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VÁCLAV KINGA: ÉPÍTÉSZET
Ár €:

10.00

Szerkesztő:

Szászi Zoltán

Kiadás éve:

2012

Kiadó:

Lilium Aurum

A könyv abból az indíttatásból jött létre, hogy megismertesse
a vizuális kultúra iránt érdeklődő szemlélővel az építészet 20.
századi és kortárs irányzatait, és így lehetséges útmutatóként
szolgáljon ahhoz, hogy környezetünk alakulásáról releváns véleményt tudjunk alkotni.
H.NAGY PÉTER:
ADATOK TÁNCA
Ár €:

9.00

Szerkesztő:

Dunajszky Éva

Kiadás éve:

2012

Kiadó:

Lilium Aurum

Három gondolatkísérlet a lehetséges történelmek, a szimuláció és a tévhitek kapcsán. A három gondolatkísérlet az adatok, a tények sajátos viselkedésével foglalkozik, csak más-más
utat jár be a különböző médiumok közbejöttével. Éppen ezért
a könyv számos lehetőséget nyit meg azok előtt is, akik nem
szakértői egy-egy adott tudományterületnek, de érdeklődnek
az egyes diszciplínák közti párbeszéd-lehetőségek kialakítása
iránt.
TÓTH SZILVIA
A TANULÁSZAVAR
PEDAGÓGIAI MEGKÖZELÍTÉSE
Ár €:

7.00

Szerkesztő:

Hrbáček Magdaléna

Kiadás éve:

2012

Kiadó:

AB-ART

A tanulászavar kérdésköre folyamatosan gyűrűzik iskoláinkban. A tanulászavarral küzdő gyermekek intergrált oktatása és
nevelése egyre inkább foglalkoztatja a szakembereket: pedagógust, gyógypedagógust, pszichológust, szakorvost és nem utolsó sorban a szülőt. A gyakorlat azt mutatja, hogy nem csupán
a szülők tájékozatlanok a kérdésben, hanem az érintett pedagógusok sem állnak sok esetben a helyzet magaslatán, bizonytalanok az elmélet és gyakorlat szintjén, vagy elhatárolódnak.

K Ö N Y VA J Á N L Ó J A
ÁG TIBOR
ZENDÜLJ TOROK,
FRISSEN NÓTÁRA
Szlovákiai magyar pedagógusok és szülők lapja

Ár €:

10.00

Szerkesztő:

Kovács László

Kiadás éve:

2012

Kiadó:

Kodály Zoltán Társaság
Dunaszerdahely

Az Ág Tibor új kötetében közreadott hagyományanyag a naptári éven végighaladva sorra veszi az ünnepi alkalmakhoz fűződő énekszóval, tánccal, versmondással, párbeszéddel járó
szokásokat. A jeles napok színpadi bemutatásával az ifjúság
olyan képességekre tesz szert, ami egyformán megköveteli a
szép érthető beszédet, szép mozgást a színpadon, a táncokban,
az énekes szokások dallamainak tiszta éneklését. Ami talán a
legfontosabb, hagyományaink színpadi előadásával a fiatalságunk olyan maradandó élményhez jut, ami az egész életét
végig kísérheti.
Z.NÉMETH ISTVÁN
ZENGŐRÉT MESÉI
Ár €:

9.00

Illusztrátor:

Bálint Mariann

Szerkesztő:

Hizsnyai Zoltán

Kiadás éve:

2012

Kiadó:

Lilium Aurum

Manóniában elszabadult a pokol, amióta az ország kettészakadt. A birodalom egyik felét egy boszorkány sanyargatja,
a másik fél ország uralkodójának önzése pedig nem ismer
határt: a manóknak minden percben csak rá kell figyelniük.
Hócompóc bohócainak előadásait már senki sem látogatja.
Zengőréti Talizmánt azzal a feladattal bízza meg ezért a Főbohóc, hogy visszahódítsa a közönséget. Ehhez persze huncutsággal és bátorsággal felvértezett segítőtársakra van szüksége
a gyerekek köréből. Z. Németh István legújabb fordulatokban,
kalandokban és humorban bővelkedő meseregényét minden
korosztálynak jó szívvel ajánljuk.
GÁGYOR PÉTER
SZÍNPADI MŰVEK
Ár €:

9.20

Szerkesztő

Hizsnyai Zoltán

Kiadás éve:

2012

SZINAY ÁRPÁD
A HATÁR KÉT OLDALÁN
Ár €:

10.00

Kiadás éve:

2012

1942. november 25-én született Veskócon (ma Nagykapos).
Miután édesapját mint volt magyar katonát 1945-ben fogságba
vitték, édesanyjával Palágykomorócra anyai nagyanyjához költöztek.Itt nevelkedett, itt járta ki az alapiskolát is.Könyvében
ezt az időszakot igyekszik bemutatni gyermekévei tükrében.
Jelenleg Kassán él nyugdíjasként családja körében.

A szerző a SZEVASZ-korszakból származó szövegeket gyűjtötte kötetbe, amelyet kézbe véve az olvasó szellemi-gondolati
párbeszédet folytathat a szerzővel. Minden keserű csalódás
ellenére Gágyor Péter mélyen hisz az emberben. Hiszi, „hogy
még jőni fog…”, vagy talán már nem is hiszi, csak valahol a
lelke legtitkosabb zugaiban reméli, de azért megpróbál ő is
hozzájárulni. Kihívás ez a kötet. Az olvasónak az együttgondolkodásra, vitára, a színházi alkotóknak az esetleges színpadi
próbálkozásra.

H. Nagy Péter: Legkedvesebb könyvem
Öllös László: A Katedrán és a Katedra előtt állva
Csicsay Alajos: Beszélgetés Dr. Perhács János professzorral
Stirber Lajos: Ág Tibor emlékére
Ágh Dávid: A segítők betegsége

XXI. évfolyam 2. szám 2013. október

0,83 €

Legkedvesebb könyvem
havilap ára: 0,83 € / 25,- Sk
XXI. évfolyam, 2. szám, 2013. október

H. Nagy Péter

Az idő rövid története
Egyszer Nathan Myhrvold azt mondta a mesteréről, hogy több könyvet adott el a fizikáról, mint
Madonna a szexről. Az összehasonlítás megállja
a helyét, hiszen Stephen Hawking (természetesen ő a mester) Az idő rövid története című alapműve nem csak megváltoztatta a bestsellerről
(és az univerzumról) kialakult képünket, de azt
is bizonyította, hogy a tudomány eladható, ha
megfelelő módon tálalják. Méghozzá óriási példányszámban adható el. Vagyis a legnehezebben
befogadható természettudományos kérdésekről is írható olyan könyv, amely elegánsan, érthetően fogalmazza meg az adott problémákat,
miközben nem számolja fel azok összetettségét.
Hawking valóban mestere a tudománynépszerűsítő irodalomnak, amit Az idő rövid történetének
újabb kiadásai is maximálisan alátámasztanak.
Egy sztori ízelítőül. 1981-ben egy kozmológiai konferencia után a résztvevőket audencián
fogadta a pápa, aki azt javasolta a szakértőknek, hogy ne feszegessék az Ősrobbanás kérdését, mert az a Teremtés pillanata volt, azaz
Isten műve. Hawking így emlékszik vissza
az esetre: „Örültem, hogy a pápa nem tudta,
miről tartottam előadást éppen ezen a konferencián – arról a lehetőségről, hogy a téridő
véges ugyan, de határtalan, akkor pedig nincs
kezdete, tehát a Teremtés pillanata se létezhetett”. A tudós az eset kapcsán egy igen fontos
gondolatot fogalmazott meg, amelynek lényege, hogy az egyház egyszer már súlyos hibát
követett el, amikor Galilei idejében törvénybe próbált iktatni egy tudományos kérdést, és
kijelentette, hogy a Nap kering a Föld körül.
Az ilyen jellegű tévedéseket a tudomány képes
leleplezni; akkor is, ha a vallás igaz tanokként
forgalmazza azokat, és megpróbálja kisajátítani a róla való beszédet. De ezt most hagyjuk,
nézzük inkább a tudományt érintő kérdéseket.
2

Hawking a könyv egy pontján hangsúlyozza, hogy miben ragadható meg a tudományos gondolkodás lényege: „Az elmélet
mindaddig érvényben marad, belévetett bizalmunk mindaddig nő, amíg az új kísérletek
eredményei megfelelnek az előrejelzéseknek;
egyetlen, ellenkező értelmű megfigyelés után
azonban kénytelenek vagyunk elvetni vagy
módosítani teóriánkat”. Erre valóban nem
mindenki képes, ám éppen ez viszi előre a
tudományt. Ugyanakkor mindez nem jelenti
azt, hogy ne volnának olyan elméletek, amelyek biztos tudásról adnak számot.
Ha továbbolvassuk Az idő rövid történetét,
szembetűnővé válik egy következő lényeges
mozzanat. Sokan gondolják azt a tudományról, hogy mivel emberek „csinálják”, ezért
ugyanúgy működik, mint bármi más a kultúrában. Holott ebből inkább az következik,
hogy a tudomány eredményei nincsenek kőtáblába vésve, kismillió ellenőrzésen mennek
keresztül, illetve az, hogy ha valamit az egyik
tudós nem fedez fel, megteszi azt egy másik.
Minderre Hawking könyve nem csak tematikus példák sokaságát hozza, hanem összefügg
magának a műnek a kiadástörténetével is.
Nevezetesen azzal, hogy Az idő rövid története folyamatosan kész megújulni: az utóbbi
években felújított és átdolgozott változata készült el (hiszen a fekete lyukak fizikája vagy
a húrelmélet stb. dinamizálódó területek),
majd megjelent illusztrált kiadása is, amely
ragyogó képanyaggal szemlélteti a szövegben
foglaltakat, s remekül követi a kultúra számos
területét érintő vizualitás térnyerését is. Ami
persze tovább növeli az esélyét annak, hogy
Hawking kiváló teljesítménye még több helyre juthasson el, és többszörösen lekörözhesse
Madonnát.
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FELLINGER KÁROLY: MORZSABÁL
Ár €:

11.00

Illusztrátor:

Gyenes Gábor

Szerkesztő:

Kulcsár Ferenc

Kiadás éve:

2013

Kiadó:

Lilium Aurum

Fellinger Károly az ötvenedik születésnapját hatodik
gyermekverskötetével ünnepli. A kötet címe Morzsabál.E
különös szó a mátyusföldiek elmés leleménye - a földre hullott kenyérmorzsát ellepő hangyaboly önfeledt nyüzsgését ,dáridóját nevezi így a népnyelv.Ez a nyüzsgés és dáridó jellemzi
a Morzsabál verseit is, ugratóiban, bújócskáiban, találósaiban,
füllentőiben, kópéságaiban - ahogy illik - minden megtörténhet
és meg is történik.
DROZDÍK KATALIN, KREMMER JÚLIA:
SÉTÁLNI MEGY A CSIGA
Ár €:

3.50

Szerkesztő:

Dunajszky Éva

Kiadás éve:

2012

Kiadó:

Lilium Aurum

A két szerző olyan történeteket mesél el, melyek a természet
szeretetére, a környezetvédelemre, a hétköznapi csodákra irányítják a gyerekek figyelmét. S mindezt megkapóan, ötletesen teszik, tele humorral, vidámsággal, egyszóval úgy, hogy a
kisiskolások játékos módon sajátítsák el azokat a természeti
ismereteket, amelyek gazdagítják egyéniségüket, s az állatok,
növények szeretetére, megóvására nevelik őket. A történetekhez szemléletes, jókedvű, vidám rajzok párosulnak, ezáltal is
plasztikusabbá téve a természet kimeríthetetlen szépségeit a
gyermekek számára.
SÁNTA SZILÁRD:
MESTERSÉGES HORIZONTOK
BEVEZETÉS
A KORTÁRS SC-FI OLVASÁSÁBA

K Ö N Y VA J Á N L Ó J A
LECK GÁBOR:
VERSEK A TENGERHEZ
ÉS CSILLAGOKHOZ
ÖSSZEGYŰJTÖTT VERSEK
Ár €:

7.00

Szerkesztő:

Hizsnyai Zoltán

Kiadás éve:

2012

Kiadó:

Lilium Aurum

Leck Gábor versei nem könnyű olvasmányok. Nem a nyelvezet,
nem a metaforák és nem a szerkezet összetettsége miatt,
hanem azért, mert ezek a versek mindig a létezés alapkérdéseit
görgetik a megértés sziszüphoszi kaptatóján. Akkora átéléssel,
akkora buzgalommal végzik hiábavaló és mégsem haszontalan
tevékenységüket, hogy az olvasó is e kilátástalan, ámde
fölöttébb emberei erőfeszítés résztvevőjének érezheti magát.
Leck Gábor összegyűjtött verseinek ez a posztumusz kötete
a tragikus sorsú szerző minden befejezettnek tekinthető
költeményét tartalmazza.
FEHÉR SÁNDOR:
PUSZTÁBA KIÁLTÓ
Ár €:

8.00

Szerkesztő:

Ardamica Zorán

Kiadás éve:

2012

Kiadó:

Lilium Aurum

Fehér Sándor legújabb verseskötete, a Pusztába kiáltó a szerző
előző, Cápafogak között c. kötetének szerves folytatása. A versekben tapintható belső feszültség a szerző sajátos módszerének eredménye, amelynek lényege: nem elárulni mindent, csak
sejtetni dolgokat. A kötet az új avantgárd absztraktizmus eszközeinek, valamint a posztmodern kifejezésmódnak a sajátos
stílusú ötvözete.
SZÍNHÁZMŰVÉSZET
A (CSEH) SZLOVÁKIAI MAGYAR
SZÍNMŰVÉSZET ARCKÉPCSARNOKA
Ár €:

15.00

Szerkesztő:

Kolár Péter

Ár €:

9.00

Kiadás éve:

2012

Szerkesztő:

H.Nagy Péter

Kiadás éve:

2012

Kiadó:

Szlovákiai Magyar
Írók Társasága

Kiadó:

Lilium Aurum

Sánta Szilárd Parazita könyvek sorozatában megjelent monográfiája bevezető olyan irodalmi műfajok (cyberpunk,
nanofikáció, űropera, alternatív történelmi regény, new weird
fiction stb.) tárgyalásába, amelyek egyenjogúsítása éppen
most zajlik. A témával összhangban különféle tudományágak
eredményeit és szakszókincsét építi magába – az irodalomelmélettől a nanotechnológiáig, a posztmodern poétikától a
kontrafakturális történetírásig.

A Szlovákiai Magyar Írók Társasága kiadásában megjelent
Cseh(szlovákiai) magyar színészek arcképcsarnoka – A Színházművészet c. könyv hézagpótló dokumentációs irodalom a
felvidéki magyar könyvpiacon. A kötetben azok a művészek
(színészek, színigazgatók, dramaturgok, művészeti vezetők
stb.) szerepelnek, akik valaha meghatározó személyiségei voltak – vagy ma is aktív részesei, művelői – a felvidéki magyar
hivatásos színjátszásnak

Katedra

Dobogó
Tartalomjegyzék

Öllös László

A Katedrán és a Katedra előtt állva
1989 előtt megszoktuk, hogy az
intézmények évfordulóin az alapító
államot és vezetőit ünnepelték. Most
azonban nem a hatalmat gyakorlókat,
hanem – mondjuk ki nyíltan – magunkat ünnepeljük. A Katedra azok
műve, akik alkották. Van, aki tett
érte, más többet tett, és megint más
még többet. Volt, aki kiötlötte, más új
elképzeléseket hozott bele, vagy sokat
tett egyik vagy másik területén. Ám
az együttes egész csak abból áll – mivel csak abból állhat –, amit a szlovákiai magyar pedagógustársadalom
benne tevékeny része összerakott.
Az idők folyamán a folyóirat a nyilvános vita új terévé vált, amelyet az
ötlet s a kitartó szándék hozott össze,
és tart fenn mindmáig, hiszen ez az
alapja a szlovákiai magyar pedagógusok szakmai önszerveződésének, valamint véleményalkotásának szilárd
társadalmi igénye.
Korábban az volt a szabály, hogy
az állam mondja meg, mi is a haladás, mi az, ami előremutat az iskola
egészében, sőt az egyes tantárgyakon
belül, és mi az, ami haladásellenes.
A Katedra lett a tere, hogy maguk a
pedagógusok fogalmazzák és vitassák meg, mi a jobb, mi a rosszabb az
oktatásban. Szabad véleményalkotás
és vita nélkül nincsen valós fejlődés,
csak parancsolt menetelés. A valós
fejlődés lényege ugyanis az emberek
jobbá, képzettebbé válása.
A szlovákiai magyar pedagógustársadalom maga teremtette meg ennek
terét, ez pedig számos előnnyel jár.
Ha az állam tette volna, akkor ellenőrizné. Így azonban nem teheti. Ha
jobban belegondolunk, arra is rájövünk, hogy a magyar oktatás problémáinak megvitatása során milyen
fontos szerepe van a szabadságnak.
Hiszen itt sokról, nagyon sokról van
szó. A szabadságnak nemcsak általá-

nos, hanem sajátos nemzeti vonásai
is vannak. Ám szabadság csak ott
van, ahol az emberek maguk teremtik meg, majd meg is tartják azt. Ennek egyik kiváló példáját ünnepeljük
most, e kerek évfordulón. Vele pedig
magunkat, és erre lehetünk igazán
büszkék.
Hiszen különbbé akkor válunk, ha
mi magunk tesszük jobbá magunkat.
Egy közösségen belül pedig nemcsak
magunkat, hanem egymást is. Persze kényelmes, amikor más mondja
meg, kinek mit kell tennie, vagyis
a szabadság korlátozásáért cserébe
pénzt ad, pozíciókat oszt, különféle
erőforrásokat, politikai teret biztosít.
Sokkal nehezebbnek, fárasztóbbnak
tűnik, ha az érintetteknek maguknak
kell megteremteni, kialakítani mindezt. Bele sem gondol az ember, hogy
miközben a közösségépítésbe, lapszervezésbe mindent belead, milyen
ötletei születnek, miféle képességei
fejlődnek. De képes elfelejteni azt a
– különböző függési viszonyok következtében kialakuló – torokszorító
érzést is, ami akkor öntötte el, amikor
finoman figyelmeztették, hogy mit
tartalmazzon és mit ne egy-egy írása.
Természetesnek veszi, hogy saját véleményéért elsősorban magának felel. Az is, természetes! Ám egyáltalán
nem magától értetődő. Kisebbségi
magyar véleményformálóként pláne
nem.
Egyáltalán nem túlzás az az állítás,
hogy az elmúlt két évtizedben megfogalmazott és megjelent sok-sok
szakmai vélemény, problémafelvető és esetenként -tisztázó vita óriási
jelentőséggel bírt oktatási rendszerünk egészének fejlődésében. Ez az
állítás empirikus eszközökkel nehezen igazolható. Ám aki foglalkozott
szellemtörténettel, jól tudja, hogy az
új gondolatok, vagy akárcsak infor-
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mációk gyakran csendesen, szinte
rejtetten terjednek. Sokak számára az
eredetük sem ismert, de a magukévá
teszik, és ez a lényeg. Majd tovább
adják véleményüket, meggyőződésüket. És nem kevesen új álláspontra
jutnak, amit, ha elszántak, papírra is
vetnek és közzétesznek.
Aki valamilyen közügy okán ragadott már tollat a kezébe, megtapasztalta, hogy nemcsak a köz látja
szándéka hasznát. Először önmaga
számára rakja rendbe saját gondolatait, sőt érzelmeit. Csak miután
megtette ezt, akkor ereszti írását a
köz véleménye elé. Az a jó, ha az nem
önző, de nem is önzetlen tevékenység. Hanem mindkettő együtt. A
Katedra szakmailag is értékes példája
ennek. A példa azonban nemcsak
belső. Örvendetes volna, ha azok is
felfigyelnének rá, akik nem az oktatásügyben szorgoskodnak. A Katedra
két évtizedének példája magyar kisebbségünk valós közösséggé válását
sokban segítené.
Nekünk pedig az ünnepléssel együtt
ugyanazzal a kérdő tekintettel kellene
rápillantanunk közös gyermekünkre,
mind húsz esztendővel ezelőtt. Mit
tegyek, hogy a következő években
tovább növekedj?
3
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giája helyett az andragógia elméletének és gyakorlatának az oktatását.
A joggal forradalminak nevezhető
átalakulás nemcsak a terminológiaváltásban, a felnőtt pedagógia és az
andragógia terminusai közötti viszony tisztázásában nyilvánul meg,
hanem valójában új koncepció kialakításáról, olyan integratív tudományág megalapozásáról volt szó, amely
módszertanilag erős pszichológiai,
de főleg szociológiai háttérrel rendelkezik. Egyébként az andragógia számunkra nem volt ismeretlen, hiszen
a tizenkilencedik századig teljes egységben állt a pedagógiával.

