hadtudományi 
egyetemre. (Nálunk katonai akadémiá-
nak nevezik, ami a magyarban alacso-
nyabb szintet jelöl.)

 Végül sikerült azt is elvégezned.
Nem sok hasznát vettem, annak elle-

nére sem, hogy igen kacskaringós utat 
kellett érte bebarangolnom. Kezdem 
azzal, hogy a pártpolitika, akárcsak ma, 
fiatal koromban sem érdekelt. Én csak 
jó tiszt, nem túlzás, ha azt mondom, 
nevelő akartam lenni, aminek elein-
te úgy tűnt, nincs semmi akadálya, de 
mint annyi ember életébe, az enyémbe 
is beleavatkozott egy sorsfordító ese-
mény, amit aztán több is követett.

 Mielőtt rátérnél erre, megkér-
dezem, volt-e hátrányod abból, hogy 
magyar vagy, hiszen a Csicsay név 
elhangzása után ez rögtön kiderül, 
hacsak…

Eszembe nem jutott volna, hogy más 
is lehetnék, mint aki vagyok. Ám az 
sem csupán a véletlen műve volt, hogy 
a legjobb barátom az iskolai zászlóalj-
ból, Egyenes Pörsök Gáspár lett. Általa 
ismertem meg Elek Máriát Illésházán, 
akivel tanulmányaim befejezése után, 
két év elteltével, összeházasodtunk, 
s aztán együtt költöztünk fel első ál-
lomáshelyemre, Písekbe, ahol három 
évig szolgáltam. Ott követtem el életem 
nagy ballépést. A Dubček-éra alatt el-
fogadtam a felajánlást, hogy lépjek be 
a kommunista pártba, de pár hónapra 
rá bevonultak hozzánk a Varsói Szer-
ződés tagállamainak csapatai, élükön 
az oroszokkal. Fiatal tiszttársaimmal 
együtt én is azt a nézetet vallottam, ez 
egy olyan méltatlan és alattomos hadi 
csel volt, ami mélyen sértette a katonai 
becsületünket. Én ugyan nem nagyon 
hangoskodtam, mert magamban azt is 
felmértem, mi lett volna a következ-
ménye annak, ha zászlóaljunk, vagy 
akár több más egység is, felsőbb pa-
rancs nélkül, szembefordítja fegyvere-
it a megszállókkal, hiszen volt már rá 
precedens. Bonyolította a helyzetemet, 
hogy mielőtt a szóban forgó események 
lejátszódtak volna, feleségem hazauta-

zott a szüleinkhez Csallóközbe, mert 
már esedékes volt első gyermekünknek 
a világra jötte. Amúgy is elég pocsék 
hangulat uralkodott el az országon, a 
rádió- és telefonhálózatot blokkolták, 
s én csak egy hét elteltével értesültem 
róla, hogy Gábor fiunk megszületett. 
A nagy zűrzavar közepette megkértem 
a zászlóalj-parancsnokomat, Krejčí 
alezredest (aki Táborban a kiképző 
tisztem volt), járjon közbe, hogy köze-
lebb kerülhessek a családomhoz. Át is 
vezényeltetett előbb Hodoninba, majd 
Mikulovba, ahol olyan fiatalok tartalé-
kos tisztté való kiképzésében kaptam 
feladatkört, akik valami oknál fogva 
abbahagyták a főiskolai tanulmányai-
kat. Az égvilágon semmi nem érdekelte 
őket, a katonaságot pedig kimondottan 
utálták. Ekkor már főhadnagy voltam 
és századparancsnok, de korántsem 
ez növelte meg előttük a renomémat. 
Ezek a srácok, ha tehették, fel-felöntöt-
tek a garatra, és kimenőik alkalmával 
kelekótya kamaszként duhajkodtak. 
A fél város rettegett tőlük, én viszont 
néhány hét elteltével mertem elvinni 
őket kirándulásokra, sőt, fölöttesem ál-
mélkodására, egy alkalommal, katonai 
járművön, felutaztam velük Prágába is 
egy zenei rendezvényre. Mikor minden 
probléma nélkül visszatértünk, azt kér-
dezte tőlem az illető: – „Gabo”, milyen 
trükköket alkalmazol e vagabundok-
nak a megszelídítésére? Úgy látszik, 
ezek téged még szeretnek is. – Valószí-
nűleg észrevették, hogy én is szeretem 
őket – feleltem, mire ő a fejét csóválva: 
– Elképesztő!

 Aztán mégis átvezényeltek Po-
zsonyba.

Oda engem már nem vezényelt át 
senki. Hajszálon múlott, hogy ki nem 
vágtak a hadseregből. 1970-ben meg-
kezdődött az országos politikai tiszto-
gatás. Azokat a tiszteket, akik hatvan-
nyolcban csak megnyikkanni mertek, 
mind kiebrudalták, köztük Krejčí al-
ezredest is. Nekem az volt a szeren-
csém, hogy nem maradtam Písekben, 
így megúsztam azzal, hogy passzivitás 
miatt töröltek a párttag-nyilvántar-
tásból. Ám ennyi is elég volt ahhoz, 
hogy az ezredparancsnok, Einspiegel 
alezredes magához rendeljen és közöl-
je velem, nem tud tovább alkalmazni, 
viszont adott három nap szabadságot, 
hogy nézzek körül Pozsonyban, hátha 
sikerül helyet találni magamnak vala-
melyik civil főiskola katonai tanszékén. 
Bíztatásként jelezte, értesült a mikulovi 
ténykedésem eredményeiről. Így kötöt-
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tem ki a közgazdasági főiskolán. 
Akkoriban minden főiskolásnak, 

egyetemistának, beleértve a lányokat 
is, kötelező volt polgári-védelmi gya-
korlatokat abszolválni, az egészséges 
fiúk pedig választhattak, vagy két éven 
át a tanulás mellett hetente egyszer vál-
lalják a katonai kiképzést, és bevonulá-
suk után, tartalékos tiszthelyettesként, 
esetenként tisztként csak egy évet kell 
leszolgálniuk, vagy nem igénylik ezt, 
és közkatona-, jobb esetben altisztként 
töltik le a két esztendőt. Ritka kivétel 
volt, ha valaki nem az előbbihez ragasz-
kodott. Egyébként a közgazdász-hall-
gatók nagyon kifogták, mert őket harc-
kocsizóknak kellett kiképezni, amihez 
a többségük – nem akarom megbánta-
ni őket – antitalentum volt. Vagy húsz 
évnek kellett eltelnie, hogy ráébredjen 
a legfelső hadvezetés, ez azért mégsem 
a legmegfelelőbb módja a tisztutánpót-
lás felnevelésének. (Egyébként nem az 
ilyen hebehurgyaságokkal kezdődött 
meg a tiszti állomány lezüllesztése). Én 
ennek az átrendezésnek az idején már 
a műszaki főiskolán, a katonai tanszék 
egyik szakosztályának a vezető helyet-
tese voltam. Mind a két főiskolán az 
alapkiképzést és a lövészetet oktattam. 
Szabadidőmben pedig szakkörként 
sportlövészetet, amire a főiskolás lá-
nyok is szívesen jelentkeztek.

Ami nagyon próbára tett bennünket, 
azok a nyári szünidő alatt végzett harci 
gyakorlatok voltak, beleértve az éleslö-
vészetet is. A civil gyerekeket ugyanúgy 
kellett kiképezni, mint annak idején 
minket, a hivatásos harckocsizókat. 
Talán mondanom sem kell, a tank ne-
hézfegyver, benne a legapróbb mozdu-
latoknak is szigorú szabályai vannak. 
Ha valaki egyet is elvét, nemcsak a saját 
testi épségét, hanem a maga életével 
együtt a tankban ülő társaiét is veszé-
lyezteti. Különösen vonatkozott ez a 
töltőkezelőre és a fegyverirányzóra.

 Emlékszem rá, hogy a főiskolán 
szinte élvezted a tanítást.

– Nemcsak tanítottam, hanem renge-
teg újítási javaslatot is kidolgoztam. Ily 
módon tudtam ellensúlyozni (mi taga-
dás, még anyagiakkal is) a káderlapo-
mon feltüntetett: „pártból törölt”, hát-
rányos megkülönböztetésemet. De erre 
akkor nemigen gondoltam, ugyanis a 
bennem munkáló kreatív hajlam meg 
a munkabiztonság javításának a lehető-
sége tejesen lekötött. Ehhez még tudni 
kell, hogy a tank, tüzelés közben, nem 
lökődhet hátra, ezt a két tonnás ágyú-
csövének a hátra rúgó mozgása védi ki, 

ami az előbb említett két ember közötti 
szűk térben játszódik le. A csőfar moz-
gása egy milliméterrel sem lehet több a 
megengedettnél. De ezek már szakmai 
dolgok, mindent úgysem sorolhatnék 
fel. A balesetekről pedig csak annyit, ki 
hinné el, ha azt mondanám, nem vol-
tak; bizony még halálosak is. Büszkén 
kijelenthetem, az én vezénylésem alá 
tartozóknál soha.

 Meddig tartott e tanári ténykedé-
sed?

– Majdnem kerek húsz évig, vagyis 
addig, amíg a rendszerváltás következ-
tében meg nem szüntették az általam 
felvázolt kiképzési rendszert.

 Mi volt az oka annak, hogy a leg-
több értelmiségi pályára készülő fia-
tal, enyhén szólva, viszolygott tőle?

– Sajnos nagyon kevés volt a szak-
képzett és tapasztalt csapattiszt, aki ezt 
a munkát vállalta volna, hiszen én is 
csak azért tettem, mert rákényszerül-
tem. Aztán rájöttem, mintha e szakmát 
direkt nekem találták volna ki. Nem te-
lik el hét, hogy álmaimban fel ne buk-
kanna. Ezekről ennyit.

 A tanszékek feloszlatása után mi-
hez kezdtél?

– Előbb arra gondoltam, elmegyek 
valamelyik építővállalathoz, gépkezelő-
nek, de végül úgy döntöttem, ismét je-
lentkezem az egyetemre, ahonnan hat-
szor elutasítottak, de ezzel együtt már 
hetedszer is, ezért dühömben, hajdani 
osztályfőnökömhöz, a hadügyminisz-
terhez fellebbeztem; ahhoz a tábornok-
hoz, aki hatvannyolcban megtiltotta, 
hogy a Prágában tüntető diákok ellen 
a katonaságot vezényeljék ki. Miroslav 
Vacek, annak ellenére, hogy már túlko-
ros voltam, részleges rehabilitációként 
engedélyezte a továbbtanulásomat, 
meg azért is, mert amióta politikai pri-
uszos voltam, mindig megkésve léptet-
tek elő, kevesebb fizetést kaptam, mint 
azok, akik miatt folyvást rá kellett dol-
goznom. 

 Tehát mint „kivételezett” jutottál 
be az egyetemre, amit vörös diplomá-
val, azaz kitüntetéssel végeztél el.

– Nem sok örömöm származott be-
lőle, legfeljebb annyi, hogy szerettem 
tanulni, és a hadászatból átfogóbb ké-

pem alakult ki. Ha átköltöztünk volna 
Csehországba, ott csinálhattam volna 
fényes karriert, de inkább hazajöttem 
az önállóvá vált Szlovákiába, ponto-
sabban Somorjára, ahol az általunk fel-
épített családi házunkban várt rám fe-
leségem, Gábor és Zoltán fiunk. Itthon 
két lehetőség közül választhattam: vagy 
kineveznek egy Pozsonyban állomáso-
zó ezred parancsnokának, vagy adnak 
Trencsénben a vezérkarnál egy felelős 
beosztást. Ez utóbbit láttam számomra 
megfelelőbbnek. 

 Aminek aztán önként fordítottál 
hátat. Miért?  

– Mert olyan ember került a had-
ügyminiszteri polcra, aki még nemré-
gen pártapparatcsik volt, s mint ilyen, 
megszokta, hogy mindenbe beleko-
tyogjon. Vezérkari főnöknek is a saját 
pártjából neveztetett ki tábornokot, 
akinek meg őrmesteri allűrjei voltak.  
Legfőbb dolga volt parancsba foglalni, 
hogy a vezérkarban kizárólag a szlovák 
nyelv használatát engedélyezi, holott a 
főtisztek igen nagy hányada csak cse-
hül tudott. J. Slota mégis azt ordítozta 
a pozsonyi parlamentben, tűrhetetlen, 
hogy a vezérkart magyarok uralják. (Én 
papíron is magyar voltam, de csak négy 
kollégáról tudtam, hogy jól beszél ma-
gyarul.) Elegem lett az egészből.  

 Elmentél nyugdíjba?
– Arra még nem voltam jogosult, 

csak a „haza szolgálatáért megillető” 
járulékot kaptam meg. Hogy közepes 
nyugdíjam legyen, még tíz évig kellett 
dolgoznom civilként. Előbb a polgári 
védelemnél, majd a Dunaszerdahelyi 
járás katonai (hadkiegészítő) parancs-
nokságon voltam logisztikai feladato-
kat ellátó parancsnokhelyettes.

Ma, hetvenedik évében járó nagyapa-
ként „főnök helyettesi” beosztásban, 
különféle családi tisztségeket töltök 
be, a négy szép unokánk „komman-
dírozásában”. Talán nem mellékes, ha 
megjegyzem – tájainkon sajnos egyre 
kevesebb magyar nagyszülő mondhat-
ja el –, mind a négy unokánk, akárcsak 
katonatiszt koromban fiaink, magyar 
iskolában tanul. Annak meg, amit 
Csilizradványon még Matus Gábor 
tanítóm az énekóráin plántált belém 
a somorjai Híd vegyeskar egyik tagja-
ként, most veszem hasznát.

A júniusi Katedrában közölt Stafétabot sorozatunkban elírás történt a Tőzsér 
Árpáddal készített interjú folyamán: a Nyitrán alapított diáklap neve Új For-

rás helyett Fórum, majd Új Fórum volt. A tévedésért elnézést kérünk.
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A Csengő Énekszó a szlovákiai 
magyar gyermek- és ifjúsági kóru-
sok – háromévenként megrendezésre 
kerülő – országos seregszemléje. A 
kétnapos fesztiválra, melynek fő szer-
vezői a Csemadok Országos Tanácsa 
és a Szlovákiai Magyar Zenebarátok 
Társasága, 1971 óta Érsekújvárban 
kerül sor. 

Érsekújvár városa a fesztivált, mint 
eleddig mindig, most is szívesen fo-
gadta és támogatta. Azon volt, hogy 
mind a szereplők, mind a vendégek – 
mint azt a város polgármestere, Gejza 
Pischinger, köszöntőjében mondta 
– „… felejthetetlen élményekkel gaz-
dagodjanak.” Hogy a fesztivál szerve-
zői is ugyanerre törekedtek, mi sem 
bizonyíthatja jobban, mint az, hogy 
a seregszemle mindkét napjának ese-

A XV. Csengő énekszó
… ahogy azt én a kulisszák mögül láttam

„A szó: anyád, otthonod, nemzeted.
A dallam a mindenség, s az emberiség.
Ez együtt egyben az ének,
Dalolj hát!”

(Koncsol László)

ményei – üres járatok nélkül – zökke-
nőmentesen zajlottak; köszönhetően a 
fesztivál előkészítését (ingyen) vállaló 
hangyaszorgalmú kis csapat lelkes 
munkájának, s csakúgy az élenjárók-
nak: Dr. Duka Zólyomi Emesének, a 
SZMZT leköszönő elnökének – aki 
20 éven át szívvel-lélekkel tevékeny-
kedett, és most is jó tanácsaival látta 
el a szervezőket –; Szalay Szilviának, 
a SZMZT új elnökének, a szervezők 
összefogójának; Kazán Józsefnek, a 
Csengő Énekszó fő rendezőjének és 
Görföl Jenőnek, a Csemadok OT tit-
kárának, aki mindent megtett azért, 
hogy a jubiláló, a XV. Csengő Énekszó 
kórusaink igazi ünnepévé lehessen. 

Kodály Zoltán „kifakadása”, misze-
rint: „ha belenézünk a tantervekbe, 
látjuk: alkotóik messze jártak a nevelés 

görög eszményétől, amely a zenének 
központi helyet juttatott”, talán sosem 
volt aktuálisabb, mint napjainkban. 
Hiszen a tanügyünket évtizedek óta 
uraló lélekölő technokrata szemlélet-
mód középiskoláinkból szinte telje-
sen száműzte, alapiskoláinkban pedig 
teljesen a perifériára szorította – már 
csak a 7. osztályig hagyta meg – a ze-
nére, s a zenével való (érzelmi) neve-
lést. Így, Kodálynál maradva: „minden 
teendőnk egyetlen szóban foglalható 
össze: nevelés”. A szervezők mindezek 
ismeretében állították össze a két nap 
programját: hívták meg Érsekújvár-
ba a Komáromi Városi Zenekart – a 
Csengő Énekszó történetében először 
volt vendég a fesztiválon hangszeres 
együttes –, valamint a Szlovákiai Ma-
gyar Pedagógusok Vass Lajos Kórusát.

A szervezők további nemes szán-
déka volt az is, hogy a fesztivál első 
napján fellépő zenekar, valamint a 
második napon hangversenyt adó kó-
rus úgy állítsa össze műsorát, hogy az 
főhajtás legyen a 20. századi magyar 
zene világnagyságai – a 131 éve szüle-
tett Kodály Zoltán s a 132 éve született 
hű barát, Bartók Béla – emléke előtt, 
de a felvidéki magyar kórusmozgalom 
vezéralakjai: Szíjjártó Jenő és Janda 
Iván emléke előtt is. A hangversenyek 
(zömmel gyermek) közönsége „ová-
cióiból” és vastapsaiból ítélve mind-
két koncert láthatóan nagy élmény és 

Stirber Lajos
ny. zenepedagógus



9

Katedra Zene

öröm volt: az élő zene varázsa nevelő-
en hatott! Mind a zenekarnak és kar-
mesterének, Halász Károlynak, mind 
pedig a kórusnak és karnagyainak: 
Józsa Mónikának és Tóth Árpádnak 
köszönjük, hogy vállalták a fellépést. 
A gálán elhangzott művekkel – Ko-
dály – Berzsenyi: A magyarokhoz (ve-
zényelte: Józsa Mónika); Vass Lajos: 
Anyák napjára (vezényelte: Ferencei 
Andrea) – a kórusok Kodály Zoltán 
és Vass Lajos emlékének adóztak; az 
Ág Tibor gyűjtötte népdalok csokra 
(vezényelte: Balogh Csaba), a – gyer-
mekek részéről nagy sikert arató – 
Szabó József vezette kiváló Nagykéri 
Citerezenekar kíséretével, Ág Tibort 
volt hivatott köszönteni. Születésének 
85. évfordulója alkalmából ezúton is 
köszönjük áldozatkész munkáját, jó 
egészséget és további alkotókedvet 
kívánunk!

A XIII. Csengő Énekszó illusztris 
vendége volt Szabó Miklós, a világ-
hírű Győri Leánykar Kossuth-díjas 
karnagya. A neki feltett kérdésre – Mi 
a véleménye egy ilyen nemzetiségi 
fesztiválról, mint a Csengő Énekszó 
– habozás nélkül ezt válaszolta: „Na-
gyon fontosnak tartom érzelmileg, és 
a megmaradás szempontjából is.” A 
szervezők – Szabó karnagy úrhoz ha-
sonlóan – a Csengő Énekszót mind-
két szempontból nagyon fontosnak 
tartják. Éppen ezért döntöttek úgy, 

hogy a jubileumi XV. Csengő Ének-
szóra meghívják és emléklappal jutal-
mazzák a fesztivál egykori szervezőit 
és mindazokat a karnagyokat, akik 
az eltelt 45 évben kórusuk élén több-
ször is részt vettek a Csengő Énekszó 
évfolyamain. Mi több: Dr. Duka Zó-
lyomi Emesét, Hritz Júliát, Dunajsky 
Gézát és Kazán Józsefet a Csemadok 
Országos Tanácsa áldozatkész szerve-
ző munkájukért tárgyi jutalomban is 
részesítette. Balogh Csaba tanár urat, 
aki karnagyként (mindössze egy se-
regszemle kihagyásával), mindmáig 
a galántai gyermekkart vezényli, ki-
tartó munkájáért a Szlovákiai Magyar 
Pedagógusok Szövetsége (SZMPSZ) 
részesítette tárgyi jutalomban. A 
SZMPSZ kitartó tevékenységü-
kért tárgyi jutalomban részesítette 
a galántai Kodály Zoltán Alapiskola 
Gyermekkarát, a kassai Márai Sándor 
Alapiskola és Gimnázium Csengettyű 
kórusát (mindkét énekkar mindössze 
egy seregszemléről hiányzott) és a ko-
máromi Jókai Mór Alapiskola Gyer-
mekkarát, amely a Csengő Énekszó 
összes évfolyamán szerepelt.

A rendezvény rangját emelte, hogy 
a fesztivál kedves műsorközlője, 
Holop Zsóka köszönthette a gálaestet 
jelenlétükkel megtisztelő meghívott 
vendégeket: Szíjjártóné Nagy Ilonát, 
Bauer Editet, európai parlamenti 
képviselőt, Nagy Pétert, Érsekújvár 

alpolgármesterét, Bárdos Gyulát, a 
Csemadok OT-elnökét is, akinek 
köszöntőjéből az idézet: „A felvidéki 
magyar közösség számára rendkívül 
fontossággal bír, hogy a kis közössé-
gek, köztük a kórusok, tovább tudják 
adni a kultúrát, a zenét, amely az ifjú-
ságot nagy közösségünk számára for-
málja.” Az elnök úr köszönetét fejezte 
ki mindenkinek, aki a XV. Csengő 
Énekszó sikeréért bármit is tett.