Dr. Perhács János

Csicsay Alajos

professzor, andragógus

„Minden társadalmi-kulturális jelenséget csak történelmi fejlődési folyamatában, gazdasági, politikai és kulturális területek dialektikus kölcsönhatásában, a gyakorlat és elmélet kölcsönös összefüggésrendszerében,
az előző nézetek kritikai meghaladásában lehet megérteni, tudományosan
tanulmányozni.” (Durkó Mátyás: Andragógia. A felnőttnevelés és közművelődés útjai. Magyar Művelődési Intézet, Budapest, 1999)
– Jól ismerem a debreceni Durkó
professzor munkásságát – mondja
Perhács János –, így természetesen
az általad említett könyvét is, amelynek kezdő sorait idézed. Ugyanis ő
František Hyhlík, prágai professzor
és a pozsonyi Pavol Paška docens
(kulturológus) mellett azoknak a
szakembereknek egyike, akik nagy
segítségemre voltak abban, hogy a
pozsonyi Comenius Egyetem Bölcsésztudományi Karának Pedagógiai
Tanszékén – ahol 1973-tól 2002-ig
dolgoztam – megvalósíthattuk a felnőttek pedagógiájának oktatását.
Ezt az új szakterületet három részre
4

tagoltuk: a felnőttek iskolaszerű tanulására; a felnőttek iskolán kívüli
tevékenységére; valamint a vállalati
felnőttképzés elméletére és gyakorlatára, amit a hallgatók ötéves tanulmányaik folyamán, a harmadik év befejezése után vehettek fel.
Noha a Pedagógiai Tanszék munkáját annak vezetője irányította, ez a
szak az én vezetésem alatt működött
1978-tól 1989/90-ig. A nagy változás
– most nem a politikai eseményekre
gondolok – 1990-ben történt meg.
Végre országosan is bevezethettük –
vagyis a cseh egyetemekkel együtt mi
is, Pozsonyban – a felnőttek pedagó-

Sőt még a huszadik század első
felében is, bár ekkor már többen is
rebesgették, hogy lényeges különbség van a gyermekek nevelése-oktatása és a felnőttek tanítása-képzése
között. Szerinted mi okozza ezt?
– Bizonyára nem véletlenül idézted Durkó professzor szavait a történelmi fejlődésről. Mert mi volt a
tizenkilencedik század legfőbb pedagógiai feladata? Az analfabetizmus felszámolása. A huszadik század
elején pedig már más problémák
jelentkeztek, többek között az ipari
termelés rohamos fejlődése, ami nagyon sokféle szakértelem, gyakorlati
tudás megszerzését, illetve az alkotóképesség fejlesztését igényelte. Hogy
ez mekkora pszichikai megterhelésekkel járt, valószínűleg nem szorul
magyarázatokra. Meg az sem, hogy
mit eredményeztek a világháborúk, a
forradalmak és az egymással szembesült világrendszerek. Végül a század
végén térségünkben hirtelen bekövetkezett a gazdasági-politikai rendszerváltozás. Kiknek kellett volna
erre legrugalmasabban reagálniuk,
ha nem nekünk, a neveléstudomány
szakembereinek? Addig nálunk, az
ún. szocialista tábor országaiban az
andragógiáról hallani sem akartak.
Pozsonyban mi voltunk azok, akik
töröltük a felnőttek iskolaszerű tanulásának specializálását, és helyette
bevezettük a szociális andragógiát.
Ha nincs ellenedre, most szakítsuk meg egy pillanatra beszélgetésünknek e fonalát, és próbáljuk meg
röviden felvázolni az életpályádat.
– Kezdeném azzal, hogy én is annak
a korosztálynak vagyok a tagja, akinek iskolás éveit alaposan megzavarta
a második világháború. 1936. december 20-án születtem a bodrogközi
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Bélyben, ott is kezdtem el iskolába
járni, de mire belemelegedtem volna,
már csak szlovákul lehetett tanulni.
Mivel az egész rokonság óvott a szigorúan őrzött államhatáron való átszökdöséstől Sárospatakra, nem volt más
lehetőségem, mint az, hogy szlovák
középiskolában folytassam a tanulást
Királyhelmecen, ahol 1955-ben le is
érettségiztem. Egyszerű falusi családból származom, édesapám vasutas
volt Ágcsernyőn. Szüleim nem ellenezték, sőt örültek neki, hogy én az
értelmiségi pályák iránt érdeklődöm.
Mindenképpen pedagógus akartam
lenni, így hát tanítói állást vállaltam
Nagytárkányban, de onnan levelezői
tagozatra feljárni Pozsonyba szinte
képtelenség volt, ezért a nappali tagozat mellett döntöttem. A négyéves
tanárképzőben elvégeztem a szlovákmagyar szakot, majd a bölcsészkaron
pedagógiából is lediplomáztam. Már
említettem, hogy 1973-ban kerültem
a pozsonyi Komenský Egyetemre,
de közben két munkahelyem is volt.
Mint szakképzett középiskolai tanár
először a csallóközi Nyárasd község
alapiskolájában kaptam igazgatóhelyettesi állást, amit csak egy évig töltöttem be. Ennek az volt az oka, hogy
Szlovákiában az addigi tanítóképző
szakközépiskolákat megszüntették, s
helyükbe főiskolai szintű pedagógiai
intézetet (institútumot) hoztak létre a
magyar hallgatók számára is Nyitrán,
ahol sok fiatal tanárra lett szükség.
Nekem Ónodi János, aki ott filozófiát
oktatott, jelezte, éljek e lehetőséggel.
A pedagógiai kar adjunktusa lettem,
illetve négy évig mint tanszékvezető
tevékenykedtem az intézményben.
Felnőttoktatással azonban csak Pozsonyban kezdtem el intenzívebben
foglalkozni, aminek aztán természetes
következménye lett, hogy a neveléstudományi kutatómunkám az andragógiában csúcsosodott ki.
Nem mondtuk még ki nyíltan,
mi is valójában az andragógia.
– A pedagógiai lexikon a görög
„férfi + vezető” szóból vezeti le, akárcsak a pedagógus fogalmat a „gyermekkísérő”, „gyermek + vezető”-ből.
Az andragógia kifejezést először Johann Friedrich Herbart használta. A
neveléstudomány tagolásában nagy
előrelépést tettek a reformpedagógiák,
végül az antropagógia (embernevelés)
tudományával foglalkozók osztották
fel előbb két-, majd három részterületre ezt az óriási tárgykört: pedagógiára,
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andragógiára és geragógiára. Ebből
világosan kitűnik, hogy életkori sajátosságok szerinti szakaszolásról van
szó. Meg az is, hogy az ember még az
élete alkonyán is – ami bizonyítható –
képes a fejlődésre, sőt a fejlesztésre is.
Valamikor az 1980-as években
mondta François Jacob angol biológus az egyik előadásában: „Tanulás
nem létezhet anélkül, hogy működésbe ne lépne egy program, amely
meghatározza, hogy mit lehet megtanulni, mikor, és milyen feltételek
közt.” Jól gondolom, hogy e figyelmeztetés az ember egész életére vonatkozik?
– Éppen ezért történt a pedagógia,
az andragógia és a geragógia közötti
megkülönböztetés, mert a biológiaipszichikai fejlődésben levő fiatalok
tanítása – kissé leegyszerűsítve a valóságot – inkább külső motivációra
épül, a felnőtt embert pedig már főleg
belső motivációk késztetik arra, hogy
a képességeinek megfelelő ismereteit gyarapítsa, amihez nagyban hozzájárul az önművelés, de ez legtöbb
esetben csak egy szegmentuma a
dolognak. Mi a pozsonyi Andragógiai Tanszéken a kutatási munkánkat három szakterületre terjesztettük
ki: szakmai andragógiára (üzemek,
vállalatok, stb.), kultúrandragógiára
és szociális andragógiára. Én 1990től a kutatás területeinek mindhárom részét figyeltem, de végül csak
a szociálandragógiát vizsgáltam;
pontosabban a perszonalizációt és
a szocializációt a felnőtt ember személyiségfejlődésében, valamint a
perszonalizációt a felnőttkori önművelésben és önképzésben, meg persze
azokat a dolgokat, amelyek e témakörökkel összefüggenek. Ne tűnjék dicsekvésnek, a társadalmi igényekből
kifolyólag, kutatásaim során sikerült
leraknom a szociálandragógiának az
alapjait Szlovákiában. Munkásságom
kedvező visszhangra talált mind a
szlovákiai, mind a csehországi és magyarországi kollégák körében.
Feltehetően az is kellett hozzá,
hogy mindhárom nyelven rendszeresen publikálj, sőt még tán az is,
hogy szakmai kapcsolataid legyenek
hozzá.
– Eddig közel száz tanulmányt publikáltam itthon szlovák nyelven, de
írtam nemzetközi folyóiratokba is a
felnőttoktatásról. Például Varsóban öt
értekezésemet közölték orosz és spa-

nyol nyelven. Igaz, munkáim zömét
szlovákul írtam, amelyek közül nyolc
önálló kötetben jelent meg, hét szakkönyvnek pedig a társszerzője vagyok,
viszont a kandidátusi disszertációmat
magyarul írtam meg, a csehszlovákiai alapiskolák és a magyar általános
iskolák pedagógusainak képzéséről,
ami az MTA irattárában van elhelyezve Budapesten (1976, 365. old.). A
tizenegy nyelvű Pedagógiai Szótáramat a Budapesti Pedagógiai Könyvtár
és Múzeum adta ki, Dr. Arató Endre
szerkesztésében; a Szociálandragógia
– a felnőtt egyén szocializálása és
perszonalizációja című könyvemet
pedig 2012-ben tették közzé Pécsett.
Személyi kapcsolataimat tán jobb,
ha nem sorolom fel, mert megtörténhetne, hogy valakit véletlenül kihagyok, és ez akár félreértésre is okot
adhatna. Annyit azért megjegyzek, a
szakmabeli szaktekintélyek közül többekkel is mint társszerző dolgoztam
együtt, meg persze szakmai értekezleteken és konferenciákon tartottam a
kapcsolatot a kollégákkal.
Nyilvánvaló, hogy az olyan úttörő tudományos vállalkozáshoz, mint
a tiéd, elkerülhetetlen volt a jó értelemben vett karrierépítés. Ezt hogy
sikerült megtenned?
– Első lépés volt a filozófia doktora (PhDr.) cím megszerzése a pozsonyi Komenský Egyetemen még
1971-ben, majd 1978-ban az ELTE-n, ahol ugyanabban az évben az
MTA-n – mint utaltam rá – a neveléstudományok kandidátusa fokozatot
is megkaptam. 1980-ban az akkori
szlovák iskolaügyi miniszter docenssé, 1997-ben pedig Michal Kováč, a
Szlovák Köztársaság elnöke, profes�szorrá nevezett ki. Úgy érzem, joggal
büszkélkedhetnék vele, én voltam az
első andragógus, aki professzor lett
(Cseh)Szlovákiában. Ez a megtiszteltetés egybeesett azzal, hogy az általam
vezetett tudományág alaprendszereinek fejlesztésére új tudományos bázis
formálódott egy VEGA-program keretében. Így az andragógiának a vezetésem alatt Pozsonyban 1997 és 2002
között sikerült élre törnie.
2002-ben talán abbamaradt a
kutatás?
– Egyáltalán nem, csupán az én
megbízatásom járt le, a munkámat
azonban még tíz évig folytattam Nyitrán, ahol a főiskola már a Konstantin
Filozófus Egyetem nevet viselte.
5
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Nekem most úgy tűnik, a szavaid mögött – ami csak élőbeszédben
észlelhető – mintha némi megbántottság rajtőzne.
– Még ha lett volna is rá okom,
megbántottnak nem érzem magam,
inkább csak az bánt, hogy a főiskolai és az egyetemi pályafutásom
alatt több ezer diákot tanítottam Pozsonyban és Nyitrán, tizenöt doktoranduszt készítettem fel, de sajnos
egy sem akadt közöttük, aki magyar ajkú lett volna. Nem valószínű,
hogy másképpen alakul a helyzet,
ha én csak magyar nyelven művelem a szakmámat. Mellesleg adtam
elő cseh egyetemeken (Prágában,
Osztraván, Olmützben), külföldön
pedig Lengyelországban, Svájcban és
Bulgáriában, Magyarországon több
alkalommal is, leggyakrabban a Pécsi Tudományegyetemen, amelynek
2005-ben díszdoktorává avattak. Történt ez annak ellenére, hogy egyszer
egy magát nagy magyarnak hirdető
itteni „prominens oktatásügyi szakember” Magyarországon azzal agitált
ellenem, hogy: „Ti Perhácsot favori-
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záljátok? Hiszen ő nem is magyar.”
Hát arról lehetne beszélni, ki kicsoda,
pláne ki volt akkoriban. Csak futólag
említem meg: feleségem középiskolai
tanárként dolgozott Dunaszerdahelyen, három gyereket neveltünk fel,
kettőnek szlovák egyetemi végzettsége van, a harmadik magyar óvónő,
unokáink magyar iskolába járnak,
kettő közülük Szlovákia fővárosának
magyar tanítási nyelvű iskolájába, és
nemcsak azért, mert az édesapjuk
pozsonyi magyar újságíró. De ilyesmi
szerintem nem is tartozik ide.
Azért nem baj, hogy kitértél
rá. Régóta ismerjük egymást, voltak és vannak közös barátaink is.
Téged legtöbben úgy ismernek, túl
szerény ember vagy, tán azért, mert
– csúnya kifejezéssel élve – nem
nyüzsgölődtél. Viszont kell, hogy
legyen benned valami, ami megelégedettséggel tölt el.
– Nem lennék őszinte, ha most azt
mondanám, nincs. Az én szakmám
kutatási eredményei nem váltottak ki
világszenzációt. Az andragógia még

Ág Tibor emlékére
Tudtuk, hogy beteg, tudtuk, hogy
egészségi állapota egyre romlik, tudtuk,
hogy ez év áprilisában töltötte be 85.
életévét, mindezek ellenére fájdalommal vettük a hírt: Ág Tibor 2013. augusztus 29-én elhunyt. Nagy a veszteségünk! Hiszen Ág Tibor személyében az
egyik legmesszebbre világító, utat mutató fáklyavivőnket veszítettük el.
Ő már egész fiatal kora óta mindig
elöl járt. 1948-ban a CSEMADOK Központi Titkársága Kulturális Osztályának
lett hivatásos dolgozója, nem kisebb feladatot vállalt magára, mint a szlovákiai
magyar öntevékeny népművészeti mozgalom megszervezését, megfelelő zenei
anyaggal való ellátását, valamint egy
hivatásos magyar dal- és táncegyüttes
megalapítását. 1951-ben Takács András néptáncossal megkezdték a felvidéki magyarság folklórhagyományának
gyűjtését és rendszerezését. 1953-ban
megalakult a hivatásos szlovákiai magyar népművészeti együttes, a Népes,
amelynek Ág Tibor lett a karnagya és
művészeti vezetője. A bemutatót követően az együttest (megirigyelve annak
sikerét) hamar feloszlatta a gáncsos6

Stirber Lajos

kodó hatalom. Ág Tibor nem adta fel:
1957-1962 között már az Ifjú Szívek
Magyar Dal- és Táncegyüttes első igazgatója volt. Így jellemezte ezt az időszakot: „Elindultunk, hogy hirdetői és
terjesztői legyünk a valódi, nemes művészetnek, s hogy hadat üzenjünk a kispolgári giccses selejtzenének. Fontos feladat
küzdeni ellene, elsősorban is jó zenével,
jó dalokkal, művészi táncokkal, ezek közül is főleg a szöveges zenével. (...) A kórus hivatása és célja az, hogy a zenétől
távol álló tömegeket megnyerje az értékes zenének.” 1963-1976 között ismét új
feladatot vállalt: a Csemadok néprajzi
szakelőadója lett. De az 1964-ben megalakult Csehszlovákiai Magyar Tanítók
Központi Énekkara alapítói között is
ott volt, ő lett annak egyik karnagya,
s a szlovákiai magyar kórusmozgalom
fő irányítóinak egyike.
Életének javarészét a népzenei gyűjtőmunkának szentelte. Csodálatra méltó (a gyakori gáncsoskodásokat is legyőző) erős akarata, az a kitartó munka,
amelynek eredménye mintegy húszezer
dal-adategység, amelynek közreadása
remélhetőleg folytatódik. A népdalku-

mindig az érési állapotoknál tart,
mert az „előző nézetek kritikai meghaladásá”-ért kemény küzdelmet kell
vívnia, ám rövid időn belül nélkülözhetetlenné válik, mert a „gazdasági,
politikai, szociális és kulturális” fejlődés fogja kiváltani az előbbre jutását.
2013 februárjában nyugdíjba
mentél. Most már csak azt kérdezem, a szakmai stafétabotodat ki(k)
nek tudtad átadni?
– Szlovákiában és Csehországban
mintegy tíz egyetemi docens opponense voltam, valamint öt profes�szori rang odaítélésénél működtem
közre. Az említett tizenöt doktorandusz közül élre tört egy kiváló
egyéniség, Ctibor Határ docens, aki
andragógusként már egyetemi
dékánhelyettes. Eddig már tíz monográfiája jelent meg, de megemlíthetnék még négy fiatal docenst
is, akik még ugyan szerényebben
teljesítettek, mint ő, de megvan rá
a remény, hogy képesek lesznek fejleszteni magukat, és persze ezt a tudományt is.
tatók nyomában Szlovákia magyarlakta
vidékén című munkájában olvashatjuk:
„55 évvel ezelőtt indultam első népdalgyűjtő utamra, Kodály Zoltán nyomában...”, vagyis az ifjú Ág Tibor számára
Kodály Zoltán volt a példakép, az utat
mutató fáklyavivő. Bizonyára a kodályi
tanítás – miszerint: „Addig van nép, míg
dal van.” Vagy: „És mint ékszer is holt
kincs a láda fenekén, életet akkor kap,
ha viselik: a népdal is mennél többeké
lesz, annál nagyobb lesz világító és melegítő ereje.” – vezérelte őt egész életében
gyűjtőútjain, népdalgyűjteményeinek
közreadásában, előadásain a népdalkörök megalapításakor és szervezői tevékenységében is. Népe és népe dalainak
éltetése volt a célja 1968-ban is, amikor
(egy évvel megelőzve a magyarországi
népzenei vetélkedőt, a Röpülj, pávát),
idehaza az ő kezdeményezésére indult
el (s tart napjainkig) a Tavaszi szél vizet
áraszt népzenei mozgalom – népzenei
vetélkedő. 1980-tól, hosszú éveken át
Dunaszerdahelyen tevékenykedett néprajzi szakelőadóként. 1989-ben ott volt
a Szlovákiai Magyar Néprajzi Társaság
indulásánál, amelynek tiszteletbeli elnöke lett; hiszen 1969-ben a szervezet
elődjének, a Csehszlovákiai Magyar
Néprajzi Társaságnak is (többedmagával) alapítója volt. Bár múltak felette az
évek, sokak Tibor bácsija fáradhatatla-
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nul dolgozott, rendezte és rendszerezte
az általa gyűjtött zenei anyagot – élete
végéig a Szlovákiai Magyar Művelődési
Intézet Népzenei Adattárának szakmai
Tanácsadója volt –, és emellett szerető
szigorral tartotta kezét zenei életünk
pulzusán. Tőle bármikor tanácsot, segítséget kérhetett és kapott egyén, csoport – Kodály Napokat, Csengő Énekszót – szervező. Ő volt az ötletgazdája
és szakmai irányítója a Bíborpiros szép
rózsa címmel, az idén már 7. alkalommal megrendezésre kerülő szlovákiai
magyar népzenekedvelők és művelők
országos seregszemléjének, vetélkedésszerű megmérettetésének is. A válogató
bizottság tagjaként járta a Felvidéket
Csallóköztől a Bodrogközig; ügyelt arra,
hogy a résztvevők csak tiszta forrásból
merítsenek, hogy minél több érték kerüljön azok műsorába, hogy a „kincs”
ne maradjon a „láda fenekén”, hogy
mennél többen élvezhessék a népdal,
a népzene „világító és melegítő erejét”.
Életművét rangos elismerésekkel díjazták: Kodály-emlékérem (1982); Márai
Sándor Alapítvány – Nyitott Európáért
Díja (1997), Komárom város díszpolgára (1998); Pro Probitate-díj (1998); Pro
Urbe Nagymegyer (2001); a Szlovák
Köztársaság Ľudovít Štúr-díja (2002);
Posonium Irodalmi Életmű-díj (2000);
Kóta-díj, Életmű kategória (Budapest
2006); Magyar Köztársaság Érdemkereszt (2008); a Nagyszombati (Trnava)
kerület Elnöki Díja (2008); Vass Lajosemlékplakett (Komárom, 2009); Csodaszarvas-díj (Szlovákia, 2012); Harmónia Szlovákiai Magyar Zenei Díj,
Életmű-díj kategória (Dunaszerdahely,
2013). 2012-től volt a Magyar Kodály
Társaság tiszteletbeli tagja és a Magyar
Művészeti Akadémia tagja.
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Hogy honnan veszem a bátorságot
ahhoz, hogy (eleget téve a felkérésnek)
én emlékezzek Ág Tiborra? Hadd szólok a vele való kapcsolatomról. 1965ben lettem a komáromi II. lakótelepi,
később Béke Utcai (ma Jókai Mór)
Alapiskola pedagógusa és az iskola –
Pálinkás Zsuzsa által vezetett – gyermekkarának (társ)karnagya. Ág Tibor
az énekkarok megmérettetésein (minden szinten) ott volt a bíráló bizottságokban: tanácsokkal, kottákkal látott
el bennünket, mutatta az utat. Azóta
számomra ő – az ő tudása, szakmaisága, igazságossága, emberi nagysága
– volt az „abszolút érték”. Közelebbi,
szorosabb kapcsolatba a kilencedikes
zenei nevelés tankönyv írásakor kerültünk, azután, hogy engedélyezte: az ő
munkásságáról is írjak. Féltem, hogy
elutasít, de az ellenkezője történt: készségesen tett eleget minden kérésemnek; szinte barátjául fogadott. Amíg
egészségi állapota engedte, eleget tett
meghívásaimnak is, több alkalommal
megtisztelte jelenlétével kórusom, a
GAUDIUM vegyes kar által rendezett
adventi hangversenyeinket és a VOX
HUMANA, komáromi énekkari fesztiváljainkat is. Ez számomra nagy elismerés és nagy öröm volt. Mikor már
nem tudott Komáromba eljönni – követve egymás tevékenységét – írásban
vagy telefon útján gratuláltunk; vagy
kívántunk egymásnak áldott ünnepeket; küldeményekben cseréltünk
DVD-t, népdalgyűjteményért. Néhány
évvel ezelőtt telefonon hívott: – eljönne hozzám Komáromba, meg szeretne
beszélni velem valamit, fogadnám-e őt.
Alig jutottam szóhoz: Ág Tibor velem
szeretne megbeszélni valamit? Mondtam: természetesen, szeretettel várom.

Jött is. Már akkor (piszkozatban) kész
volt a legutóbb, a Zendülj torok. Naptári népi szokások színpadra alkalmazva címmel megjelent kiadványa.
Véleményemre, a gyakorlati pedagógus véleményére volt kíváncsi: vajon a
mai iskolában kellhet-e majd egy ilyen
kiadvány, lesz-e pedagógus, akit érdekel az ilyen anyag, akad-e majd olyan
tanító, aki szívesen merít a kiadványból, aki megtanítja a gyerekeknek ezt
a lassan feledésbe merülő gyönyörűséges „színházat”. E találkozásunk alkalmából kérdeztem meg tőle: hogyan
szólíthatom? Ha én tegezlek – felelte
–, mi sem természetesebb, hogy vis�szategezz; és engedélyezte, hogy Tibor
Bátyámnak szólítsam. Aggodalmait
eloszlatandó mondtam: az én nemzedékem, mi, első végzősei a nyitrai pedagógiai főiskolának, mit nem adtunk
volna akkor egy ilyen vagy egy ehhez
hasonló kiadványért, és hozzáfűztem:
Tibor bátyám, (szerintem) a Te dolgod
az, hogy amit tudsz, mindent írj meg,
a többi az utánad következő nemzedékek feladata, erkölcsi kötelessége.
Személyesen utoljára 2013. február
23-án a Harmónia díjkiosztón találkoztunk Dunaszerdahelyen, ahol gratuláltam neki a Harmónia életmű-díjhoz. Nagy öröm volt számomra ez a
találkozásunk, mert nagyon boldognak
láttam őt. Tibor bátyámmal májusban
beszéltem utoljára: én kaptam feladatul, hogy a Csengő Énekszó szervezőbizottsága nevében kérjem meg őt:
tisztelje meg jelenlétével a jubileumi
XV. Csengő Énekszó szereplőit és szervezőit. Kérésemet hallva felnevetett és
azt mondta: ha lesz, aki tolószékestül
elvisz, szíves-örömest megyek Újvárba;
majd panaszosan hozzáfűzte: csak a
test rokkant, az elmém működik; annyi
mindent kellene még megcsinálnom.
Sajnos ez volt az utolsó beszélgetésünk,
mert Tibor Bátyám a fesztiválon már
nem tudott jelen lenni.
Isten Veled, Tibor Bátyám! Mindent köszönünk, amit értünk tettél,
amit Tőled kaptunk. Én meg vagyok
győződve róla, hogy Te életműveddel
mindenképpen ott vagy azok között,
akikről Arany János így írt: „Nem hal
meg az, ki milliókra költi dús élete kincsét…”. Hiszen – mint azt Sütő András
Kodállyal és Bartókkal kapcsolatosan
írta – Te is „feltarisznyáltál” bennünket
énekkel ezer esztendőre. Az utókoron a
sor, hogy emlékedet őrizve a Tőled kapott temérdek kinccsel jól sáfárkodjon!
Drága Tibor Bátyám, sokak szeretett
Tibor bácsija, nyugodj békében.
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A Komáromi Magyar Gimnázium
a zenére és zenével nevelés
tükrében (IX. rész)
(1990-2000)
„A tenni akarás életet, erőt ad, jelent és jövőt formál.”
(Gáspár Tibor)
Tenni akarók lennének, de a nevelési rendszer továbbra
sem változik: a zenére és zenével nevelés lehetőségei továbbra sem bővülnek.
Az 1990/91-es tanévben zenei nevelés megint nincs a
tantárgyak között. A közvetett zenével nevelésre a következő utalásokat találtam: „Csodálatos élményben volt része
tanárnak, diáknak egyaránt (…), amikor az erdélyi Baróti
Szabó Dávid Középiskola diákjai énekkarát, tanárait köszönthettük a Baróti Szabó Dávid Napok keretén belül.”
(Keszegh István igazgató). A diákság rendszeresen látogatja a Jókai Színház előadásait, köztük a zenés darabokat is.
Az 1991-92-es tanév. Az iskola ún. kulturális életéről A
hagyományokat továbbápolva címmel Kustyán Ilona tanárnő számol be; nagy tisztelettel és elismeréssel méltatja
Gáspár Tibor tanár úr e téren kifejtett munkáját. Beszámol
a különféle irodalmi versenyeken idehaza és Magyarországon is elért sikerekről. Például: „Az idén ősszel tartalmas
verseny indult útjára, amelynek célja volt, hogy középiskolásokhoz közelebb vigye Bartók Béla emberi-művészi örökségét, művészetét. (…) A Lakatos Krisztina, Cserepes Andrea és Király Klaudia (3.E) alkotta csapatunk a komáromi
országos döntőben az első helyet érte el. A három diákot a
Magyarok Világszövetsége látta vendégül Budapesten, akik
többek közt színházi és operaelőadásokon, múzeumlátogatáson, városnézésen vettek részt. A másik csapat tagjai:
Schmelhaus Erika (2.D), Kemenczky Krisztina (2.E) és Horváth Xénia ugyancsak kitűnően szerepeltek.” Más. A tanulók
a Jókai Színház előadásában többek között megtekintették
a Fekete Péter című operettet, és a Padlás című musicalt.
Természetesen továbbra is készítenek szalagavatói műsorokat, de nincs utalás arra, hogy azoknak része volt-e a
zene. Szintúgy rendszeresek a diákbálok is.
Az 1992-93-as tanév Évkönyvében írta Héder Ágnes
tanárnő: „Iskolánk az elmúlt tanévben érdekes színfolttal gazdagodott. Szeptemberben megnyílt a nyolcosztályos
gimnázium első évfolyama.” A primoban bevezetik mind
a képzőművészeti, mind pedig a zenei nevelést. A zenei nevelés tantárgy tanítását Zsákovics László, a művészeti alapiskola tanára vállalta. További zenei események: októberben az iskola diákjai és tanárai meghallgatták a Debreceni
Kórus koncertjét a református templomban. Decemberben a szalagavatói ünnepélyt a negyedikesek vidám műsora, valamint a hagyományos palotás követte. Februárban
a Ghymes együttes mutatta be műsorát az iskolának. A
tanulóifjúság ünnepi műsorral emlékezett meg az 1848-as
márciusi forradalomról. Május: a harmadikosok Pozsonyban megtekintették a Mária evangéliuma c. rockoperát a
Nová scéna előadásában.
Az 1993-94-es tanévben már két osztályban – primo és secundo – van zenei nevelés. Mindkét osztályban
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Stubendek István, a művészeti alapiskola pedagógusa, a helyi Concordia vegyeskar karnagya vállalta a zeneoktatást.
Szeptember: a tanulók zenés irodalmi összeállítást tekintettek meg az aulában. Októberben GIMISZ néven irodalmi
színpad alakult. Ebben a hónapban két zenés műsor is volt:
az aulában műsort adott az Igric népi együttes és Csillagszóró címmel mutatta be műsorát Bodonyi András. Novemberben hagyományos diáknapot tartottak: a diákság egész
nap versenyzett, szórakozott, este pedig színvonalasan diszkózott. December: a kisgimnazisták ünnepélyes karácsonyi
műsorral ajándékozták meg a nagyokat. A szalagavatón a
negyedikesek igényes és színvonalas műsort készítettek, a
Képzelt riport egy amerikai popfesztiválról c. musicalt mutatták be. Mind a musicalnek, mind pedig az utána következő palotásnak hatalmas sikere volt. Visszatérve a tanév
nagy kulturális eseményéhez, a Déri–Pós–Presser–Adamis:
Képzelt riport egy amerikai popfesztiválról c. musical bemutatójához; Kiss Péntek József, a gimnázium egykori diákja,
a GIMISZ megalapítója, vezetője, a darab rendezője az Évkönyvben többek közt így ír: „A hatalmas sikerre való tekintettel tizenhat alkalommal játszották még az előadást, majd
pedig a XXXI. Jókai Napokon is bemutatták. (…) A tizenhat
előadást körülbelül nyolc és fél ezer néző tekintette meg. (…)
Az előadásnak 62 szereplője van. A dalokat előbb szalagra
rögzített zene kísérte (Hanzser Árpád m.v. munkája), majd
pedig élő zenekar. A főbb szerepekben Holocsy Katalin (Eszter) és Stugel Tibor (József) nyújtottak kitűnő alakítást. Lucza Lídia, Kiss Gábor, Csengel Mónika és Szolga Éva szintén
kiváló előadónak bizonyultak, akik játékuk mellett nagyon
jól énekeltek is. A látványos koreográfiát szintén diákunk,
Horváth Xénia készítette és tanította be. Gerencséri Csilla,
Budinszky Hajnalka, Csehy József, Bölcskei Imre, Geönczöl
Attila, Slančik Mónika és a táncosok fegyelmezett, odaadó
játéka ritkán látott sikert eredményezett.” Rendszeresek voltak továbbra is a színházlátogatások.
Az 1993/94-es tanév krónikájában Kustyán Görgyné
tanárnő írja: „A dél-komáromi Jókai Mór Gimnázium kétévenként Jókai Emléknapot szervez, melynek keretében (…)
zenei versenyben Andrássy Zsuzsa és Veszelei Viktória (3.D)
(…) volt eredményes.” Más. „Hogy mennyire sokszínű és változatos fiataljaink tudása, igazolja ezt a május végén Ipolyságon megrendezett II. Bartók Béla zenei találkozón született
eredmény is. A harmadikosokból álló csapatunk (Andrássy
Zsuzsa, Veszelei Viktória, Máthisz Krisztián) (…) az 1. helyen végzett.”
Az 1994-95-ös tanévben már három osztályban van zenei nevelés; a zenetanár Czókoly Éva, a helyi művészeti
alapiskola zongoratanára. Az iskola diákjai a Jókai Színház
művészeinek előadásában megtekintették a Mária evangéliuma c. rockoperát, részt vettek két nevelési hangversenyen, valamint a matematika és zene témájú előadáson. A
2. évfolyamban volt a „tánciskola”, amelynek záróakkordja
a „koszorúcska”. A tanév legjelentősebb zenei eseménye a
szalagavatói műsor volt. A GIMISZ Kiss Péntek József rendezésében Jim Jacobs és Warren Caesy: Pomádé (Grease)
című musicaljét mutatta be. Kiss Péntek József írta: „…
a főbb szerepekben olyan végzős diákok léptek fel, akiknek
énekhangja és tehetsége lehetővé tette, hogy (…) igen nívós
zenés produkciót mutassunk be. …Svrcsek Anita, Sebők András, Záležák Sarolta, Tóth Ádám, Risnyovszky Katalin, Cséplő Eszter, Dráfi Anikó, Berek Márió, Petheő Attila, Keszán
Ákos, Pfeiferlik Lajos, Pál Melinda, Szlávik Györgyi kitettek
magukért. Közülük négyen a színészi pályára készülnek.” A
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darabnak összesen – a tánckarral és technikai személyzettel
együtt – 74 szereplője volt. A rendező munkáját: Hanzsér
Árpád m.v. (zenei munkálatok, hangfelvétel), Horváth Xénia m.v. (koreográfia), Bölcskei Zoltán m.v. (kosztüm, díszlet) segítették. A mű Pozsonyban és Budapesten egyaránt
bemutatásra került, meghívást kapott a diákszigetre is.
Az 1995-96-os tanév krónikáját Molinekné Sz. Ibolya tanárnő így indítja: „Az 1995/96-os tanév – az előzőekhez hasonlóan – ismét a bizonytalanság, a magyar tanítási nyelvű
iskolák létjogosultságát kétségbe vonó «demokratikus» légkör
jegyében indult.” Mindezek ellenére nincs megállás.

aratott nagy sikert a szalagavatón; és csakúgy nagy siker
volt a már hagyománnyá vált „palotásnak” is; december
21., a kvatrosok tánciskolája „koszorúcskával” zárult; március 21., sikeres szereplés a dunaszerdahelyi gimnázium tehetségkutató versenyén. Április 10., a diákság körében nagy
sikert arat a Jókai Színház Légy jó mindhalálig című (zenés)
előadása; április 29., a GIMISZ Hair c. előadása újabb nagy
siker a Komáromi Napok nézőközönsége körében.

Hair

Selye-tábla

„Szeptember 29. Ez a nap ünnep volt. (…) felvettük iskolánk neves diákja, Selye János nevét” – írja a krónikás. Az iskola művészeti élete szervezőinek – az egyre hangsúlyosabban „reál beállítottságú” intézményben – bizonyára nagy
erőfeszítésükbe került, hogy a művészeteket kedvelő, s az
azokat művelni is vágyó diákoknak arra időt, teret, lehetőséget biztosítsanak. A Zenei nevelés az ún. kisgimnázium:
primo, secundo és tercio osztályaiban ugyan kötelező tantárgy volt – amelyet Szarka Zsuzsanna tanított – a diákok
nem kaptak osztályzatot; az értékelés: abszolválta. A zenére
s a zenével nevelés lényegében „közvetve” – az évek során
hagyománnyá váló – a művészeteket ötvöző GIMISZ-ben
bontakozott ki; a szalagavatóra, a művészeti versenyekre
való felkészülések folyamán, továbbá a Jókai Színház előadásainak rendszeres látogatásával, a társas összejövetelek
s a különféle kulturális rendezvények alkalmával kapott
teret. A tanév – e téren – kiemelkedő eseményei, rendezvényei: a GIMISZ – Ezek a fiatalok c. nagysikerű szalagavatói
műsora, Kiss Péntek József rendezésében; sikeres szereplés
a (dél-komáromi) Jókai Gimnázium által (kétévenként)
szervezett Jókai Emléknapon – Hajabács Annamária (4.B)
szólóénekben 3. helyezést ért el; Szarka Zsuzsanna és Mózes Endre tanárok irányításával szép és emlékezetes műsort
mutattak be az iskola diákjai március 15-e alkalmából, s ezzel az összeállítással szerepeltek Oroszlányban is; a diákok
körében nagy sikert aratott a Jókai Színház Apácák című
musicalje.
Az 1996-97-es tanévben zenetanítás, mint az előzőekben; a tanár: Szarka Zsuzsanna. A zenei élet: szeptember
20., a tanév első diszkotékája; október 17., a Szlovák Nemzeti Színház művészeinek Miről beszél a zene? c. nevelőhangversenye; november 15., a hagyományos diáknap és
gimidiszkó, december 6., a GIMISZ Hair c. produkciója

Az Évkönyv „A zene mindenkié!” című fejezetében
Bese Zsuzsanna tanárnő arról számol be, hogy Hollóssy
Gabriella, a zeneiskola tanára vezetésével az iskolában kamarazenekar, Bese Zsuzsanna vezetésével pedig énekkar
alakult. A kamarazenekar tagjai: Horváth Eszter, Brinzik
László, Zámbó István (3.A), Olegra Györgyi (3.C) Mits
Krisztina (2.B), Brinzik Mária (2.C), Mits Attila (IV.)
az énekkarosok: Filkó Veronika, Deiszler Szilvia, Öllős
Ágota, Kemensky Angéla, Stubendek Attila, Orosz Örs,
Peszeki Zoltán, Spátay Mónika, Vaszily Emese (szekundosok); Nagy Zsuzsanna, Both Zsuzsanna, Győrfy Zsuzsanna, Skuta Veronika, Štefánik Katalin, Molnár Réka,
Tóth Mária, Balogh Szabolcs (primosok).

„Az iskola énekkara az 1997/98-as tanévben szeretettel
vár minden énekelni vágyó diákot”. Olvasható a közölt fejezetben.
9
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Zenekar 1997/98

Az Évkönyvben nem találtam kórustevékenységre való
utalást, de az iskolai „zenekar” ez évben is működött. A
diákok bekapcsolódtak az Utam Bartókhoz elnevezésű
versenybe is. Eljutottak az országos fordulóba Losoncra.
„A nagy megmérettetés diákjaink számára sikerrel zárult,
hisz – szorosan az ipolysági és galántai csapat mögé sorakozva – a 3. helyezést tudhatták a tarsolyukban.”(Bese
Zsuzsanna tanárnő). Az ötéves GIMISZ színpad a Néró
című előadással arat nagy sikert.

Nero
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„Ismét kiderült, sok tehetséges színjátszó és énekelni tudó diák látogatja iskolánkat. Radvánszky István
(Néró), Németh Lívia (Agrippina), Farkas Attila (Seneca)
és Gőgh Kálmán (Tigellinus) átütő erejű játéka mellett
Horváth Eszter, Horváth Kornél, Malženicky Erzsébet,
Rácz Kinga, Fábik Attila, Germán Éva, Balázs Zoltán,
valamint a mellékszereplők és a táncosok egy együttlélegző csapatot alkottak.” (Kiss Péntek József)
Az 1998/99-es tanév Évkönyvének Az iskola tanári
kara című fejezetében olvasható: „Mórocz Ildikó – zene:
I., II., III.; énekkar. Az iskola zenei életének jelentős eseménye volt a GIMISZ új bemutatója: A dzsungel könyve c. musical, amely Dés László zenéjével és Geszti Péter
szövegével készült, a világhírű Kipling-regény alapján.”
„Az előző évektől eltérően dupla szereposztásban került
színpadra, (…). A negyedik évfolyam szereplőgárdájából
Lajos András (Balu), az alacsonyabb évfolyam szereplői közül pedig Horváth Sándor (Ká) aratott osztatlan
sikert” – olvasható az évkönyvben Kiss Péntek József
tollából.
1999/2000-es tanév. A zenei nevelés tantárgyként
mindössze egy osztályban, az I.D-ben volt, Dítě Anita
oktatásában. Szeptember 3-án, az intézet létrejöttének
350. évfordulója alkalmából ünnepséggel kezdődött a
tanév, melynek keretében felavatták Király József püspök mellszobrát, Darázs Rózsa alkotását, majd ünnepi műsort rendeztek a VMK-ban. A tanév folyamán
a diákok nevelési hangversenyeken vehettek részt; a
GIMISZ színpad a Valahol Európában című musical
bemutatásával nyújtott felejthetetlen élményt. A XIV.
Jókai-emléknapon (Dél-Komáromban) sikeresen szerepeltek a zongoristák: Porubszky Éva (4.D) második
lett, Vida Gabriella (3.B) különdíjban részesült, a tanévben bemutatkozott a GIMISZ mazsorett csapata is.

Katedra

Zenepedagógia

Stirber Lajos

Állótaps a komáromi zenészek
szimfonikus hangversenyén
„A zene tápláló, vigasztaló elixír, és az élet szépségét, s ami benne érték, azt
mind meghatványozza. ”
(Kodály Zoltán)
A következő gondolatok is Kodály zenekaré, szeptember 1-jén pedig Kis
Zoltántól valók: „Vannak a léleknek Zsolt orgonaművész (Pannonhalma)
régiói, melyekbe csak a zene világít hangversenyét élvezhette a közönség
be. (…) Nem minden zene ilyen. Sőt a Szent András-templomban.
többsége annak, amit naponta szerte
Annak ellenére, hogy még sokan
a világban hallunk: a mindennapok, szabadságoltak, a komáromi zenészek
hétköznapok, emberi gyarlóságok ze- szimfonikus hangversenye a Tiszti
néje – nem is érdemli a zene nevet.” A pavilon dísztermében ismét teltházat
nemesebb – a klasszikus zenét mű- vonzott. A zenekar művészeti vezetővelő komáromi zenészek, a kodályi je a (maga is) komáromi zeneszerző,
gondolatokat vallva, évente mester- egyben az est karmestere, Medveczky
kurzust szerveznek, hogy annak zá- Szabolcs (nagyobb részt) komáromi
róhangversenyeivel nyáron is meg- zeneszerzők műveiből állította össze
örvendeztessék mindazokat, akik a a hangverseny műsorát. Indításként
„hétköznapok, az emberi gyarlósá- neves Jászai-díjas színművészünk,
gok zenéje” helyett az ún. klasszikus Dráfi Mátyás, Dobi Géza zenekari
zenére, a nemesebb szórakozásra tar- kíséretes népdalfeldolgozásaiból énetanak igényt. A komáromi Comorra kelt három dalt, a tőle megszokott níkamarazenekar (mint főszervező) a vón, megteremtve az est ünnepélyes
Komáromi Művelődési Központ és a hangulatát. Majd zenekari muzsika
Művészeti Alapiskola által szervezet következett: Beliczay Gyula, 19. számesterkurzusra a művészeti alap- zadbeli komáromi szerző, d-moll szeiskolások és a nem szakzenészeket renád op. 36 című művéből hangzott
képző közép- és főiskolák növen- el egy tétel; stílusosan. Újdonsággal
dékei, hallgatói jelentkezhetnek; s hatott Medveczky Szabolcs – vidám,
csakúgy a tanfolyam keretében tartja a hallgatót jó kedvre derítő – Szvit c.
összpontosítását a komáromi zené- opusának ősbemutatója, s csakúgy
szek zenekara is. Az idei, a már XVI. Halász Károly, több tételből szőtt, az
mesterkurzus három hangversennyel oroszlányi Silhouette Balett-koreozárult: 2013. augusztus 30-án volt a gráfus, Csáky Márta – közreműködétanfolyamon résztvevő növendéke- sével előadott (gyakran meghökkenké, 31-én – a többségben zenepeda- tő) Filmhatás című kompozíciója.
gógusból verbuválódó – komáromi
A szünet után teljesen más mű-

faj – operettmuzsika következett,
annak a világhírű zeneszerzőnek a
műveiből, aki ifjú korában a következőket vallotta magáról: „Komáromi gyerek vagyok. Sokat játszottam a
Duna partján és a történelmi várfalak alatt.” Két ifjú tehetséges énekes,
Várnai Adrienn és Vanya Róbert és
a 40 tagú zenekar – koncertmester
Medveczky Horváth Györgyi – részleteket adott elő Lehár Ferenc remekeiből. Ismét Kodály szavait idézem:
„Amiként Jókai Mór a történeteivel,
Lehár Ferenc a dallamaival szerzett
örömöt az emberek millióinak”; a jelenlévőknek most is. A hangversenyen mindvégig Medveczky Szabolcs
dirigált, a közönség állótapssal köszönte meg a jól felépített műsort és
a szereplők nívós produkcióit. Ez a
hangverseny is ékes bizonyítéka volt
annak, hogy a komáromi zenészek,
élükön Medveczky Szabolccsal, tudatosan „ügyet” szolgálnak: erkölcsi
kötelességüknek tudják: folytatni a
neves elődök – Egressy Béni (Klapka tábornok „zenei direktora”), id.
Lehár Ferenc (a 83. Komáromi gyalogezred zenekarának dirigense) és
a későbbiek: Krizsán József (az egykori bencés gimnázium szimfonikus
zenekarának karmestere, majd az
1. helyi Csemadok zenekar megalapítója), Schmidt Viktor (a Csemadok zenekar későbbi karmestere),
Dobi Géza (a Comorra kamarazenekar elődjének, a Csemadok és a
Művészeti Népiskola zenekarának
megalapítója és művészeti vezetője)
– által teremtett hagyományt, öregbítve azzal Komárom jó hírét, nevét
a határokon innen és túl. A komáromi zenészek elérkezettnek látják az
időt a Brigetio és Comorra kamarazenekarok egyesítésére, a Duna
jobb és bal partján tevékenykedő, a
nemesebb zenét művelő zenészek
közös zenekarának legalizálására. Az
igazsághoz az is hozzátartozik, hogy
a Comorra kamarazenekar és elődjének működését (a fennállása óta
eltelt 47 év alatt) Komárom városa
mindig is támogatta, azonban ahhoz,
hogy Komáromnak legyen egy – a
kor igényeinek megfelelő színvonalon működő – reprezentatív zenekara, annak elengedhetetlen feltétele,
hogy saját évi költségvetéssel rendelkezzen, amelyet a két városrész önkormányzata közösen biztosít.
Meg vagyunk győződve róla,
hogy mind Észak- és Dél-Komárom
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polgármesterénél és városatyáinál
elképzelésünk megértésre talál, s
hogy a – gyakorlatban már évek óta
működő – közös Komáromi Városi
Kamarazenekar törvényesítését az
arra hivatottak (mindkét oldalon)
büszkén sorolhatják majd regnálásuk alatti legnemesebb cselekedeteik
közé; ezzel biztosítva, hogy a rendszeresen tartott hangversenyeivel
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örvendeztethesse meg majd mindkét városrész – a nemesebb zenére is
igényt tartó – kedves közönségét.
Hadd ajánlom „Komárom város”
honatyáinak figyelmébe Kodály Zoltán üzeneteit: „Nem az erszény, a lélek üressége a nagyobb baj.” Más: „A
mag el van vetve, nem kell más, csak a
békesség és szeretet májusi esője, hogy
kalászba szökjön.”

A XVI. Komáromi Kamarazenei
Mesterkurzus a Szlovák Köztársaság
Kisebbségi Kormánybiztos Hivatala
és Komárom város anyagi támogatásával valósult meg: Köszönet érte. És
csakúgy köszönet jár Rudolf Harmat
tanár úrnak, a Comorra Városi Kamarazenekar polgári társulás elnökének, időt, fáradságot nem kímélő
áldásos munkájáért.

KOMPETENCIÁK,
KÉSZSÉGEK,
KÉPESSÉGEK
Az előző írást az ún. kulcskompetenciákkal zártam. Ezek a kompetenciák általánosnak mondhatók
olyan értelemben, hogy – bár egyegy műveltségterülethez kapcsolhatók – fejlesztésük nem csak egy
konkrét tantárgyra szűkül. Például az
anyanyelvi kommunikáció fejlesztése
esetünkben nyilván elsősorban a magyar nyelv és irodalom tantárgyhoz
kapcsolódik, mivel azonban a nyelv
integráns részét képezik a szakszavak
is, a magyar nyelven oktatott közismereti és szaktantárgyak révén anyanyelvi nyelvismeretüket is fejlesztik
a tanulók – természetesen csak akkor, ha megfelelő minőségű (fordított) tankönyv áll a rendelkezésükre.
Az általános kompetenciák mellett megkülönböztetünk tantárgyi kompetenciákat (predmetové
kompetencie), így pl. az anyanyelv és
az idegen nyelvek kapcsán a szlovák
oktatási dokumentumok többféle
kompetencia fejlesztését irányozzák
elő, a továbbiakban tehát ezzel foglalkozom. Elöljáróban azonban ki
kell térnem egy fontos terminológiai
kérdésre. A most tárgyalandó szlovák kifejezésekben a kompetencia
és a zručnosť (azaz készség) szavak
szerepelnek, a magyarban hasonló
kontextusokban viszont a kompetencia és a készség mellett a képesség is
előfordul, mégpedig sokszor akár
az előbbiek szinonimájaként is. Az
előző részben volt róla szó, hogy
a kulcskompetencia fogalom az élethosszig tartó tanuláshoz szükséges
kulcskompetenciák ún. közös európai referenciakeretéből származik.
Az uniós dokumentum angol nyelvű
eredetijében a kompetencia definíciójában a skill szó szerepel. Ennek a
megfelelője a szlovák fordításban a
zručnosť, a magyarban pedig a kész12

Szabómihály Gizella

A közoktatással összefüggő
néhány fogalom
magyar megnevezéséről (2)
ség: „A kompetenciákat itt az adott
helyzetben megfelelő ismeretek,
készségek és attitűdök ötvözeteként
határoztuk meg.“ A magyarországi
Országos Képesítési Keretrendszer
kidolgozása kapcsán született dokumentumokban viszont a kompetencia
definíciójában a képesség szó szerepel: „Kompetencia: a tudás (ismeretek), képességek és attitűdök olyan
komplex rendszere, amely lehetővé
teszi valaki számára, hogy adott területen tevékenykedjen.“ Ugyanezen
dokumentum szerint a „készség valamely tudatos tevékenység automatizált eleme“, a tevékenység többszöri
ismétlésével alakul ki. A készség tehát tanult motoros vagy gondolkodási tevékenység. A képességet ezzel
szemben rendszerint olyan általános,
diszpozicionális tényezőként értelme-

zik, mely meghatározza, milyen hatékonyan tudjuk a konkrét helyzetekben a
motoros/kognitív készségeket elsajátítani és alkalmazni.
A Nyelv és kommunikáció műveltségterületen belül az állami oktatási program mind az alsó, mind
a felső tagozaton különféle nyelvi
kompetenciák, készségek, képességek fejlesztésének szükségességét
fogalmazza meg, ezért a kolléganők és kollégák számára bizonyosan
hasznos lesz, ha ezekkel a kifejezésekkel is foglalkozunk. A program
elsősorban is megkülönböztet ún.
receptívne komunikatívne zručnosti,
produktívne komunikatívne zručnosti
-t, majd pedig ezeket: poznávacie
a rečové kompetencie és poznávacie
a čitateľské kompetencie. A magyar
közoktatási dokumentumok tud-
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tommal nem tárgyalják ilyen csoportosításban és rendszerben ezeket
a kompetenciákat, a NAT-ban a magyar nyelv és irodalom tantárgy keretében a vonatkozó fejlesztési feladatok (azaz a kompetenciafejlesztés)
az alábbiak: 1. beszédkészség, szóbeli
szövegek megértése, értelmezése és
alkotása; 2. olvasás, írott szöveg megértése; 3. írás, szövegalkotás. Már az
első megközelítésben is nyilvánvaló
a két rendszer szemléletbeli eltérése, viszont a szlovák programban
szereplő kifejezéseknek rendszerint
létezik a magyar(országi) oktatásterminológiában megfelelője, ezért
a szlovák terminusok szlovákiai magyar megfelelőjének kiválasztásakor
ezeket mindenképpen figyelembe
kell venni.
Amint feljebb már volt róla szó,
a szlovákiai állami oktatási program
elsősorban is megkülönböztet receptív és produktív kommunikációs készségeket (receptívne komunikatívne
zručnosti, produktívne komunikatívne
zručnosti). Itt a jól ismert négy készségről van szó: az első esetben ezek
a hallott szöveg értése, vagyis az aktív
hallgatás (počúvanie) és az olvasott
szöveg értése (čítanie), a másik esetben
pedig a beszédkészség (rozprávanie) és
az íráskészség (písanie).