A szervezők „ügyhöz” való hoz-
záállását dicséri, hogy a rendezvény 
fő támogatói – a Szlovák Köztársa-
ság Kormánybiztosi Hivatala, Bauer 
Edit, Szíjjártóné Nagy Ilona – mellett 
a seregszemlét többen is támogatták; 
így a kórusok ún. különdíjakban is 
részesülhettek. A szervezők lelkes 
csapatának tagjai voltak: Berényi 
Margit, Fótyik Gizella, Kovács Tamás, 
a Csemadok TV részéről; Donczi Jó-
zsef a Csemadok VSZ részéről; Kiss 
Magdolna, Buda Ildikó a Regionális 
Művelődési Központ képviseletében; 
Pethes Emese, Stirber Lajos a Zene-
barát Társaságának tagjai. 

Nagy öröm, hogy az előző évfolyam 
óta 14-ről 17-re gyarapodott az orszá-
gos seregszemlén résztvevő énekka-
raink száma. Reméljük, lesz folytatás, 
további gyarapodás; lesz kinek átadni 
a „stafétabotot”. Kedves ifjú kollégák! 
Meg kell szívlelni Kodály Zoltán üze-
netét: „Kultúrát nem lehet örökölni. 
Az elődök kultúrája egykettőre elpá-
rolog, ha minden nemzedék újra meg 
újra meg nem szerzi magának.” A 
SZMPSZ által szervezett nyári egye-
temen Komáromban az idén is volt 
karnagy-továbbképzés; Józsa Móni-
ka, Orsovics Ivette, Tóth Árpád kar-
nagy-tanárok személye és szaktudása 
garanciaként szerepelt a színvonalas 
képzésre. Éljetek a lehetőséggel! Szor-
galmazzátok, hogy a karének mind 
alap-, mind középiskoláinkban (más 
tantárgyakkal párhuzamosan) kötele-
zően választható tantárgy legyen.

A XV. Csengő Énekszó sikeréhez 
gondos munkájával nagyban hozzá-
járult a kórusok versenyének bíráló-
bizottsága is: 

Hartyányi Judit (Budapest) – tanár: 
1972-től a székesfehérvári Vasvári Pál 
Gimnáziumban, 1978-tól a Budapes-
ti Tanítóképző Főiskolán, 1985-től a 
Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem 
Karmester és Karvezetés Tanszékének 
oktatója. 1995 óta külföldi – USA, 
Anglia, Írország, Fülöp-szigetek – ze-
nepedagógiai szemináriumok ven-
dégtanára. Karnagya volt a Karveze-
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tés Tanszak női karának (1992-1995), 
a Budapesti Tanárképző Intézet női 
karának (1999-2005). 1997-től a ka-
liforniai Golden Gate Nemzetközi 
Gyermek- és Ifjúsági Kórusverseny 
zsűrijének tagja. A Magyar Kodály 
Társaság társelnöke és a Nemzetközi 
Kodály Társaság alelnöke. 1992 óta a 
Csengő Énekszó versenyek bírálóbi-
zottságának tagja. 

Šarayová-Kováčová Elena (Po-
zsony), Szlovákiában az első hivatásos 
női karnagy. Mindmáig docensként 
működik a Pozsonyi Zeneművészeti 
Főiskola Karnagyképző Tanszékén. 

Negyven éven át (1967-2007) a Pozso-
nyi Gyermekkórus, 15 éven át (1971-
1986) a Szlovák Tanítók Ozvena kó-
rusa vezetője volt. 1969-ben alapította 
és mindmáig vezeti a Női Kamaraze-
nekart, amely Európa-szerte számos 
helyen szerepelt, de turnézott Kana-
dában, az NSP-ben, a Kanári-szigete-
ken Japánban és Afrikában is.

Sapszon Ferenc (Budapest), tanár, 
karnagy. Tíz éven át (1972-1988) a 
Budapesti Ének-zenei Általános Isko-
lában tanított, ahol megalapítója volt 
a Jubilate gyermekkarnak. 1988-ban a 
Kodály Zoltán Magyar Kórusiskolát; 

1996-ban pedig a Cantate vegyeskart 
alapította. Kórusaival járja a világot, 
turnékon, fesztiválokon vesz részt. 
2010-ig a Liszt Ferenc Zeneművé-
szeti Egyetemen karvezetést tanított. 
A Magyar Kodály Társaság elnökségi 
tagja. Kitüntetései: Liszt-díj (1995-
ben), Kodály-díj (2003-ban), Ma-
gyar Örökség Díj (2006), a Magyar 
Köztársasági Érdemrend lovagrendje 
(1911). 2012-ben a Magyar Művészeti 
Akadémia tagjává választották.

A zsűri – Hartyányi Judit elnökleté-
vel – a kórusokat a következőképpen 
minősítette:

I. kATEGórIA

Arany minősítés
Jókai Mór Alapiskola és a komáromi VMK Kicsinyek 
Kórusa, Komárom
Karnagy: Pfeiferlik Annamária
Zongora: Bakos Márta

Marianum Egyházi Iskolaközpont Schola Mariana – Ki-
csinyek Kórusa, Komárom
Karnagy: Orsovics Yvette
Zongora: Cintula György Katalin

Ezüst minősítés
Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium és 
Alapiskola Kicsinyek Kórusa, Kassa
Karnagy: Velkey Mária
Zongora: Ferencei Andrea

Bronz minősítés
Eötvös Utcai Alapiskola Kicsinyek Kórusa, Komárom 
Karnagy: Szilárd Erika
Zongora: Markovics Ildikó

II. kATEGórIA

Arany minősítés
Fegyverneki Ferenc Közös Igazgatású Katolikus Iskola 
Magnificat Gyermekkara, Ipolyság
Karnagy: Wollent Andrea
Zongora: Kanta Gábor

különdíj - a Szakrális művek előadásáért
Gímesi Alapiskola Gyermekkara, Gímes
Karnagy: Varga Imre
Zongora: Lucia Strnátová 

különdíj - Varga Imre karnagynak Karnagyi különdíj, va-
lamint különdíj Karai József műveinek előadásáért

Jókai Mór Alapiskola és a Városi Művelődési Központ 
Gyermekkara, Komárom
Karnagy: Juhász Mónika
Zongora: Bakos Márta

különdíj - a Kulturált kórushangzásért
Marianum Egyházi Iskolaközpont Schola Mariana – 
Nagyok Kórusa, Komárom
Karnagy: Orsovics Yvette
Zongora: Cintula György Katalin

különdíj: a Vijay Singh: Medieval Gloria kórusmű előadásáért

Ezüst minősítés
Franz Schubert Gyermekkar, Zselíz
Karnagy: RNDr. Horváth Géza
Művészeti Alapiskola Kamarakórusa, Ipolyság
Karnagy: Balázs Martina

Bronz minősítés
Csengettyű Kórus – Márai Sándor Magyar Tanítási 
Nyelvű Gimnázium és Alapiskola, Kassa
Karnagy: Ferencei Andrea, Kekeňák Szilvia
Zongora: Kekeňák Szilvia

Eötvös Utcai Alapiskola Nagyok Kórusa, Komárom 
Karnagy: Siposs Jenő

Galántai Kodály Zoltán Alapiskola Gyermekkara, 
Galánta
Karnagy: Balogh Csaba
Zongora: Hasák Edit

Oklevél a részvételért
Széchenyi István MTNY Alapiskola Csalogány gyer-
mekkara, Felsőszeli
Karnagy: Mészáros Magdolna

III. kATEGórIA

Arany minősítés 
Liszt Ferenc Művészeti Alapiskola Primula Énekkara, 
Párkány
Karnagy: Hanza Rolanda
Zongora: Cucor Éva

különdíj – a Hajnalok Völgye díja – A legjobb kortárs kó-
rusmű előadásáért (Iris Szeghy: Bolo to tak?)

Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium és 
Alapiskola Leánykara, Kassa
Karnagy: Ferencei Andrea, Kekeňák Szilvia
Zongora: Ferencei Andrea

különdíj: az Igényes műsor összeállításért

Ezüst minősítés
Bartók Béla Ifjúsági Vegyeskar, Ipolyság
Karnagy: Béres Gábor
Zongora: Tomáš Polák

Befejezésül ismét Kodály Zoltán „üzeneteinek” egyike: 
„A mag el van vetve, nem kell csak a békesség és szeretet 
májusi esője, hogy kalászba szökjön.”
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Az iskola és a család egyik régi és 
jelenlegi megválaszolandó kérdé-
se, hogy miként lehet eredményes és 
együttműködő kapcsolatot kialakítani 
a nevelés sikerességét befolyásoló  té-
nyezők között, vagyis ezen közösségek 
között. Tanulmányunkban a család és 
az iskola együttműködésének lehető-
ségeit tárgyaljuk, ill. ezen csoportok 
kapcsolatát meghatározó tényezők 
összességét és milyenségét vizsgáljuk. 

Silvia Szabadosová
Tomáš Turzák

A család és az iskola 
együttműködése a nevelésben

Napjaink fontos kérdése, hogy miként lehet eredményes és jól működő 
kapcsolatot kialakítani az iskola és a család között. Úgy véljük, a sikeres 
kooperáció fontos feltétele, ha a tanárok és a szülők sokféle interakcióban 
működnek együtt. Tanulmányunkban a szülő-iskola kapcsolatának és sze-
repének elemzésével foglalkozunk.

A gyermek nevelésének első szaka-
szában meghatározó szerepet játszik 
a család, majd később ebbe a nevelési 
folyamatba lép be az iskola. A neve-
lés nem más, mint a személyiség-
formálás folyamata, melynek közép-
pontjában a gyermeki személyiség 
strukturális egysége áll. A gyermek-
re mindenekelőtt a szülői minta van 
hatással, meghatározó a szülők élet-
stílusa, viselkedésük, hagyománya-

ik, végzettségük, értékorientációjuk, 
ugyanakkor más emberekhez való 
attitűdjeik is. A gyermek egy család 
tagja, ezért hatékony iskolai munka 
nem képzelhető el a családdal való 
megfelelő kapcsolat kiépítése nélkül. 
A nevelés alapvető közösségeinek te-
hát a család és az iskola koordinált, 
aktív együttműködésének elsődleges 
célja a gyermek személyiségének op-
timális és harmonikus fejlesztése fizi-
kai, pszichikai, szociális és kulturális 
téren egyaránt. Egyetérthetünk Varga 
Istvánnal, miszerint a család a legko-
rábbi életkortól kezdve hat a fejlődő 
egyénre, alapvető érzelmi és viselke-
dési modelleket visz be a személyi-
ségbe, és ezeket mint diszpozíciókat 
tovább visszük az életbe (In: Dombi, 
A. et.al., 2004, 228). Bujna szerint a 
család az egyéni világlátás, identitás 
forrása, a külvilágra vonatkozó in-
formációk közvetítője, értékelője az 
egyén felé. Továbbá írja, hogy a csa-
lád játssza a legfontosabb szerepet az 
önértékelés és az énkép kialakulásá-
ban (In: Dombi, A. et.al., 2004, 231). 

A pszichológusok szerint az okta-
tó-nevelő munka öt alappillér együt-
tesén nyugszik: a tanuló – tananyag 
– tanár – csoporton belüli kapcsola-
tok – valamint a szülő összességén. A 
szakemberek véleménye szerint épp 
a szülő az, aki a legbefolyásosabb té-
nyezőként hat az edukáció folyama-
tában. Ennek értelmében a tanárok és 
az iskola csak akkor érhetnek el tartós 
sikereket és eredményeket, ha a szülői 
háttér támogató, és az együttműkö-
dés biztos alapokon nyugszik. A szü-
lők aktív szereplői az iskolai életnek, 
buzdítják, támogatják csemetéjüket a 
tanulásban, s akik nemcsak az iskolai 
munka kritikusai, hanem saját mun-
kájuk bírálói is egyben (Hartl, Hartlo-
vá, 2000). A gyermek számára fontos, 
hogy a szülők biztosítsák a megfelelő 
körülményeket a tanuláshoz, illet-
ve segítsék és figyelemmel kísérjék 
iskolai teljesítményét. A család és 
az iskola olyan intézmény, amely az 
egyén szocializációs folyamatának 
meghatározó alapköve. Meghatároz-
zák az egyén fejlődését, életfilozófi-
áját, személyiségét, részt vesznek az 
egyén kultiválásának minden apró 
mozzanatában. 

Az évek során mindkét intézmény, 
mind a család, mind az iskola gyö-
keres változásokon ment keresztül. 
Szerepük, funkciójuk, feladatkör-
ük egyes elemeiben szükségszerűen 
módosultak a társadalmi, gazdasági, 
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technológiai változások hatására. 
Az iskola mint a külvilágtól elzárt 

és elszigetelt közeg elképzelése las-
san feloldódni látszik, ezért – eleget 
téve a társadalmi elvárásoknak – ki 
kell tárnia kapuit az őket körülve-
vő valóság felé, valamint igyekeznie 
kell megfelelő közeget kialakítani az 
együttműködés lehetőségének, és ér-
dekeltté tenni más személyeket is a 
nevelési-oktatási folyamat területén. 
A családnak is nagyobb felelősséget 
kellene vállalnia gyermekeik kép-
zésében és nevelésében.  Ez alatt azt 
értjük, hogy ne csak passzív befoga-
dói legyenek az iskola által kínált le-
hetőségeknek, hanem vállalják a szü-
lők magukra kompetenciájuk rájuk 
háruló részét, ezzel közös felelősséget 
vállalva az edukáció eredményeiért. 
További problémaként merül fel, 
hogy ki legyen a közös együttműkö-
dés kezdeményezője – a szülők úgy 
vélekednek, ez az iskola feladata, az 
iskola nézete szerint viszont a szü-
lőkre hárul az együttműködés kez-
deményezése. Vašátková és Fáberová 
(In: Janiš, 2001) úgy gondolják, hogy 
a kezdeményezésnek elsősorban az 
iskola részéről kell megjelennie, va-
lamint az iskolának ismételten kell 
törekednie a szülői érdeklődés és 

együttműködés iránt. Az iskola mint 
oktató-nevelő intézmény csak akkor 
működhet eredményesen, ha a tanu-
lói érdeklődésre épít, és figyelembe 
veszi a tanulók és szüleik érdekeit. 
Ennek feltétele a kölcsönös partneri 
viszony kialakítása, melynek megha-
tározó eleme a kölcsönös bizalom és 
tisztelet. Dombi (2004, 103) szerint 
szükség van egyfajta összehangoló-
dásra nevelő és szülő között, amely 
kölcsönös elfogadáson, tolerancián, 
a gyerek érdekében való együttmű-
ködésen alapul. Ezt a kapcsolatot 
felelősség, empátia, egymás elfoga-
dása, a kompetenciák kölcsönös el-
ismerése jellemzi. A szülő – peda-
gógus viszonyt befolyásoló tényezők 
közé tartozhat, ha a tanár nem tudja 
megtalálni a közös hangot a szülők-
kel, előítéleteket támaszt a szülőkkel 
szemben, lekezelő viselkedést tanúsít 
irányukba. Ugyanakkor ez a negatív 
viszonyulás fordítva is megtörtén-
het, és sajnos napjaink viselkedési 
megnyilvánulásaira jellemző a túlzott 
szülői agresszió is. Épp ezért szüksé-
ges a szülő és az iskola kapcsolatának 
megújítása. 

A szülő – iskola kapcsolatára rá-
nyomta bélyegét a rendszerváltás 
előtti korszak, a szocialista ideológia, 

amely ezen intézmények egyenlőtlen 
kapcsolatát határozták meg. Az is-
kola nevelési céljai gyakran eltérőek 
vagy ellentétesnek bizonyultak a csa-
lád nevelési céljaival szemben. Meg-
határozó volt az a vélemény, misze-
rint helytelen, ha a szülő beavatkozik 
az iskola munkájába. Mára azonban 
átértelmeződtek a szerepek, és kétség 
sem fér hozzá, hogy mind a szülők, 
mind az iskola az edukáció fontos 
résztvevői. 

A pedagógus és a szülő főbb kap-
csolattartási formái közé tartozik a 
szülői értekezlet, nyílt nap, fogadó 
óra, individuális konzultáció, csa-
ládlátogatás, szülői munkaközösség, 
iskolai ünnepélyek és rendezvények, 
kirándulások, sportrendezvények 
szervezése; újabban pedig elterjedt 
tendencia a szülők részére beszél-
getéseket és különböző témájú elő-
adásokat rendezni (pl. a gyerekek 
problémás viselkedése), valamint az 
iskolaújságon és internetes oldala-
kon keresztül tájékoztatni a szülőket 
(Kurincová, V., 2008). Nálunk még 
nincs elterjedőfélben, azonban az EU 
és az USA egyes országaiban sikere-
sen alkalmazzák a szülők tanítását 
kurzusok, szemináriumok és prog-
ramok formájában. Ezen találkozók 
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célja a szülők megfelelőbb felkészí-
tésének biztosítása az iskolai ügyek 
részvételében. 

Lassan a szülőkben is tudatosul, 
hogy aktív résztvevői lehetnek az is-
kolai életnek, például a szülői mun-
kaközösség tagjaként, ezáltal befo-
lyásolni tudják a tanítás menetét, 
hozzásegítve az adekvát iskolai lég-
kör megteremtését is. Azonban ezen 
felvilágosult szülők száma még min-
dig kevésnek mondható. A szülők 
többségénél még mindig túlsúlyban 
tapasztalható az iskola kritizálása, ez 
ugyanis sokkal könnyebb, mint időt 
rászánva bekapcsolódni és hozzájá-
rulni az iskolai élethez. Tudatosíta-
nunk kell viszont, hogy nem minden 
iskola hajlandó a különböző tevé-
kenységeket akceptálni a szülőknek, 
ezért kell törekedni a bizonyos kö-
zépút megtalálására. 

 M. Rabušicová és K. Emmerová 
(2003, 141 – 151) új perspektívából 
– elsősorban az angolszász irodalom 
elemzése alapján – közelítik meg a 
szülők szerepét és kapcsolatát az is-
kolához. Kutatásukból az következik, 
hogy a szülők négyféle alapvető szere-
pet tölthetnek be: kliens (megrende-
lő), partner, polgár és mint probléma.

 A megrendelő típusú viszonyulás 
fő mechanizmusa a szülők szabad 
iskolaválasztásának lehetősége. Ez 
a lehetőség az iskolákat versenytárs 
pozícióba kényszeríti, és nyomást 
gyakorol az iskolára a minél jobb fel-
tételek megteremtésére, kiváló ered-
mények elérésére és egyéb szolgál-
tatások lehetőségére, amely minden 
ügyfél igényeinek megfelel. A szabad 
iskolaválasztás lehetőségének az in-
tenzívebb együttműködést kellene 
eredményeznie a szülőkkel, akiknek 
ezáltal alkalmuk nyílik részt venni az 
iskolai munkában. Ez a feltételezés 
azonban igencsak problémás, mert az 
egyik szempontból a kliensnek joga 
van igényt tartania elvárásai teljesí-
tésére, a másik oldalról nézve viszont 
nem kell, hogy érvényre juttassa azo-
kat. Megnyilatkozásának döntése az 
iskolát illetően egyedül tőle függ.  

A partneri viszony mindkét félnek 
egyforma jogokat kínál. Az ilyen vi-
szonyban a tanár nem az egyedüli 
szakember szerepében jelenik meg, 
hanem a szülők nézeteit elfogadva 
gazdagítja saját munkáját. A szülők 
nem szakemberek, a neveléssel kap-
csolatban azonban vannak saját ta-
pasztalataik, gyermeküket ők ismerik 
a legjobban, éppen ezért olyan fonto-

sak információik a tanár számára.
A polgár szerepét magukra öltő 

szülők az iskolával szembeni felelős-
ségteljes jogérvényesítést és köteles-
ségteljesítést vállalják. Ebben az érte-
lemben szükséges megkülönböztetni 
individuális és kollektív jogokat. 

M. Rabušicová, V. Čiháček, K. 
Emmerová,  K. Šeďová (2003, 309 – 
320) a szülő kapcsolatát az iskolához 
problémaként fogják fel. Ez a viszony 
szerintük három alakot ölt. Az első 
csoportba tartoznak azok a szülők, 
akiket függetlenekként jelölhetünk 
meg. Ők minimális kapcsolatot ápol-
nak gyermekük iskolájával. A taná-
rokkal csak ritkán kommunikálnak, 
és gyermekeik iskolában elért ered-
ményeiről többé-kevésbé közvetítve 
értesülnek. Az iskolát tolerálják, de 
nem érzik az együttműködés szük-
ségességét. Elsősorban gyermekeik 
individuális fejlődése érdekli őket, 
ennek érdekében biztosítják a tanulás 
alternatív forrásait is, pl. a korrepetá-
lást. Ezek a szülők teljesítik kötelessé-
geiket, de olyan keretek közt, amelyet 
saját maguk szabnak meg. A második 
csoportot képezik az ún. rossz szülők. 
Ők rendszerint nem mutatnak nagy 
érdeklődést az oktató-nevelő folya-
mat iránt, és nem támogatják gyer-
mekeik tanulmányait. Az iskola által 
kínált lehetőségek és az iskola kon-
cepciója sem kelti fel különösképpen 
az érdeklődésüket. A szülők ezen 
csoportja azt az érzetet kelti, mintha 
ignorálnák az iskolát. Ezek a szülők 
akkor kommunikálnak az iskolával, 
ha valamilyen probléma körvonala-
zódik gyermekükkel kapcsolatban. A 
harmadik csoportba tartoznak azok a 
szülők, akiket igyekvőknek nevezünk. 
Ők hajlandóak az együttműködésre, 
részt vesznek a különböző találkozó-
kon, a gyermek otthoni felkészülé-
sében az oktatásra, és támogatják az 
iskolát, a tanárokat. Viszont ezek a 
szülők gyakran megkívánják a tanár-
tól, hogy rendszeresen informálják 
őket a gyermek előrehaladásáról, be-
számoljanak pedagógiai eljárásaikról. 
A probléma forrása ebben az esetben 
az időigényes kommunikáció lehet.