Terminológia

A kompetenciák egy másik
csoportosítása
szerint
vannak
poznávacie és rečové kompetencie és
poznávacie és čiateľské kompetencie.
A rečové kompetencie és a čitateľské
kompetencie magyar megfelelőinek
megtalálása, illetve megalkotása meglehetősen problematikus. A rečové
kompetencie kifejezés szó szerinti
fordításban „beszédkompetencia“,
ilyen szakszóval azonban a magyarban nem találkoztam. A szlovák
megnevezés egyébként félrevezető,
ha ugyanis megnézzük, milyen kompetenciákat, készségeket sorolnak ide
a vonatkozó szlovák anyagok, akkor megállapíthatjuk, hogy a szóbeli
megnyilatkozások mellett írásbeli
megnyilatkozások létrehozásáról is
szó van bennük, azaz az oktatás célja
ez esetben a szóbeli és írásbeli szövegalkotás fejlesztése. Hasonló a helyzet
a čitateľské kompetencie kifejezéssel:
magyarországi szövegekben előfordulnak ugyan a szlovák kifejezésnek
szó szerint megfelelő „olvasói kompetencia“ és a hasonló „olvasási kompetencia“ kifejezések, ezek azonban –
amennyire definíció hiányában meg
tudtam állapítani – szűkebb értelműek, mint a szlovák kifejezés. A szlovák čitateľské kompetencie ugyanis az
írott szöveg felolvasására, előadására

is vonatkozik, s általában az tartozik ide, amit a magyarban olvasás és
szövegértés-nek nevezünk. A rečové
kompetencie eszerint lehetne szövegalkotási kompetencia, a čitateľské
kompetencie pedig olvasási és szövegértési kompetencia. Megjegyzem, Magyarországon ezeket nem különítik el
egymástól, hanem rendszerint szövegértési-szövegalkotási kompetenciáról beszélnek.
A további tárgyalt szlovák kifejezések
magyar megfelelőjeként – bővebb magyarázat nélkül – az alábbiakat ajánlom
használni: poznávacie kompetencie
– kognitív kompetenciák, kognitív képességek, motorické zručnosti – motoros (motorikus) készségek; verejná
prezentácia textu, verejný prejav
– szöveg nyilvános előadása, nyilvános megszólalás; pamäťové zručnosti
– memóriakészség;
klasifikačné
zručnosti – rendszerezőképesség;
aplikačné zručnosti – alkalmazási készség; analytické zručnosti –
analizálóképesség; tvorivé zručnosti
– kreatív készségek; informačné
zručnosti – információs készségek;
komunikačné zručnosti – kommunikációs
készségek;
technika
čítania – olvasástechnika; analytické
a interpretačné činnosti – szövegelemzés és -értelmezés.
(Folytatjuk.)
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Bohuniczký Dömény Andrea

Amikor „fáj” a tanulás
A gyógypedagógia egyik specifikus
szakága a különféle akut, krónikus
vagy gyógyíthatatlan betegségben
szenvedő és kórházi kezelésre szoruló
gyermekek pedagógiája, más néven a
kórházpedagógia.
Az első gyermekkórházakat a 19.
században Párizsban, Berlinben,
Drezdában és Budapesten alapították,
melyekben már a beteg gyermekek
oktatását is bevezették. A kórházakon
és szakintézeteken kívül olyan szanatóriumok és speciális iskolák is létrejöttek, melyeket erdei iskoláknak hívtak, s ahol az oktatást a friss levegőn
való tanítással kötötték egybe. Ezeket az iskolákat a rekonvaleszcencia,
vagyis a lábadozás időszakában látogatták a gyermekek. A 20. század 50es éveiben tömegesen alakulnak meg
a kórházakban működő iskolák. Céljuk a hosszabb-rövidebb ideig kórházi ápolás alatt álló gyermekek tanítása, foglalkoztatása, a hospitalizációs
ártalmak csökkentése.
Legalapvetőbb szükségletünk az
egészség, a betegség pedig, leegyszerűsítve, annak ellentéte. A betegség
valójában a testi – lelki – szellemi
egyensúly felborulása, mely arra utal,
hogy letértünk a harmónia útjáról. A
belső egyensúly elvesztése azután a
testben tünetként manifesztálódik.
A betegség az egyén identitásában
is előidéz változásokat azáltal, hogy
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egy új szerepkörbe kényszeríti: a betegébe. Az eszkimóknál például betegség idejére az illető új nevet vesz
fel, a „beteg nevét”, ezzel is jelezve,
hogy ő ez idő alatt valaki más.
Az élet egyik legnagyobb próbatételének számít a súlyos, hos�szadalmas betegség. Akadályozza az
ember mindennapos tevékenységét,
a társadalmi életben való részvételét,
csökkenti önértékelését. Szociális
izolációhoz vezet, ami főleg gyermekek esetében szembetűnő, hiszen
sokszor nem értik, mi miért történik
velük, s nehezen viselik, hogy kiszakítják őket eddigi megszokott környezetükből. A krónikus betegséggel
küszködő ember soha nem feledkezhet meg betegségéről, az ugyanis
mindig „vele van”. Mindeközben két
fő problémakörrel kell megküzdenie:
miután fokozatosan tudatosulnak
benne betegségének tünetei, a fájdalom és a hosszantartó diagnosztikai
kivizsgálások, alkalmazkodnia kell a
betegségéből adódó korlátozásokhoz,
a diétához, a gyógyszerek rendszeres
szedéséhez, a megváltozott életfeltételekhez is.
A tartósan beteg gyermekeknek
ellenben a betegségükön kívül is
komoly problémákkal kell szembenézniük. Állapotuk ingadozása miatt romolhat iskolai teljesítményük,
s mivel sokat hiányoznak az iskolá-

ból, a tananyagot nehéz pótolniuk.
Félénkek, visszahúzódóak, ezért nehezen találnak barátokat, a betegség
pedig az iskola elvégzése után korlátozza elhelyezkedési lehetőségeiket
is.
Az 1950-es években pszichológusok és gyermekgyógyászok kimutatták, hogy a kórházi gondozás káros
hatással van a gyermekek pszichés és
emocionális állapotára. Ennek fő okozója a családtól történő elválasztás.
Ezért változásokat kezdeményeztek
és megalakult az EACH – European
Association for Children in Hospital
– Európai Szervezet a Kórházban Kezelt Gyermekekért, amely összefogja
mindazokat a társaságokat, amelyek
felelősséget éreznek a gyermekek
jólétéért kórházi tartózkodásuk során, illetve az azt megelőző s követő
időszakban, továbbá hangsúlyozzák
a családcentrikus gondozás fontosságát.
Az EACH Charta egyebek közt
arra is felhívja a figyelmet, hogy a
gyermekeknek lehetőséget kell biztosítani az életkoruknak és állapotuknak megfelelő játékhoz, kikapcsolódáshoz és tanuláshoz, ehhez pedig
megfelelően tervezett, berendezett
és felszerelt környezetre, s hozzáértő
személyzetre van szükség.
A HOPE (Hospital Organisasion
of Pedagogues in Europe), azaz
a Kórházpedagógusok Európai Egyesületének ötlete 1988-ban vetődött
fel, jelenleg pedig már 25 európai
ország a tagja. A HOPE Chartája kimondja, hogy:
- minden gyermeknek és fiatalnak
joga van a tanuláshoz a kórházban és
otthon,
- a beteg gyermekek és fiatalok oktatásának célja a folyamatos képzés és
nevelés biztosítása, tanulói pozíciójuk megtartása,
- a kórháziskola támogatja a beteg
gyermekeket és fiatalokat, normalizálja a hétköznapokat,
- a kórháziskolai tanítás folyhat
osztályos formában, csoportosan és
egyénileg,
- a kórházi és otthoni tanításnak a
gyerekek iskolájával egyeztetve kell
megfelelnie a beteg gyermek vagy fiatal képességeinek és igényeinek,
- a tanulás helyének, környezetének és a segédeszközöknek alkalmazkodni kell a beteg gyerek és fiatal
szükségleteihez, az izoláció elkerüléséhez kommunikációs technikákat
kell alkalmazni,
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- az oktatási anyag többet tartalmaz, mint a formális tananyag - olyan
témákat is, amelyek a betegségből és
a kórházi tartózkodásból adódó különös igényeknek felelnek meg. Sokféle oktatási formát és forrást kell alkalmazni,
- a kórházpedagógusnak szakképzettnek kell lennie, és folyamatosan
továbbképzéseken kell részt vennie,
- a beteg gyermekek és fiatalok tanárai mint iskolai szakemberek, teljes
értékű tagjai a multidiszciplináris
gondozó személyzetnek, ők képezik a
kapcsolatot a gyerek vagy fiatal kórházi világa és otthoni iskolája között,
- a szülőket értesítik beteg gyermekük iskolához való jogáról és a tanítási programról,
- a tanuló személyére egészében tekintenek, kezdve az orvosi titoktartástól, a gyermek privát szférájának és vallási hovatartozásának respektálásáig.
A kórházi oktatás olyan sajátos
jellegű tanítás, amelynél folyama-

Kórházpedagógia/ Pszichológia

tosan alkalmazkodni kell a beteg
gyermek aktuális érzelmi és egészségi állapotához, a kórházi rendhez, a kezelésekhez, az anyaiskola
képzési típusához, továbbá fenn
kell tartani a beteg gyermek és iskolája közötti kapcsolatot. A tanulás
mellett persze lehetőség van közös
játékra is, melynek során alkalom
nyílik a negatív érzések és indulatok
kifejezésére, s azok játék általi oldásához. Fontos szerepet töltenek be
a beteg gyermek érzelmi világának
harmonizálásában a művészetterápiás foglalkozások, megnyugtatják,
egyben hozzájárulnak az események
könnyebb feldolgozásához is. Ebben kiemelkedő feladatot látnak el
a diplomás gyermekfoglalkoztatók,
gyermekpszichológusok, szociális
munkások.
A lelki gondozás mellett nagy
hangsúlyt kapnak a rehabilitációs
és rekreációs programok, amelyek
azon túl, hogy a jelenlegi helyzetÁgh Dávid, pszichológus

A segítők betegsége
– a kiégés
Az ENSZ Világegészségügyi Szervezetének (WHO) prognózisa szerint
a kiégés (angolul burn out) 2030-ra
első helyen áll majd a legmagasabb
elhalálozási arányú betegségek között,
megelőzve így a szívinfarktust és az
AIDS-t is. Ennek ellenére a betegség
felismerése problémás, sokan nem
ismerik, mint ahogy a prevenciós- és
kezelési lehetőségeket sem. A következő pár sorban ezt a hézagot igyekszem kitölteni, több szempontból
megközelítve a betegséget, az iskola és
oktatás kontextusában értelmezve azt.
A burn out régóta jelen lévő betegség. Már a Bibliában is említik, Illés
próféta kapcsán, akit Acháb felesége,
Jezábel királyné üldöztet, így bujkálni
kényszerül. A menekülés felőrli, a kimerülés-szindróma tüneteit előhívva
nála: kétségbeesés, folyamatos mély
alvás, fáradtság. A német szakirodalomban ezért a betegséget sokáig Illésfáradtságnak titulálták.
Az első tudományos definíció
ennek ellenére nem régi – Herbert
Freudenberger,
pszichoanalitikus,
1974-ben így definiálta: „Ez a szind-

róma krónikus emocionális megterhelések, stresszek nyomán fellépő fizikai,
emocionális, mentális kimerülés, mely
a reménytelenség és inkompetencia
érzésével, célok és ideálok elvesztésével
jár, s melyet a saját személyre, munkára, illetve másokra vonatkozó negatív
attitűdök jellemeznek.”
A kiégés szindróma a fokozott
megterheltség miatt főként a humán,
úgynevezett segítő szakmákat jellemzi: orvosok, pszichológusok, pedagógusok, ápoló/nő, lelkész, stb., ezért
Helfer (segítő) – szindróma néven is
ismert. A betegség ezen aspektusát
Dista Kafry definíciója ragadja meg
leginkább: „A kiégés tartós vagy ismételt emocionális terhelés eredménye
más emberekért való hosszú távú, intenzív erőfeszítéssel összefüggésben.”
A kiégés tünetei nagyon változatosak lehetnek: krónikus, idült fáradtság, fáradékonyság, anergia,
teljesítménycsökkenés, munkabírás
csökkenése, lehangoltság, részleges/
teljes anhedónia – örömképtelenség,
ingerlékenység,
deperszonalizáció,
alvászavarok, diffúz testi/pszichoszo-

hez viszonyított, ezt megelőző jobb
helyzetbe való visszatérést jelentik, a
beteg önmagába vetett hitét is erősítik, növelik.
Rüdiger Dahlke szerint a betegség
az ember óriási esélye, mivel személyi tanítónk az egészséghez vezető
úton, s aki képes a betegségben az
önmegismerés lehetőségét felismerni, azelőtt új világ nyílik meg. Éppen
ezért van roppant nehéz feladata
annak a pedagógusnak, aki beteg
gyermekekkel foglalkozik, hiszen
az a bizonyos „új világ“ pont azt
a harmóniát jelenti, amelyet a gyermek elvesztett. Ezt a fajta egyensúlyt
azonban, melyben a világ dolgai
a helyükre kerülnek, nem csupán
a beteg, de bármilyen más problémával küzdő gyermek is elveszítheti. A pedagógus feladata pedig, hogy
valódi tanítóként segítségére legyen
neveltjeinek az eltűnt összhang
meglelésében vagy újrafelfedezésében.
matikus tünetek, negatív, közömbös,
cinikus viszonyulás kollégákhoz, diákokhoz, ingerlékenység, üresség érzése, visszahúzódás, szexuális-, főként
funkciózavarok.
A felsorolt tünetek nagy részben
kölcsönös fedést mutatnak a depres�szió tünetegyüttesével, ezért a pszichológián belül már szinte szállóigévé
vált: „Nem minden depresszió jár kiégéssel, de minden kiégés depresszióval
jár!“
A
kiégés
hátterében
álló
stresszortényezők is sokrétűek: pl. pozitív munkakörnyezet hiánya (vagy
kaotikus munkakörnyezet), rutin- és
egyhangú munka, túlórák a munkaerőhiány következtében, a diákok
nagy létszámából fakadó megterhelés,
költségvetési megszorítások, anyag- és
eszközhiány, a munkahelyi előmenetel hiánya, a megbecsülés hiánya a diákok, szülők és a munkahelyi vezetők
részéről, alacsony bér, a szakmai támogatás hiánya, világos szerephatárok
és felelősséghatárok hiánya, autoriter,
tekintélyelvű vezetés, állandó időnyomás, sok adminisztratív feladat.
Leegyszerűsítve, a túlfeszített munka, az élethez szükséges, kreativitásra sarkalló stressz-szintet (eustressz)
meghaladó, káros distresszt okoz,
állandó riadókészültségben tartja az
embert, ami testi, lelki kimerüléshez,
az energiatartalékok kifogyásához vezet.
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A kiégés kialakulásának okai között
egyéni tényezőket is találunk, mint
a tapasztalatlanság, alacsony vagy a
szükségest meghaladó képzettség,
idealizmus, irreális elvárások, állandó
elismerés igénye, azonnali siker elvárása, és főként a kevés önismeret.
Meglepő lehet, hogy a kiégés a fiatal pályakezdő tanárokat sem kerüli
el. A kezdeti idealizált kép gyorsan
szertefoszlik, amit markáns devalváció, leértékelés, és legtöbbször ön-leértékelés követ(het) (a munkahelyi
sikertelenséget saját sikertelenségüknek könyvelik el) náluk, egyenes utat
kikövezve így a kiégéshez.
Természetesen
a
genetikai
prediszpozíciók is fontos szerepet
játszhatnak, valamint a prenatális,
méhen belüli hatások, főként a
stresszhormon hatások kiemelendőek
– ami szorosan összefügg azzal, men�nyi stresszhatás éri a várandós anyukát –, ugyanis a gyermek idegrendszere így érzékenyebb lehet, hajlamosabb
a tartós igénybevételre aktivizálni a
hormonális riasztórendszert.
A hajlamosító személyiségjegyekkel
kontrasztban állnak olyan tulajdonságok, melyek megelőző potenciállal
bírnak. Aaron Antonovsky szociológus
elméleti elgondolása szerint a koherens személyiség ellenállóbb a kiégéssel szemben. Az ilyen ember szerint a
világ megismerhető, megváltoztatható, befolyásolható (nem csak cselekedetek révén, hanem hitének keretein
belül, pl. az imák által), értelemmel
teli, amelyben neki is megvan a fontos
szerepe és helye, a hovatartozás élményét megélve így.
A kiégés egy folyamat, nem egyik
pillanatról a másikra alakul ki. A
folyamat szakaszokra osztható. Az
idealizmus jellemzi az első szakaszt,
16
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aminek következtében hajlamosak
az emberek irreális célokat kitűzni,
aktívan fáradoznak a diákokért, kooperálnak a kollégákkal. Jellemző a
magánélet és szakmai élet határainak
felbomlása, elmosása, átjárhatósága.
A realizmus szakaszát a valósággal,
saját reális képességeinkkel és határainkkal való konfrontáció jellemzi, a
lelkesedés alábbhagy. Az egyén igyekszik távolságot teremteni a szakmai
élet és privát élet között.
A stagnálás a következő szakasz,
melyben a teljesítmény nem nő, a
munka rutinná válik, unalmas, monoton, egyhangú, ami csökkenti a
motivációt, nem tud új perspektívát,
kihívást nyújtani. A diákokkal, kollégákkal való kapcsolattartás a szükséges minimumra korlátozódik.
A frusztráció szakaszában elharapódzik a negativizmus. A tanárok
egyre több negatív változást észlelnek,
tulajdonítanak a diákoknak, kollégáknak, vezetőségnek. Megkérdőjeleződik a hivatás értelme, fontossága.
Mindez visszahúzódáshoz vezethet.
Az apátia fázisában tetőzik az érzelmi közöny, fásultság. A munka sematikus, minimális energia-befektetéssel
jár, jellemző az explicit ellenséges attitűd a kollégák, diákok iránt.
A megelőzés szempontjából a leírt
szakaszok felismerése nagyon fontos
lehet, ugyanis minél korábbi stádiumban fordul az egyén segítségért, annál
jobbak a gyógyulási esélyei.
Ki segít a segítőknek? A fő kérdés
inkább az, hogy hogyan. Bár a kiégés
súlyos, komplex zavar, fontos hangsúlyozni, hogy nem irreverzibilis,
kezelhető állapot. Mint minden más
betegségnél, elsődleges a prevenció.
A megelőzés kontextusában segíthet a
minőségi munkán kívüli tevékenység,

időtöltés, az érzelemteli interperszonális kapcsolatok, melyek szupportív
bázisként, fontos támaszt nyújthatnak. A relaxáció, aktív kedvteléssel
töltött pihenés, a munka és magánélet
tudatos elkülönítése, és a szupervízió
valamilyen formája – pl. orvosoknál,
pszichoterapeutáknál nagyon jól működnek az ún. Bálint-csoportok, amik
esetmegbeszélő csoportok, egy tapasztalt kolléga vezetésével. Hasonló
munkamód pedagógusok részére is
bizonnyal kialakítható.
A diagnosztikában a Maslach-féle
kérdőívet gyakran használják (Burnout Inventory), de számos önértékelő kérdőív is hozzáférhető, bár ezek
eredményét kezeljük inkább csak orientációs, informatív jellegűnek.
A végstádiumú kiégés terápiás beavatkozást igényel, mivel az egész
személyiséget érinti a zavar. A pszichoterápiában az önismeret elmélyítésén is dolgozni kell, ugyanis a
kiégéshez gyakorta tudattalan tényezők is vezetnek. Időnként fontos
megkérdezni önmagunktól, miért is
vagyok ezen a pályán, miért választottam humán, segítő szakmát. Az
okok nagyon egyéniek, de gyakori a
választás hátterében az ún. jóvátételi
működés, ami egy tudattalan vágy,
jóvátenni valami „bűnt”, vagy transzgenerációs nyomás a szakmaválasztásban. A tudatosítás gyakorta feloldásához is vezet. Az önismeret saját
képességeink reális felmérésében,
határaink, idealisztikus elképzeléseink megismerésében is segít. A terápiás jellegű relaxáció, imagináció is
hasznos kezelési módszer. A terápia
a megküzdési (coping) stratégiáinkat
is cizellálja, bővíti, így hosszútávon
ellenállóbbá tesz a stresszel, kiégéssel szemben, csökkentve a visszaesés
esélyét.
Remélhetőleg ez a pár információ
segít ráébredni arra, ha valaki épp a
kiégés valamelyik stádiumában van.
Tegye fel magának a kérdést! Ön hol
tart? A leírt tünetekből mit vesz magán észre, mit tapasztal? A felismerés
persze csak az első szint, a beismerés
egy sokkal bonyolultabb lépés. Nagyon fontos a kiégéssel kapcsolatos
tabuk lebontása. Mivel a betegség teljesítménycsökkenéssel jár, ami a mai
munkaerő-piaci viszonyok mellett,
úgy tűnhet, eltitkolandó, egyszemélyes probléma, létbizonytalansághoz
vezethet. Fontos legalább önmagunknak beismerni, hogy gond van,
és megtenni a megfelelő lépéseket!
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Játékra fel!
„Olaszországból jöttem, híres mesterségem címere…” – csendül fel valamennyi osztályban az általános iskola
első néhány évében az ismert gyermekjáték szövege lazítási gyakorlatként. Azt
hiszem, bátran jelenthetem ki, hogy ez
a játék általában minden kisdiáknak ismerős, hiszen velük a tanító néni és bácsi az iskolai tananyagot még játékosan
veszi át, teletűzdelve mindenféle színesebbnél színesebb, és érdekesebbnél érdekesebb hallani-, látni- és tapintanivalóval. A tanító néni és tanító bácsi még
tudja, következetesen használja és értelmezi a híres mondást, amely szerint
’a gyerek játszva ismeri meg a világot’.
De hova tűnik ez a következetesség és
tudatosság a nagyobbakat tanító tanárok repertoárjából? Szerintem a válasz
éppen a játékok „újrahasznosításában”
keresendő, hisz a tizennégy éves diák
is gyerek még, s minden bizonnyal
vágyik arra a testreszabott és korhoz
mért játékra, amely által további szintjeit ismerheti meg a körülötte hullámzó
világnak. A felső tagozatos diákok és
a középiskolások tanórái elszürkülni
látszanak. Amíg a kisdiákok szeretettel és élvezettel veszik hátukra az iskolatáskát, addig a nagyobbakat szinte
kényszeríteni kell, hogy elinduljanak az
iskolába vezető úton.
A gyakorlati pedagógiában egyre inkább igazolni látszik, hogy az idősebb
diákok is igénylik és kedvelik a különböző közös, páros vagy egyéni játékokat,
illetve aktivitásra serkentő feladatokat,
amelyek által a tanórán „elszenvedőkből” aktív résztvevőkké alakulnak át.
Ehhez arra van szükség, hogy a tanár
a témához, csoporthoz, érdeklődéshez
és az egyéni adottságokhoz mérten
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készítse elő a tanórára szánt interaktív
feladatokat. Nagy munka ez, de hosszú
távon mindenképpen kifizetődő. Mert
nem mindegy, hogy az adott tanítási
óráról milyen élményekkel megy el a
diák. Nem mindegy, hogy arra a gyakori kérdésre, „Mi volt ma iskolában?”,
továbbra is az a válasz érkezik-e, hogy
„Semmi.”, vagy esetleg egy hosszabb
élménybeszámoló követi, azzal a mondattal ékesítve, hogy „Már alig várom,
mit csinálunk majd a következő órán.”
Ma már a tanároknak viszonylag
könnyű dolguk van, hiszen rengeteg
szakirodalom és ismeretterjesztő forrás
áll a rendelkezésükre, amelyekből kedvükre válogathatnak a különböző igények kielégítésére. Szerintem egy egyszerű nyelvtörő, találós kérdés, rejtvény
vagy interaktív tudáspróba is elegendő
a diákok érdeklődésének felcsigázására, s máris jobb a hangulat – és ezáltal
gyakran az átlag is – az osztályban. A
diákok igénylik a törődést, odafigyelést
és a játékot. Ez tény. S mihelyst észlelik,
hogy valamelyik (illetőlegesen MIND)
jelen van, esetleg hiányzik, reakcióként
a magatartásukat, figyelmüket és jobb
tanulmányi eredményeiket adják.
A tanár legyen tanár. Oktató és nevelő egyben, s ne egy témakört elhadaró
személy, akinek mindegy, hogy a diákjai élvezik-e az óráját vagy sem. Törekedjen a sikerélmény biztosítására, s
tegyen meg mindent annak érdekében,
hogy a diákok szeretettel várják a következő óráját. Az általános iskola felső
tagozatán, középiskolában és egyetemen is. A tanár legyen kreatív, bátor és
rendhagyó. Ne féljen kipróbálni az újat,
a saját ötleteit! Tegye pörgőssé, aktívvá
és szerethetővé az óráit! Legyen a taná-