A szülő és az iskola együttműködé-
se, melynek jelentősége fokozatosan 
növekszik, napjainkban fontos ré-
szét képezi az edukációnak.  Bármely 
szempontból is tekintünk a szülők és 
az iskola viszonyára, tudatosítanunk 
kell egy nagyon fontos dolgot, még-
hozzá azt, hogy minden szülő más. 
Minden gyermek, minden tanár, ösz-

szefoglalva: mindenki más. Nagyon 
nehéz olyan utat választani, amely 
megfelelne mindenkinek. Töreked-
nünk kell egymás tiszteletben tartá-
sára, és próbáljunk olyan hozzáállást 
választani, amely – még ha nem is 
ideális mindenki számára – elfogad-
ható a többségnek.
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Szlovákiában a magyar tannyelvű 
iskola az egyik olyan nyelvhasználati 
színtér, ahol lehetőségünk van írás-
ban és „hivatalos“ szinten használni 
anyanyelvünket. A magyar nyelvnek 
az oktatásszervezésben való érvénye-
sülését azonban szinte a kezdetek óta 
nehezítik a terminológiai problémák: 
a releváns oktatási dokumentumok, 
jogszabályok, ágazati dokumentu-
mok csak szlovákul hozzáférhetők, az 
ezekben előforduló fogalmak magyar 
megnevezése változó (ha egyáltalán 
van magyar nevük), s nem tisztázott 
az sem, hogyan viszonyuljunk a ma-
gyarországi terminológiához. 

Az utóbbi években e területen 
történt némi előrelépés, legalábbis a 
tekintetben, hogy a központilag ter-
jesztett nyomtatványok (pl. bizonyít-
ványok, törzslapok, osztálynaplók) 
szövegezését igyekeztünk egységesí-
teni. Az ún. curriculum típusú kép-
zési programokra való áttérés (ez az 
ún. kurikulárna transformácia), vala-
mint az új közoktatási (köznevelési) 
törvény és a hozzá kapcsolódó egyéb 
jogszabályok elfogadása következté-
ben számos olyan új fogalom és ter-
minus került bevezetésre a szlovák 
közoktatásban, amelyek magyar meg-
felelői tekintetében nagy a bizonyta-
lanság. A szerkesztőség felkérésére 
ebben a cikkben néhány alapvető fo-
galom magyar nevére teszek javasla-
tot, hogy ezáltal is megkönnyítsem az 
iskolavezetők, pedagógusok számára 
a vonatkozó dokumentumok magyar 
nyelvű változatának kidolgozását. 
A cikk célja továbbá az, hogy felhívja 

Szabómihály Gizella

A közoktatással összefüggő 
néhány fogalom magyar megnevezéséről

a figyelmet az oktatási terminológia 
közös fejlesztésének a szükségességé-
re, ezért szívesen várom a kollégák ez 
irányú véleményét, javaslatait. 

A SzlOVákIAI MAGyAr NyElVű 
OkTATáSI TErMINOlóGIA 

kIAlAkíTáSáNAk AlAPkÉrdÉSEI

A szlovákiai magyar oktatási ter-
minológia több évtizednyi spontán 
fejlődés eredménye, az egyes ter-
minusok rendszerint a forrásnyelvi 
(szlovák) kifejezés fordításai (ezért 
sok közöttük a tükörszó és -kifeje-
zés); a tudatos nyelvtervező tevé-
kenységre e területen alig akad példa. 
Mindennek a következményeként 
kialakult egy olyan szlovákiai magyar 
oktatási terminológia, amely erősen 
magán viseli a szlovák nyelv hatását, s 
a magyarországi szóhasználattal való 
egyezése igencsak esetleges. Ugyan-
akkor azonban elvi síkon mindig is 
a magyarországi terminológiához 
való alkalmazkodás szükségessége 
fogalmazódott meg, ami gyakorla-
ti szempontból, a magyar–magyar 
szakmai párbeszéd megkönnyítése 
miatt is fontos. 

 A szlovákiai magyar terminoló-
giafejlesztés során szerzett eddigi ta-
pasztalataim azonban azt mutatják, 
hogy a magyarországi terminológia 
átvétele nem mindig lehetséges, pl. 
az eltérő intézményrendszer, fogalmi 
rendszer vagy akár az erős szlovákiai 
magyar hagyomány miatt (l. pl. alap-
iskola és általános iskola; magaviselet 
és magatartás). 

 Ezért fontosnak tartom, hogy az 
általam javasolt kifejezések közlése 
előtt tisztázzam, milyen elvek szerint 
jártam el egy-egy szlovák kifejezés 
magyar megfelelőjének kiválasztása-
kor.

1. Ha a szlovák és a magyar fogalom 
minden tekintetben azonos, a ma-
gyarországi kifejezés átvételét java-
solom. Ez elsősorban olyan fogalmak 
esetében alkalmazható, ahol mind 
a magyar, mind a szlovák nyelvben 
nemzetközi dokumentumokra (pl. 
európai uniós anyagok) támaszkodva 
alkották meg a vonatkozó kifejezése-
ket. Ide sorolom azokat az eseteket is, 
amikor nyelvtani vagy egyéb okokból 
a szlovák és a magyar oktatástermi-
nológiában ugyanarra a fogalomra 
szerkezetileg eltérő megnevezések 
alakultak ki. Ilyen esetben is a ma-
gyar megnevezés alapja a magyaror-
szági terminus. 

2. Ha a szlovák és a magyar foga-
lom között részleges eltérések van-
nak, de funkcionális szempontból 
egymásnak megfeleltethetők, akkor 
is elsősorban a magyarországi meg-
nevezés átvételét javaslom a tükör-
fordítás helyett.

3. A szlovák kifejezés magyarra 
fordítását, illetve annak alapján önál-
ló magyar kifejezés alkotását elsősor-
ban akkor tartom célravezetőnek, ha 
az adott fogalom Magyarországon 
nem létezik, ezért nincs is megne-
vezve. Ilyen esetben is azonban olyan 
megnevezést érdemes alkotni, amely 
szerkezetileg megfelel a magyar ter-
minusoknak, s érthető és értelmezhe-
tő a nem szlovákiai oktatási szakem-
berek számára is. 

4. Köztudott, hogy a szlovák – in-
doeurópai nyelv lévén – könnyebben 
integrálja az idegen, elsősorban latin 
eredetű szavakat. Ma elsősorban az 
angol nyelvű szakirodalom hat e te-
kintetben, viszont számos angol ter-
minus szintén latin eredetű, s ezeket 
a szlovák lényegében adaptálja, a ma-
gyar azonban a hagyományoknak 
megfelelően „magyarítja“, pl. distance 
education : dištančné vzdelávanie : 
távoktatás. Ezért az idegen (latin) 
etimonú szavakat tartalmazó szlovák 
kifejezések esetében csak akkor cél-
szerű szintén latin etimonú elemeket 
tartalmazó magyar terminust hasz-
nálni (alkotni), ha az adott idegen szó 
a közmagyarban is ismert és használt, 
mégpedig ugyanolyan jelentésben, 
mint a szlovák.  
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A kOMPETENCIAlAPÚ 
OkTATáSI MOdEllhEz ÉS 

A CUrrICUlUM TíPUSÚ 
kÉPzÉSI PrOGrAMOkhOz 
kAPCSOlódó kIFEjEzÉSEk

A 245/2008. számú szlovák közok-
tatási törvény az UNESCO által elfo-
gadott egységes nemzetközi oktatási 
osztályozási rendszer, az ISCED 97 
szerinti keretben és fogalomrendszer-
ben írja le és szabályozza a szlovák 
közoktatást. Magyarországon a nem-
zetközi statisztikai adatszolgáltatás-
ban alkalmazzák ugyan az ISCED 
97-t, viszont annak terminológiáját 
nem vették át, ezért bizonyos esetek-
ben problematikus az ISCED 97-hez 
kapcsolódó szlovák terminusok ma-
gyar megfelelőjének megállapítása. 

 A szlovák közoktatási törvény ér-
telmében a tartalmi-tantervi szabá-
lyozás legmagasabb szintű dokumen-
tuma a štátny vzdelávací program, 
amely általánosan és az egyes képzési 
szinteken meghatározza a cél- és kö-
vetelményrendszert, a képzés hosszát, 
az elért végzettséget igazoló irat típu-
sát stb. Funkcióját tekintve hasonló 
a magyarországi nemzeti alaptanterv 
(NAT), a lényeges tartalmi eltéré-
sek miatt azonban nem ajánlott en-
nek a kifejezésnek az átvétele. Ezért 
a štátny vzdelávací program magyar 
megfelelőjeként az állami oktatási 
program kifejezést ajánlom, ennek 
megfelelően az egyes intézmények ál-
tal kidolgozott ún. školský vzdelávací 
program magyarul intézményi/helyi 
oktatási program. Az iskolai oktatási 
program kifejezés az iskolai melléknév 
többértelműsége miatt nem ajánlott. 

 Az állami oktatási programon be-
lül oktatási szintenként kerül meg-
határozásra az ún. profil absolventa 
(vzdelanostný model absolventa), 
valójában ebben összegeződnek az 
adott oktatási szintet elvégzett tanuló 
elvárható ismeretei és kompetenciái. 
A megfelelő magyarországi doku-
mentumokban ennek megfelelő kife-
jezés nem szerepel, rendszerint mon-
dat formájában fogalmazzák meg, 
milyen ismeretekkel, kompetenciák-
kal rendelkezik az adott programot 
elvégzett tanuló. A profil szó önma-
gában a magyarban többjelentésű, 
az absolvent „magyarosított“ válto-
zata, az abszolvens pedig gyakorlati-
lag csak nálunk használatos, ezért az 
abszolvensi profil, végzős profilja stb. 
típusú  kifejezések bevezetése proble-
matikus. Létezik viszont a magyarban 

a kompetenciaprofil kifejezés, amelyet 
ugyan nem csupán az oktatással kap-
csolatban használnak, mivel adott 
munkakör betöltéséhez szükséges és 
elvárható ismeretek összességét is így 
nevezik újabban. Az abszolvens szó 
korábban már említett problemati-
kus jellege miatt a profil absolventa 
kifejezés magyar megfelelőjéből ezt 
a szót célszerű kihagyni, s használ-
hatjuk a kompetenciaprofil összetett 
szót, esetleg az egyértelműbb tanulói 
kompetenciaprofil vagy a leíró jellegű 
a képzési programot/szintet elvégzett 
tanuló kompetenciaprofilja kifejezést.

 A profil absolventa magában fog-
lalja az ún. vzdelávacie oblasti és 
a prierezové témy-t. Az előbbi magya-
rul – a magyar oktatási terminológia 
szerint – műveltségi terület.  A NAT 
megfogalmazása szerint a művelt-
ségi terület „az oktatás tartalmának 
a nemzeti és egyetemes kultúra tar-
tományából társadalmi, pedagógiai, 
pszichológiai és logikai szempontok 
alapján kiválogatott és elrendezett 
közműveltségi elemei.“ A műveltségi 
területek több, hasonló profilú tan-
tárgyat integrálnak, és országonként 
eltérőek lehetnek. A prierezové témy 
olyan aktuális témák, közös fejleszté-
si feladatok, amelyekkel  különböző 
tantárgyak keretében foglalkoznak 
a tanulók. Magyarországon ezeket 
így nevezik: kereszttantervi, tantárgy-
közi elem.

 A közoktatáson belüli paradigma-
váltás egyik jellemzője, hogy jelenleg 
erőteljesebben fogalmazódnak meg 
a kimeneti követelmények, azaz, hogy 
az adott oktatási szintet, programot, 
tantárgyat stb. elvégző tanulónak mi-
lyen tudással kell rendelkeznie. Ezt 
a szlovákban a vzdelávací štandard 
kifejezéssel nevezik meg; a vzdelávací 
štandard két részből áll: obsahový 
štandard és výkonový štandard. Az 
előző a minden tanuló által elsajátí-
tandó minimális tananyagra vonat-
kozik, a másik esetében pedig arról 
van szó, milyen szinten kell a tanu-
lónak az adott minimális tananyagot 
elsajátítania. Magyarországon a NAT 
ezzel kapcsolatban az általános (tan-
tervi) követelmények kifejezést hasz-
nálja; a követelmények három rész-
re bontva jelennek meg: tanítandó 
tananyag (a szükséges tartalmak), 
fejlesztési követelmények (mire le-
gyen képes a tanuló), minimális kö-
vetelmények (a tanulók továbbhala-
dásához elengedhetetlen ismeretek, 
készségek, jártasságok alsó szintjei). 

Látjuk, hogy a szlovák és a magyar 
rendszer a hasonlóságok ellenére el-
téréseket mutat, s ez a megnevezés 
szintjén egyértelműen megjelenik. 
Ebből adódóan a magyarországi ki-
fejezések nem vehetők át, a szlovák 
alapján képzett tükörkifejezések (tar-
talmi standard, teljesítménystandard) 
használata pedig azért kérdéses, mert 
a két kifejezés közül magyarországi 
szövegekből (pedagógiai szakiroda-
lom) csak az előbbire van példa (a 
szlovákkal azonos jelentésben). Ezért 
célszerűbb, ha konkrét magyaror-
szági oktatási programok leírásában 
előforduló kifejezéseket használunk: 
pl. elsajátítandó műveltségtartalom/ 
tananyagtartalom, elsajátítandó kész-
ségek. Mivel a standard a magyarban 
melléknév is, valamint egyik jelentése 
’valamilyen szabványnak, előírt szín-
vonalnak megfelelő’, szóba jöhetnek 
a standard, normatív jelzőkkel bőví-
tett kifejezések is: standard/normatív/
elsajátítandó műveltségtartalom/tan-
anyagtartalom, standard/normatív/
elsajátítandó készségek. 

 Az oktatás egyik új központi fo-
galma a kompetencia, illetve a kulcs-
kompetenciák (kľúčové kompetencie), 
ezek a magyar és a szlovák közokta-
tásban lényegében azonosak, mivel 
az Európai Parlament és Tanács egyik 
ajánlásán alapulnak. Jelenleg mind-
két rendszerben az alábbi kulcskom-
petenciákat különböztetjük meg (a 
magyar megnevezés a NAT-ból szár-
mazik): komunikácia v materinskom 
jazyku – anyanyelvi kommuniká-
ció, komunikácia v cudzích jazykoch 
– idegen nyelvi kommunikáció, 
matematická gramotnosť – matemati-
kai kompetencia, kompetencie v oblasti 
prírodných vied a technológií – termé-
szettudományos és technikai kompe-
tencia, informačné kompetencie – digi-
tális kompetencia, sociálne a občianske 
kompetencie – szociális és állam-
polgári kompetencia, podnikateľské 
kompetencie – kezdeményezőkészség 
és vállalkozói kompetencia, kultúrne 
kompetencie – esztétikai-művészeti 
tudatosság és kifejezőkészség, učiť sa 
učiť – hatékony, önálló tanulás. Csak 
a szlovák rendszerben szerepelnek 
az alábbiak, a magyar megneve-
zés viszont magyarországi szakmai 
szövegekből adatolható:  kognitívne 
kompetencie  – kognitív kompeten-
ciák,  personálne a interpersonálne 
kompetencie  – személyes és interper-
szonális kompetenciák.
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Egy leendő pedagógusnak nem-
csak a szaktantárgyaiban kell jár-
tasnak lennie, hanem értenie kell a 
diákokhoz is. Ezt az élettani sajátos-
ságok, a testi és az ezzel összefüggő 
lelki fejlődés folyamatának megértése 
teszi lehetővé. Az erre irányuló tudást 
a tanárok a pedagógiai-pszichológiai 
alap keretében sajátítják el, kötelező, 
kötelezően választható és választott 
tantárgyak segítségével. Ám az elmé-
leti tudás csak úgy válik a pedagógus 
sajátjává, ha jártassággá, majd kész-
séggé alakul, ez pedig egy módon va-
lósulhat meg – gyakorlással, gyakor-
lati alkalmazással. 

 

Csoportdinamika az osztályban

A tanárjelöltek pedagógusi pá-
lyára történő felkészülését nagyban 
nehezíti, hogy gyakorlati pedagógi-

Játszva tanítani élni
A TANDEM nonprofit szervezet 
„Az osztályfőnök szerepe” című 
szemináriuma margójára

A 2012/2013-as tanév nyári szemeszterében egy rendhagyó szeminári-
um nyílt a konstantin Filozófus Egyetem közép-európai Tanulmányok 
karán. A rendezvénysorozat az osztályfőnök tanítási folyamatban betöl-
tött szerepét vizsgálta, de mint később kiderült, ennél sokkal több témát 
és területet érintett.

ával csupán a szakmai gyakorlaton 
találkoznak – azonban bármilyen 
sok tanáccsal látnak el bennünket 
az óralátogatások során, csak egy kis 
szeletébe kóstolhatunk bele a tanítás-
nak. A tanárképzésben tehát fontos 
szerepet kap a nem-formális tanítás 
gyakorlása, vagyis olyan kurzusok lá-
togatása, ahol interaktív módon sajá-
títhatjuk el a nevelői munka összete-
vőit. Ezért különleges a TANDEM n. 
o. által indított szeminárium, amely 
az elméleti képzés mellett a gyakorla-
ti pedagógiát helyezi előtérbe, vagy- 
is kitölti a hiányzó lépcsőfokot az el-
mélet és az “éles bevetés” között. Ez 
a szemináriumsorozat az osztályfő-
nöki szerepre készíti fel a hallgatókat, 
rámutat arra, mennyire igényes ez a 
pedagógusi szerep, és milyen sokré-
tű készségek kialakítását igénylik az 
osztályfőnökség hiteles betöltéséhez. 
A szemináriumok elsősorban abba 

kínáltak betekintést, hogyan lehet 
helyt állni osztályfőnökként, vala-
mint különböző játékok és feladatso-
rok kidolgozásával olyan eszközöket 
adtak a kezünkbe, amelyek megfelel-
nek a mai diákok és tanárok elvárá-
sainak is.

A szemináriumot a TANDEM kép-
zői, Molnár Kriszta és Borvák Mária 
vezették, az óra résztvevői pedig első- 
és másodéves magyar nyelvet és iro-
dalmat és egy másik szakot hallgató 
növendékek voltak. Kezdetben nem 
sejtettük, mi vár ránk a nem-formá-
lis tanulás során, hiszen többségünk 
még nem találkozott a TANDEM-
esek munkájával és módszereivel. 
Aztán fokozatosan ráéreztünk a sze-
mináriumok ízére, amelyekre kéthe-
tente, 90 perces órán belül került sor. 
Ezeken a foglalkozásokon az osztá-
lyokban működő csoportdinamikát 
önmagunkon, saját kis közösségün-
kön próbálhattuk ki és élhettük át, a 
csoport alakulásának fázisait, a prob-
lémákat és örömöt is beleértve.

 
A viselkedésminták tudatosítása

A rendezvénysorozatok különböző 
módszereket sajátítottunk el, a gyors 
ismerkedést vagy a bizalom létreho-
zását segítő játékokat tanultunk és az-
tán közösen elemeztünk. Csoportok-
ban dolgoztunk, megfigyelve, hogy 
a közös munka rázza össze igazán a 
közösséget, itt mutatkoznak meg a 
jellembeli sajátosságok és szerepek. 
Az ilyen feladatok mindig teret bizto-
sítottak a külső és belső megfigyelés-
re  is: gyakran dolgoztunk ezen a ket-
tős síkon, csoporttársaink hol a diák 
szerepét öltötték magukra, hol pedig 
mint kollégák, kritikus vélemény-
nyilvánítók szerepeltek. A szervezők 
felhívták a figyelmet, milyen fontos 
mindkét szerepkör tudatosítása, hi-
szen ezek segítségével vagyunk képe-
sek bizonyos viselkedésminták rögzí-
tésére, vagyis így tudjuk figyelemmel 
kísérni, milyen jelenségek viszik 
előre vagy fékezik a csoportmunkát. 
Többször biztattak minket a vezető-
ink arra, hogy munka közben bátran 
váltsunk, és próbáljunk ki több sze-
repet, a hangadó helyett vegyük fel a 
megfigyelőét, vagy fordítva – ezzel is 
új tapasztalatokat szerezve, megértve 
a másik ember viselkedését, helyét a 
közösségben. 

A ráhangolódás és a levezetés fon-
tos része volt az óráknak. Egy közös 

Voda Zsófia, 
a Konstantin Filozófus Egyetem 

magyar-angol szakos hallgatója
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rituáléval indítottunk, körben állva 
babzsákokat dobáltunk egymásnak, 
ugyanazon az útvonalon, végül nyolc 
babzsák landolt egyszerre a levegő-
ben. Ez a gyakorlat azt volt hivatott 
elősegíteni, hogy oda tudjunk figyel-
ni egymásra, kicsit bemelegítsünk. A 
testünkkel is dolgoztunk, megismer-
kedtünk a kontakt-tánccal, különbö-
ző mozdulatokkal és gesztikulációval 
jelenítettük meg volt tanárainkat, 
felidézve, milyen benyomást tettek 
ránk. Egyik gyakorlatunkban azt jele-
nítettük meg, milyen lelkiállapotban 
érkeztünk a szemináriumra, máskor 
élő szobrokká dermedtünk, hangu-
latainkat modellezve, egy szoborcso-
portot alkotva. 

Vezetőink arra ösztönöztek, fi-
gyeljünk testünk jelzéseire, keressük 
a pillanatot, amikor belül bizsergést, 
meleget, szúrást érzünk, bármilyen 
kellemes vagy kellemetlen érzésünk 
támad, ez mind fontos, ekkor szü-
letnek az élmények, ezekről érdemes 
beszélgetni.  

 
Az ellenállás mint jelzés

A következő üzenet, melyet egy 
pedagógus nem hagyhat figyelmen 
kívül, az ellenállás. A diákok viselke-
dése nem a tanítási órát meghiúsítani 

kívánó merénylet, hanem jelzés, hogy 
az információ úgy és olyan formában 
már nem emészthető meg. Ha lankad 
a figyelmük, vagy ellenkezőleg, han-
gosabbak lesznek, ezzel jelzik, a gya-
korlat elnyújtottá és unalmassá vált. 
Ez hihetetlen rugalmasságot kíván a 
pedagógustól, de ez az egyetlen mód-
ja, hogy elnyerjük a diák valódi figyel-
mét, és kielégítsük egymás szükségle-
teit, a diák tanulási és a saját tanítási 
vágyunkat. A tanárnak egyúttal oda 
kell figyelnie arra is, milyen szavakat 
használ és kijelentéseket tesz, milyen 
normákat állít diákjai elé. 

Számomra az egyik legérdekesebb 
felismerés az volt, hogy a viharzás, 
a konfliktusok egy csoport életében 
vagy egy kapcsolatban nem azt mu-
tatják, hogy az abnormálisan mű-
ködik, hanem épp ellenkezőleg, azt, 
hogy az emberek már olyan közel 
kerültek egymáshoz, hogy fel merik 
vállalni véleményük, hozzáállásuk, 
érdekeik különbözőségét. Ez arra is 
megtanítja az embert, milyen fontos 
a másiktól érkezett vélemény, tehát 
a visszajelzés, az építő kritika. Mert 
az építi az embert, ha tiszta a kép, 
amit önmagáról alakít ki, ha tisztáb-
ban látja, hol tart, a hiányosságaival 
együtt, ha tudja, mi az, amihez még 
hozzá kell tennie, fejlesztenie kell ön-
magát. Ugyanez a helyzet a diákokkal 

is, sokkal könnyebb dolga van annak 
a tanárnak, aki tisztában van diákjai 
képességeivel, így felismeri, melyek 
lesznek a következő lépések. 

 
A tanár mint facilitátor?

Az osztályfőnöki óra levezetésé-
ben segít Az élet játék című kiad-
vány, mely sok hasznos és a fiatalok 
számára érdekes témát dolgoz fel. 
Ehhez tettük hozzá mi az óraterve-
inket és játékötleteinket. Csapatok-
ban dolgoztunk, és olyan témákhoz 
nyúltunk hozzá, mint a szórakozás, 
jövőkép, illemtan és időgazdálkodás. 
Ezekben is megjelent a ráhangolódás 
és levezetés elve kisebb játékokban, 
majd két nagyjátékot terveztünk. A 
játékfejlesztés izgalmas kihívás volt 
számunkra, ugyanilyen hasznos ta-
pasztalat volt a játékok kipróbálása, 
ekkor a csoport tanulókká alakult át, 
és leginkább ebben a gyakorlatban 
tehettük próbára tanári képességein-
ket. Ezek a játékok, a fejlesztésük és 
a közben szerzett tapasztalatok már 
egy gyakorló pedagógus eszköztárát 
voltak hivatottak bővíteni. 

Az osztályfőnök szerepe órán töb-
bet tanultam önmagamról és a diá-
kokról, a kapcsolatok működéséről, 
mint eddig bárhol. A tapasztalati és 
nem-formális tanulás előnyeit test-
közelből láttam. Ez azt jelenti, hogy 
azt ismerjük és szeretjük meg, amit 
mi magunk fedezünk fel egyfajta 
heurisztikus élményként. Érdemes 
tehát erre az útra terelni a gyereke-
ket, diákokat is, a pedagógust pedig 
a felé, hogy a facilitátor, vagyis a tá-
mogató és segítő szerepét töltse be 
az “adatbank” helyett. Tisztábban 
látom, hol tartok most, milyen téren 
kell még fejlődnöm, de ezentúl “ki-
hegyezett csápokkal” járok-kelek az 
emberek között. A kérdésre pedig, az 
órán valóban játszottunk-e, a válasz, 
igen, rengeteget, szívből, úgy, ahogy 
az életet is érdemes élni. A játékok 
pedig olyan szellemi és lelki folyama-
tokat indítottak el, melyek gyümölcse 
később fog beérni, annál bőségesebb 
termést hozva. Azt gondolom, egy 
ilyen típusú órának állandó helyet 
kellene kapnia a kötelező tantárgyak 
között, és ha folytatásra kerülne sor, 
ismét résztvevője szeretnék lenni a 
képzésnek.
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Az első világháború után nagy válto-
zások álltak be a francia filmművészet 
történetében: az alkotók kénytelenek 
voltak szembesülni azzal a ténnyel, 
hogy a valóság és a művészetek között 
áthidalhatatlan kontrasztok keletkez-
tek. A szélsőséges társadalmi folyama-
tok következtében – elsősorban a há-
ború, majd az oroszországi forradalom 
és az annak hatására Franciaország-
ban kitört 1919-es általános sztrájk, 
később pedig a nyílt és permanens 
politikai cselekvések miatt – a filmmű-
vészet elutasította a valóság utánzásá-
nak vágyát, és (a német filmiparhoz 
hasonlóan) megpróbált kizökkenni a 
valóságból, egyfajta alternatív valósá-
got teremtve. Realista ábrázolásmód 
helyett a filmművészet érdeklődésé-
nek középpontjába az emberben leját-
szódó pszichés folyamatok és a szabad 
asszociációk valósága került. 

Ekkoriban a film már nem egysze-
rű vásári mulatságként funkcionált, 
hanem önálló művészeti ággá nőtte 
ki magát, és az értelmiség körében is 
egyre inkább érdeklődést keltett. Ilyen 
körülmények között alakult ki az a 
tudatos szellemi mozgalom, amelyet 
legjobban egyik kezdeményezője és 
vezető egyénisége, Luis Delluc rende-
ző szavaival lehet jellemezni: „A fran-
cia film legyen igazán francia és igazán 
film!” 

Természetesen ez a mozgalom nem 
volt független a művészetekben ural-
kodó akkori áramlatoktól, sőt nagyon 
is rányomták az egyes irányzatok a bé-
lyegüket a megújuló francia filmre. A 
különféle „izmusok” ugyanis nemcsak 
a képzőművészetben, irodalomban je-
lentek meg, hanem a filmben is. Azon-
ban a többi művészetekhez hasonlóan 

Gáspár Norbert 

A francia film megújulása, 
avagy 
hogyan kezdődött a filmes avantgárd

a filmben sem olvadt össze egyetlen 
egységes irányzattá az „izmus”-áram-
lat, mivel a rendezők különböző laza 
csoportosulásokba tömörültek. A 
német avantgárd aránylag egységes 
irányzataival szemben (a nonfiguratív 
absztrakttól, a figuratív absztrakton és 
a dadaisztikus-szürrealisztikus ábrá-
zoláson keresztül a dokumentumfilm 
felé) a francia filmművészetben az 
egyes irányzatok egyéni realizálódása-
ival találkozhattunk.

A francia impresszionizmus 
(Előtte és utána)

Az expresszionizmus máig jelentős 
hatással van az európai filmkultúrá-
ra, szellemisége újra és újra átitatja a 
különböző korszakok nagyon is kü-
lönböző stílusú filmművészetét. Az 
expresszionista film az indulatok kor-
látlanságát mutatja be, és a lelki folya-
matok valóság feletti uralmára helyezi 
a hangsúlyt. Az irányzat értelmében 
a világot olyan pszichikai erők ural-
ják, amelyet az egyén képtelen ural-
ni, irányítani, ezért annak áldozatává, 
martalékává válik. Ebből származik az 
expresszionista filmben tapasztalható 
kiszámíthatatlanság és félelem motívu-
ma, amely élesen különbözik a roman-
tika szenvedő, kitaszított miliőjétől, 
melyben a hős túláradó érzelmeit egy 
lelketlen, meg nem értő prózai világ ve-
szi körül, ezért egyetlen menedéke saját 
maga vagy a szép halál. Az expresszio-
nista számára azonban nincs menedék, 
mert az ő világa nemcsak kirekesztő, 
hanem kifejezetten ellenséges, támadó. 
Ám ennek a filmes irányzatnak a kiala-
kulásáig hosszú út vezetett.

A francia filmművészeti avantgárd 
első szakasza a francia impresszio-
nizmushoz nyúl vissza. Ez az irányzat 
idővel kinőtte saját kereteit, és fokoza-
tosan betagozódott az „igazi” francia 
avantgárdba, ám továbbra is felismer-
hetően elkülönült a többi irányzattól, 
hiszen nem csak a valóság, hanem a 
korábbi művészetek ellen is lázadt. 

Az impresszionizmus előtti francia 
filmművészet ábrázolásmódja megfe-
lelt a korai filmben tapasztalható kli-
séknek: a cselekményt a téma fő moz-
zanatai jelenítették meg, s ez egészült 
ki a feliratok révén magán-és párbe-
szédekkel, de még inkább közvetlen 
magyarázatokkal. A magyarázatok 
nemcsak a hely és idő koordinátáit ad-
ták meg, hanem az összefüggéseket is 
tisztázták. Ez sokszor nagyon részlete-
sen zajlott, máskor a kihagyott esemé-
nyek felsorolásával történt. A hősök 
cselekvésének motivációi tehát csak 
részben jelentek meg látható akcióban, 
jelentős részük az inzertek szövege 
nyomán jutott a nézők tudomására. Ez 
az ábrázolásmód kizárt mindenfajta 
azonosulást a hősökkel, s inkább lát-
ványosságra, semmint esztétikai meg-
ismerésre törekedett. Mivel ez a fajta 
filmművészet – mozgófénykép jellege 
folytán – bizonyos értelemben a va-
lósággal ábrázolt, így a látványosság 
élménye is nehézkesen született meg. 
Ebből következik, hogy ha a tartalmat 
hordozó formai közeg ilyen ’primitív’ 
volt, akkor nem nyílt mód arra sem, 
hogy a filmek a valóságos ellentmon-
dásokat ragadják meg, akár társadal-
mi-politikai szinten, akár az egyszerű, 
mindennapi emberi élmények síkján 
jelentkeztek azok. Az első mozgóké-
pek valóságábrázolásával szemben 
azonban az impresszionista film az 
események mozgóképesítése mellett 
a gondolatoknak és az emlékeknek is 
helyet adott. 

Az impresszionizmus előfutárá-
nak Abel Gance tekinthető, később 
több fiatal rendező is feltűnt, pl. 
Louis Delluc, Germanie Dulac, Julien 
Duvivier, Albert Cavalcanti,  Carl 
Theodore Dreyer, Jean Epstein és 
Marcel L’Herbier. L’Herbier a képsze-
rű szépségeket már nem festőiesen, 
színpadi dekorációk módján kereste, 
hanem tisztán fotografikusan, a fény-
kép új lehetőségeiben ragadta meg. 
Az effajta nézőpontkeresés nemcsak 
anyagszerűbb volt, hanem kevésbé 
számított „filmellenesnek”. A képsze-
rű szépség megragadása fokozta a film 
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drámaiságát, növelte a film tempóját, 
hiszen nagyban hozzájárult a kifejezés 
erősítéséhez, valamint a jelenetek ér-
zéstartalmának, hangulatának megra-
gadásához.

Ennek a magas fejlettségű francia 
filmstílusnak legfőbb eszköze a kifeje-
ző fény használata, a fények és árnyé-
kok egyensúlyának, harmóniájának 
megteremtése volt. A filmbeli megvi-
lágítás a művészi kifejezést szolgálta, 
az általános bevilágítás csupán bázis-
ként szerepelt. A rendező a kifejező 
fények, vagyis a fények és árnyékok 
segítségével igyekezett megteremteni 
az egyes jelenetek drámai atmoszfé-
ráját. 

A színpadias ábrázolástól való elsza-
kadás egyik nagy lépése figyelhető meg 
Delluc Láz című filmjében, amit 1921-
ben mutattak be. A film túlmutat az 
egyszerű cselekmény színpadias jelle-
gű, illusztrációszerű rögzítésén, mivel 
többrétegű jelentést hordoz magában. 
A történet egy Marseille-i kocsmában 
játszódik, ahová a tengerészek egy cso-
portjával a kocsmárosné volt szeretője 
is megérkezik, és magával hoz egy eg-
zotikus vidékről származó nőt. A mu-
latás, tánc folyamán ismét felébred a 
volt szeretők egymás iránti érdeklődé-
se. Az egyik vendég (akit a kocsmáros-
né visszautasított) uszítására azonban 
a kocsmáros megtámadja, sőt megöli 
a matrózt. A tengerész társait a rend-
őrség akadályozza meg a bosszúban, 
a verekedésben megsérült vendég (az 
uszító) pedig a kocsmárosnéra tereli a 
gyanút, akit elvisznek a rendőrök. 

A film sajátossága az érzelmek áb-
rázolásmódjában található: a szokásos 
kocsmai képet a kocsmárosné premi-
er plánja váltja fel, amit azonnal követ 
a kikötő képe. Ez a képen látható sze-
mély gondolatát, érzelmeit – a kocs-
márosné matróz utáni vágyódását – 
fejezi ki. A jelenet drámaiságát növeli, 
hogy ezzel párhuzamosan a matróz új 
viszonyának születését követhetjük 
nyomon a képkockákon. A film jelen-
tős részét tehát a találkozás hatására 
felidéződő emlékképek foglalják el, a 
cselekmény motivációja így a külső 
határokra történő pszichikai reakció-
ban kereshető. 

Az impresszionista művek között 
sok remekművet találunk, azonban 
mind közül kiemelkedik Dreyer: 
Jeanne d’Arc szenvedéseiről (1928) 
című filmje, amit az utókor a fran-
cia némafilm emblémájaként tart 
számon. A film érdekessége, hogy a 
rendező végig közeli képkivágásokat 

használ, ezek közül is főleg premier 
és szekond plánokat, de előfordul kis-
totál is benne. Ennek ellenére a néző 
térbeli és időbeli orientációja mindig 
hibátlan, hiánytalan marad. Dreyer 
ezekkel a technikákkal szerette volna 
megmutatni a lélek hatalmát a test 
felett. A realitás érdekében mellőzött 
mindenféle púderezést és sminket, a 
színészeit is az életből válogatta, nem 
hivatásos színészeket alkalmazott. A 
rendező szakított azzal a szokással is, 
hogy a film jeleneteit nem a forgató-
könyv szerinti sorrendben veszik fel: 
a film valamennyi színterét és dekorá-
cióját előre megépíttette, a jeleneteket 
sorban, a dráma időrendje szerint vet-
te fel. Ezzel az volt a célja, hogy a szí-
nészei a lehető legmélyebben beleéljék 
magukat a szerepükbe.

hogyan lett 
az impresszionizmusból 

„avantgárd”? 

A sok önálló utat próbálgató 
avantgárd rendezők közül elsőként 
Cavalcantit említeném, akinek Yvette 
című nevezetes filmje már kifejezetten 
az avantgárd irányzatok stílusjegye-
it hordozza magán. Hasonlóképpen 
avantgárd utakra lépett Germaine 
Dulac, aki újságíróként kezdte pá-
lyafutását, majd Louis Delluc hatásá-
ra impresszionista filmkísérletekkel 
próbálkozott. Munkája során két ki-
emelkedő filmet készített: a Spanyol 
ünnepet (1919) és a Beudet asszony 
mosolyát (1923). Az impresszionista 
művek nem jutottak tovább a me-
lodrámák alapkonfliktusának ábrá-
zolásánál (szerelem, szenvedély), ám 
Dulac kritikusan viszonyult a szere-
lem, illetve a szerelem hiányának be-
mutatásához, így filmjeivel elmozdult 
az impresszionizmus irányzatától.

A Beudet asszony mosolya rész-
ben színdarabon alapuló mű, formai 
szempontból azonban éppen az a 
legérdektelenebb benne, amit a szín-
darabból kölcsönzött a rendező. A 
történet egy posztókereskedő és fele-
sége világának kontrasztjára épül. A 
férj az üzlet iránt érdeklődik, mohón 
eszik, csak a látszat miatt látogatja az 
operát. Az asszony az olvasásban és a 
zenében keres vigasztalást, látomásai 
vannak. Nem jár férjével és annak 
barátaival színházba, inkább ábrán-
dozik. Mindeközben merényletet 
tervez férje ellen, aki gyakran szokta 
üres revolverét a homlokához emel-

ve elsütni – ezzel érzékelteti tréfásan, 
hogy milyen nehéz az élete. Amíg a 
férj a színházban tölti az estét, a fele-
ség megtölti a pisztolyt. Másnap a férj 
kivételesen a feleségére süti a pisz-
tolyt, azonban nem találja el a golyó. 
A férj arra gyanakszik, hogy az asz-
szony öngyilkos akart lenni.

A film átmenetet képez az impresz-
szionizmus és az avantgárd irányzatok 
között. Bár valóságalapú konfliktust 
választott a rendező, melodráma-ke-
retek közé szorította azt, így képtelen 
volt megújítani a filmművészet és 
a valóság viszonyát. Éppen e hiány 
miatt vált egyre sürgetőbbé a fran-
cia avantgárd megjelenése, hiszen 
– a többi művészet hatására – egy-
re nagyobb igény támadt a valóság, 
valamint a filmművészeti ábrázolás 
korlátainak tagadására.

A kor ezen elvárásait figyelembe 
véve következő filmjei már szürrea-
lista hatásokat hordoztak magukon. 
A szürrealista jellegű filmjei közül ki-
emelkedik A kagyló és a lelkész című, 
1926-ban bemutatott filmje. Ezt köve-
tően Dulac művészete ismét fordula-
tot vett. A szürrealista sajátosságoktól 
is elfordulva azt a nézetet igyekezett 
érvényesíteni, hogy a filmnek olyan 
hatást kell elérnie a nézőben, mint 
a zenének a zene hallgatójában. Eb-
ből az elgondolásból született három 
filmje: Meghívás utazásra (1927), 
Hanglemez 927 (1928) és az Arabeszk 
(1928). Ezekben Debussy, Chopin és 
Beethoven zenéjét használta fel, és 
ezeket próbálta vizuális asszociáció-
sorokká átalakítani.

Hasonló cipőben járt Fernand 
Léger is, aki kubista festőként kezd-
te pályafutását. L’Herbier A kegyetlen 
asszony című filmjének volt a dísz-
lettervezője, így kapcsolódott be a 
filmművészetbe, olyannyira, hogy 
önállóan is próbálkozott a filmren-
dezéssel. Sajátos nézetei voltak: „A 
festmény hibája a szüzsé. A film hi-
bája a forgatókönyv. Remélem, hogy a 
jövőben létrejön az a kinematográfiai 
gondolat, amely megtalálja a maga 
kifejezőeszközeit. Amíg a film irodal-
mi vagy színházi forrásokat használ, 
semmi sem lesz belőle.” 

Legismertebb filmjében, a Gépi 
balettben (1923) a mindennapi kör-
nyezet tárgyait használta fel az ábrá-
zoláshoz. A rendező saját elmondása 
alapján arra törekedett, hogy létre-
hozza a hétköznapi dolgok ritmusát a 
térben és időben.
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Recenzió

A szlovákiai magyar nyelvjárások 
kutatása másodvirágzását éli. A gyűj-
tések eddigi rendszertelenségének 
hátterében történelmi-politikai okok 
húzódtak meg. A szlovákiai magyar 
dialektusok szerves folytatásai a ma-
gyarországi nyelvjárásoknak, ugyan-
úgy a szlovákiai magyar nyelvjárás-
kutatás is szorosan kapcsolódik az 
egyetemes magyar dialektológiához. 
A nyitrai nyelvjárástani iskola Sán-
dor Anna vezetésével új szemléletű, 
de a hagyományokat hűen tisztelő 
utakat nyitott meg a tudományterü-
leten, melynek bizonylata a Szlová-
kiai magyar nyelvjárások (Menyhárt 
József–Presinszky Károly–Sándor 
Anna) c. hiánypótló kötet. 

Az örvendetes szemléletváltás 
másik megalapozója Csíkány And-
rea, a besztercebányai Bél Mátyás 
Egyetem Hungarisztika Tanszékének 
oktatója, aki vizsgálatának tárgyául 
a szlovákiai középpalóc dialektust tet-
te meg. Jelen könyve is szerves részét 
képezi PhD-értekezésének, melyet az 
ELTE Doktori Iskolájában a Magyar 
Nyelvtudományi Doktori Program 
Szociolingvisztika/ Dialektológia 
Alprogramjában védett meg ered-
ményesen. Dicséretes, hogy a szerző 
hosszú időn át (2003 januárjától 2006 
májusáig) végezte a gyűjtőmunkát. 
Ennek a lelkes, módszertanilag helye-
sen eljáró kutatásnak immáron a má-
sodik kötetét vehetjük a kezünkbe. 
A jelen ismertetés tárgyául szolgáló 
kötet nem előzmények nélküli. 2012-
ben jelent meg Egerben, a Líceum 

Angyal László 

Lexikológiai vizsgálatok 
palóc nyelvjárásokban
(recenzió)

Kiadónál a szerző első monográfiája, 
A palóc nyelvjárás hat kutatópontjá-
nak lexikológiai vizsgálata különös 
tekintettel a hangtani és alaktani je-
lenségekre címmel a Pandora Köny-
vek 30. köteteként. Ez a kötet a hang-
tani és alaktani jelenségeket elemzi és 
mutatja be. Jelen kötetet mintegy az 
előző folytatásaként szánta, de ebben 
már a lexikológiai változók felé tere-
lődik a figyelme. A szerző egyik nagy 
erénye, hogy nemcsak a szinkron 
nyelvjárási állapotról számol be, ha-
nem eredményeit összeveti a nagyat-
lasz adataival, diakrón szemlélődését 
sem mellőzve. Hatalmas leletmentést 
végzett, hiszen közel 600 000 adatot 
kellett feldolgoznia a korpuszból, így 
az eredetileg tervezett 16 kutatópont-
ból 6 maradt meg.