ri poszt újból hivatás, s ne egy munka,
vagy még rosszabb: elszenvedő kötelesség. Akarja ő is látni, és akarja megélni
a diákjaival a sikert s akarja megtalálni
a diákszívhez, a gyermekszívhez vezető utat. Engedje a diákjait szárnyalni a
tanórán, s ne kötözze meg a szárnyaikat
egy száraz olvasmánnyal, amely leírja
az egyes szabályokat és azok használatát a gyakorlatban. Vigyen be a tanórára olyan feladatokat, amelyek tartalmilag közel állnak az adott korcsoport
életszakaszbeli témaköreihez, s mégis
tartalmazzák a tantervbe foglaltakat.
Nem kell feltétlenül a tanárnak bemutatnia az egyes számtani, nyelvtani
vagy fizikai szabályt, hanem engedje
meg, hogy a diákok maguk fedezhessék fel azokat saját eddig megszerzett
élettapasztalataik által. Együtt, közösen
dolgozzunk és dolgoztassuk meg őket,
s tűzzük ki a célt.
Ez nagyon fontos! A cél. Legyen jól
látható, érezhető és felfogható célja
minden egyes tevékenységnek a tanórán. Ott legyen a móka, a kacagás és
a komoly munka is, amely meghozza a
gyümölcsét, de csak akkor, ha minden
résztvevő szívvel és lélekkel teszi a dolgát. A tanár kigondol, és gondolatban
kipróbál. Minden tevékenységet korhoz mér és testre szab. Alkot és kivitelez. Rugalmas, és birtokolja a rögtönzés
képességét. Rugalmas az adott szituációban, s rögtönözve alakít a betervezett tevékenységek megvalósításán, ha
szükséges. S ami még ezeknél is fontosabb: nem veszi egy kalap alá a diákjait,
s a belőlük kialakuló osztályokat sem.
Nem szabad azt hinni, hogy ha egy aktivitás az egyik osztályban sikeres volt,
akkor a többiben is az lesz, mert nem
feltétlenül kell így lennie. Tudatosítani
kell azt, hogy minden gyerek, minden
diák, minden csoport és minden osztály más és más, s ebből kifolyólag más
bánásmódot, és eljárást igényel. Kísérletezni kell. Próbálkozni és újítani kell
minden alkalommal, ehhez viszont
fejlődőképesnek kell lennie magának
a tanárnak is, s nem szabad, hogy leragadjon önmaga rutinjában, egy letűnt
kor igényeiben, valamint azok kielégítésének stratégiáiban. Szerintem a
tanár nem csak szónok, segéd, ellenőr
és feladatot, mint étlapot kiosztó pincér, hanem pap is aki holtig tanul. Ezzel
tudja bebiztosítani elsősorban a diákjai,
s másodsorban saját sikerességét.
Egy szó, mint száz: Játékra fel! Legyél
Te az a tanár, akiért érdemes a diákoknak az adott iskolába járniuk.
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ötlet, vélemény meghallgatásra találjon. A színész-drámatanárok fő feladata a játékban a „provokáció”, amit
pontosan megfogalmazott kérdésekkel érnek el, lehetőséget adva ezáltal a
szabad véleménynyilvánításnak.

Mi a pálya?*

Rakottyay Katalin

Színházi nevelési foglalkozás
a középiskolák 2-3. évfolyama számára
VEKKER MŰHELY:
„MI A PÁLYA?”
KINEK ÉS MIÉRT?
„Olyan színházi-nevelési műhely vagyunk, akik élmény alapú foglalkozásokon keresztül fejlesztik az egyéneket
és közösségeket, hogy azok önmagukat
ismerő, nyitott, felelősségteljes részei
legyenek a társadalomnak.”
A TANDEM n.o. és a Gurigongo
Symposium
együttműködéséből
jött létre a Vekker Színházi Nevelési
Műhely 2013 augusztusában (www.
vekkermuhely.blogspot.sk),
melynek alapító tagjai Czuczor Nóra,
Gaál Julianna, Langschadl Virág és
Rakottyay Katalin. A módszertani
segítséget a budapesti székhelyű Káva
Kulturális Műhely két szakembere,
Sereglei András rendező-drámatanár
és Kardos János színész-drámatanár
nyújtotta.
Az idei Mi a pálya? címet viselő
első színházi nevelési foglalkozás a
középiskolák 2-3. évfolyama számára
készült, alapjául a TANDEM n.o. Állj
pályára című kutatási anyaga szolgált. A tanulmányban arra a kérdésre
keresték a választ, hogy a szlovákiai
magyar középiskolások, gimnazista
diákok hogyan gondolkodnak leendő
pályájukról, mi alapján választanak
foglalkozást maguknak, melyek azok
a tényezők, amelyek ebben a döntésben befolyásolják őket. Továbbá arra

keresték a választ, hogy ennek a döntési, illetve választási folyamatnak hol
vannak a legnagyobb akadályai, ahol
leginkább segítségre, támogatásra,
esetleg tanácsra szorulnak.
HOGYAN?
A színházi nevelési foglalkozás – theatre in education – egy
olyan komplex színházi nevelési
program, mely nem hagyományos
színházat kínál nézőinek. Lényege,
hogy a programban résztvevőket
intenzív
színházi
élményeken
keresztül sarkallja az őket körülvevő
világ megértésére és az ahhoz való
viszonyuk kialakítására. Az erőteljes színházi élmény nyújtja a közös
gondolkodás alapját. Minél intenzívebb a színházi élmény, annál inkább vonódnak be a programban
résztvevők a szereplők helyzetébe és
egyben a közös játékba, amit ők maguk is alakíthatnak a foglalkozás során. A program tehát színházi részből
és azt követő feldolgozó részből áll. A
nézők így aktív részeseivé válhatnak
a játéknak, a drámai helyzet felkínálta lehetőségeken keresztül közösen
gondolkodhatnak, véleményt mondhatnak, vitatkozhatnak egymással és
a színészekkel, megvizsgálhatják az
adott szereplő helyzetét. A színházi
nevelési programban színész-drámatanárok dolgoznak egy osztálynyi
csoporttal – alap-, illetve középiskolásokkal –, hogy minden gondolat,

*A Szlovák Köztársaság Kormányhivatalának Nemzeti Kisebbségek Kultúrája 2013 program
támogatásával
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Első foglalkozásunk központi témája
is a pályaválasztás, pályaorientáció. A
drámai helyzetekben megformált négy
női szereplő történetén keresztül vizsgálunk meg a pályaválasztáshoz kapcsolódó néhány fontos alapkérdést, teszünk fel önmagunknak kérdéseket a
közvetlen környezetünk és önmagunk
megértésére, megismerésére:
• Hogyan tudok szabadon és jó
döntést hozni?
• Mi lesz velem, ha később megbánom a döntésem?
• Milyen segítségre van szükségem ahhoz, hogy jó döntést
hozzak?
• Mennyire hagyjam befolyásolni magam mások által?
A foglalkozáson résztvevő fiatalok
számára e kérdések által is lehetőséget adunk a közös gondolkodásra a
jövőtervezést illetően. Célunk a fiataloknál nem egy konkrét kérdés megválaszolása vagy döntés meghozatala,
hanem a választásban rejlő számtalan
lehetőségre való rámutatás, hogy a fiatalok, felmérve saját tudásukat és tapasztalatukat, kezdjenek el tudatosan
foglalkozni jövőjükkel.
HOL ÉS MIKOR?
Az idei félévben a tervek szerint 10
előadást valósítunk meg a szlovákiai magyar középiskolákban. Az első
foglalkozás helyszínéül a komáromi
Marianum Egyházi Iskolaközpont
szolgált. Egy 20 fős osztályban mutattuk be 2013. szeptember 23-án programunkat. Második foglalkozásunk
az alsóbodoki Magyar Tannyelvű
Magán-szakközépiskola kollégistáinak valósult meg 2013. október 3-án.
Ez az egynéhány tapasztalat azt mutatja, hogy a fiatalok nagy érdeklődést
mutatnak programunk iránt, aktívan
bekapcsolódnak a beszélgetésekbe és
vitákba.
Ha felkeltettük érdeklődésüket a programunk iránt, jelentkezni az alábbi elérhetőségen lehet:
Gaál Julianna – projektvezető
Email-cím: vekker.muhely@tandemno.sk,
gaal.julianna@tandemno.sk
Telefonszám:
+421 948 620 694, +421 908 708 575
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CSOPORTOS AKTIVITÁSOK
A diákok 4-5 fős csoportokban dolgoztak az alábbi aktivitások során.
Minden egyes feladat előtt új csoportok jöttek létre.

Félévnyi fizika
– hat nap alatt (1. rész)

Tóth Gábor

„Új formák kellenek.” – mondja Konsztantyin a Sirály 1. felvonásában. Nagyon gyakran hasonlóan kiáltanak fel pedagógusok is, miután abszolváltak
egy új/újszerű/nem-frontális (a legszimpatikusabbat tessék kiválasztani)
pedagógiai módszert bemutató tanfolyamot. Merthogy érezzük, hogy a 45
perces időkorlát és a napi 6-7 különböző tanóra nem kedvez a csoportokban
művelhető szöszmötölő, kreatív módszereknek. Szóval: áldozzuk fel megszokott órarendjeinket?
Miért is ne?
Természetesen Kosztyánk naiv kategorikussága kicsit erős, viszont aki már
próbálkozott drámatechnikákkal vagy
projektekkel az óráin, megtapasztalhatta, hogy a csengő túl korán szólalt
meg. Az alapiskolai fizika „kísérletezz!
– fedezz fel! – értelmezz!” szemléletét
is nehéz következetesen véghezvinni
egy átlagos tanórán, hiszen szorít az
idő. Mivel kár lenne a sok értékes és
érdekes módszert veszni hagyni, vizsgáljuk meg, hogy nem tudjuk-e kicsit
rugalmasabban kezelni az órarendet.
Nem ördögtől való dolog ez: például a
Waldorf-iskolákon már lassan száz éve
epochálisan tanítják a főtantárgyakat,
azaz 2-3 hetes blokkokban napi 2-3
órát foglalkoznak hol történelemmel,
hol fizikával, hol biológiával. Épp ez a
modell volt az, amelyhez hasonlót kipróbáltunk a 2012/2013-as tanévben
a gútai Nagyboldogasszony Egyházi
Gimnáziumban.1

órarendjébe a heti két fizika helyett
hat napon keresztül négy fizikaórát
ütemeztünk be. Így teljesítve volt a
félévben kötelező 24 óra (még egyszer: érettségiző évfolyamról van szó,
rövidített félévvel). Az epocha miatt
elmaradt tanórákat hetedik órákban
pótolták a diákok.2
Fontos tisztáznunk, hogy egy olyan
osztályról volt szó, amelynek nem volt
különösebben erős vonzalma a fizikához (pl. senki sem készült érettségizni
fizikából). Az eredeti tervek szerint a
hat „fizikás” nap egymás után következett volna, viszont különböző külső
körülmények miatt végül 3+1+2 nap
valósult meg a kísérlet (a folyamatot
a húsvéti szünidő és egy lelki nap szakította meg). A tömbösített tananyag
témája a 20. századi fizika volt (fényelektromos jelenség, a fény kettős természete, de Broglie-hullámok, atommodellek, a magfizika alapjai stb.)

Néhány részlet a választott formáról
A tantárgytömbösítést alapos felkészülés és az egész tantestületet bevonó
konstruktív viták sora előzte meg, míg
végül kialakult a végleges menetrend.
Az epochális fizikára a végzősök osztályában került sor a második félévben.
Ez azt jelentette, hogy a negyedikesek

NÉHÁNY RÉSZLET
AZ ELVÉGZETT MUNKÁBÓL
A fent vázolt forma szinte rákényszeríti a tanárt, hogy felhagyjon a
frontális magyarázattal, és a diákokat
próbálja aktivizálni. Íme, néhány aktivitás, amelyet kipróbáltunk:3

Poszterkészítés
A diákoknak posztert kellett
készíteniük a klasszikus atommodellekről (Thomson- vagy Rutherford-modell). Tulajdonképpen egy
másfél órás mini-projektről van szó.
Egymásra épülő feladatok
A feladatsorok mintájául a
Taylor-Wheeler szerzőpáros egyetemi tankönyvei4 szolgáltak. Ezekben a feladatokban a kiszámított
eredmények a soron következő
feladatok kiindulási értékeként jelennek meg. A diákok a feladatok
kiszámítása során olyan komplex
problémákat oldottak meg, mint a
hidrogénatom Bohr-modelljében
az elektronpályák sugara és energiaszintjei, valamint a kisugárzott
fotonok lehetséges frekvenciái.
Szétesett szöveg
A csoportok egy tankönyvi szöveg részletét kapták meg egy A3-as
lapon úgy, hogy a szöveg tagmondatokra, jelzős szerkezetekre volt
törve. Ebből az alaposan összekevert töredéktengerből kellett a
csoportoknak összefüggő szöveget
alkotniuk. (A szöveg az atommag
jellemzéséről szólt.)
Sörhabos kísérlet
Az interneten terjedő egyik legérdekesebb laboratóriumi gyakorlat
az összeomló sörhab magasságának
mérése az idő függvényében. Az így
kapott idő-habmagasság grafikon
ugyanis szépen illusztrálja a radioaktív bomlás exponenciális görbéjét. A mérési adatokat Excelben
értékeltük ki (kiszámítottuk a bomlási állandót és a mérés hibáit is).
Nyomozás
A diákoknak a szakirodalom és az
internet segítségével – minimális előzetes tudással – kellett megfejteniük,
hogyan működik az atombomba, az
atomreaktor és -erőmű, a láncreakció, illetve megtudniuk, mik voltak a
legjelentősebb reaktorbalesetek mostanáig. Az egyes csoportok különböző témákon dolgoztak, majd beszámoltak egymásnak a tanultakról.
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EGYÉNI AKTIVITÁSOK
Izotóptérkép
A diákoknak a kiosztott izotóptérképen kellett megkeresniük az egyes
nuklidok helyét – eleinte kisebb segítséggel, végül önállóan.
Időtengely
Az epochát követően két hét állt rendelkezésükre, hogy házi feladatként
időtengelyt készítsenek a tanultakról.
Hogy hogyan valósult meg a számonkérés és osztályzás, milyen anyagokat használtunk a füzet mellett (helyett), ill. hogy mit szóltak a diákok
ehhez a tanítási módhoz, kiderül a következő számból.

JEGYZETEK
Érdemes tisztáznunk, hogy a fizika epocha során a Waldorf-pedagógiától csupán a formát
vettük át – a tartalom összhangban maradt az iskola nevelési programjával, az alkalmazott
módszerek tekintetében pedig a szakos tanár (vagyis e sorok szerzője) szabad kezet kapott.
2
Mivel a fizika eleve nem szerepelt az órarendben, a diákok órarendjében a tanítás kissé
előbb ért véget, mint a többi osztályban, így a heti egy-két hetedik óra elvileg nem jelentett
nagyobb terhet. Természetesen ez megbolygatta a kollégák órarendjét is, hiszen néhányszor
hetedik órában kellett pótolniuk az elmaradt tanórákat. Ezért egy hasonló kísérlet nem képzelhető el a tantestület és az iskolavezetés rugalmassága, nyitottsága és jóindulata nélkül.
3
A szerző műveltsége elég hézagos a módszerek tekintetében, így a vázolt aktivitások zömét
hályogkovács-módon találta ki, ami a „meleg víz felfedezése” kategóriába tartozik.
4
Edwin F. Taylor – John Archibald Wheeler: Spacetime Physics, ill. ugyanettől a szerzőpárostól az Exploring Black Holes
1

A francia film megújulása,
avagy hogyan kezdődött
a filmes avantgárd

Gáspár Norbert

(folytatás)

BURLESZK ÉS SZÜRREALIZMUS
A FRANCIA FILMBEN
A műfaj és a stílus „keveréke” kapcsán elsősorban René Clair-t kell
megemlítenünk, akinek egyéni elképzelései nem csak a dadaizmus hatását
mutatják, hanem azt is, hogy Clair
valami sajátságos, a kialakulttól eltérő
filmre vágyott. A legnagyobb hangsúlyt filmjeiben a mozgásra helyezte.
Ez a tárgyak külső mozgását, illetve e
cselekvés belső mozgását jelenti nála.
Ennek a két mozgásának az egységéből születik meg a ritmus.
Első alkotásának, a Párizs alsziknak (1923) nyolc hőse többnyire az
Eiffel-toronyból szemlélve nézi végig,
ahogy egy tudós csodálatos sugara
révén megállítja az életet Párizsban.
A film különlegessége a szubjektíven
felfogott valóság közvetítése, a perspektívával történő játék bemutatása.
Clair egyéni törekvései a második
filmjében bontakoztak ki a leglátványosabban. Már a film címe – Felvonásköz (1924) – önreflexív módon
visszautal témájára, hiszen egy balettelőadás szünetének kitöltéséről van
szó benne. Rolf de Maré, aki a svéd
balettet irányította Párizsban, Francis
Picabia dadaista festő-költőtől rendelt
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egy filmet a balett szünetére. Picabie
egyébként a balett díszleteit készítette,
Clair a filmet Picabia kétoldalas vázlata nyomán készítette.
Picabia elsősorban optikai hatásokkal dolgozott. Clair úgy illesztette
ebbe a filmjét, hogy egy szürreális,
szubjektív valóságot próbált meg érzékeltetni. Ezt ábrázolja már a kiindulópont is, amely Párizs kifordított,
szubjektív szűrőn keresztül bemutatott látképét tárja a néző elé. A másik átkötés egy balett-táncosnő lassított táncában található. A következő
kép dadaistákat ábrázol: Man Ray és
Marcel Duchamp festők sakkoznak,
Francis Picabia és a zeneszerző Eric
Satie egy ágyút húz. Majd Jean Borlin
táncos jelenik meg a színházépület tetején. Vágás. Picabia vadászruhában.
Madár helyett egy vízsugáron táncoló tojásra lő, de végül Borlint lövi le.
Ezután következik a film fő része, a
halottas menet. A gyászkocsi után,
amelyet egy teve húz, a szerző barátai, illetve a filmekből ismert típusok:
kövér emberek, álnyomorékok haladnak. A gyászolók kalácsfonatú koszorúkat fogyasztanak. Majd a kocsi vágtatásba lendül, amit egy hullámvasút
képe és az elsuhanó fák szakítanak
meg. Végül a leeső koporsóból Jean

Borlin kikel, és eltünteti a gyászmenet
azon tagjait, akik éppen az ő eltűnésében nyugodtak meg. Végül saját magát is eltünteti.
A Felvonásköz a kiüresedettpolgáriaskodó, klisékkel teli magatartásforma kritikáját tartalmazza,
melyben a történet ritmusát a külső
és belső ábrázolás váltogatása alakítja
ki. A hatás fokozása érdekében Clair
megőrizte a burleszk relikviáit.
A FRANCIA AVANTGARD ÉS
A SZÜRREALIZMUS
Akárcsak Németországban, a francia
filmművészetben is szükség volt valakire, aki megkísérelte teljesen lerombolni a korábbi ábrázolási technikákat
valami egészen új szemléletmód kialakítása érdekében. Franciaországban ezt
Man Ray vitte véghez. Filmjei a mindent tagadó dadaista megnyilatkozásai
voltak. Ray eredetileg amerikai fényképész és festő volt, aki saját bevallása
alapján a filmet improvizációnak, impressziók egymás mellé illesztésének
képzelte el, vagyis nem akarta ugyanazt filmre vinni, mint ami az életben
megtörténik. Az élet reprodukálásához
ragaszkodó filmeket ezért kulcslyukfilmeknek nevezte el. „Valamennyi film,
amit rendeztem, improvizáció volt. Sohasem írtam forgatókönyvet. Az enyém
automatikus filmművészet volt.”
Első filmjének címe: Vissza az értelemhez (1923). A rendezővé lett művész ebben a filmjében az eddigi filmművészet tagadásával akart botrányt
kelteni, ezért egy papírspirál mozgását
fényképezte le, majd exponálatlan tűket és gombokat szórt filmszalagra,
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amelyek így – átvilágítást követően –
sajátos alakzatokat rajzoltak ki. Ezeket
a jelenteket végül vásári fények villódzásaival és egy meztelen nő képeivel
egészítette ki.
Második filmje, a Ne zavarj (1926)
az első mű módszertanát fejlesztette tovább. Megint csak tűket rakott a
filmszalagra, de ezúttal kiegészítette
azokat rajzszögekkel és sóval is. Nem
hiányoztak a fényvillódzások sem, az
egyes tárgyak képeit pedig közvetlen
közelről mutatja (játékkocka, sakkfigura, bendzsó stb.). Mindezek kavalkádszerűen váltogatják egymást. A tárgyak
bemutatása közben feltűnik egy közelről vett női láb, amint nagyon lassan
ugyanarról a kocsiról mindig ugyanoda lép le.
A jelenetek után jött egy váratlan
inzert: „Ennek az extravaganciának a
következő értelme van.”, majd egy férfi
száll ki egy taxiból. Belép egy stúdióba,
kinyitja a kézitáskáját, kivesz belőle egy
csomó keménygallért, majd egyenként
széttépi őket. Végül a tükör előtt széttépi a nyakán lévő gallért is, és a többi
közé dobja, erre azok táncolni kezdenek. A film vége egy csomó nő képével fejeződik be, akik közül az egyik
nyitott szemmel alszik. Aztán kiderül,
hogy mindez csak szemfényvesztés,
mert a szemek csak a szemhéjára vannak festve.
HÓDIT A SZÜRREALIZMUS
Man Ray-t követően, illetve egy
időben vele, több fiatal tehetség is a
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szürrealista filmek világában próbálta
ki magát, azonban nem merészkedtek
olyan fokú minimalizmusra, mint Ray
tette. Ezek a filmek sokkal inkább a
szabad asszociációra, a freudi pszichoanalízisre, valamint az álmok megjelenítésére támaszkodtak.
A spanyol Luis Bunuel Párizsba
utazott, hogy a francia filmet tanulmányozva közel kerüljön a filmkörökhöz. Első önálló filmjét Salvador
Dali-val készítette, a mű alapötletét a
saját álmaik adták. Ez volt az Andalúziai kutya (1929). A film a művészi
fogékonysághoz és a néző értelméhez
szólt. Nagy jelentőséget tulajdonítottak benne a fény-árnyék hatásának,
jellemzőek a fényképészeti beállítások,
amely ellentétben állt az akkoriban túlhangsúlyozott ritmikus montázsnak. A
film a hagyományos törvények szemszögéből nézve szándékosan forma- és
művésziség-ellenes. A cselekmény a
tudatos pszichikai automatizmuson
alapszik. A mű célja, hogy a nézőből
ösztönös vonzási és taszítási reakciókat váltson ki. Bunuel közösen írta a
forgatókönyvet Dalival, a munkához
mindketten az álomképek vizualizálási
lehetőségeiből indultak ki. Csak olyan
megjelenítést alkalmaztak, amely bár
mélyen hatott rájuk, de semmiféle magyarázatot nem találtak a jelenségre.
Művükben a hagyományos és konvencionális kötöttségek béklyó-jellegét
hangsúlyozzák, szerintük ezek miatt
képtelenek az emberek a vágyaik beteljesítésére, és épp a konvencionalizmus
következményében jutnak pusztulásra.
„Semmi sem szimbolizál semmit ebben