A kötetet logikusan építi fel. A be-
vezetés után megjelöli kutatásának fel-
adatait, az anyaggyűjtés részleteit, de 
az adatfeldolgozás nehézségeiről is szá-
mot ad. A következő fejezetben a paló-
cok és a palóc nyelvjárás általános jel-
lemzéséről értekezik, majd a kutatási 
eredményeket fogja vallatóra. A szerző 
ismeri, használja a nyelvjárását, telje-
sen azonosul a témával, a kutatásával. 
A 3. fejezetben bemutatja a kutatópon-
tokat és azok szociológiai jellemzőit. 
Egy ilyen, akár évtizedet átívelő gyűj-
tőmunka fontos szociolingvisztikai is-
mérve az adatgyűjtők és az adatközlők 
megfelelő kiválasztása. A szerzőnek 
nagy kihívásokkal kellett szembe-
néznie, hiszen ezeken a személyeken 

múlott egy-egy adat adekvátsága. Az 
atlaszok vonzásában című részben be-
mutatja A magyar nyelvjárások atlaszá-
nak és az égetően szükséges Új magyar 
nemzeti nyelvatlasznak a munkálata-
it, eredményeit. A leíró elemzésében, 
ahogy a könyv címe is jelzi, a lexiko-
lógiai változásokra helyezi a hangsúlyt. 
Változásvizsgálat ez, hiszen a kiválasz-
tott nyelvjárási jelenségeket diakrón 
árnyalattal szemléli. Az MNYA adatait 
minden ismert kutatóponton (Csáb, 
Bolyk, Magyarhegymeg, Zsip, Gice, 
Ludányhalászi) összeveti a 2003–2006-
os gyűjtési tapasztalatokkal. Külön 
foglalkozik a tájszavakkal, a lexémák 
és azok változatainak szintjén való 
változásokkal, a szavak és szóalak-
ok társadalmi érvényével. Az MNyA 
adatait társadalmi használatuk és gya-
koriságuk szerint osztja fel általános 
használatú lexémákra, archaikus jel-
zésűekre, ritka jelzésűekre és neológ 
jelzésűekre. Sajátos jelenségi tömböt 
alkotnak azok a lexémák, amelyek 
nyelvjárásiasságában a szlovák nyelv-
nek volt hatása. Az elemzése a lexiko-
lógia minden apró részletére kiterjed. 
Helyes alapállás ez, hiszen egy nyelv-
járás teljes szempontú állapotrajzát 
csak minden részletének beható meg-
ismerésével vagyunk hivatottak be-
mutatni. Külön fejezetben foglalkozik 
a jelentésbeli változásokkal. A korpusz 
hatalmas méretéből következtetve is 
egyszersmind hiánypótló adatmentést 
végzett. Az értekezés legvégén össze-
foglalja a tapasztalatait, konklúziókat 
fektet le. A felhasznált irodalom gazdag 
lajstroma is azt sejteti, hogy a kutató 
hatalmas, hiánypótló munkát végzett 
a szlovákiai magyar nyelvjáráskutatás-
ban. A kötetet adattár, az adatközlők 
jegyzéke, diakrón és szinkrón adatfel-
sorolás és fényképes beszámoló zárja. 

A szerző rengeteg hasznos és al-
kalmazandó nyelvjárási tudnivalót 
foglal össze a mintegy 250 oldalas 
kötetben. A kiadvány jól megalapo-
zott anyaggyűjtésen, a hazai és kül-
földi nyelvatlaszok gazdag ismeretén 
nyugvó munka. A szerző nyelvjárás-
ok iránti affinitása a kötetben tetten 
érhető. A kötetet haszonnal forgat-
hatják a nyelvjárások iránt érdeklő-
dő laikusok is. Csak remélni tudjuk, 
hogy a szerző szorgalma, kutatásai 
ezzel nem merültek ki, hiszen bízvást 
igényt tarthat szolgálataira nemcsak 
a szlovákiai magyar, de az egyetemes 
dialektológia is. 
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 A 2013-as év első fele rendkí-
vül gazdag: az együttes magának 
mondhat egy díjat (Harmónia-díj) 
és összeállt egy új gyermekműsor 
hanganyaga. Miért épp a gyerekeket 
céloztátok meg az új műsorotokkal? 

 2009-ben jelent meg dupla gye-
rekalbumunk, amely akkor két, több 
éve játszott műsorunkat rögzítette: s 
ekkor lopta be magát Morc kapitány 
a gyermekszívekbe. Most pedig úgy 
gondoltuk, hogy jobb, ha az öreg ten-
geri medve újra vízre száll, hiszen egy 
kapitány a tengeren érzi magát igazán 
a bőrében...

 Milyen elv alapján döntitek el, 
hogy ki legyen a következő lemez 
célközönsége?

Tamási Csilla

A verséneklés 
módszertana

Az irodalomoktatás egyik legfontosabb feladata, hogy élővé varázsolja 
az órán megismert szövegeket, belopja a gyerekek szívébe a világ poétikus 
oldalát. Ezt a küldetést vállalják magukra a verséneklő együttesek is, akik 
a líra eredeti létmódját, hangzatosságát hozzák vissza a hallgatóság szá-
mára. A kicsi hang kiemelkedik a verséneklők közül, hiszen interaktív, 
játékokkal tűzdelt műsoruk mindig szem előtt tartja a közönség igényeit 
és befogadó-képességét, valamint tematikus műsorokat állítanak össze, 
amelyek akár rendhagyó irodalomóraként is beilleszthetők az oktatás fo-
lyamatába. Az ősz folyamán jelenik meg legfrissebb gyermek-Cd-jük Uta-
zás a világ végire címmel. Az új gyermekműsor apropóján a verséneklés 
módszertanáról, a hanganyagok készítésének műhelytitkairól faggattuk 
Menyhárt józsefet, a kicsi hang frontemberét.

Folyamatos koncertezés mellett elég 
könnyen kiviláglik, hogy mire van 
igény. Természetesen vannak idő-
szaki műsorok, melyek a jeles na-
pok kapcsán évről évre előkerülnek. 
Ilyenkor „leporoljuk” őket, eseten-
ként új hangszerelést kapnak, új ver-
sekkel egészülnek ki, s néha még az 
is megtörténik, hogy lemez születik 
az anyagból: ez történt például múlt 
évben az Induljunk Betlehembe... mű-
sorunkkal.

 A gyermek-CD mesekönyvként is 
felfogható, hiszen kerettörténetbe 
illesztettétek a választott verseket. 
Hogyan történik a szövegválasztás? 
Ki felel a szöveganyag összeállításá-
ért?

A szövegeket korábban többnyire 
én szedegettem össze, tanult hiva-
tásomból kifolyólag: magyar szakos 
pedagógusként olvasmányaimból, 
illetve a néhai Zalabai Zsigmond ta-
nár úr verstan óráiból merítve olyan 
verseket próbál(t)unk megzenésíteni, 
amelyek a kötelező memoriteranyag 
részeit képezték az alsó, illetve a fel-
sőbb évfolyamok olvasás és anyanyel-
vi óráin. 
Jelenleg pedig oly szerencsés helyzet-
ben van a Kicsi Hang, hogy a nyitrai 
Magyar Nyelv- és Irodalomtudomá-
nyi Intézetben okító, gyakorló peda-
gógusként is működő irodalmárok is 
nyesegetik a versválasztásunkat: N. 
Tóth Anikó az ádventi műsorunknak, 
Petres Csizmadia Gabriella pedig a 
Hajónapló második részének versvá-
lasztásában és szöveggondozásában 
segített.

 Hogyan zajlik a megzenésítés fo-
lyamata? Mi születik meg előbb – a 
zeneanyag vagy a versválasztás? 
Vannak kedvenc témáitok?
Egy-egy vers kiválasztásánál nagyon 
fontos, hogy a vers énekelhető legyen, 
megfogjon, megmaradjon bennünk. 
Maga a zenésítés folyamata válto-
zatos megoldásokat kínál: abban az 
esetben, ha már kész, tehát „kölcsön-
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zött” dallammal dolgozunk – pl. nép-
dal esetében –, a szöveget illesztjük a 
dallamra, s ezt követi a hangszerelés 
folyamata, amely során kidolgozzuk 
az éneksávokat és a hangszeres kísé-
retet. Ez amolyan félig-zenésítés csu-
pán, ritkábban is élünk vele. 

Az igazi verszene az, amikor a köl-
temény lüktetését egy teljesen új és 
egyedi dallammal támogatja meg a 
verséneklő. És hogy ez mennyire si-
kerül, az egyrészt az idő, másrészt a 
hallgatóság dönti el. A Kicsi Hang 
gyakorlatában ez tehát úgy néz ki, 
hogy dúdolgatom a szöveget, vala-
honnan jön egy dallam, szerzek hoz-
zá némi gitáralapot. Majd bemutatom 
az énekestársamnak, Lantos Borbély 
Katalinnak, összepróbáljuk, hogy ho-
gyan hangzanak együtt a szólamok. 
Sokáig érlelődik a dolog a hangsze-
res megszólalás szempontjából is: a 
„gyártás” ezen folyamatában az utób-
bi időben Bertók István, állandó ven-
dégelőadónk, rengeteget segít. Aztán 
koncerteken bemutatjuk a dalt, s ha 
tetszik a közönségnek, megmarad; ha 
pedig nem jön be, akkor kivesszük a 
repertoárból. Idővel kialakul egyfajta 
megjelenési forma, de a dalok önálló 
életet élnek, és folyamatosan alakul-
nak. Mint a versnél. Valaki megírja, 
valaki értelmezi, valaki szavalja, vala-
ki énekli. 

És kedvenc téma természetesen 
akad bőven: a szerelmes versek örök 
és hálás terep, én a magam részéről 

nagyon kedvelem a mai modern gye-
rekkölteményeket, Tóth Krisztina, 
Lackfi János vagy Vörös Isván tollá-
ból.

 A Kicsi Hang posztmodern sajá-
tossága, hogy időnként átülteti egy-
egy megzenésített versét más kon-
textusba, újrahangszerelve a dalt, 
ami új ízt és új jelentéseket generál 
az eredetihez képest. Az új hanghor-
dozón is találkozunk ezzel az eljá-
rással? Hogyan történik ezeknek a 
daloknak a kiválasztása?

Igen, nagyon szeretünk kísérletez-
ni, hiszen ha a tizenkét év alatt min-
dent ugyanúgy játszanánk, ahogy a 
kezdetekkor, akkor az a versek ro-
vására menne. A Hajónapló folytatá-
sában József Attila Születésnapomra 
című versének kicsi hangos dallamá-
ra húztuk rá Varró Dániel egy versé-
nek szövegét: a Bús, piros vödör dala 
így további játéklehetőséget ad, hi-
szen a vers rímelése és szerkesztése 
is megegyezik a József Attila-i szöveg 
elrendezésével.

 Az Utazás a világ végire szöveg-
könyve szorosan kapcsolódik az első 
gyermek-CD korpuszához, hiszen 
az előzőleg megismert Morc kapi-
tány kalandjai folytatódnak. Számít-
hatunk további kalandokra is? 

Én olyannak ismertem meg Morc 
kapitány, aki nem sokáig tud egy 
helyben maradni...

 Milyenek a visszajelzések a hang-
anyagaitokkal kapcsolatban, meny-
nyire jut szóhoz (hanghoz) az okta-
tásban a megzenésített vers?

Már a Kicsi Hang megszületése óta 
folyamatosan áramlik a visszacsatolás 
az iskolákból: tanárok, diákok jelez-
ték és jelzik – az utóbbi időben meg-
lódult netes csatornákon szinte napi 
szinten –, hogy hallgatják, éneklik a 
megzenésítéseinket, sokan általuk ta-
nultak meg hosszabb versszövegeket; 
mások hangszert ragadtak, és maguk 
is verseket énekelnek. És az is jó, ha 
kritikát fogalmaznak meg egy-egy 
verszenénkkel kapcsolatban: mind-
két fél rengeteget tanulhat belőle!

 Mik a további terveitek? Milyen 
műsor-összeállításra számíthatunk 
legközelebb a Kicsi Hangtól? 

Az idén megjelenő gyereklemez 
kiadása és bemutatása az ősz folya-
mán várható; ezután szeretnék a gye-
rekalbumot a lehető legtöbb helyre 
elvinni. Karácsony előtt, az ádventi 
időszakban a versek útján várhatóan 
újra Betlehembe „indulunk”, ezt kö-
vetően viszont itt az ideje egy „fel-
nőtt” album elkészítésének: a versek 
készek, énekeljük, csiszolgatjuk őket 
egy ideje... de ez persze még a jövő 
zenéje...

 Köszönöm a beszélgetést, és to-
vábbi sok sikert kívánok az együt-
tesnek!
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Napjaink elkényelmesedett vilá-
gában el sem tudjuk képzelni, hogy 
mennyi nélkülözés és szenvedés árán 
jutott el ide az emberiség. Milyen ko-
rokat és embertelen körülményeket 
kellett elviselnie elődeinknek, hogy a 
mai ember már csak olyan gondokkal 
küszködjön, hogy az elért luxust nem 
tudja kihasználni teljes mértékben (és 
itt mindenki gondoljon, amire akar). 

Ha  azt az érdekes tényt vesszük 
alapul, hogy a mai ember várható 
élettartama hatvan év felett talál-
ható, ami a középkori és újkori át-
lagéletkornak majdnem a duplája, 
már láthatjuk a kontrasztot a két kor 
között. A hatalmas gyermekhalan-
dóság, a háborúk, a pestis és egyéb 
járványok vagy az éhhalál mind súj-
tották a lakosságot. Ha az orvoslás 
akkori állapotát nézzük, már annyira 
nem is hihetetlen, hogy a halál hét-
köznapi dolognak számított, és egy-
egy nagyobb járványnál a holttestek 
eltávolítása is gondot okozott, ezzel 
fokozva a járvány terjedését. Ezek fé-
nyében érthető, miért is számított az 
abortusz főbűnnek. Egy módos asz-
szony legalább harminc ember előtt 
szült. A császármetszés érzéstelenítés 
nélkül történt. A bába először is méz-
zel vagy vajjal megkente kezét, majd 
körmével, késheggyel felpattintotta 
a magzatburkot. Gyakran történtek 

Illés Sándor

Orvoslás, higiénia a Napkirály korában
rengeteget hallottunk már XIV. lajosról és a pompáról, ami körülvette, 

az abszolutizmusról, a hetvenkét évnyi rekord uralkodásáról, a rengeteg 
háborúról, amiben részt vett, és a kor vérlázítóan fülledt hangulatáról. Ép-
pen ezért most nem erről szeretnék beszélni.

halálos szülési balesetek, főleg az 
ikerszülések végződtek tragikusan. A 
magzatburok idejekorán megrepedt, 
amitől a méhüreg gyakran elfertőző-
dött. A méhlepény kézzel történő el-
távolítása gyakran a méh hátraesését 
eredményezte. A nehéz szülési körül-
mények ellenére a szegényebbek már 
a szülés másnapján talpon voltak. 

Könnyebb egészségügyi ellátásokat 
akár csontkovács is végezhetett, aki 
általában ficamokat vagy hátfájást 
gyógyított. A komolyabb beavatko-
záshoz már sebészt hívtak. Ők vág-
tak eret, húztak fogat, tárták föl a 
tályogot, égették a sebet izzó vassal 
(érzéstelenítés nélkül). A műtét utá-
ni elhalálozás esélye 40%-ra tehető. 
1787-ben Felix, a király sebésze válo-
gatott közönség előtt végbélsipollyal 
operálta a királyt. A kísérlet sikerült, 
aminek nem csak a király, hanem a 
sebész is örülhetett. A fog is őrá tar-
tozott, úgy vélték, hogy a szuvasodást 
fogférgek okozzák, ezeket porított 
szarvasagancs és méz keverékével 
próbálták megölni. A kiálló darabot 
fogóval húzták ki, érzéstelenítés nél-
kül. A szép foghoz mások spanyol 
mintára a vizeletet ajánlották. A di-
agnózis úgy készült, hogy a doktor 
megvizsgálta az ürüléket, és megta-
pogatta a beteg pulzusát. A gyógysze-
reket sokszor csak a városiak hasz-

náltak, ami többnyire gyógynövény 
alapú készítmény volt: a gázok ellen 
ánizst adtak, ótvarra bojtorjánt, de 
használtak fülemüleszívet, békaőrle-
ményt, egérfőzetet is.

A 17. században ritkán fordult elő, 
hogy az embernek saját ágya legyen. 
A hitvesi ágyat is sok helyen megosz-
tották az apróságokkal. A legszebb 
ágyaknak kárpitozott fejtámlájuk is 
volt, s a fehér kartonfüggöny nem-
csak az ágyat védte, de a promisz-
kuitás (szexuális partnerek gyakori 
váltogatása) miatt sokszor a nehézkes 
szexuális életnek is menedéket nyúj-
tott. 

Az illemhelységeket kicsivel a Nap-
király halála után 1739-ben Párizsban 
egy csapszék tulajdonosa választotta 
szét férfi és a női szekcióra. Bár ez 
még nem a mai ismert WC-típus volt, 
hiszen még nem vízöblítéssel dolgo-
zott. Maga a Napkirály hétköznapi 
szükségleteit nem az ismert mondás 
szerint végezte („Ahova a királyok is 
gyalog járnak”), hanem épp ellenke-
zőleg, ugyanis a királyi terembe tol-
tak be egy olyan üreges széket, mely 
bársonnyal volt borítva, alatta pedig 
fajanszedény (fehérre vagy sárgára 
égetett, érdes törésű és át nem tetsző 
agyagú, ónos bevonattal ellátott kerá-
miatárgy) rejtőzött – ezen ülve végez-
te egészségügyi dolgát. 

Ahogy a latin mondás mondja, 
Qui tempus habet, vitam habet, te-
hát aki időt nyer, életet nyer. A mo-
dern kor és a tudományfejlődés azon 
felül, hogy nagyobb luxust teremtett 
az emberi faj számára, még nagyobb 
ajándékot hozott is, mégpedig a hosz-
szabb életet. Éppen ezért becsüljük 
meg ezt az ajándékot, és használjuk 
nemes dolgokra ezt a plusz időt.

XIV. Lajos 
Pierre Lepautre (bal-
oldalt) és Nicolas de 
Largillière festménye
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rákota Bianka: A Bemutatkozunk című fejezet óravázlata (1. fejezet)

A tematikus egység: szövegfeldolgozás  
Az óra típusa: új tananyag
Az eszközök: feladatlap, képek szereplőkről
Célcsoport: 4. osztály

A Négyszögletű kerek erdő 
módszertani feldolgozása 
4. osztályosok számára

A 2013/ 2014-es tanév tavaszi félévében a nyitrai konstantin Filozófus 
Egyetem negyedéves alsó tagozatos hallgatói Petres Csizmadia Gabriel-
la tanárnő vezetésével egy kötelezőolvasmány-projektben vettek részt, 
amelyben lázár Ervin Négyszögletű kerek erdő című meseregényét dol-
gozták fel. A projekt tagjai abból a feltételezésből indultak ki, miszerint az 
egyes fejezetek otthoni elolvasását a tanórán közös szövegértési gyakorla-
toknak kell követniük, így az óravázlatok a szöveg otthoni megismerésére 
épülnek. Az alábbiakban a katedra hasábjain hónapról hónapra végigkí-
sérhetik az egyes fejezetek módszertani feldolgozásait.

1. Irányított képalkotás (egyéni 
munka): 

Az előző órai megbeszélés alapján 
a tanulók otthon, önálló olvasással 
megismerkedtek az 1. fejezet szöve-
gével. Az óra elején arra kérjük a ta-
nulókat, hogy az olvasottak alapján, 
valamint a könyv címéből kiindulva 
képzeljék el, szerintük hogyan néz-
het ki ez a négyszögletű kerek erdő. 
Mindenki önállóan, vázlatszerűen 
lerajzolja vízióját, melyre kapnak 2-3 

A tanítási órán a Négyszögletű kerek 
erdő című meseregény 1. fejezete ke-
rül feldolgozásra. Az óra célja, hogy 
felkeltsük a házi olvasmány iránti ér-
deklődést, bevezessük a tanulókat a 
szereplők világába, ráirányítsuk a fi-
gyelmet az emberi érzések, tulajdon-
ságok, jellemvonások megfigyelésére, 
illetve ezek megjelenítésének külön-
böző módjaira. Az óra folyamán fon-
tos szerephez jut a nyelvi kifejezések 
gazdagságának, hangulatteremtő ere-
jének megfigyelése, érzékeltetése is. 

 Az 1. fejezetben a szereplők bemu-
tatására kerül sor, valamint azok ne-
veinek rögzítésére, hogy a következő 
fejezetekben fel tudják ismerni őket. 

percet. A feladatot közös megbeszé-
lés követi.

2. T-táblázat (frontális munka):
A megismert történet egy erdőben 

játszódik. A táblázat bal oszlopába 
gyűjtsük össze, milyen állatok élnek ál-
talában egy erdőben. Ezt követően ha-
tározzuk meg, az 1. fejezetben milyen 
fajta állatokkal találkoztunk, majd je-
gyezzük ezt a jobb oszlopba. Ha mind-
két oszlopban előfordul ugyanaz az ál-

lat, akkor egymás mellé írjuk. A táblázat 
elkészítését követően hasonlítsuk össze 
a két oszlopot, keressük meg a közös és 
eltérő pontokat, majd beszéljük meg: 
Mennyire „tipikus” ez az erdő? Mitől 
válik meseerdővé a négyszögletű kerek 
erdő? Mely szereplők képzelt lények? 

A táblázatban néhány lehetséges meg-
oldás található, várhatóan több lesz az 
eltérés a két oszlop állatai között, mint az 
egyezés:

EGy „áTlAGOS ErdŐ” lAkóI A NÉGySzÖGlETű kErEk ErdŐ lAkóI
nyúl- nyúl- 
medve - medve- 
őz - macskaféle- 
mókus- oroszlán- 
farkas- ló- 
róka - fenyőfa- 

 
3. Kakukktojás (páros munka):
A tanulók párban dolgoznak. Minden páros kap egy borítékot, amiben a történetben található szereplők nevei 

olvashatóak. Ám a nevek között kakukktojás is található. A tanulók feladata, hogy megkeressék a kakukktojásokat, 
majd az előző táblázathoz illesszék hozzá a megfelelő állatfajhoz a megfelelő szereplőneveket.

A borítékban található nevek: Mikkamakka, Ló Szerafin, Vacskamati, Dömdödöm, Vakondanti, Bruckner Szigfrid, 
Szörnyeteg Lajos, Aromo, Nagy Zoárd, Dirr-Durr

Kakukktojás: Dirr-Durr, Vakondanti. 
Párosítások: 
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A SZEREPLŐ NEVE FAJTÁJA
Mikkamakka Macskaféle
Ló Szerafin Ló
Dömdödöm Medve 
Aromo Nyúl
Bruckner Szigfrid Oroszlán 
Szörnyeteg Lajos “Behemót”
Nagy Zoárd Fenyőfa
Vacskamati Macskaféle 

4. Név, kép, tulajdonság (csoportmunka):
A tanulókat kis csoportokba osztjuk, az egyes csoportok egy táblázatot kapnak. A táblázat három oszlopból áll: a 

középső oszlopban a szereplők képei szerepelnek, és ennek alapján kell a tanulóknak kitölteniük a két szélső oszlopot, 
vagyis a szereplők nevét és tulajdonságát. A jellemzést az olvasottak alapján végzik el. A feladatot végezhetjük verseny-
szerűen, a leggyorsabb és hibátlanul dolgozó csoportot jutalmazva.

A táblázat a megoldásokat is tartalmazza:

NÉV KÉP TULAJDONSÁG

Mikkamakka Macskaforma figura fekete kalapban

Ló Szerafin Kék színű

Vacskamati Szeleburdi macskaféle

Dömdödöm Annyit tud mondani: dömdödöm.
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Bruckner Szigfrid Artista

Szörnyeteg Lajos Behemót

Aromo Fékezhetetlen agyvelejű nyúl

Nagy Zoárd Lépkedő fa

 
5. Hogy kerültél ide? (csoportmunka):
Minden tanuló húz egy kártyát, amin egy-egy szereplő neve szerepel. A kártyaválasztást követően az osztály annyi-

felé osztódik, ahány szereplővel megismerkedtünk a fejezetben: az első csapatba gyülekeznek a „Bruckner Szigfridek”, 
a másodikba a „Vacskamatik”, a harmadikba a „Szörnyeteg Lajosok” stb. A szereplők neve alatt található egy-egy szó. 
Az egyes csapatok feladata, hogy a szavakat mondattá rakják össze, majd a mondatból kiindulva röviden beszéljék 
meg, az adott szereplő vajon hogyan került a négyszögletű kerek erdőbe. 

A nevek – és a hozzájuk rendelt szavak (A tanulók létszámától függően hosszabb mondatot is idézhetünk): 
Bruckner Szigfrid: Szomorkodott, / csavargott, / kujtorgott /a város / szélén.
Vacskamati: Igen szerette/ mindenki, /csakhogy /kicsit / szeleburdi.
Szörnyeteg Lajos: Nem valami / nagy /szépség, de /a legjobb szívű /behemót.
Ló Szerafin: Náthát / kapott / szegény / Ló Szerafin /a sok mosdatástól.
Mikkamakka: Fekete / kalapban, /piros / ingben, / farmernadrágban.
Nagy Zoárd: Ez nem / ugyanaz /a hely, / ahol /születtem!
Dömdödöm: Csak / annyit / tud / mondani: / dömdödöm.
Aromo: Köteles / elvégezni /a /nyúlfutás-/ tanfolyamot.

A kiscsoportos megbeszélést követően minden csoport E/1-ben elmeséli a történetét. A mesélésbe mindenki bele-
kapcsolódik: egy tanuló egyszerre csak egy mondatot mond, amit mindig a mellette álló tanuló folytat.
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1. SZÁMÚ IDÉZET

Felszínre hozták a legnagyobb aranykincset, amely eddig a világon a tenger 
mélyére süllyedt, és azóta is ott pihen. A mai áron négymilliárd dollárt érő 
aranypénz a brit királyi tengerészet Sussex nevű hajójával süllyedt el a hullám-
sírban a Földközi-tengeren több mint háromszáz évvel ezelőtt. A brit védelmi 
minisztérium kedden megállapodott az Odyssey nevű amerikai mélytengeri ku-
tatócéggel, hogy felszínre hozzák az egy kilométer mélyen lévő rakományt. A fel-
színre hozott kincsen a megállapodás szerint a brit államkincstár és az Odyssey 
cég osztozik.

(Forrás: Magyar Nemzet)

6. Szómagyarázat (csoportfeladat és frontális megbeszélés)
A szereplők neveihez társított szavak között találunk négy vastaggal szedett kifejezést (lásd előző feladatban: kujtor-

gott, szeleburdi, behemót, dömdödöm). A tanár a táblára írja az adott szavakat, amiket a mondat jelentéséből meg kell 
próbálniuk megmagyarázniuk, majd szótárak (esetleg internet) segítségével minél több rokon értelmű szót keresni 
rájuk. A feladat versenyszerűen zajlik, öt perc időkeretet adunk rá. 

Megoldások: 
Kujtorog: andalog, bóklászik, botorkál, csavarog, vándorol…
Szeleburdi: szétszórt, kapkodó, kerge, bolondos, hóbortos…
Behemót: termetes, nagydarab, testes, terebélyes, telt, zömök, nagytermetű

7. Forró szék
Kiszámoló alapján kijön egy diák a táblához, és társaival szemben leül egy székre. A tanuló választ magának egy 

szereplőt, akinek a nevében, E/1-ben beszélni fog. Társai interjú formájában kérdéseket tesznek fel neki, aminek a se-
gítségével kiderítik, vajon hogyan érezte magát, mielőtt a négyszögletű kerek erdőbe került, mit élt át, milyen érzések 
kavarogtak benne, mi járt a fejében. A játék lényege, hogy a tanuló minél jobban beleélje magát az adott szerepbe, és 
ennek megfelelően rögtönözni tudjon. Kis idő után szerepcsere következik, egy másik tanuló egy másik szereplő ne-
vében válaszol a többiek faggatására.

Például: Ló Szerafin, Ön mit érzett, amikor befestették szürkére, feketére, sárgára, majd kékre? Nagy Zoárd, Ön 
miért akart vándorolni? Aromo, Ön mire gondolt, amikor egy teknősbékához hasonlították? 

8. Hogyan tovább? (egyéni munka)
Kreatív írásos feladat következik, amelyet mindenki önállóan old meg. Mindenki választ magának egy szereplőt, és 

megpróbálja elképzelni, vajon mi történt volna vele, ha nem került volna a négyszögletű kerek erdőbe. A történeteket 
meghallgatjuk, közösen megbeszéljük, ha az idő engedi, további variációkat is készíttetünk a tanulókkal (pl. ugyanar-
ról a szereplőről többen is írhatnak, egymástól függetlenül). A fogalmazást házi feladatra is adhatjuk.

9. Házi feladat
A következő órára kérjük, hogy jegyezzék meg valamennyi szereplő nevét, tulajdonságait, a négyszögletű kerek 

erdőbe való jutásának történetét, majd olvassák el a 2. fejezetet.

Tóth Katalin

Feladatok magyar nyelvtanból 
az érettségizők számára

1. Az aranykincsnek összesen hány 
szinonimája található meg az idézet-
ben?

A) 1 
 B) 2
C) 3
d) 4 

2. állapítsa meg, hogy az idézet 
utolsó sorában levő kincsen szó mi-
lyen mondatrész szerepében áll!

 A) birtokos jelző
 B) tárgy
 C) részeshatározó
 d) állandó határozó
  

3. határozza meg minél ponto-
sabban, hogy a mássalhangzók egy-
másra hatása szempontjából milyen 
mássalhangzó-változásra került sor 
a süllyedt szóban!

..........................................................

4. A szövegben található szintag-
mák közül melyikre érvényes a kö-
vetkező meghatározás: alárendelő, 
birtokos jelzős szószerkezet?

..........................................................

5. Az aranykincs a gibraltári szo-
ros közelében süllyedt el 1694-ben. 
A helyesírási szabálynak megfele-
lően írja le a szoros nevét, az évszá-
mot pedig írja át betűvel!

..........................................................

..........................................................
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6. állapítsa meg, hogy a szöveg-
részlet a publicisztikai stílus mely 
műfajába tartozik!

A) ajánló
B) riport
C) tudósítás
d) komentár

7. írja le, hogy hány tagmondatból 
áll a szövegrészlet első mondata!

..........................................................

8. Az Odyssey kutatása szószer-
kezet első tagjához kapcsolja a -féle 
képzőt, és a módosult szószerkeze-
tet írja le helyesen!

..........................................................

2. SZÁMÚ IDÉZET

Nemrégiben jelent meg az a nagykeletű frazémagyűjtemény, amely lapjairól rengeteg, korábban nem közölt állandósult 
szókapcsolat, szólás és közmondás olvasható le. A több mint 1500 oldalt számláló könyv immár Magyarország minden 
régiójában megvásárolható, sőt, egyes határon túli területekről is érkeztek megrendelések a Helikon Kiadóba. A gyűjte-
mény egyediségéhez hozzájárul, hogy felvidéki területekről származó frazémák is gazdagítják sorait. Szemléltetésképpen 
álljon néhány példa:

„Szükségtelen minden csekélységet aranytollal írni.”
„Rossz szíve van annak, aki nem a szemedbe néz.”

„Itt nyugszom én, olvasod te, olvasnám én, nyugodnál te!
„Ha öreganyámnak áramszedője lett volna, most én lennék a villamos!“

„Aki nem előre néz, hamar elvész!“
„Van-e szép lány eladó? Kallós Józska tudakó!”

1. A rossz szíve van szerkezetet ala-
kítsa át melléknévvé (a létige elha-
gyásával)! Figyeljen a helyesírásra!

..........................................................

2. A helyesírás mely alapelvei for-
dulnak elő a következő mondatban?

Szükségtelen minden csekélységet 
aranytollal írni.
A) hagyomány elve, egyszerűsítés elve
B) egyszerűsítés elve, kiejtés elve
C) hagyomány elve, kiejtés elve
D) kiejtés elve, szóelemzés elve

3. írja le az idézet első mondatá-
ban olvasható „nagykeletű“ mellék-
név felsőfokát!

..........................................................

3. SZÁMÚ IDÉZET
(részlet)

– Halló! – mondta Valentin mérgesen – Ki beszél?
– Karola, a Városi Tejgazdaságból – mondta egy hang. – Hallottuk, hogy nincsen tejetek, így küldünk három literrel, 

menjetek ki a kapuba átvenni.
– Igen – mondta Valentin. Egy szót sem értett az egészből.
– A néni nem kaphat belőle! – mondta az ismeretlen Karola. – Ehhez ragaszkodunk mindnyájan, főleg Laura, elvég-

re az ő teje. Csak te, Kandúrka, Ginevra, Gabriel meg Szakács néni ihatjátok. Megértetted?
– Nem nagyon értem – mondta Valentin. – Zavaros az egész.
– Nem tudom megmagyarázni. Túl sokan járnak erre. Ha meglátnának, amint itt állok a telefonnál… Na. A fülke 

borzasztóan kicsi nekem, a tantuszt is kétszer elejtettem, alig bírtam felvenni. A tej azóta már megérkezhetett. Figyel-
jetek a kapura. Szervusz!

Valentin kinézett az ablakon és - ó! Egy tehén állt az ajtóban, és Kandúrkával beszélgetett. (...)
Valentinnak a nyelvén volt, hogy szóljon Ginevrának, ne töltsön a néninek a tejből, mert Evelin így hagyta meg, de 

végül mégse mert szólni. Lesütötte a szemét, úgy kortyolta a kakaót. Aztán egyszer csak arra lett figyelmes, hogy a 
néni a tejest és a teheneket átkozza a romlott, rossz minőségű tej miatt: szép, aranycirmos csészéjében bűzös, nyálkás 
pép gőzölgött, a tej összement, ahogy Ginevra beöntötte. Ginevra fel volt háborodva és nem értette. Elkapta a Valentin 

4. Melyik állítás hamis az alábbiak 
közül? A közmondás:

A) valamilyen elv, tanács vagy élet-
bölcsesség

B) szavainak sorrendje változtat-
ható

C) általában valamilyen tanulságot 
tartalmaz

d) logikai felépítése lehet oksági 
összefüggést kifejező, azonosító vagy 
szembeállító

5. Mi nem tartozik a frazémák jel-
lemzői/jegyei közé?

A) stabil vagy változtatható nyelvi 
forma

B) képszerűség
C) reprodukálhatatlanság
d) kifejezőerő (expresszivitás)

6. Adja meg az alábbi kifejezé-
sek legalább 1-1 szinonimáját (a 
szövegrészben betöltött funkciója 
alapján)!

 
egyediségét 

..........................................................
állandósult szókapcsolat

..........................................................

7. Van-e szép lány eladó? – álla-
pítsa meg a kérdő mondat fajtáját!

 
A) kiegészítendő
 B) eldöntendő
 C) választó
 d) e- kérdőszós
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pöttyös csuprát, belenézett a tejeskannába: csak úgy szállt az édes tej illata. S a néni csészéjében… érthetetlen! Kicse-
rélte a csészét, újra töltött.

Ezúttal semmi különös nem történt, a néni beöntötte a feketekávét, cukrot tett bele, megkavarta. Ám ahogy föléje 
hajolt, a kávé kiszökött a csészéből, mint valami kis tüzes szökőkút, Lavinia néni szeme, szája, ruhája meg az abrosz is 
körötte kávétengerré változott, s a csésze üresen állt előttük, nem volt benne egyetlenegy csepp sem.

(Szabó Magda: Sziget-kék)

1. A szövegrészlet alapján ki laura?

.........................................................................................

2. Miről szól a szöveg? Mi a fő téma?

.........................................................................................

3. A szövegben egy hasonlat található. írja ki, mire 
vonatkozik a hasonlat!

.........................................................................................

4. Mely ábra felel meg a következő mondatszerkezetnek?

Lavinia néni szeme, szája, ruhája meg az abrosz is köröt-
te kávétengerré változott. 

5. állapítsa meg, milyen kapcsolat van az alábbi 
többszörösen összetett mondat tagmondatai között!

Valentinnak a nyelvén volt, hogy szóljon Ginevrának, ne 

töltsön a néninek a tejből, mert Evelin így hagyta meg, de 

végül mégse mert szólni.

6. állapítsa meg, hogy az aláhúzott mondatban a bor-
zasztóan szó milyen mondatrész szerepében áll!

A) minőségjelző B) állapothatározó  
C) módhatározó  d) mértékhatározó

MEGOLDÁSOK:

1. számú idézet
1. C
2. D
3. részleges hasonulás, zöngétlenedés
4. államkincstár
5. Gibraltári-szoros, ezerhatszázkilencvennégyben
6. C
7. Három 
8. Odyssey-féle kutatás

2. számú idézet
1. rossz-szívű
2. A
3. Legnagyobb keletű
4. B
5. C
6. Több megoldás elfogadható: különlegesség, rendkí-

vüli (..)/ frazéma, közmondás, szólás
7. B

3. számú idézet
1. Tehén
2. Több megoldás elfogadható: tej, tejivás, Lavinia néni, 

Valentin érthetetlensége
3. kávé
4. A
5. D
6. D

1. 2.

3. 4.

5.

A)

C)

B)

D)
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UkážkA

Kráľ Richard mal troch synov. Odišli do sveta hľadať 
šťastie.

Prvý sa zaľúbil do dcéry richtára. Druhý prešiel tri doliny 
a natrafil na dievčinu z kniežacieho rodu. Najmladší prešiel 
štyrmi dolinami a uprostred jaskyne zbadal žabu. Pobozkal 
ju. Premenila sa na najkrajšiu devu, akú kedy videl. Oženil 
sa s ňou a a vrátil sa so ženou k otcovi.

Kráľ bol už starý. Daroval svoju ríšu najmladšiemu 
synovi, lebo on našiel najkrajšiu dievčinu. 

Bratia žili šťastne so svojimi rodinami, kým nepomreli. 

1. z ukážky vyplýva, že
A. stromy poskytujú príjemný tieň.    
B. žaba sa premenila na krásnu devu.    
C. razu zbadali velikánsku medvedicu. 
D. syn sa neoženil s najkrajšou devou.

2. ktoré tvrdenie z príbehu ukážky je nepravdivé?
A. Synovia kráľa Richarda išli do kaštieľa.
B. Prvý sa zaľúbil do dcéry richtára.
C. Druhý syn prešiel tri doliny.
D. Najmladší v jaskyni zbadal žabu.

3. Synovia v ukážke
A. spievajú piesne.     
B. sa  ukrývajú.
C. putujú po svete.  
D. ťažko pracujú.

Cvičný test pre piatakov 
zo slovenského jazyka 
a literatúry

Mgr. Mészárosová Csilla

4. doplň vetu:
Richtár by bol dnes v dedine ..........................................

5. zviera, ktoré našiel princ, patrí medzi .....................

..................................

6. Ktoré slovo vo vete „Druhý prešiel tri doliny“ 
odpovedá na otázku čo robil?

druhý
doliny
tri
prešiel

7. Utvor jednoduchú vetu z nasledujúcich slov: prvý, 
zaľúbiť sa, do, dcéra, richtár.

...............................................................................................

8. Vypíš z ukážky, ako sa skončil príbeh: 

...............................................................................................

9.  Kde neboli synovia kráľa Richarda?
A. vo svete
B. v doline
C. v jaskyni
D. v izbe

 10. Napíš, ako voláme maliara, ktorý kreslí obrázky 
do kníh?

 Dozviete sa to, ak hlásky napíšete v správnom poradí 
(slovo sa začína na i a končí sa na r):

    
i u r s r  t  l  á  t  o   ...........................................

kľúč správnych odpovedí

Číslo úlohy Správna odpoveď

1 B

2 A

3 C

4 starosta/starostom

5 obojživelníky

6 d

7 Prvý sa zaľúbil do dcéry richtára.

8 Bratia žili šťastne so svojimi rodinami, kým nepomreli.

9 d

10 ilustrátor
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A kilencedikesek matematikai tesztelésre való felkészí-
tése rendkívül igényes feladat. A pedagógusok munkáját 
segítve a szeptembertől februárig terjedő időszakban új 
cikksorozatot indítunk, amelyben témakörök szerint el-
rendezett feladatsorokat állítunk össze. A NÚCEM elem-
zése szerint a legnagyobb hiányosságok a geometria, 
kombinatorika, valószínűségszámítás-statisztika terüle-
tén tapasztalhatóak, a felkészítéskor ezért ezekre a téma-
körökre nagyobb hangsúlyt kellene fektetni. 

Elsőként a geometriával foglalkozunk, ezen belül pedig 
a terület és kerület kiszámításával. Az alábbiakban olyan 
példák találhatóak, melyek az ilyen jellegű feladatokra ké-
szítenek fel. 

I. RÉSZ 

A terület és kerület fogalma, összefüggésük 
Bemelegítésként dolgozhatunk a következő internetes 

alkalmazásokkal:
http://www.geogebratube.org/material/show/id/5010
http://www.primarygames.co.uk/pg4/SwimmingSid/swimmingpool.html

1. Számítsátok ki az alábbi alakzatok területét, ha egy 
kis négyzet éppen 1 cm2.

Farkas Béla

Felkészítő gyakorlatok 
a matematikai tesztelésre

2. Az A, B és C alakzatoknak a kerületét is számold ki, 
ha a kis négyzetek oldala 1 cm.

3. A négyzet kerülete 22 cm, hány milliméter az oldala?

4. A sportpálya téglalap alakú. Balázs mindennap tíz-
szer körbefutja. Feltámadt benne a kíváncsiság, vajon 
hány kilométert futhat le egy nap. Megpróbált ugyanak-
kora lépésekkel futni, és számolni a lépéseit futás közben. 

A)

B)

C)

D)

E)
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A pálya rövidebbik oldala 102 lépés, a másik 210 lépés 
hosszú volt. Otthon lemérte a lépésének hosszát, ami kö-
rülbelül 65 cm volt. Hány kilométert futott naponta?

5. A kilencedikeseknek már készül a tablójuk, úgy dön-
töttek, hogy négyzet alakú lesz. Azt az ajánlatot kapták, 
hogy az üveget és a képkeretet nem kell megfizetniük, ha 
a kerethez használt faanyag hossza nem haladja meg a 
6,5 métert. A diákok a lehető legnagyobb tablót akarják. 
Mekkora lesz a területe?

6. Mekkora az A4, A3, A2, A1, A0-ás papírlap területe?

7. Viki és Timi azon veszekednek, hogy kinek a meden-
céje nagyobb. Vikiék medencéje 3,5 méter széles és 5,4 
méter hosszú. Timiéké 6,3 méter hosszú és 3 méter széles. 
Melyik medence a nagyobb?