a filmben. Az egyetlen módszer, amel�lyel a szimbólumokat vizsgálni lehetne,
talán a pszichoanalízis.” (Bunuel)
Bunuel következő filmje az Aranykor
(1930) volt, ami nagy botrányt kavart,
mert az egyik jelenetében egy csatornába helyeznek egy szentségtartót. A
jobboldali lapok sajátos bolsevik kísérletnek tekintették ezt a jelenetet, s addig csűrték-csavarták a dolgot, amíg be
nem tiltották a filmet.
Bunuel ezután Hollywoodban próbálkozott, majd visszatért Spanyolországba, ahol elkészítette a Föld kenyér nélkül (1932) c. filmjét. A film a
hurdok vidékét mutatja be, amely nagyon lehangoló hely, ha úgy tetszik, a
„Halál Völgye”. Ezen a fennsíkon csupa
szellemi vagy testi fogyatékos ember
él. Életük kész pokol, jóformán csak
krumplit esznek, de abból is nagyon
kevés terem meg a kies tájon. Nagyon
megrázóak a testi fogyatékosokról,
főleg a gyerekek ábrázolásáról szóló
képek. A film tele van tragédiával, és
éles kontrasztot állít a teljes életet élő
emberek és a sivár léttel küzdők között.
A FRANCIA FILMISKOLA
(CINEMA PURE)
A francia filmiskolába tömörülők
olyan filmeket alkottak a húszas évek
végén (Clair: Florentin kalap – 1927,
Robert de Flers: Új urak – 1925),
amit már nem lehetett besorolni az
avantgardba, de az hatással volt rájuk.
A csoportosulás idővel egy új irányzattá
nőtt ki magát.
Clair volt az, aki a „tiszta film” megvalósítására törekedett. „A film képes
alkotni. Már létrehozta a ritmus sajátos
fajtáját… Hála a ritmusnak, a film olyan
új erőit fedezheti fel, amelyek, figyelmen
kívül hagyva a tények és tárgyak realitásának logikáját, az objektív és a mozgó
filmszalag együttesén kívül elérhetetlen,
rendkívüli látomások sorát teremthetik
meg. A film „önmagában”, vagy ha úgy
tetszik, a „tiszta film”, elválasztva minden más elemtől, a dokumentálistól és a
dramaturgiaitól egyaránt… Ez az, ami
teret ad a valódi kinematográfiai elképzelésnek…”
Clair nem a hangosfilm ellen szólt,
hanem a beszélő film következményéről. „Félő, hogy a nyelv szabatossága elűzi a vászonról a költészetet, mint ahogy
elűzi az álomszerűséget. A képzeletbeli
beszéd, melyet e néma lényeknek tulajdonítottunk, a képek párbeszéde mindig
is szebb lesz, mint a valóságos beszéd...
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Nem fogunk-e végül is engedni a kísértésnek, hogy mesterkélt dialógusokkal, előre
gyártott mondatokkal éljünk; azzal a fecsegessél, mely elidegenített a színháztól,
s menedéket kerestünk a moziban, ahol
„csak a csend nagy”?
A beszélő filmet, a dialógust azonban
Clair sem tudta semmivé varázsolni.
1930 utáni műveiben, a Párizsi háztetők
alatt és A millióban még sikerült diadalmaskodnia a dialógus felett zajjal, zörejjel, zenével és némafilmszemlélettel.
S bár művészi érettségét, sajátos
stílusának gazdagságát hangosfilmjeiben éri el, kisebb-nagyobb mértékben mindegyiken fölfedezhető a néma
korszak francia iskolája, melynek René
Clair egyik úttörője és mestere volt. Az
a szüntelen törekvése, hogy a filmkép

elevenségét, tartalmasságát, érzelmi hatását érintetlenül megőrizze a beszéddel
szemben, végül is a költői realizmus előfutárává tette.
Utószó
Kétségkívül nagy fába vágtam a fejszémet, amikor a francia avantgard
sokszínű csokrát akartam összefogni.
A filmfejlődési szakaszokat képtelenség volt kronológiai sorrendben bemutatni, ezért választottam az egyes
stílusirányzatok ábrázolását. Úgy
gondolom, érdemes ezekkel a filmekkel foglalkozni – ajánlom minden
filmrajongó figyelmébe. Utolérhetetlen élményben lesz részük.

PaedDr. Vízkeleti László, PhD.
Magyar Tannyelvű Magán Szakközépiskola,
Dunaszerdahely

A szlovák nyelv oktatásának
reformtörekvései
a szlovákiai magyar közoktatásban
Az oktatás modernizációs tendenciáiban külön helyet kapnak az általános tantárgyakon belül az oktatási
nyelvek és az idegen nyelvek. A magyar tannyelvű intézmények oktatási nyelve a magyar, emellett idegen
nyelvként oktatják az angolt, németet
vagy valamely más, legtöbbször indoeurópai nyelvet. Felmerül a kérdés:
Hova soroljuk a szlovák nyelv oktatását egy kisebbségi nyelven működő intézményen belül? A szlovákiai
magyarok számára (a legtöbbször) a
szlovák nem az anyanyelvet jelenti.
Egy állam nyelvét az ott élő kisebbség szemszögéből nézve sem előnyös
az idegen nyelvek közé sorolni. Erre
később még kitérek. Milyen nyelv a
szlovákiai magyarok többségének a
szlovák?
A szlovák nyelv oktatásának kérdésköre az utóbbi pár évben egyre
inkább előtérbe kerül, mégpedig az
olyan módszertani elvek tükrében,
melyek a szlovákot mint második
nyelvet definiálják. Mi is az a második nyelv? A terminus magyarázatával
több elméletíró is foglalkozott. Második nyelv a közösségi kétnyelvűségi
környezetben a kétnyelvű beszélőközösség másik (második) nyelve, melyet nem anyanyelvként sajátított el.
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Ezt a nyelvet széles körben használják
egy országon belül a nyelvhasználat
különböző színterein (család, iskola,
hivatali nyelvhasználat). A szlovákiai
magyarok számára ez a szlovák nyelv.
Mivel nem idegen nyelvként tartjuk
számon, fontos, hogy elkülönítsük a
két fogalmat egymástól. Idegen nyelv
az adott országban anyanyelvként
nem beszélt nyelv, melyet iskolai oktatás során sajátítunk el. Esetünkben
ez lehet a német vagy az angol nyelv
(vö. Holló 2006: 996−1017).
A fentiek tükrében megállapíthatjuk, hogy az előrehaladás tekintetében
és nyelvdidaktikai szempontból is a
szlovák mint második nyelv terminus a
jelen viszonyok mellett helyénvaló kifejezés. Az efféle nézetnek is megvannak a módszertani sajátosságai.
Meghatározó jellegűnek tartom
azokat az elméleteket, melyek a második, illetve az idegen nyelvek oktatásában a forrásnyelv és a célnyelv
különbözőségéből indulnak ki, magyarázva a két nyelv lehetséges kapcsolódását. A szlovák mint második
nyelv módszertani összetevőivel hazánkban Misad Katalin foglalkozik,
aki több tanulmányában nyelvdidaktikai részletekre is kitér. A funkcionális grammatika eszközeivel magya-

FELHASZNÁLT IRODALOM
Bikácsy Gergely: Bolond Pierrot moziba
megy (Héttorony, 1992)
Nemes Károly: Realizmus és kísérletezés
a filmművészetben (Kossuth, 1974)
Hevesy Iván: A némafilm egyetemes története (Magyar Filmintézet, 1993)
René Clair: A film tegnap és ma (Gondolat, 1977)
Veress József: Kétszáz film (Magvető,
1969)
A filmvilág következő számai:
- 1986/5. szám Kovács András Bálint: A
szorongás képei
- 1981/5. szám Hegedűs Zoltán: Elindult
a Rues des Halles-ból
- 2007/1. szám Ádám Péter: Felvevőgéppel a nyúlüreg felől

rázza a szlovák mint második nyelv
módszertani megújítását. „A funkcionális megközelítés egyértelművé
teszi a tanulók számára azokat a logikai-nyelvtani kategóriákat, amelyek
alapján konkrét beszédhelyzetekben a
mondanivalójukat rendezik, ugyanakkor megismerteti velük azokat a
szabályszerűségeket és eljárásokat,
amelyek alapján a tanult nyelv szavait megnyilatkozásokká fűzik” (Misad
2012: 20).
Idegen nyelvként oktassuk-e a
szlovákot című írásában Misad Katalin az idegen nyelv fogalmáról a
pszicholingvisztikában
kialakult
terminusokkal magyarázza a második nyelv és az idegen nyelv terminusok szétválását: „… részben
pszicholingvisztikai, részben szociolingvisztikai tényeknek köszönhetően
– jelenik meg a második nyelv terminus,…: anyanyelv – második nyelv –
idegen nyelv. Ebben a hármasban az
anyanyelv az első nyelv szinonimája, a
második nyelv egyenértékese” (Misad
2012: 20).
Jómagam a disszertációmban a német nyelv módszertani sajátosságai
mellett külön részben tárgyalom a
szlovák mint második nyelv didaktikájának lehetséges megközelítését.
Elemezéseim szerint a funkcionális
grammatika mellett a kontrasztív
nyelvészeti eredmények is meghatározók lehetnek. A nyelvet tanulók
jobban rögzíthetik a második nyelven
(szlovák) elsajátított elemeket (szavakat, szókapcsolatokat, mondatokat),
ha azokat a forrásnyelvvel (magyar)
egybevetve tanulják, ezáltal a megnyilatkozásaik is pontosíthatók.
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A módszertani elvek közül négy
fontosabb pontot emelnék ki:
•
•

•
•

a második nyelv oktatásában
legfontosabb az adott nyelven
történő kommunikáció
funkcionális szemléletű nyelvtanoktatás, grammatikai jelenségek beszédbeli funkciója,
azok intenzív gyakorlása
gyakorlati cél: a második nyelv
specifikumainak közvetítése a
nyelvtanulók számára
kontrasztív szemléletű oktatás;
az anyanyelv sajátosságaiból
kiindulva a második nyelv részrendszerével összehasonlítva az
egyes nyelvtani és szemantikai
jellemzők előtérbe helyezése.

Egyik meghatározó összetevő a
kontrasztivitás, vagyis a forrásnyelvi
(esetünkben a magyar) és a célnyelvi
(szlovák) szavak, kifejezések, monda-

tok vagy akár grammatikai kategóriák
(igeidő, aspektus, névszóragozás, birtokviszony) összehasonlítása. A kontrasztív elemzéssel nyelvek közti különbözőségeket vagy épp egyezéseket
vizsgálunk. Az efféle összehasonlító
grammatikai elemzésekkel a doktori
értekezésemben is foglalkoztam, ahol
a magyar esetragok rendszerét a szlovák elöljárószók tükrében vizsgáltam,
kiemeltem azok szemantikai és stilisztikai sajátosságát. Az esetrendszer, a
ragok és elöljárószók hálózata egy agglutináló és egy flektáló nyelv esetében a
legfontosabb kontrasztok közé tartoznak. Egy-egy ekvivalens megjelenésének a grammatika mellett szemantikai
vagy stilisztikai oka is lehet (elvont
vonzatok, beszélt nyelvi kifejezésmód).
A szlovák mint második nyelv módszertanának kidolgozása az oktatás
modernizálásának egyik legfontosabb komponense a kisebbségi iskolák részére. Szükséges a szlovák szaSlávik Edit

Cvičný test pre piatakov
UKÁŽKA
Dobrý liek

Moja dcéra bola chorá. Nič ju nebolelo, ale prestala jesť a zle spávala.
„Dievčatko je chudokrvné,“ povedal ujo lekár a potľapkal Panku po bledej
tvári.
„Mestské deti bývajú také. Predpíšem dievčatku dobrý liek: Na raňajky spev
slávika, na obed cvrlikanie svrčkov1 a na večeru hlasy zvončekov“.
Prekvapili ma slová lekára, ale potom som pochopil. Poskladali sme veľký
stan, naplnili plecniaky a na druhý deň sme boli v puste. Ešte bola rosa, keď
naše auto zastalo pred bielym gazdovským domom. Privítali nás sláviky.
A Panka, len čo zoskočila, volá:
„Otecko za pohár mlieka dám svoju bábiku.“
Krava Rohaňa ani bábiku nechcela. Dala dievčatku hneď dva poháre
čerstvého mlieka. Od radosti som aj ja zapískal na slávika.
Vidím, že liek lekára pomáha! A čo bude na obed, keď zacvrlikajú svrčky!
Za svrčkami sme museli ísť trochu ďalej. Popri zlatých poliach, okolo
ovocných stromov, cez zakvitnuté lúky. Zďaleka som počul svrčky. Ladili si
husle, aby nás pekne privítali.
„Cvr-li-cvrli!“
„Cvr-li!“ už aj Panka cvrlikala, taká bola hladná. Od radosti som ani nejedol,
zato Panka zjedla aj za mňa. Odpoludnie sme strávili v chládku pod starým
orechom. V podvečer sme sa vracali do stanu. Cestou nám vyzváňali kravské
zvončeky. Sadli sme si do mäkkej trávy. Večerali sme slaninku a čerstvý tvaroh.
Panka jedla s veľkou chuťou, radosť bolo na ňu pozerať.
Neprešli ani dva týždne a líce mojej Panky boli červené ako ružička.
Odvtedy aj ja radím všetkým bledým mestským deťom dobrý liek: Na
raňajky spev slávika, na obed cvrlikanie svrčkov a na večeru hlasy zvončekov.

kos pedagógusok összefogása, olyan
tankönyvek megvalósítása, melyek a
fentiekhez hasonló megközelítésekből tárgyalják a második nyelvet, így
közvetítve a nyelvet tanuló egyének és
közösségek felé. Csak így tudjuk majd
megkönnyíteni mind az oktatás, mind
az elsajátítás folyamatát.
IRODALOM
Holló Dóra: Idegenynelv-tanulás, idegennyelv-oktatás. In: KIEFER, F. szerk.: Magyar
nyelv. Akadémiai Kiadó, Budapest. 2006.
996−1017 p. ISBN 963-05-8324-0
Misad Katalin: A funkcionális nyelvtan
szerepe a második/idegen nyelv oktatásában.
In: Katedra XIX. évf., 7. sz. Lilium Aurum,
Dunajská Streda. 2002. 20 p. ISNN 13356445
Vízkeleti László: Magyar esetragok vizsgálata szlovák és német ekvivalensek egybevetésével (Kontrasztív nyelvészeti kutatás) – (PhD.) Doktori értekezés. Univerzita
Konštantína Filozofa v Nitre. 2013. 148 p.

1. Kde bývala Panka na začiatku
príbehu?
A. na dedine
B. na lúke
C. v lese
D. v meste
2. Čo predpísal ujo lekár Panke na
večeru?
A. hlasy zvončekov
B. cvrlikanie svrčkov
C. spev slávika
D. pohár mlieka
3. Dajte nasledujúce vety do
poradia, v akom sa v príbehu
odohrali.
A. Panka dodržala rady lekára.
B. Ujo lekár vypísal liek.
C. Išli na dedinu.
D. Panka ochorela.
1. .......
2. .......
3. .......
4. .......
4. V ktorom ročnom období sa
odohráva príbeh?
................................................................

(podľa Ferenca Móru)
¹svrček – drobný poľný hmyz vydávajúci trením krídel zvláštny zvuk: cvr-li.
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5. Napíšte vlastnými slovami, čo sa
stalo s Pankou na konci príbehu.
Panka ....................................................
6. Ako sa pýtame na podčiarknuté
slová?
Vidím, že liek lekára pomáha!
A. aký?
B. čo robí?
C. kto?
D. ako?

7. Utvorte vetu z nasledovných slov:
v chládku, Odpoludnie, orechom,
strávili, pod starým, sme

Od radosti som ani nejedol, zato
Panka zjedla aj za mňa.

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

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

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

................................................................
8. Napíšte vetu, ktorá opisuje
prírodu.
Prekvapili ma slová lekára, ale potom som pochopil.
Popri zlatých poliach, okolo
ovocných stromov, cez zakvitnuté
lúky.

9. Ktoré slovné spojenie nepatrí
k dedinskému okoliu?
A. zakvitnuté lúky
B. mäkká tráva
C. vysoké budovy
D. kravské zvončeky
10. Kto porozprával príbeh?
...............................................................

KĽÚČ SPRÁVNYCH ODPOVEDÍ

Číslo úlohy
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Správna odpoveď

1

D

2

A

3

1.
2.
3.
4.

4

v lete/leto

5

vyzdravela/sa vyliečila/bola zdravá/nebola chorá/už nebola chorá/sa uzdravila

6

B

7

Odpoludnie sme strávili v chládku pod starým orechom.

8

Popri zlatých poliach, okolo ovocných stromov, cez zakvitnuté lúky.

9

C

10

Ferenc Móra, Móra Ferenc, spisovateľ, otec, rozprávač, autor

D
B
C
A
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Farkas Béla

Felkészítő gyakorlatok a matematikai tesztelésre - II. rész
KÉPLETEK
– BEHELYETTESÍTÉS, ISMERETLEN KIFEJEZÉSE KÉPLETBŐL
Az utóbbi években a tesztlapokon már feltüntetik a terület, kerület, térfogat
és felszín kiszámítására vonatkozó képleteket. Így ezeket nem kell unos-untalan ismételgetni a felkészülések alkalmával. Nagyon sok tanulónak azonban problémát okoz a képletekbe való behelyettesítés, valamint az ismeretlen
fogalmának kifejezése. Az alábbiakban olyan jellegű feladatok sorakoznak,
melyek a fenti problémát segítenek megoldani (megjegyzés: A feladatokhoz
érdemes képletgyűjteményeket használni).
Bemelegítő feladatok:
•
•
•
•

A téglalap oldalai 6 cm és 7 cm. Mekkora a területe és a kerülete?
Az egyenlő szárú háromszög alapja 10 m, szára 15 m. Mekkora a háromszög kerülete?
A négyzet területe 64 cm2. Milyen hosszúak az oldalai?
Ernő testvére jegyzetei közt talált egy képletet, ami segítségével megtudhatja testvére telefonjának PIN-kódját, ahol az egyes betűk a testvérének születési dátumára utalnak (n – nap, h – hónap, e – év). A testvér
1999. január 3-án született. Fejtsd meg a kódot!

1. Az ABC háromszög adatai: a = 5
cm, b = 6 cm; ma = 8 cm, mc = 6 cm.
Mekkora a háromszög területe?

3. A háromszög területe 10 cm2, ma
magassága 4 cm. Mekkora az a oldal
hossza?

2. A trapéz magassága 8 cm, az a
alapja 10 cm, a c alapja 6cm. Mekkora a trapéz területe?

4. A kör területe 314 dm2. Mekkora
az átmérője?

5. A tudósok felfedezték az ARUFalakzatot, melynek területét a következő képlettel lehet kiszámolni:
Az első ARUF-alakzat a következő
méretekkel rendelkezett: a = 5,2 cm;
b = 0,002 m; c = 20 cm; m = 26,4 cm.
Mekkora az alakzat területe?
6. A trapéz területe 84 dm2. Milyen
magas a trapéz, ha a oldala 102 cm,
c oldala pedig 0,21 m?
7. A trapéz területe 123 m2. Milyen
hosszú az a oldal, ha magassága 10
m, c oldala pedig 15 m?
8. Számítsd ki a területét!

9. A paralelogramma területe 8 cm2.
Egyik oldalához tartozó magassága
4 cm. A paralelogramma kerülete 6
cm. Mekkora a másik oldalához tartozó magasság?
Sok sikert a feladatok megoldásához!

25

Kötelező

Katedra
Jakab Katalin

A Négyszögletű Kerek erdő
módszertani feldolgozása
4. osztályosok számára – II. rész
Maminti, a kicsi zöld tündér című fejezet óravázlata
Tematikus egység:
Az óra típusa:		
Eszközök:		
Munkaforma: 		
Célcsoport: 		

szövegfeldolgozás
új tananyag (duplaóra)
feladatlap, képek a szereplőkről, tankönyv, olvasási füzet
egyéni, frontális, csoportmunka
4. évfolyam

A tanítási óra a Négyszögletű Kerek Erdő című meseregény 2. fejezetét dolgozza fel. Az óra célja, hogy önálló
olvasmányélményt nyújtson a tanulók számára, felébressze az olvasási kedvet, belső értékek megismerésén alapuló
véleményalkotásra neveljen, valamint felhívja a figyelmet a szereplők viselkedésének jellemalakító erejére.
Ráhangolódó ismétlés feladatlap segítségével (frontális és kiscsoportos tevékenység):
Az előző órán elsajátított ismeretek felelevenítése először frontális kérdések, majd csoportmunkában végzett tevékenység mentén történik. Ismétlő kérdések: Milyen mesével foglalkoztunk a múlt órán? Kik voltak a szereplői?
Miért voltak különlegesek?
Ezután kiscsoportokba osztjuk a gyerekeket. Minden csoport kap egy feladatlapot, amelyben a mese szereplőinek
ábrázolását kell összepárosítaniuk a nevükkel és tulajdonságaikkal.
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ISMÉTLŐ
FELADATLAPOK:
I. csoport:
Kössétek össze a mese
szereplőit a megfelelő képekkel!

II. csoport:
Kössétek össze a mese
szereplőit a megfelelő képekkel!

AROMO

VACSKAMATI

LÓ SZERAFIN

NAGY ZOÁRD

BRUCKNER SZIGFRID

SZÖRNYETEG LAJOS

MIKKAMAKKA

DÖMDÖDÖM

Katedra
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III. csoport
Kössétek össze a mese szereplőit a megfelelő tulajdonságaikkal!
AROMO
LÓ SZERAFIN
MIKKAMAKKA
BRUCKNER SZIGFRID

a történet hőseit vezeti
a hétköznapi világból a mesei erdőbe
a fékezhetetlen agyvelejű nyúl
a kék paripa, lócsoda
a kiérdemesült cirkuszi oroszlán

IV. csoport
1.) Kössétek össze a mese szereplőit a megfelelő tulajdonságaikkal!
VACSKAMATI
NAGY ZOÁRD
SZÖRNYETEG LAJOS
DÖMDÖDÖM

a legjobb szívű behemót
a lépkedő fenyőfa
aki mindenre csak azt mondja:
Dömdödöm
szeleburdi

2.) Mozgásjáték – Fát vágni (drámajáték):
A gyerekek körbe állnak, és elmutogatják a következő mondókát a tanár vezetésével:
„Fát vágni.
Az erdőbe fát vágni.
El is menjek, ne is menjek
Az erdőbe fát vágni.
Balta is van, fejsze is van,
El is menjek, ne is menjek,
Az erdőbe fát vágni.
Itt sincs semmi, ott sincs semmi,
Balta is van, fejsze is van,
El is menjek, ne is menjek
Az erdőbe fát vágni.”
(egyre gyorsabban mondjuk)
3.) „Rajzolt favágás” (frontális megbeszélés, grafikus ábrázolás):
Közös beszélgetés a favágásról: Láttatok már otthon favágást? Hogyan képzelitek el? Rajzoljátok le!
Az illusztráció elkészítése után szóban értékeljük a rajzokat. Ezt követően
ismertetjük a tanulókkal az óra tananyagát, amely a favágás témája köré épül,
és a múltkori alkalommal megkezdett meseregény 2. fejezetét foglalja magába. Címe: Maminti, a kicsi zöld tündér.
4.) Jóslás (frontális megbeszélés):
A mese címe hallatán próbáljuk meg elképzelni, vajon ki lehet ez a Maminti.
Jósoljuk meg, hogy néz ki, milyen a természete stb.
5.) A technikai olvasás gyakorlása (páros munka):
Olvasópárokat állítunk össze, hogy a nehezebben olvasó diákokat a technikailag magasabb szinten álló párjuk segítse. A gyerekek felváltva olvassák
a szöveget. A megfelelő haladás érdekében a gyorsabban olvasó hosszabb, a
lassabban olvasó gyerek rövidebb szakaszt olvas el.