8. Melyik medencét tart tovább körbejárni?

9. Anti bácsi kertje téglalap alakú, oldalai 36 m és 14 
m. Elek bácsi kertje négyzet alakú. Mekkora az oldala, ha 
ugyanannyi kerítéssel tudják bekeríteni?

10. A doboz keresztmetszete négyzet alakú, melynek 
oldala 15 cm. Milyen hosszú zsineg kell az átkötözéséhez, 
ha a csomóra 12 cm-t rászámolunk?

11. Ágostonék le akarják csempézni a konyha ta-
laját. A konyha téglalap alakú, méretei 3,5 m és 4,3 
m. Hány dobozzal kell vásárolniuk, ha egy dobozban 
1,6m2-re elég csempe van? A csempék vágása, törése 
miatt általában 15%-kal többet szoktak vásárolni a 
szükségesnél.

12. Alberték kerítése 30 egyforma deszkából áll, me-
lyek téglalap alakúak. Hosszúságuk 1,3 m, szélességük 
0,25 m. Alberték kívül és belül is be akarják festeni a 
kerítésüket. Egy doboz festék 10m2-re elég. Hány doboz 
festékre lesz szükségük?  

13. Jancsi bácsi és Juliska néni kertje egymás mel-
lett van. Jancsi bácsié négyzet, Juliska nénié téglalap 
alakú, de pontosan ugyanolyan hosszú kerítéssel lehet 
körbekeríteni. Juliska néni kertjének méretei: 25 m és 
13 m. 

a) Juliska néni kertjének területe:....................................

b) Jancsi bácsi kertjének területe:....................................
c) Melyikük kertje a nagyobb és hány árral? Egészítsd 

ki az alábbi mondatokat!
.................... kertje a nagyobb.
....................árral nagyobb a kertje.

A kassai márais énekkarok 
fesztiválélményei

Kassán, a Márai Sándor Magyar 
Tanítási Nyelvű Gimnázium és Alap-
iskolában a kórusmuzsika lassan tör-
ténelmet ír, és tömegmozgalommá 
válik. Hála alapítójának, Homolya 
Évának, és három remek karmester-
nek, Kekeňák Szilviának, Ferencei 
Andreának és Velkey Máriának, akik 
iskolánkban lelkesen szítják és élet-
ben tartják a zene tüzét és a muzsi-
ka iránti szeretetet olyannyira, hogy 
intézményünk három énekkarral is 
büszkélkedhet.

Nem csoda, hogy hónapokig zen-
gett az iskola a kornyikától az érsek-
újvári 15. Csengő Énekszó Országos 
Fesztiválja előtt, ami 2013. május 
29-31-e között került megrendezés-
re. Gyerekeink mind a három kate-
góriában versenyeztek. A Kicsinyek 
Kórusa a legkisebbeket képviselte, 
kik ezüstsávosak lettek, a Csengety-
tyű a második kategóriában indult, 
ők bronzsávos minősítést értek el, és 
a Leánykar –gimnazistáink – pedig a 
középiskolások kategóriájában éne-
kelt, akik a legmagasabb elismerést, 
az aranysávot vívták ki a legszínesebb 
műsorért járó különdíjjal egyetem-

ben.
Ezen a hétvégén lelkes-népes csa-

patunk sok színes élményben gazda-
godott. Először is a verseny izgalmai 
után jutalom-fagyiztak, majd elfo-
gyasztottak három óriási tortát. Este 
részt vettek a komáromi Comorra 
kamarazenekar hangversenyén.  
Másnap a kicsik meglátogatták a gyö-
nyörűen felújított csúzi Eszterházy-
kastélyt, ahol egy lelkes gondnokasz-
szony fogadta őket.

A Csengettyű és a Leánykar a ki-
csiknél egy nappal tovább maradt Ér-
sekújváron. A visszafelé úton kirán-
dultak Selmecbányára. Megcsodálták 
a világhírű állandó betlehemes kiállí-
tást, ahol a fafaragó művész nemcsak 
bibliai témákat dolgozott fel, hanem 
az egész vidék történelmét is felsora-
koztatta, és megelevenítette a min-
dennapi élet jeleneteit is. A belvárosi 
séta során megkoszorúzták az egyko-
ri líceum épületén Petőfi Sándor em-
léktábláját, majd a botanikus kertbe 
látogattak, ahol a sok különleges nö-
vény között megcsodálták az egzoti-
kus, monumentális mamutfenyőt.

Sokáig emlékezetesek lesz még az 
érsekújvári megmérettetés, a beszél-
getős, pótvacsorás esték, ahol a gyere-
kek még jobban összekovácsolódtak. 

Tóth Mónika

VIVAT VIRVAR
„Mutato nomine de te fabula 

narrator“ – a név ugyan más, de ró-
lad szól a mese. /Horatius/

2013. június 6-án Kassán kez-
detét vette VIrVAr elnevezés-
sel a Bábszínházak 1. Nemzetközi 
Fesztiválja, melyen nézőként részt 
vettek a Márai Sándor Alapiskola 
alsósai is. A négynapos program a 
Kassa Európa Kulturális Fővárosa 
rendezvénysorozat egyik igen lát-
ványos része volt, mely főleg a leg-
kisebbeket és a családokat célozta 
meg. A kecskeméti Ciróka Báb-
színházat érte az a megtiszteltetés, 
hogy a nyitóceremónián előadhas-
sa josef Čapek Mese a kutyusról 
és a Cicusról című mesejátékát.

A programsorozatot Kassa főpol-
gármestere, Richard Raši nyitotta 
meg, majd Ivan Sogel, a rendez-
vény igazgatója és egyben drama-
turgja különleges csemegéket ígért 
a kassaiaknak és minden bábszín-
ház-látogatónak. Tizenhárom re-
mek társulat tizenhat előadását 
tekinthettük meg a rendezvényso-
rozat folyamán. A szlovák, magyar, 
ukrán, belorusz, cseh, sőt kínai és 
japán társulatok nem csupán szín-
házi előadásokat kínáltak, de az 
érdeklődők aktív részesei lehettek 
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különböző workshopoknak, alko-
tóműhelyeknek, bábanimációknak, 
díszes karneválnak és még sok más 
attrakciónak, melyek a Bábszín-
házban, a Thália Színházban, de az 
egész történelmi belváros utcáin 
zajlottak.

A márais diákok az interaktív elő-
adáson két házi kedvenc, a kutyus 
és a cicus kalandos hétköznapjaiba 
tekinthettek be. Kutyus és Cicus 
egy házban élnek, barátok. Számos 
mulatságos eset megtörtént már 
velük, amelyek közül hármat me-
sélt el Aracs Eszter és Tímár Zol-

tán, a két főhős megszemélyesítője. 
Először megtudhattuk, hogyan sü-
töttek egy tepsi születésnapi-név-
napi tortát, amibe nemcsak tej, de 
kolbász, sőt egér is került. A nagy 
rumli után – amit a közönség igen 
élvezett – végignézhettük a nagy-
takarítást azzal a szappannal, amit 
a Kutyus tévedésből lenyelt. Végül 
pedig színházat játszottak, ahol ők 
maguk voltak a szereplők. A legna-
gyobb sikert a nagymosás aratta, 
ahol a két jó barát egymást mos-
ta ki, majd egymást akasztotta ki 
a szárítókötélre. 

Az előadás után a Ciróka Bábszínház 
igazgatónője, Kiszely Ágnes elmondta, 
hogy a bábszínházi műfaj talán azon 
kevés lehetőségek egyike, amely az 
életkori sajátosságok maximális figye-
lembe vételével, korosztálycentrikusan 
képes megszólítani a nézőit. Igaza volt, 
a gyerekek végig bekapcsolódtak az 
előadásba, kacagtak, kommentáltak, 
dicsértek és kritizáltak – ők is részei 
lettek a mesének. 

Hisz a név ugyan más, de rólad szól 
a mese.

Tóth Mónika

Kassán újra elbűvölte a gyerekeket Korpás Éva
Korpás Éva népdalénekessel találkoztak újra a kassai Žižka utcai oviban 

a picik és a Márai Sándor Alapiskola alsósai. Az interaktív előadás nagyon 
kellemes hangulatban zajlott és rendkívül tartalmas volt, hisz a műsor, amit 
a művésznő prezentált, gyermekközeli összeállítást rejtett magába. A megze-
nésített gyerekversek után a lelkes közönséggel közösen énekelték az ismert 
gyermekdalokat, zengett az ovi a Cifra palotától, Cickom-cickomtól, Három 
szegény legénykétől, Két tyúkom tavalyitól, legénycsúfolóktól és más ismert 
gyerekdaloktól. A gyerekek tátott szájjal hallgatták a megzenésített verseket, 
majd együtt táncolt az egész társaság.

Tóth Mónika

Kutató diákkonferencia 
a Selye János Gimnáziumban

2012 őszén – vagy iskolai időszá-
mítás szerint a tanév kezdetén – hir-
dette meg a Magyar Keresztény Szö-
vetség és a Selye János Gimnázium 
igazgatósága a Hites Kristóf évet an-
nak apropóján, hogy száz éve szüle-
tett az a bencés tanár, aki a második 
világháború utáni jogfosztottság éve-
iben titokban készítette fel diákjait az 
érettségire. Dacolva a veszéllyel, hogy 
a hatóságok leleplezik a rendház 
pincéjében tartott tanórákat, Hites 
Kristóf elérte, hogy diákjai anyanyel- 
vükön, magyarországi bizottság előtt 
adjanak számot tudásukról. Ehhez 
természetesen át kellett játszani a ha-
tárőrök éberségét: Magyarországra 
marhavagonokban bújva és éjszakai 
„csónakázással” sikerült átjutniuk.

Az „utolsó mohikánok” közül – 
ahogy a fiatalok magukat nevezték – 
sajnos ma már csak néhányan élnek, 
egyikük elbeszélései alapján készítette 
el diákunk, Dóczé Péter rövid játék-
filmjét, amelyet a konferencián le is 
vetítettünk. Ezúton is köszönjük a me-
cénásoknak a támogatást, akik nélkül 
valószínűleg a film nem született volna 
meg. A fiatal rendező külön megkö-

szönte Olasz István, Benkő Géza, Ollé 
Erik és Nagy László színészeknek és 
Fekete Tamás operatőrnek a munkáját, 
s nem győzte köszönni a diákszínészek 
türelmét és együttműködését.

Hites Kristóf emlékét ápolva hatá-
roztuk el a Kutató diákpályázat kiírá-
sát, amelynek szülőanyja és fő moz-
gatórugója PhDr. Deák Irén, iskolánk 
történelemtanára volt. Vezetésével 
választották ki a diákok a különböző 
témákat, melyek a következők voltak: 
Bese Bernadett (II. A): Turczel Lajos; 
Juhász Anikó (II. D): Kaszás Attila; 
Juhász Anita (V. H): A zsidók helyze-
te a gimnáziumban; Kuszala Orsolya 
(III. B): Király József – Komárom fia, 
Pécs püspöke; Paluska Zsuzsanna (V. 
H): Bíró Lucián életútja; Farkas Réka 
– Filipská Zdenka – Ollé Roland (III. 
C): Oktatás és diákélet Alma Mate-
rünkben 1649-1918; Bagin Vivien – 
Jenei Vivien (I. C): Szénássy Zoltán 
élete és munkássága; Molnár Tamás 
(III. A): Oláh Imre; Misák Zoltán (III. 
B): Selye János, iskolánk névadója. 

Amint a felsorolásból is kitűnik, 
széles a skála, hiszen a híres tanárok 
bemutatása mellett az iskola életével 
kapcsolatos munkák is születtek. Di-
ákjaink az egész iskolai évben gyűj-
tötték az anyagot munkáikhoz, s eb-

ben külön szeretnénk megköszönni 
Oláh Ilona nyugalmazott gimnáziu-
mi tanárnőnknek, iskolánk króniká-
sának odaadó segítségét.

A munkák írott és digitális formá-
ban készültek, a pályázók június 19-
én, a diákkonferencia keretén belül 
mutatták be dolgozatukat a nagykö-
zönség előtt. A szigorú zsűri nem csu-
pán szakmai szempontból értékelte a 
munkákat („vannak még hibák…”), 
hanem figyelembe vették a diákok ki-
állását, felkészültségét és szereplését 
is. A zsűri elnöke Oláh Ilona tanárnő 
volt, a pannonhalmi Szent Benedek 
rendet Borián Elréd atya reprezen-
tálta, a Hites Kristóf emlékév meg-
álmodóit, az MKSz-t pedig Herdics 
György címzetes apát és Fehér Csaba 
Nyitra megyei képviselő, muzeoló-
gus képviselte. Értékelésük alapján 
Kuszala Orsolya munkáját találták a 
legkiemelkedőbbnek, második helyen 
Paluska Zsuzsana végzett, míg a har-
madik helyen a diákéletet és oktatást 
feldolgozó Farkas Réka – Ollé Roland 
– Filipská Zdenka összetételű csapat 
végzett. Külön dicséretben részesült a 
film elkészítéséért Dóczé Péter is.

Oláh Ilona, a zsűri elnöke értéke-
lésében kitért a dolgozatokra, azok-
ra a pontokra, ahol a kutatást akár 
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folytatni is lehet, hiszen egyik téma 
sem lezárt fejezet. A diákoknak pedig 
semmi sem hasznosabb képességeik 
fejlesztésére, mint a kutatómunka, 
s ha az a szűkebb régiónkhoz, múl-
tunkhoz kapcsolódik, külön értéket 
képvisel. Kifejezte a kezdeményezés 
hasznosságát, a Kutató diákpályázat 
folytatására buzdította a jelenlévőket, 
s reméljük, jövőre újra találkozhatunk 
egy diákkonferencia keretén belül.

A pályázat fő szervezőjének, Deák 
Irén tanárnőnek e sorok írója kö-
szönte meg egész éves munkáját, 
hogy szívén viselte a munkák szüle-
tését, hogy buzdította, jó tanácsaival 
segítette az alkotó munkában a fiata-
lokat. Még egyszer köszönjük a diá-
koknak a pályázatokat, a zsűrinek a 
türelmes munkát és a szervezőknek, 
hogy biztosították a körülményeket a 
diákkonferencia zavartalan lefolyásá-
hoz. Csendestársként az iskola szülői 
munkaközössége is részt vett a meg-
valósításban, a szervezetnek az anya-
gi támogatást köszönjük!

Elek József, 
a Selye János Gimnázium tanára A képeket Holczhei Á. készítette

Általános tudnivalók
 2013/ 2014-es tanév hivatalosan 2013. szeptember 1-jén veszi kezdetét, a 

tanítás azonban 2013. szeptember 2-án, hétfőn indul. Az első félév 2014. ja-
nuár 31-én, pénteken zárul. A tanítás a második félévben 2014. február 4-én, 
kedden folytatódik, és 2014. június 27-én, pénteken fejeződik be.

A 2013/ 2014-es tanév szervezési tudnivalói

Az alapiskolák 
9. osztályos tanulóinak országos tesztelése

Az alapiskolák 9. osztályos tanulóinak tesztelésére – a mentálisan sérült ta-
nulókon kívül – 2014. március 12-én, szerdán kerül sor Tesztelés 9 – 2013 
elnevezéssel, az alábbi tantárgyakból: matematika, szlovák nyelv és irodalom, 
magyar nyelv és irodalom, ukrán nyelv és irodalom. A tesztelés pótterminusa 
2014. március 25-ére, keddre datálható. Néhány kijelölt alapiskolában január 
és február folyamán próbatesztelés várható.

Az alapiskolák 5. osztályos tanulóinak felkészítése 
a tesztelésre

2013 novembere folyamán megkezdődik a Tesztelés 5 projekt, melynek ke-
retén belül véletlenszerűen kiválasztott iskolákban próbafelmérések folynak 
majd a tesztelési eszközök és a szervezési folyamat pillanatnyi állapotának 
felmérésére. A következő tanévben, 2014 novemberében már valamennyi 5. 
évfolyamot látogató tanuló – a mentálisan sérült tanulók kivételével – részt 
vesz a próbatesztelésen, amely szlovák nyelv és irodalomból, magyar nyelv és 
irodalomból és matematikából áll majd. Az első valódi tesztelésre 2015 no-
vemberében kerül sor Tesztelés 5 – 2015 elnevezés alatt.
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Versenyek
A 2013/ 2014-es tanév folyamán 

meghirdetett, minisztérium által be-
jegyzett versenyek és iskolai olimpiák 
listája a IUVENTA (www.olypiady.
sk), valamint a SIOV (www.siov.sk)  
honlapján találhatóak. További ver-
senylehetőségek olvashatóak a www.
minedu.sk oldalán. A sportversenyek 
a www.mindedu.sk oldal sport menü-
jében találhatóak, melyre a jelentke-
zési feltételek a www.skolskysport.sk 
oldalon vannak feltüntetve.

Nemzetközi felmérések
2013 szeptemberében kezdődik meg a felkészülés az OECD PISA 2015 
elnevezésű nemzetközi felmérésre. Az előkészületek adminisztrációs 
munkáit a NÚCEM biztosítja, karöltve a kiválasztott alap- és középisko-
lákkal. A felmérés egy-egy kérdőív kitöltését is tartalmazza az igazgatók 
és tanulók számára. A tesztelés hagyományos és elektronikus formában 
zajlik. 

2013 szeptemberében veszi kezdetét az IEA TIMSS 2015 elnevezésű 
nemzetközi tanulmányi tesztelésre való felkészülés, melynek adminiszt-
rációs munkáit a NÚCEM vállalja magára az erre kiválasztott alapisko-
lákkal karöltve. A felkészülés részét tartalmazza az igazgatók, tanulók és 
a 4. osztályosokat oktató tanítók számára készített kérdőív összeállítása 
is. A felmérés a 4. osztályosok matematikai és egyéb természettudományi 
tantárgyakon belüli tudásszintjének felmérésére irányul.

2012-ben az OECD 34 tagállamában és 33 partnerállamában végezték 
el az OECD PISA 2012 elnevezésű felméréseket, melynek nemzetközi ki-
értékeléséről, eredményeiről 2013 decemberében kapunk tájékoztatást. 
2014 márciusában az eredmények elemzésének ismertetésére kerül sor, 
2014 júniusában pedig a felmérésekhez szükséges megfelelő anyagi háttér 
biztosításának lehetőségit vázolják. 

 2014 júniusában teszik közzé az OECD TALIS 2013 elnevezésű nemzet-
közi felmérés első eredményeit, melyet 2013 márciusa folyamán kérdőív 
formájában végeztek el. A felmérés az oktatáspolitika hatékonyságának 
feltárására irányult: elsősorban azt vizsgálta, vajon milyen hatással bír a 
pedagógusok munkájára, illetve milyen lehetőségeket biztosít a tanárok 
továbbképzésére.

Az érettségi vizsga
Az írásbeli érettségi vizsgák a kö-

vetkezőképpen alakulnak:
szlovák nyelv és irodalom – 2014. 

máricus 18., kedd
angol nyelv, német nyelv, orosz nyelv, 

francia nyelv, spanyol nyelv, olasz nyelv 
– 2014. március 19., szerda

matematika – 2014. március 20., 
csütörtök

magyar nyelv és irodalom, ukrán 
nyelv és irodalom – 2014. március 21. 
(péntek)

A szóbeli érettségi vizsgák időpont-
jait a területi oktatásügyi osztályok 
határozzák meg az egyes hatáskörze-
tükbe tartozó középiskolák számára. 
Az erre kijelölt időintervallum 2014. 
május 19-től 2014. június 6-áig ter-
jed.

Az írásbeli érettségi vizsgák pótter-
minusa 2014. április 11-16-a között 
zajlik. Az egyes tantárgyak pótter-
minusának időpontját a jelentkező 
tanulók számától függően a NÚCEM 
határozza meg. A pótterminus idő-
pontját 2014. április 1-jéig hozzák 
nyilvánosságra. 

Néhány kiválasztott középiskolá-
ban 2013 szeptemberétől novemberig 
terjedően, illetve 2014 januárjában és 
februárjában az érettségi vizsga esz-
közeinek felmérésére kerül sor. 

Az érettségi vizsgák kiértékelése, az 
írásbeli, szóbeli részek osztályozása, 
valamint a pótvizsgák lebonyolítása az 
oktatásügyi minisztérium oldalán, a 
www.minedu.sk oldalán található mód-
szertani útmutató alapján történik. 

Tankönyvek és iskolai nyomtatványok
A minisztérium tankönyvekkel kapcsolatos politikájáról – információk 

a tankönyvekről, disztribúció, megrendelőlap stb., melyeket a minisztéri-
um díjmentesen juttat el az iskolákhoz – a www.edicny-portal.sk oldalon 
olvashatunk.

A 2014/ 2015-ös iskolaévre a megrendelés a már említett oldal segítsé-
gével valósul meg. A megrendelési időszak kezdetének és befejezésének 
időpontjáról az iskolák ugyanezen az oldalon kapnak értesítést. A tan-
könyvek regisztere, mely tartalmazza a tankönyvek névsorát, munkafüze-
teket és más szükséges eszközöket, a www.eaktovka.sk oldalon található.

A megrendelési határidő letelte után csak az újan alakult iskolák ren-
delhetnek tankönyveket. Utólagosan csupán az 1. évfolyamot látogató ta-
nulók számára biztosítanak tankönyveket, ennek határideje 2014. február 
végéig tart. 

A megrendelt tankönyvek száma a szeptember 15-éig államilag regiszt-
rált adatokat tükrözi. A megrendeléseken a kiszállítás időpontjáig lehet 
változtatni. 