6.) Olvasástechnikai gyakorlatok
(frontális):
A nehezen olvasható szavak kiemelése, gyakorlása közösen. A következő szavakat mondják a tanár után:
mél-tat-lan-ko-dott,
fa-vá-gó-bri-gád,
bri-gád-ve-ze-tő,
mind-any-nyi-un-kat, el-káp-ráz-tat-ta,
e-u-ka-lip-tusz;
fel-ci-co-má-zott,
ne-ki-ve-sel-ked-tek, hü-velyk-uj-já-ba,
meg-köny-nyeb-bül-ten,
va-rázs-vesz-sző-vel
7.) SZÖVEGÉRTŐ FELADATLAP
FELDOLGOZÁSA
(EGYÉNI MUNKA):
a.) Rajz vagy körülírás segítségével
magyarázd meg az olvasmányból
származó alábbi szavak jelentését!
Segítségedre lehet a Magyar értelmező kéziszótár!
EUKALIPTUSZ:
BRIGÁD:
SITYAK:
b.) Értelmezd a következő szavakat!
lehurrog
sóbálvánnyá váltak
méltatlankodott
rátartian beballagott
nekiveselkedik
c.) Ki mondta?
„Igazán udvariatlan dolog fát kivágni…”
„Nehogy a reggelimre dőljön!”
„Majd én segítek!”
„Ha lehet, ezeket változtasd vissza.”
d.) Állapítsd meg, melyik szereplőről van szó!
A. Tátott szájjal nézte
B. Fájdalmasan siránkozott
C. A térdét csapkodta nevettében
D. Lekicsinylően rápillantott
E. Fél kézzel megemelte
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e.) Oldd meg a keresztrejtvényt!
1. Ki volt a brigádvezető a favágásban?
2. Ki képviselte a brigád társaságában a finom szellemet?
3. Kire esett a fa?
4. Milyen fát vágtak ki?
5. Mivé varázsolta Maminti őket?
6. „Hogy fejszével kell elkezdeni, a fűrésszel folytatni vagy fordítva? Merről kell odaállni, hova dől a fa, merre kell
mellőle szaladni?” – mi történik itt?
7. Milyen volt Maminti külsőleg?

1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.
Megoldások: 1. Mikkamakka, 2. Vacskamati,3. Dömdödöm, 4. eukaliptusz, 5. sóbálvánnyá, 6. vitatkoznak, 7. kicsi

Összefoglalás – Ki vagyok én? (drámajáték):
Az óra végén összefoglalásképpen kiegészítjük az 1.
fejezetben megismert szereplőket az új figurákkal, majd
ezt ellenőrizve egy játékot játszunk. Mindenkinek a hátára ragasztunk egy cetlit az egyik szereplő nevével úgy,
hogy a cetli viselője ne tudja, mi van a hátára írva. Szabadon járkálva a térben eldöntendő kérdéseket tehetnek fel
egymásnak, hogy kinyomozzák, kik is ők valójában. A jó
kérdező akár öt válaszból is rájöhet a megoldásra.
A 2. fejezet gyermekillusztrációi:

‘Cat in the Rain’
Lesson Plan

PaedDr. Puskás Andrea, PhD.
J. Selye University
Faculty of Education
Department of Modern Philology

Level: Intermediate to Upper-Intermediate
Time: 45 min.
Age of students: 16+
Aids: markers, pieces of paper, copies of worksheets,
the copy of the text of Ernest Hemingway’s short story
Cat in the Rain, also available at: http://www.english.
heacademy.ac.uk/explore/resources/seminars/activities/
handouts/Hemingway.pdf
Objectives:
• to improve reading comprehension and literary
competence
• to encourage speaking via personal involvement
• to initiate discussions on human relationships
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Házi feladat (kreatív írás és rajz):
Gyűjtsetek mesés elemeket a történetből! Mi az, ami
csak a fantázia világában történhet meg? Hogyan változna meg a történet, ha minden része a mesének „valóságos” lenne?
Az óra elején lerajzolt favágás mellé készítsetek illusztrációt a történet következő mondatára: „Maminti a kicsi
zöld tündért Ló Szerafin kék hátára ültették, úgy vitték
haza diadallal. Máig is ott lakik köztük.“
A következő órára olvassátok el a 3. fejezet szövegét.

• to use vocabulary of adjectives describing emotions
• to motivate students to read English literary texts
Step 1 – Warm-up
Students work in pairs, they are given six key words or
expressions from the text of the short story as well as its
title and they are asked to figure out what the story is going to be about.
The key words are: hotel, umbrella, hotel owner, American wife, Italy
Step 2 – Jigsaw reading
The short story is cut up into six passages and students
work in pairs or groups of threes to rearrange them into
the correct order. Passage 1finishes with the sentence
“Across the square in the doorway of the café a waiter
stood looking out at the empty square.”
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Passage 2 starts with the sentence: “The American wife
stood at the window looking out.” Passage 3 starts with
the sentence “He stood behind his desk in the far end of
the dim room.”
Passage 4 starts with “They went back along the gravel
path and passed in the door.”
Passage 5 starts with “Wonder where it went to, he said,
resting his eyes from reading.”
Passage 6, the last passage of the text, starts with “Oh,
shut up and get something to read, George said.”
Step 3 – Reading Comprehension:
Students are asked to read the following sentences and
decide whether they are true or false.
1. The two Americans stayed in an Italian hotel.
2. The woman asked the chef to bring her some
dinner.
3. Their room was on the third floor.
4. The hotel owner was a young and short man.
5. The husband did not leave the hotel room.
6. The maid brought the cat to the American woman.
7. The hotel owner sent an umbrella to the woman.
8. The cat was found by the hotel owner.
Key: 1 T, 2 F, 3 F, 4 F, 5 T, 6 T, 7 T, 8 T
Step 4 – Multiple-choice questions:
Students work in pairs. They are asked to choose the
best ending for the following sentence halves. Sometimes
they can choose more than one answer.
1.)The husband and the wife went to Italy
a) to repair their marriage
b) on holiday
c) to visit some relatives
2.) The hotel owner and the wife
a) didn’t like each other
b) were very good friends
c) liked each other
3.) George, the husband was reading a book
a) because he didn’t want to pay attention to the wife
b) because he wanted to cover his face and feelings
c) he is bored
4.) ‘Il gatto’ is an Italian word in the text. It means
a) woman
b) cat
c) rain
5.) The woman would like to have a cat
a) because she would like to have a baby
b) she is bored
c) she would like to love somebody
Step 5 – Choosing adjectives
Students work in pairs and select adjectives describing
inner qualities to describe three characters from the short
story.
Instructions:
Choose words from the box to describe the American
woman, the husband and the hotel owner. You can use one
adjective more than once.
melancholic
unhappy
protective
hopeless

childish
helpless
kind		
hopeful

brave
insecure
rude
careless

calm
bored
polite
shy

old
wise
patient
understanding

Step 6 – Discussion questions:
Students work in pairs and are asked to discuss the
following questions, after this pair work can be followed
by class discussion.
How would you describe the relationship of the wife
and the husband?
Is the cat found at the end of the story the same as the
cat seen by the wife from the window at the beginning of
the story?
What does the wife want to change in her life and why?
In what ways are the wife and the cat alike?
Step 7 – Role play
Students are divided into pairs and are asked to act out
two short scenes. In Scene 1 Student A takes the role of
the wife and Student B the role of a therapist. Then they
are asked to change roles and perform Scene 2, where
Student A becomes the therapist and Student B the
husband. They are asked to act out an appointment at the
therapist.
Role cards:
Scene 1:
Student A: You are the American wife and you have
decided to talk about your marriage problems to a
therapist. Tell him/her all the things you are not satisfied
with and ask him/her for advice about how you could
change these things.
Student B: You are a therapist and you deal with
marriage problems. You have a patient, an American
wife, who has turned to you for advice. Ask her as many
questions as you can about her life.
Scene 2:
Student A: You are a therapist and you deal with
marriage problems. You have a patient, an American
husband, who has tuned to you for advice. Ask him as
many questions as you can about his life.
Student B: You are the American husband and you
have decided to talk about your marriage problems to a
therapist. Tell him/her all the things you are not satisfied
with and ask him/her for advice about how you could
change these things.
Step 8 – Setting homework
Students are asked to write a short essay (100-120
words). They can choose from the following tasks:
Before Going to Italy. Write a short essay about what
happened with the American couple before they went to
Italy.
What Happened Next? Write a short essay about how
the story of the American wife and husband continued
after the cat was found.
The Wife and the Husband. Write a short essay about
how you evaluate the feelings and behaviour of the American woman and man.
Notes to the teacher:
Ernest Hemingway is one of the greatest authors of
American literature, primarily known as a novelist as
well as a short story writer. His style is unique because
of his minimalism, his short sentences are very clear,
concentrated, however, the meaning in the background
is more complex. His style is very disciplined and from
a linguistic point of view, easy to understand, which is
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a useful feature to be exploited in the EFL classroom.
The advantages of using a literary text in the language
class have been discussed many times. The above lesson
plan is another practical example of the benefits of
using literature for both teaching a foreign language and
presenting cultural, literary and aesthetic values.
Cat in the Rain is one of the most frequently discussed
short stories of Hemingway. Just like almost all of his short
stories, it is very easy to read; therefore the careless reader
often misses the deeper meanings. The main characters
are an American married couple, who stay in a hotel in
Italy, though the reason of their stay remains unrevealed
during the story. It can be suspected that they have serious
problems with their marriage, the most striking one is
their inability or failure to communicate with each other.

The wife notices a cat from the window and decides to
rescue the cat from the rain. The cat is lonely, vulnerable,
unfortunate and afraid, just like her. The woman is staring
out of the window as if she was waiting for some hope or
change, which actually she recognizes, when she notices
some light at the end of the story. The husband, George,
is reading during the whole story, he does not leave the
room and does not even stand up to help the wife. Though
he offers help, he does not stop reading and does not move.
The primary goal of the above lesson plan is to improve
reading comprehension, in addition, it practices adjectives
describing feelings and inner characteristic features and
finally gives the chance to students to practice them orally,
in a role play, and eventually as for homework in a written
form.

Fekete Irén, elnök, SZMPSZ KoTV

Az érték és élmény jegyében

Az SZMPSZ Komáromi Területi Választmányának tevékenysége
Jó ötletnek tartom és megköszönöm, hogy a Katedra folyóirat helyet kíván
adni a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége területi választmányainak,
hogy munkásságukat szélesebb körben is bemutathassák. Hiszen minden
megismerés gazdagodással, tapasztalatokkal és élményszerzéssel jár. Merítsünk tehát ötleteket egymástól, hogy magunk is ötletesebbek lehessünk, ezzel
is szolgálva a felvidéki pedagógusközösség eredményesebb munkáját.
„Én nem hiszek a körülmények hatalmában. Hiszem viszont, hogy ebben a világban csak azok boldogulnak, akik megkeresik a megfelelő körülményeket, és ha nem találják, megteremtik azokat.”
(George Bernard Shaw)
A Komáromi Területi Választmány
országos viszonylatban az egyik legnagyobb alszervezete az SZMPSZ-nek,
620 regisztrált tagot tart nyilván. A vezetőség tagjai: Fekete Irén (elnök), Vörös Mária, Andruskó Imre, Csintalan
Zsuzsanna (alelnökök), Trenčík Katalin (pénztáros), Kolek Margit (titkár),
Kurucz Jolán, Kocskovics Gabriella,
Ölveczky Árpád, az ellenőrző bizottság tagjai.
Összesen 32 alapszervezetünk van,
ebből 22 szervezetünk alapiskolában,
6 szakközépiskolában, ill. gimnáziumban, továbbá 1 alapszervezetünk működik a művészeti iskolában, 1 a speciális alapiskolában, és ide soroljuk
az óvónők szekcióját is, akik 74 tagot
számlálnak.
Területi választmányunk aktív, sokrétű tevékenységet folytat. A legnagyobb szakmai rendezvényünk a Komáromi Pedagógiai Napok, amelyre
minden év februárjában kerül sor, és
melyet már 18. alkalommal szerveztünk meg. Három éve egy bizonyos
témakör köré sűrítjük az előadásokat
és gyakorlati foglalkozásokat: az első
évben a nevelés, a másodikban a kre30

ativitás, a harmadikban pedig a motiváció volt a központi téma. Mindent
e témák köré gyűjtöttünk, csoportosítottunk, legyen az fogalmazás, nyelvhasználat, vizuális nevelés, irodalmi
vagy zenei ismeretek, fejlesztő játékok,
mozgásos szabadidős foglalkozások,
néptánc, illetve sok más egyéb témakör. Mindig azt a célt követjük, hogy
az óvodáktól kezdve az alapiskolákon,
gimnáziumon, szakközépiskolákon
keresztül egészen az egyetemig mindenki találhasson olyan előadást, illetve gyakorlati képzést, mely segíti
a munkájában, megerősíti elveiben,
illetve utat mutat tanácstalanságában.
A résztvevőknek igyekszünk azzal is
kedvébe járni, hogy népszerű, ismert
és elismert személyiségeket hívunk
meg az előadói pulpitusra. Az utóbbi
években előadóink között tudhattuk
Ranschburg Jenő gyermekpszichológust, írót, Vekerdy Tamás gyermekpszichológust, a Waldorf-iskola szakértőjét, Zacher Gábor toxikológust, de
a művészet sem kerül a háttérbe, hisz
énekelt nekünk Vadkerti Imre, volt
tanítványunk, vendégünk volt Pápai
Erika, Jászai-díjas előadóművész, aki

Alessandro Barrico A selyem című
művét adta elő hálás közönségének
nagy művészi átéléssel.
Büszkék vagyunk a „ JÓMEGY“
nevű néptánccsoportunkra is, hisz
tagjai mindnyájan pedagógusok. A
csapat Komáromban a nyári egyetemen alakult meg azután, hogy tavaly a
zene, a rajz, a dráma mellett a néptánc
is felkerült a Komáromi Pedagógiai
Napok művészeti foglalkozásai közé.
A pedagógiai napok résztvevőinek
magas száma (több mint ezer pedagógus) is azt bizonyítja, hogy érdemes
nagy odafigyeléssel szervezni, hisz pedagógusaink érzelmileg és szakmailag
feltöltődve, kellemes élményekkel gazdagodva mondtak búcsút egymásnak
valamennyi rendezvény végén.
Márciusban, a forradalom és szabadságharc ünnepnapján megkoszorúzzuk Klapka György komáromi
szobrát, a pedagógusnap alkalmából
pedig színházlátogatásra invitáljuk
tagjainkat. Az elmúlt években Budapesten, a Vígszínházban egy autóbusznyi kollégával együtt tekintettük meg
a Hegedűs a háztetőn és a Rómeó és
Júlia című előadásokat.
Választmányunkból évente többen
részt veszünk a Szlovákiai Magyar
Pedagógusok Országos Találkozóján
Rozsnyón. Büszkék vagyunk azokra
a kollégáinkra, akik itt kitüntetésben
részesültek. A Comenius Pedagógiai
Intézettel karöltve immár 4. éve került
sor az intézményvezetők két napos
szakmai találkozójára. Ezek a találkozók ugyancsak népszerűséget élveznek, mivel lehetőség nyílik a színvonalas előadásokon kívül a vezetők
tapasztalatcseréjére.
A nyári hónapok általában a tehetséggondozás jegyében telnek el. Társszervezői, illetve lebonyolítói vagyunk
a régiónkban zajló, az SZMPSZ által
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koordinált tanulmányi versenyeknek,
így a Jókai és kora irodalmi, műveltségi vetélkedőnek, a Kaszás Attila
Versmondó Fesztiválnak, a Jókai Mór
Vers- és Prózamondó Tábornak, valamint a Harmos Károly Képzőművészeti Alkotótábornak.
Régiónkban zajlik az SZMPSZ legnagyobb szakmai rendezvénye, a Jókai
Mór Nyári Egyetem is, amely 2013ban XXII. alkalommal került megrendezésre. Itt az egész Kárpát-medence
magyar pedagógusai adnak egymásnak találkozót, hogy lelkiekben feltöltődjenek, hogy anyanyelvünk, hagyományaink, kultúránk közös talaján,
európaiságunk biztos tudatában erőt
és hitet gyűjtsünk a mindennapok
embert építő munkájában. A Jókai
Mór Nyári Egyetem rendkívül népszerű a kollégák körében.
A Nyári Egyetem szervezőbizottsága évente a társadalmi és szakmai
élet legtekintélyesebb személyiségeit

SZMPSZ

hívja el városunkba, hogy az élmény
bizonyosan értékké is váljon. Mi, helyi szervezők, igyekszünk megfelelő
körülményeket teremteni az SZMPSZ
legnagyobb szakmai rendezvénye
résztvevőinek számára.
A legutóbbi években Jókai Anna, a
kortárs magyar irodalom nagyasszonya, Nanszákné Cserfalvi Ilona professzorasszony, Szabó István, a Duna
melléki Református Egyházkerület
püspöke, illetve Szvorák Katalin előadóművész volt a Szlovákiai Magyar
Pedagógusok Szövetsége nyári egyetemeinek vendége.
Azt is elmondhatjuk, hogy a tanulni vágyó kollégáink a nyári hónapokban szinte minden határon túl
rendezett nyári egyetemnek aktív
résztvevői voltak. Elutaztunk Újvidékre, a Szabadkai Nyári Akadémiára,
a Bolyai Nyári Akadémiára, de jelen
voltunk a magyarországi képzéseken
is. Rendszeres résztvevői voltak tagja-

ink az elmúlt években a rimaszombati
és kassai II. Rákóczi Ferenc Pedagógiai Szabadegyetemeknek, de a Rimaszombatban megvalósult nyári egyetemeknek is.
A Komáromi TV tagjai állandó
résztvevői az SZMPSZ országos rendezvényeinek, konferenciáinak, legyenek azok az ország bármely részén,
illetve a határokon túl.
Az őszi hónapokban szakmai találkozókon, konferenciákon veszünk
részt. Óvónőink minden évben képviselik választmányunkat Galántán,
az Országos Óvodapedagógiai Konferencián, több kollégánk pedig a nagysikerű tanári konferenciákon van jelen.
Rendkívül jó visszhangra talált
az a kezdeményezésünk, hogy tanulmányutakat szervezünk tagjaink
részére a környező országok magyar lakta régióiba, hogy megismerkedjünk az ottani iskolarendszerrel,
a nemzetiségi iskolák mindennapjaival, eredményeivel, örömeivel, gondjaival, bajaival.
Ezen elgondolás mentén jutottak
el pedagógusaink két évvel ezelőtt
Kárpátaljára, tavaly Horvátországba,
az idén szeptember végén pedig Vajdaságba. Ez a határokon is átnyúló
rendezvény az együttműködés és az
összefogás legszebb példája.
Területi Választmányunkban az év
utolsó hónapja a visszatekintésé és az
értékelésé. Az alapszervezetek elnökei
apró figyelmességben részesülnek, jó
hangulatban nyugtázzuk, hogy érdemes az SZMPSZ által szervezett rendezvényeken részt venni.
A pedagógus-továbbképzési programjaink, közösségi rendezvényeink
és diákprogramjaink nem valósulhattak volna meg pályázati források nélkül. Tehát rendszeresen pályázunk,
emellett mindig számíthatunk Komárom Város Önkormányzatára, amit erről a helyről is szeretnék megköszönni.
Ezenkívül szóljon a köszönet az intézményvezetőknek és az alapszervezetek
elnökeinek is, hiszen nélkülük tevékenységünk elveszítené lényegét.
A sok öröm közé üröm is vegyült,
hisz a közelmúltban három olyan
pedagóguskollégát, aktív SZPMPSZtagunkat veszítettünk el, akik lelkiismeretesen, becsülettel végezték munkájukat nemcsak az iskoláikban, de
a közéletben is aktív tevékenységet
fejtettek ki. Örökké őrizzük Nagy Lívia, Oláh Imre és Oláh György pedagógusaink emlékét.
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Az Iskolaügyi Tárca
további tankönyveket vásárol
Dušan Čaplovič miniszter kijelentette, hogy az Iskolaügyi Tárca újabb lépéseket tesz a tankönyvek hiányának
kiküszöbölése érdekében. Az Oktatásügyi Minisztérium
az idei tanév folyamán már másodízben kínál lehetőséget
tankönyvek vásárlására. Január folyamán közel 670 000
példányban tizenegy kiadó 78-féle könyve és munkafüzete lesz megvásárolható az alapiskolák alsó és felső
tagozata, valamint a középiskolák számára. Az újrarendelés igénye a szeptemberben felmért taneszközhiányt
kívánja pótolni. A minisztérium fontosnak tartja, hogy a
vakok és gyengén látók számára is megfelelő minőségű
tankönyveket biztosítson, így a közeljövőben öt reformtankönyv megjelentetését tervezi nyomtatott és elektronikus formátumban egyaránt. Az idei tanévben is lehetőséget kínál a minisztérium, hogy az iskolák egyenesen
a kiadótól rendeljék meg a kívánt taneszközöket. Ez a
lehetőség jelentős anyagi megtakarításokat jelenthet az
iskoláknak.

Az Oktatásügyi Minisztérium
28 Braille-írásban megjelent
tankönyvet forgalmaz
A Szlovák Köztársaság Oktatásügyi Minisztériuma
2011-től 28-féle Braille-írásban megjelent tankönyvet
biztosított be a látássérült alapiskolások számára. Az alsó
tagozat valamennyi évfolyama rendelkezik szlovák nyelvi és honvédelmi tankönyvvel, ezenkívül a másodikosok
számára olvasókönyvet, matematika- és természetrajzkönyvet adtak ki, a felső tagozatosok irodalomkönyvvel
rendelkeznek, valamint az 5-8. évfolyam számára geográfiakönyveket bocsátottak rendelkezésre. Az ötödikes
és hatodikos tanulók ezeken kívül szlovák nyelv és irodalom, történelem, polgári nevelés és zenei nevelés tankönyveket kaptak.
A minisztérium további tankönyvek kiadását szorgalmazza. A most megkötött szerződés értelmében 16-féle
új Braille-írásban megjelenő tankönyv kerül hamarosan
forgalmazásba. Ezek a természettudományi tárgyak lefedettségét kívánják kitölteni: a 3-8. évfolyam számára
matematikakönyvet, a 6. évfolyam számára fizika- és kémiakönyvet, az 5. osztályosoknak pedig biológiakönyvet
adnak ki. A gimnáziumok első és második évfolyamának
gyengén látói számára matematikakönyvet biztosítanak.
Fontos előrelépés, hogy számos tankönyv – pl. szlovák
irodalom, geográfia – elektronikus változata is megjelent.
A már említett tankönyvek beszerzésén kívül az Oktatásügyi Minisztérium tárgyalásokat folytat a hagyományos
tankönyvek Braille-írásban történő kiadásáról is.
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Közel négymillió euró
a középiskolások
szociális ösztöndíjára
Az elmúlt iskolaévben az Oktatási Minisztérium közel 4
millió euróval támogatta a szociálisan hátrányos helyzetű
középiskolások tanulmányait. Az anyagi támogatás nagyság a tanulmányi eredmény függvényében dőlt el.
A 2012/ 2013-as tanév folyamán összesen 113 210 stipendium került kifizetésre, ami havi átlagban mérten 34,
43 eurónyi összeget jelentett egy főre.
A legtöbb támogatást az Eperjesi kerület diákjai kapták, szám szerint 34 178 ösztöndíjat osztottak szét, közel
1,2 millió euró értékben. Őket követte a Kassai kerület,
amely 26 224 diákot támogatott 902 ezer euró értékben.
A harmadik helyen álló Besztercebányai kerületben 20 042
diák között 662 ezer eurót osztottak szét. A legkevesebb
támogatás a Pozsonyi kerület igényelte, ahol mindössze
1129 tanul számára juttattak szociális ösztöndíjat, összesen
41 400 eurónyi összegben. A Trencséni kerületben 3571 tanult támogattak összesen 126 000 euróval, a Nagyszombati
kerületben 6115 diák között osztottak szét 206 729 eurót, a
Zsolnai kerületben 10 780 tanuló részesült stipendiumban,
összesen 376 983 euró értékben, a Nyitrai kerületben pedig
11 171 tanuló összesen 381 281 eurót kapott.
Az előző iskolaévhez viszonyítva a támogatások szám
2729-cel növekedtek, ami összviszonylatban 251 000 eurót
jelent. A támogatás magasságát az aktuális létminimum
értékéből számolják ki, ami a mostani iskolaévben 45,21
euró, 31,65 euró vagy 22,61 euró, figyelembe véve a jogszabály által meghatározott feltételeket.
Nem részesülhet szociális ösztöndíjban az a tanuló, akit
feltételesen kizártak az iskolából. A juttatásra azok a diákok jogosultak, akiknek családjai szociális segélyből élnek,
vagy az elmúlt évi jövedelmük egytizenkettede nem haladja meg az aktuális létminimum nagyságát. A stipendium
odaítéléséről és a kifizetés időpontjáról az iskola igazgatója
dönt. Indokolt esetben kérhetik a szülők, hogy az állam
egyenesen nekik juttassa a támogatást.
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Újraindul az
Učiteľské noviny

Dušan Čaplovič kitüntette
a szlovák sport
kimagasló egyéniségeit
2013 októberében tizenöt kiváló sportoló kapott kitüntetést, melyet Dušan
Čaplovič miniszter nyújtott át.
Kiemelkedő sporteredményeiért és a jelentős nemzetközi sporteseményeken
való teljesítményéért Vladimir Černušák-emlékérmet kapott Petes Sagan kerékpáros, Lucia Klocova atlétanő, Ivan Jakeš motorkerékpáros, Igor Kočiš
testépítő és Ján Riapoš paraolimpikon asztaliteniszező.
A Szlovák Köztársaság sikeres és eredményes képviseletéért vehette át
a minisztérium emlékplakettjét Ivan Báthory sífutó, Jozef Gönci sportlövő,
Martina Moravcová és Margita Prokeinová úszónők, valamint Marek Mintál
futballista.
A sport területén kifejtett munkásságáért elismerő oklevelet kapott Pavel
Blaho, Ján Filo, Štefan Kopčík, Michal Čapca és Eugen Laczo.