Az új tankönyvek értékelése a www.statpedu.sk oldalán meghirdetett 
kritériumok alapján történik. A tankönyvek minősítési munkájába bár-
melyik pedagógus bekapcsolódhat, aki teljesíti a honlapon közölt krité-
riumokat. A jóváhagyott új nyomtatványok a www.minedu.sk oldalán 
találhatóak. 

A pedagógiai alkalmazottak 
folyamatos továbbképzése

A minisztérium folyamatosan közli és aktualizálja a pedagógusok to-
vábbképzését biztosító akkreditált szervezetek adatait, névsorát, valamint 
az akkreditációval kapcsolatos változásokat, a jelentkezési lehetőségek for-
máit, a kérvények mintáit és a külföldi képzéslehetőségeket is. A tovább-
képzés részletei a www.minedu.sk oldalon, valamint a www.mpc-edu.sk 
oldalon találhatóak.
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Meghívó
A NYITRAI KONSTANTIN FILOZóFUS EGYETEM 

KÖZÉP-EURóPAI TANULMÁNYOK KARÁNAK
MAGYAR NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI INTÉZETE

Módszertani Napokat 
szervez, melyre tisztelettel meghív minden, a magyar nyelv és irodalom oktatása iránt érdeklődő kutatót, 

pedagógust, szülőt, egyetemi hallgatót.

A RENDEZVÉNY HELYSZÍNE: 
Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet, KFE Közép-európai Tanulmányok Kara, Dražovská 4, 949 74 Nitra

Tel.: Nagy Denisza: +421 37 640 8862

A RENDEZVÉNY IDŐPONTJA: 
2013. október 15-18.

A RENDEZVÉNY PROGRAMJA:

2013. október 15., 
9.00 – 13.00

Hol volt, hol nem volt… – Tanórán és azon kívül alkalmazható szöveg-feldolgozá-
si stratégiák az alsó tagozatos pedagógusok számára. Az élményműhely módszertani 
foglalkozásokat, a Csillag-szóró gyermekszínjátszó csoport bemutatkozását és ren-
dezői beszélgetést tartalmaz.

2013. október 16., 
11.00 – 12.30

13.00 – 14.30

14.45 – 16.15

Kovácsné dr. Nagy Emese: A Hejőkeresztúri Modell – beszámoló a hátrányos 
helyzetű diákok hatékony oktatási stratégiáiról.

JOMILI cubes – Lukovics László és Burian Roman bemutatja a matematikai-logi-
kai készségeket fejlesztő didaktikai játékot

Fenyvesi Kristóf: ÉlményMűhely – előadás a matematika és művészetek kapcsola-
táról, a matematika élményszerű tanításáról.

2013. október 17., 
9.00 – 16.15

Kisebbségi magyar nyelvtankönyvek kihívásai a 21. század elején – nemzet-
közi konferencia a kisebbségi magyar nyelvtankönyvek kérdéseiről.

2013. október 18., 
9.00 – 13.00

III. Legere Irodalmi Verseny – Középiskolásoknak szóló, ezúttal a szlovákiai ma-
gyar irodalmat tematizáló csapatverseny, melynek mellékrendezvénye a középisko-
lai magyartanárok módszertani továbbképzését is biztosítja.

Számítunk részvételére, szeretettel várjuk.

2013. OkTóBEr 15. (kEdd), A-9-ES TErEM

Hol volt, hol nem volt… 
Élményműhely alsó tagozatos tanulók és tanítók számára

A nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézete élményműhelyt szervez alsó tagoza-
tos pedagógus- és magyar szakos tanárjelöltek részére. A módszertani foglalkozás témája a kortárs magyar gyermekirodalom 
feldolgozása tanórán és azon kívül. Az élményműhelyt a kar Pedagógusképző Intézetének végzős hallgatói vezetik. A foglal-
kozásba bekapcsolódnak a zoboralji magyar tanítási nyelvű alapiskolák tanulói. Az élményműhely része lesz a Gasztrosztár 
című előadás, melyet az ipolysági Pongrácz Lajos Alapiskola Csillag-szóró gyermekszínjátszó csoportja mutat be.

RÉSZLETES PROGRAM:

9.00 – 9.10  Megnyitó – Petres Csizmadia Gabriella köszöntője
9.10 – 10.30 Mesketés társasjáték – Játékos szövegfeldolgozás a tanórán belül, amely során a gyermekek 

megismerik és szövegértési technikákat alkalmazva feldolgozzák N. Tóth Anikó Az eszemet 
tudom című kötetének négy meséjét. A projektet alkotó társasjátékot gyermekek és pedagógu-
sok egyaránt kipróbálhatják. A társasjáték készítői: Jakab Katalin, Lučkai Anikó, Kováč Réka, 
Vértesi Orsolya, Mura Anita, Zalaba Andrea, Rákota Bianka.

10.30 – 11.00 Tízórai szünet
11.00 – 11.30 A Csillag-szóró gyermekszínjátszó csoport Gasztrosztár című előadása
11.30 – 12.30 Hogyan készült? – Kantár Balázs beszélget a Gasztrosztár darab rendezőivel, N. Tóth Anikóval 

és Köteles Judittal. A beszélgetés a tanórán kívüli szövegfeldolgozás stratégiáit mutatja be.
12.30 – 13.00 Kerekasztal-beszélgetés a pedagógiában alkalmazott szöveg-feldolgozási módszerekről. A be-

szélgetést vezeti: N. Tóth Anikó és Petres Csizmadia Gabriella
13.00 Zárszó
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2013. OkTóBEr 16. (SzErdA)

Kovácsné dr. Nagy Emese: A hejőkeresztúri modell
Oktatáspedagógiai előadás

Az előadás szervezői: Pozsonyi Magyar Intézet, 
    a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kara
Az előadás időpontja: 11.00 – 12.30

A Hejőkeresztúri Modell olyan oktatási eljárásokat alkalmaz, amelyek a társas kapcsolatok erősítésére és a tanulói aktivitás 
fokozására irányulnak. A tanulói heterogenitást kezelő modell az esélyegyenlőség biztosításán alapul, ingergazdag, motiváló 
környezetet biztosítva próbálja meg átalakítani a gyermekek érzelmi viszonyulását az iskolához. Együttműködésre serkent, 
az innovatív gondolkodást fejleszti, az életben hasznosítható értékes tudás megszerzésére ösztönzi a tanulókat. A modell 
eredményei közé sorolható a magabiztosabb kommunikációs készség kialakítása, az empatikusabb, toleránsabb világlátás 
kialakítása, a vállalkozói kompetencia fejlesztése. 

JOMILI cubes
A matematikai-logikai készségeket fejlesztő játék bemutatója

A bemutató időpontja:  13.00 - 14.30 

A JOMILI cubes egy fából készült, fekete-fehér kockákat tartalmazó játék, amely a motorikus és kognitív képességek 
fejlesztésére szolgál. A 160 darab kockát tartalmazó alapcsomagban két alapelem ismétlődik négyfajta mintázattal, melynek 
köszönhetően szinte bármilyen alakzat, kép, forma kirakható a kockák segítségével. A logikus készség gyakorlásán túl a 
kreativitás eszközeként is szolgálhat a játék, mivel a játékos fantáziáján múlik, milyen alakzatot bont ki a kis kockák egymás 
mellé illesztéséből. A Rubik Stúdió által elismert játékot Spanyolországban, Németországban, Csehországban, Magyarorszá-
gon, az USA-ban és Indiában is érdeklődés övezi. A játékot a feltaláló, Lukovics László és csapata mutatja be.

Fenyvesi Kristóf: ÉlményMűhely 
Előadás az élményszerű matematika oktatásáról

Az előadás időpontja:  14.45 - 16.15 

Az ÉlményMűhely – Nemzetközi Mozgalom az Élményközpontú Matematika-oktatásért 2008-ban indult útjára a ma-
gyarországi Ars GEometrica művészet- és tudományközi találkozók nemzetközi elismertségnek örvendő tudósai, művé-
szei és pedagógusai összefogásával. Vezetője dr. Fenyvesi Kristóf, a Jyväskyläi Egyetem kutatója (Finnország) és a Bridges 
Organization (USA) közösségi rendezvényeinek igazgatója. A mozgalom célja, hogy a matematikát a közös élmények, fel-
ismerések forrásaként, az örömteli alkotás eszközeként prezentálja a gyermekek számára. Az ÉlményMűhely programjain 
több mint 15.000 általános és középiskolás tanuló, főiskolás, egyetemista diák, valamint több ezer pedagógus és közel ugyan-
ennyi szülő vett részt. 

2013. OkTóBEr 17. (CSüTÖrTÖk)

Kisebbségi magyar nyelvtankönyvek kihívásai a 21. század elején 
NEMZETKÖZI KONFERENCIA

A konferencia szervezői:  A nyitrai Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet, 
    az intézet mellett működő Arany A. László Polgári Társulás,
    a dunaszerdahelyi székhelyű Gramma Nyelvi Iroda,
    a Termini Magyar Nyelvi Kutatóhálózat

A KONFERENCIA KÖZPONTI TÉMÁJA:

A 21. század elején megváltoztak az eredményes és sikeres iskolai oktatással szembeni elvárások. Kisebbségi helyzetben az 
anyanyelv-oktatás egyik lehetséges célja a kétnyelvű és a magyar egynyelvű környezetben történő sikeres kommunikációra 
való felkészítés. Ez az elvárás – elvi szinten – a kerettantervekben részben megfogalmazódik, a kérdés azonban az, mi jelenik 
meg mindebből a tankönyvekben. A konferencia arra vállalkozik, hogy áttekintse, mennyiben alkalmazkodtak a kisebbségi 
magyar nyelvtankönyvek az új társadalmi elvárásokhoz, milyen mértékben veszik figyelembe a kisebbségi helyzetet, anya-
nyelvhasználatot. 

Felkért előadók: 
Beregszászi Anikó, II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola
kojanitz lászló, Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó, Budapest
kolláth Anna, Maribori Egyetem, ISNYI, Termini Magyar Nyelvi Kutatóhálózat
kozmács István, Nyitrai KFE 
kugler Nóra, ELTE, Budapest
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Pletl rita, Sapientia Egyetem, Marosvásárhely
Steklács jános, Kecskeméti Főiskola
Szabómihály Gizella, Nyitrai KFE, Gramma Nyelvi Iroda 
Tolcsvai Nagy Gábor, ELTE, Budapest
Uzonyi kiss judit, Apáczai Kiadó, Budapest 

PROGRAM

9.00 - 9.10: Megnyitó

Elnök: Vančo Ildikó

9.10-9.30: Kojanitz László: A magyar nyelv tankönyvek megújításának lehetőségei 
9.30-9.40: vita
9.40-10.00: Steklács János: Az olvasástanítási rendszer korszerűsítésének megjelenése a tankönyvekben
10.00-10.10: vita
10.10-10.30: Pletl Rita: A nyelvtan státusa a kisebbségi anyanyelvoktatásban
10.30-10.40: vita
10.40-11.00: Kávészünet
11.00-11.20: Beregszászi Anikó: Új tendenciák a kárpátaljai magyar anyanyelvi nevelésben a tantervek, 

tankönyvek és a tankönyvírás tapasztalatainak tükrében
11.20-11.30: vita
11.30-11.50: Kolláth Anna: A magyartanítás és tankönyvei a muravidéki kétnyelvű oktatásban
11.50-12.00: vita

12:00-13:00: ebéd

Elnök:   Sándor Anna

13.00-13.20: Uzonyi Kiss Judit: Egy tananyag-felépítés megváltoztatásának következményei
13.20-13.30: vita
13.30-13.50: Kugler Nóra: A beszélő ember és a nyelv viszonya a tankönyv által közvetített tudásban és 

tevékenységben
13.50-14.00: vita
14.00-14.20: Kávészünet
14.20-14.40: Szabómihály Gizella: A vernakuláris nyelvváltozat helye az oktatásban és a tankönyvben
14.40-14.50: vita
14.50-15.10: Tolcsvai Nagy Gábor: Nyelvszemlélet, személyiség-, közösség- és kultúraképzés a szlovákiai 

magyar nyelvtankönyvekben
15.10-15.20: vita
15.20-15.40: Kozmács István: A legújabb középiskolai szlovákiai magyar nyelvtankönyvek alaktani tan-

anyaga. Tartalom és forma: a tankönyvi szöveg elemzése
15.40-16.15: vita, konklúziók és zárszó

A konferencia támogatásáért köszönetet mondunk a Magyar Tudományos Akadémia Domus programjának.

 2013. OkTóBEr 18. (PÉNTEk)

III. Legere Irodalmi Verseny, 1. forduló
Irodalmi verseny a középiskolás diákok számára, 

valamint módszertani továbbképzés a középiskolában oktató tanárok számára

A rendezvény szervezői:  A nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézete, 
a Közép-európai Tanulmányok Kara
az Arany A. László Polgári Társulás  

A VERSENY TÉMÁJA: 
A szlovákiai magyar irodalom 

A verseny célja és menete:  
A szlovákiai magyar irodalom témakörének feldolgozásával az érettségire való, négy éven át zajló felkészülést kívánjuk 

kiegészíteni. Az egyes feladatok a különböző szövegértelmezési technikák elsajátítását, az élményszerű befogadást és műértel-
mezést, az irodalomtörténeti és -elméleti ismeretekben való elmélyülést, a kommunikációs készség fejlesztését, illetve az olva-
sás iránti pozitív(abb) attitűd kialakítását szolgálják. A verseny 3 feladatlap kitöltéséből, illetve 1 prezentáció készítéséből áll. 
A felkészülést a szlovákiai magyar irodalomról szóló tanári előadások segítik; a követelményi rendszerbe ezenkívül Grendel 
Lajos Nálunk, New Hontban című regényének és további kisepikai, valamint lírai szövegeknek az elolvasása tartozik. 
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Legkedvesebb könyvem

 számomra újra és újra öröm elmerülni 
a Karamazov testvérek univerzumában, „a 
semminek és a mindennek eme királyi kifize-
tésében”, talajvesztettségünk és megosztottsá-
gunk e nagyszerű meghaladásában, a létezés 
e „tragikusan boldog egyetlen mondatában”, 
mert megerősít abban: az embernek mindig 
a teremtés teljességét kell szem előtt tartania, 
hogy ráébredhessen – az emberi nem „véghe-
tetlenül és örökre egy”.
 A három testvér közül kettő, ivan és Aljosa: 
hit és hitetlenség időtlen egymásnak feszülése. 
ivan, az emberisten, a puszta észre támaszkod-
va úgy véli, hogy egyetlen gyermek kínszen-
vedése a földön elég ok arra, hogy elutasítsa 
istent, hiszen a „világ részvétlen őrlőmalom, 
melynek kerekei között se a bűnös, se az ár-
tatlan nem számíthat irgalomra”. ez a lázadás 
azonban „a mindent szabad” anarchiájába ve-
zet, mely a semmi műveit, a céltalanság poklát 
szüli meg.
 Ám Aljosa, az istenember, túllép e logikán, 
s az ember bűneinek a drámája fölött megpil-
lantja a világban a láthatatlan, mégis megöl-
hetetlenül jelenlévő szépséget, az isteni részt, 
ezért nem önmaga, a világ, mások és isten 
ellen fordul, hanem „könnyeivel öntözve a 
földet leborul és csókolja azt, s megesküszik, 
hogy örökkön-örökké szeretni fogja a terem-
tést”. 
dosztojevszkijnek, ennek a „démoninak szü-
letett, de az emberibe visszataláló”, halálra ítélt, 
de kegyelmet nyerő zseninek az „evangéliumi 
regényét” szelíd erő hatja át: azt sugallja, hogy 
az ember nem követhet el olyan bűnt, amely 
kimerítené isten végtelen szeretetét; ezért az 
embernek mindaddig nem kell félnie, míg a 
bűnbánat és a megbocsátás nem apad ki be-
lőle; ellenkezőleg, ezáltal árad ki rá a derű, az 
öröm és a szeretet, s aki szeret, az a bennünket 
szívünk legmélyéig ismerő istené: a szeretet 
pedig olyan kincs, hogy azon az egész világot 

megveheted, és nemcsak a saját bűneidet vál-
tod meg vele, hanem a másokét is. „Barátaim 
– mondja Aljosa tanítója, a haldokló zoszima 
sztarec –, kérjetek jókedvet az istentől, legye-
tek vidámak, mint a gyermekek, mint az égi 
madarak. és ne zavarjon benneteket cselekvé-
setekben az emberek bűne, ne féljetek, hogy 
az elsodorja és nem engedi megvalósulni a ti 
műveteket, ne mondjátok, erős a bűn, erős a 
becstelenség, erős a rossz környezet, mi pedig 
magányosak vagyunk és tehetetlenek, elsodor 
bennünket a világ, és nem engedi megvalósul-
ni a mi nemes művünket. Kerüljétek az ilyen 
kishitűséget, gyermekeim!”
dosztojevszkij a világ abszurditását elvetve a 
világ szegényeinek önfeledt virrasztását ábrá-
zolja, az e teherből sugárzó isteni mindenség 
jelenlétét sugallva, azt, ahogyan e virrasztva 
vigasztalók képesek magukra venni a világ, 
a lét képtelenségeinek súlyát. samuel Beckett 
misztikus szenvedélyével és nihiljével szem-
ben dosztojevszkij külön választja a halál és 
a testi halál valóságát. nála „az agónia a tes-
té; a halál a lélek birodalma”. és ez az utóbbi 
messze-messze túlnő az időbeliség határán. és 
szemben Franz Kafkával, aki – pilinszky já-
nost idézve – egy „tiszta” angyal szemével látja 
ugyan a világot, de mivel hátat fordít a terem-
tőnek, negatív képet fest a világról, doszto-
jevszkij egy olyan „tisztátalan” bűnös, aki pil-
lantását a teremtőre szegezi, s ezáltal pozitív 
képet nyújt a világról. egyszóval: Kafkánál 
nem látjuk, amit látunk. dosztojevszkijnél 
látjuk, amit nem látunk. Azt is mondhatnánk, 
hogy dosztojevszkij úgy élt és írt, mintha látta 
volna a láthatatlant.
ezért mindmáig ő maradt a világ talán leg-
modernebb írója, átélve az idő és a lét s benne 
az ember teljes drámáját, s egyben mélységé-
ben megmutatva, hogy vannak „örök dolgok”, 
„örök kérdések” és „örök feladatok”, amiket 
soha nem haladhatunk meg.

Kulcsár Ferenc

Látni, amit nem látunk
Dosztojevszkij: Karamazov testvérek

 

A LEGERE 
IRODALOMVERSENY 

PROGRAMJA:

7.30 – 9.00 regisztráció
9.00 – 9.10 megnyitó
9.10 – 10.40 
versenyzőknek:  szövegértő tesztlap ki-

töltése, a verseny 1. for-
dulója

tanároknak:  Fűzfa Balázs módszer-
tani továbbképzése

10.40 – 11.15 szünet, frissítő
11.15 – 12.15 Bárczi zsófia előadása 

a két világháború közti 
szlovákiai magyar iro-
dalomról 

12.15 – 12.35 szünet, frissítő
12.35 – 12.55 A tesztlap feladatainak 

közös megbeszélése
12.55 – 13.00 zárszó

A versenyen csak a regisztrált csapatok ve-
hetnek részt (legere.irodalom.2013@gmail.
com), a tanároknak szóló továbbképzésre 
azonban minden érdeklődőt sok szeretettel 
várunk.

A verseny célcsoportja: 
3 fős középiskolás csoportok



XXI. évfolyam 1. szám    2013. szeptember 

www.katedra.sk

0,83 €Szlovákiai magyar pedagógusok és szülők lapja

 Csicsay Alajos: „Nem lehettem más, 
mint aki vagyok” – Beszélgetés Csicsay Gáborral

 Kalácska József: Egy el nem hangzott, 
fel nem kért beszéd(féle) 

 Kulcsár Ferenc: Látni, amit nem látunk – kedvenc könyvem
 Szabómihály Gizella: A közoktatással összefüggő 

néhány fogalom magyar megnevezéséről  
 Silvia Szabadosová – TomášTurzák: A család és az iskola 

együttműködése a nevelésben

XXII. Katedra Napok
A Katedra Alapítvány tisztelettel meghív minden pedagógust, szülőt, egyetemi hallgatót, oktatás iránt érdeklődőt 

a XXII. Katedra Napok rendezvényére.

A rendezvény időpontjA:  2013. november 8. (péntek)
A rendezvény helyszíne:  dunaszerdahely, legend hotel
    Gabčíkovská cesta 50  
    929 01 dunajská streda  

proGrAm:

8:00 - 9:00 prezentáció
9:00 - 9:15 németh margit, a Katedra Alapítvány elnöke:
  Ünnepélyes megnyitó
9:15 - 9:45 Albert sándor
 talán még nem késő – helyzetkép, kihívások, elmozdulási lehetőségek a szlovákiai magyar közoktatásban
9:45 - 10:15 Fibi sándor
 i. Korreferátum Albert sándor előadásához
10:15 - 10:30 Kávészünet
10:30 – 11:00 A. szabó lászló
  ii. Korreferátum Albert sándor előadásához
11:00 – 11:30 szakmai vita
11:30 – 13:00 ebéd
13:00 – 13:30 Bodnár Gyula
 A Katedra folyóirat 20 éve
13:30 - 14:00  petres Csizmadia Gabriella
   A Katedra folyóirat jelene és jövője
14:00 – 15:00 A Katedra-díj és elismerő oklevelek átadása
15:00 – 15:10 zárszó: hodossy Gyula, a Katedra Alapítvány igazgatója
15:10   Fogadás  

Kérünk minden Tisztelt Érdeklődőt, hogy részvételi szándékát 2013. november 2-áig jelezze a lilium@liliumaurum.sk címen.

Mindenkit szeretettel várunk!