Az iskolák bővítésének programja
Több település is helyproblémával küzd az iskolájukban – az épületek kapacitása nem képes befogadni az iskolát látogató gyermekeket, ezért bizonyos települések kétműszakos oktatásban kénytelenek megoldani a tanítást. Az Oktatásügyi Minisztérium azon van, hogy támogassa az új tantermek építését. 2013
október végén Jarovnicén nyolc új termet adott át a minisztérium. Az ünnepi
átadás alkalmából az Oktatásügyi Minisztérium államtitkára, Štefan Chudoba
felhívta a figyelmet a modulált oktatás nehézségeire, és ismertette a minisztérium álláspontját a témában. Az új osztályok kialakításával elkerülhetővé válik
a kétműszakos tanítás, azonban az étkeztetés problémája nem oldódik meg –
sürgető szükség van a gyermekek életkori sajátosságainak megfelelő étkezde
kialakítására is. Egyelőre több helyen bagettek osztásával hidalják át a megfelelő
étkezés bebiztosításának hiányát, azonban hosszú távon tarthatatlan ez a helyzet. A jarovnicei példát újabbak követik: Podhorany, Krížová Ves, Kecerovce
és más teleüléseken is sikerült megoldani a kétműszakos oktatás felszámolását.
A harmadik szektor tevékenységének köszönhetően jelenleg 120 kulturális
munkatárs dolgozik az épülethiány megoldásán. A közeljövőben ez a szám várhatóan 200-ra emelkedik, a 2014-es évben pedig eléri a háromszázat is. Ennek
köszönhetően bizonyára nagy léptékű változásoknak nézhetünk elébe. A kulturális munkatársak finanszírozása az Európai Szociáis Alapból valósul meg.

Az Oktatásügyi Minisztérium közel két éves kihagyás után újraindítja a kéthetente megjelenő Učiteľské
noviny elnevezésű folyóiratot. Az Európai Szociális Alap által támogatott
újság célja a legfrissebb információk
közzététele, a tapasztalatcsere biztosítása, az egyes javaslatok és észrevételek nyilvánosságra hozatala.
A lap 24 100 példányban, 32 oldalon jelenik majd meg, melynek Iskolaügy - szakmailag címmel egy 16
oldalas melléklet is a részét képezi. A
folyóirat pdf-formátumban is megtekinthető a nemzeti projekt oldalán.

Az OECD
ajánlása az
iskolaüggyel
kapcsolatban
Az OECD a 2012-es szlovák gazdasági helyzet értékelésében kitért az
oktatási rendszere elemzésére is.
A szervezet ajánlásai között található a pedagógusbérek fejlesztése,
illetve különböző szerkezeti változások bevezetése, amely az oktatási
struktúra effektivitását növelhetné.
Az OECD javaslatai között találjuk
továbbá az osztályok kapacitásának
növelését, valamint a pedagógusok
bérének teljesítményfüggő részének
bevezetését. Nagy hangsúlyt fektetnek a szociálisan hátrányos helyzetű
tanulók felkarolására, elsősorban a
roma gyermekek támogatására, specifikus oktatási modellek kidolgozására.
A színvonalas oktatás eléréséhez fontos feladatnak tartják a
szakmai képzések elmélyítését.
Az Oktatásügyi Minisztérium folyamatosan foglalkozik az OECD
ajánlásával. Már eddig is sok területen új koncepciót dolgoztak ki (pl. a
nyolcéves gimnáziumok és az alapiskolák egyenértékűsítése, az iskolai
hálózat optimizálása stb.) A pedagógusok bére 2013. január 1-jétől 5%kal emelkedett.
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VIII. Felvidéki Tudományos
Diákköri Konferencia

Megkezdődött
a III. Legere Irodalmi Verseny a KETK-en

2013. szeptember 27–28-án a nyitrai Közép-európai Tanulmányok Kara adott otthont a Felvidéki Tudományos Diákköri Konferenciának (FTDK). Az immár nyolcéves múltra visszatekintő, rangos eseményt
idén a Nemzeti Tehetség Program, a Sapientia Hungariae Alapítvány, az Országos Tudományos Diákköri
Tanács, valamint a Jedlik Ányos Polgári Társulás támogatásával a Diákhálózat, a TDK Határok nélkül és
a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kara rendezte meg.
Az FTDK a szlovákiai és csehországi egyetemeken
tanuló felvidéki magyar diákság tudományos fóruma.
A kétnapos szakmai tanácskozáson – amely egyben
verseny is volt – hét szekcióban 32 TDK-dolgozatot
mutattak be a hallgatók. A konferenciát Kontra Miklós, a Szegedi Tudományegyetem nyelvész profes�szora nyitotta meg Magyar kétnyelvűség – áldás vagy
átok? című plenáris előadásával. A szekcióülések után
a TDK-ról diák-tanár kerekasztal-megbeszélésre került sor, melyet Weiszburg Tamás, az OTDT általános
alelnöke vezetett. A rendezvény résztvevői megtekinthették a Fórum Kisebbségkutató Intézet Nyelvében él
a národnostná menšina – kiállítás a (cseh)szlovákiai
magyar kétnyelvűségről című vándorkiállítását is. A
konferencia második napján a magyarországi XXXI.
Országos Tudományos Diákköri Konferencia díjazottjai tartottak bemutató előadásokat. A szakmai tanácskozást Weiszburg Tamás Ásványok szokatlan szerepben – környezeti ásványtan című plenáris előadása
zárta.
A kétnapos rendezvény a díjkiosztással és a szakmai értékeléssel fejeződött be. Bauer Edit, európai
parlamenti képviselő és Gál József, a Microcomp
kft. vezérigazgatója jóvoltából két diák különdíjban
is részesült. Az informatikai vállalat egy táblagéppel
jutalmazta Domonkos Máriát, a Műszaki- és természettudományi szekció versenyzőjét, Sakáč Roland, a
Történelemtudományi szekció díjazottja pedig brüs�szeli utat nyert. Az egyes szekciók legszínvonalasabb
dolgozatai ösztöndíjban részelültek. Az FTDK fődíját a Közgazdaságtudományi szekció szerzőpárosa
Baráth Kinga és Madarász Ágnes, valamint Václav
Kristína, a Műszaki- és természettudományi szekció
versenyzője nyerte.

Az idei tanévben már október folyamán elkezdődött a hagyományosnak mondható, három fordulóból álló Legere Irodalmi Verseny a Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet, az Arany A. László Polgári Társulás és a Közép-európai
Tanulmányok Kara szervezésében. A középiskolásoknak rendezett vetélkedő témája ezúttal a szlovákiai magyar irodalom
szövegvilága. A témaválasztás az előző évek gyakorlatától
eltérően nem kapcsolódik semmilyen évfordulóhoz, hanem
a versenyzők és felkészítő tanárok körében végzett kérdőíves
felmérés eredményeire reagált. Az idei rendezvény azonban
nemcsak az első forduló időpontjának előrehozásában és a
témaválasztás motivációjában tért el az eddigi gyakorlattól,
hanem a jelentkezési kritériumok is megváltoztak, mivel a
rendezvény befogadóképességéhez képesti nagy érdeklődés
miatt kénytelenek voltunk korlátozni a jelentkezők számát.
Az idei Legerere minden felkészítő pedagógus csupán egy
csapattal nevezhetett be, így október 18-án 22 csapat, vagyis
66 diák és kísérőjük érkezett a nyitrai egyetemre.
Az első találkozót megelőző hónapban Nagykapostól Pozsonyig, szerte az országban divatossá vált Grendel Lajos
Nálunk, New Hontban című regényének az olvasása, hiszen
ezt a szöveget kapták házi olvasmányul a regisztrált csapatok.
Komzsík Attila dékán úr köszöntőjét követően azonnal számot is adhattak a diákok tudásukról: az olvasás alaposságát, a
szövegértés mélységét és a diákok kreatív interpretációit egy
14 kérdéssorból álló didaktikus teszt segítségével mértük fel,
amelyet N. Tóth Anikó és Petres Csizmadia Gabriella állítottak össze. A diákok megmérettetésével párhuzamosan a kísérő
tanárok irodalompedagógiai műhelymunkán vehettek részt
Fűzfa Balázs vezetésével, aki az élményszerű irodalomoktatás stratégiáit vázolta a résztvevők számára. A délelőtt másik
felében tanári előadás várt a hallgatóságra: Németh Zoltán A
szlovákiai magyar irodalom és a posztmodern fordulat címmel
frappáns kedvcsinálót tartott a témakörben kevésbé járatosak
számára is. Az előadást a tesztlap megoldásainak közös
megbeszélése követte, majd Bárczi Zsófia dékánhelyettes as�szony zárta le a rendezvényt. Máris megkezdődtek a második
forduló előkészítésének munkálatai, amelyre november 19én kerül majd sor.
A rendezvény szervezői köszönetüket fejezik ki minden
hallgatónak, aki munkájával segítette a verseny zökkenőmentes lebonyolítását.
(Forrás: http://www.fss.ukf.sk/hu/magazin/)
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Koszorúzás
a Selye János Gimnáziumban

Tanévnyitó
a Selye János
Gimnáziumban
Az ünnepélyes tanévnyitó első perceiben az újonnan érkezett diákokhoz szóltunk. Ebben a tanévben is öt
új osztálynyi tanuló kezdi meg nálunk gimnáziumi tanulmányait. Köszöntöttük 123 új elsősünket és 21 kis
primosunkat a Selye János Gimnáziumban. Az elhangzott európai uniós
és szlovák himnusz után a magyarság
nemzeti imáját, Kölcsey Ferenc Himnuszát szavalta el gimnáziumunk volt
diákja, Ölvecky András, aki szabadfoglalkozású előadóművészként iskolánk
színjátszó csoportjának, a GIMISZ-nek
rendezőasszisztense és zenei vezetője.
A 2013/14-es tanév ünnepélyes megnyitóján sok tisztelettel és szeretettel
fogadtuk vendégeinket: Dr. Bastrnák
Tibor urat, régiónk parlamenti képviselőjét, Fehér Csaba urat, Nyitra megye
képviselőjét; az iskolánk mellett működő Király Püspök Alapítvány kuratóriumának elnökét, Dr. Ipóth Barnabást,
iskolánk nyugalmazott igazgatóját és a
Szülői Munkaközösség elnökét, Patus
Sándor mérnök urat. Dr. Bastrnák Tibor képviselő úr köszöntőjét Andruskó
Imre igazgató úr tanévnyitó beszéde
követte, majd Kanozsay Katalin tanárnő átadta a tavalyi eTwinning-projekt
országos 1. helyezettjeinek jutalmul
járó táblagépeket.
A több mint 500 diák közt biztosan akadtak páran, akik nehéz szívvel,
vonakodva, keserű szájízzel érkeztek
a tanévnyitóra. Nekik szerettük volna megédesíteni a délelőttöt. Három
nagyon finom torta kereste gazdáját.
Minden családban a legkisebb kapja a
legjobb falatokat – ezért gondos, szerető családként az egyik tortát önként
felajánlottuk primosainknak. Mivel az
életben mindenhez egy kis szerencse is
szükségeltetik, a másik két tortát kisorsoltuk.
Spátay Adriana,
a Selye János Gimnázium tanárnője

Már hagyománnyá vált, hogy minden évben
gimnáziumunk elsős és kisprimos diákjai jelenlétében megkoszorúzzuk Selye János-emléktábláját. 2013. szeptember 2-án bensőséges kereteken belül először Elek József történelemtanár
méltatta Selye János életét és munkásságát, aki
gimnáziumi tanulmányait itt, a bencés gimnáziumban végezte, 1924-ben itt érettségizett. Diákjaink megtudták, hogy nevétől elválaszthatatlan
a stressz fogalma, amelyet hosszas és kiterjedt
kutatómunka során ő ismert fel és határozott
meg. Soknyelvűsége, két kézzel rajzolni tudása,
nagy műveltsége, színes egyénisége szuggesztív hatású előadóként tette ismertté. Gimnáziumunk 1995-ben vette fel Selye János nevét,
fontosnak tartjuk, hogy leendő elsőseink megismerkedhessen iskolánk elődjeivel, és a múlt
hagyományait tiszteletben tartsák.
Az emlékezés koszorúját a Csemadok helyi szervezetének volt elnöke, Keszegh István és a jelenlegi
elnök, Stubendek László, gimnáziumunk igazgatója, Andruskó Imre és Elek József helyezte el.
PaedDr. Králik Zsuzsanna

Holokauszt Emléknap a Selye János Gimnáziumban
„Mit használ neked egy ezüst pohár, ha könnyel van tele?”
1941 és 1945 között több, mint 400 ezer, a mai országterületről 200 ezer magyar zsidó
esett áldozatul a munkaszolgálatnak, a deportálásoknak, a magyar hatóságok brutalitásának, a halálmeneteknek, az auschwitzi gázosításoknak, a tömegkivégzéseknek, a
koncentrációs táborok szörnyű körülményeinek. 2003-tól az alap- és középiskolások
is megemlékeznek a Holokauszt és Rasszista Erőszak Áldozatainak Napjáról. Ehhez a
mozgalomhoz csatlakozott a Selye János Gimnázium is, és évről évre nagy odafigyeléssel tervezi meg a megemlékezés programját.
2013. szeptember 18-án a gimnázium aulájában gyűltek össze a 2. évfolyam diákjai,
hogy közösen emlékezzenek meg az áldozatokról. A több mint háromórás előadás célja nemcsak a megemlékezés, hanem a múlt teljesebb megértése, az empátia felkeltése,
s annak felismerése volt, hogy a Holokauszt az egész emberiség számára hatalmas veszteséget jelentett. A megemlékezés hozzájárult ahhoz, hogy megakadályozzunk bármiféle népirtást, akárhol is történjen az a világban. Diákjainkkal először a komáromi zsidó
temetőbe mentünk. Előadásomban igyekeztem képet adni a zsidóság temetkezési szokásairól, összehasonlítva azt más vallások szokásaival. Majd megnéztük a zsidó sírokat,
neveket és a sírfeliratokat, jelképeket a sírköveken. Ezek után elsétáltunk a zsinagógába,
ahol betekintést kaptak a diákok a komáromi hitközség életébe. Visszatérve az iskolába
egy rövid ismeretterjesztő filmet (A Holokauszt szemei) néztek meg, illetve Elek József
történelemtanárral beszélgettek a témáról. Ez a nap hangsúlyozta „az emlékezés és a
tanítás kötelességét”, hogy a jövő nemzedékei megismerjék a hatmillió, igen nagy többségében zsidó áldozatot követelő náci tömeggyilkosságok történetét.
A komáromi Selye János Gimnáziumban támogatjuk a Holokauszt Emléknap
évenkénti megrendezését. Ezek az emléknapok az egész iskolai közösség számára alkalmat teremtenek egy tartalmas oktatási-nevelési élményt nyújtó együttlétre. Miközben
a diákok a Holokausztról és más népirtásról tanulnak, rá kell ébredniük, hogy ilyen –
emberek által elkövetett bűntettek – újra előfordulhatnak, és ez nemcsak a zsidókkal,
hanem másokkal is megtörténhet.
PaedDr. Králik Zsuzsanna, főszervező
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Gyümölcskóstolgató Kassán
Szeptember a szőlőszüret és a gyümölcsszedés ideje. A kertekben, a piacokon
szinte integetnek felénk az ellenállhatatlan, az évszakra jellemző ínyencségek.
A gyerekek nagy része a szünetekben mégis édességgel, chipsszel tömi magát.
Talán nem elég jól reklámozzuk az egészséges táplálkozást?!
A kassai Márai-iskolában egy reggel arra lettünk figyelmesek, hogy a szülők
ládaszámra hordják be a rengeteg gyümölcsöt, melyekből délután a napközis pedagógusok látványos svédasztalokat készítettek. Sorakoztak az almától, körtétől,
szilvától, őszibaracktól rogyadozó gyümölcskosarak, a szederrel, görög-és sárgadinnyével megrakott tálak. Szerintem sokan a zsidócseresznyével is csak most
találkoztunk. Természetesen nem maradhatott ki az illatos szőlő és a dió sem.
A gyerekek a nevelő néniknek stílusosan színes pólókat festettek az évszak
terméseivel, ami még emelte az esemény hangulatát. Minden osztály egymással
versengve gyümölcsös népdalokat énekelt, majd nekivetették magukat a svédasztalos kompozíciónak. Soha nem láttam még gyereket így gyümölcsöt falni.
Lehet, hogy a tálalás is számít?
Tóth Mónika

Újra
a közlekedési
suliban
Agyonmotorizált világunkban a
biciklizés egyre nagyobb teret hódít.
A városi forgalomban sajnos nem
mindenki közlekedik biztonságosan,
így a balesetveszély is fokozott. A
közlekedés szabályai a kerékpárosokra is vonatkoznak, megismerésük és
betartásuk kötelességünk és egyben
érdekünk is.
Ennek érdekében a kassai Máraiiskola alsósai szeptember első napjaiban nem az iskolapadokat koptatták,
hanem ismét az Alejova utcai közlekedési suli valóságos forgalmi szituációiban vettek részt.
A rendészek a gyerekekkel először
ismertették a korosztályukra szabott
elméleti szabályokat, bemutatták a
közlekedési táblákat és megbeszélték
a jelentésüket. Majd mindannyian a
bringákkal és rollerekkel birtokukba
vették a közlekedési táblákból, lámpákból, felezővonalakból, gyalogos
átkelőhelyekből kiépített pályát.
A biciklizéssel nemcsak a diákok
közlekedési kultúrája csiszolódik, de
sokat tesznek egészségük védelméért,
állóképességükért. Mellesleg a sport
kikapcsolódásnak sem rossz dolog.
Tehát bringákra fel! Lehet, hogy
mindannyian kevesebb füstöt fogunk
belélegezni?
Tóth Mónika
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Nyelvek Európai Napja interaktívan
Október 21-én a dunaszerdahelyi Magyar Tannyelvű Magán-szakközépiskolában rendhagyó módon szerveztük meg a nyelvek napját. Iskolánk nemcsak az idegenforgalmi és vendéglátó-ipari szakok miatt hangsúlyozza az
idegen nyelvek fontosságát, hanem az oktatás egészét figyelve is elsőrendűnek tartja azt. Az ünnepélyes megnyitó után a diákok négy nyelven (magyar,
szlovák, angol, német) köszöntötték a résztvevőket. A megnyitót követően
többnyelvű prezentációt tekintettünk meg, amely fokozott figyelmet intézett
anyanyelvünk és az államnyelv mellett az idegen nyelvek iránt is. A diákok egy
csoportja galérialátogatáson vett részt a helyi Kortárs Magyar Galériában. A
szlovák szekció Rudolf Jašek Námestie svätej Alžbety című regény filmesített
változatát tekintette meg, majd annak kvízszerű feldolgozásával foglalkozott.
A német csoport interaktív feladatokat (regény feldolgozása hallgatás után,
képleírások, keresztrejtvény) oldott három részben. A diákok angol csoportja
Anglia egyes történelmi korszakát dolgozta fel prezentáció és kvíz segítségével. A délelőtti foglalkozásokat délben egy színjátszócsoport előadása váltotta
fel. Iskolánk vendége volt a The Bear Educational Theatre, akik Anglia történelméből adtak elő jeleneteket nem hagyományos módon, mégpedig úgy,
hogy előadásukba – Anglia történelme a kezdetektől I. Erzsébet uralkodásáig
– a diákok is aktívan bekapcsolódtak. Összességében elmondható, hogy egy
szakmai sikerekben gazdag, interaktív napot zárhattunk.
PaedDr. Vízkeleti László, PhD.
Magyar Tannyelvű Magán Szakközépiskola, Dunaszerdahely
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Ilyen házról álmodom – alkotói pályázat
Hol szeretnél lakni felnőttként? Nyüzsgő városban, békésebb kis faluban, vagy a természet közelében erdőszéli, vízparti otthonban? Kicsi, kuckós házikót, vagy tágas otthont
képzelsz el magadnak? Hiszel benne, hogy a fantasztikus
filmekben, képregényekben látott épületek vesznek majd
körül, mire felnősz? Mutasd meg, te milyen házat szeretnél!
Rajzolj, fess, vagy ragassz!
A főnyereményt, az Acer Iconia A1 tabletet az összes beérkezett pályamű közül a zsűri által legjobbnak ítélt munka
alkotója kapja.
További nyeremények:
Az I. korcsoportban a zsűri által legjobbnak ítélt alkotás
7 és 10 év közötti alkotójának nyereménye: ajándékcsomag.
A II. korcsoportban a zsűri által legjobbnak ítélt alkotás
11 és 14 év közötti alkotójának nyereménye: ajándékcsomag.
A ludbriko facebook oldalán megszavazott közönség díjas alkotás készítőjének nyereménye: ajándékcsomag.
A szakami zsűri által kiválasztott 3 legjobb kép megjelenik a Fundamenta Lakáskassza Otthonok és megoldások
című magazinjában.
Ki vehet részt a pályázaton?
7-től 14 éves korig bárki, akinek a szülői felügyeleti jogkört gyakorló törvényes képviselője a játékban való részvételhez hozzájárulását adja, regisztrál.
Regisztráció
Regisztrálni 18. életévét betöltő, szülői felügyeleti jogkört
gyakorló törvényes képviselő email címéről és az Ő kifejezett és egyértelmű hozzájárulásával lehet a http://ludbriko.
hu/ilyen-hazrol-almodom-alkotoi-palyazat/ lap alján található regisztrációs felületen.
A pályamű
Készíts egy képet álmaid házáról A/4-es vagy A/3-as méretben!
A kép lehet rajz, festmény vagy kollázs. Dolgozhatsz színes ceruzával, zsírkrétával, filctollal, grafittal, bármilyen
festékkel.

Miután elkészült a pályamű, jobb alsó sarkába írd oda a
nevedet!
Szkenneld be vagy fotózd le az alkotásod! Az értékelés
miatt fontos, hogy az elkészített fénykép nagyméretű legyen. (Javasolt beállítás a fényképezőgépen: 3 M (2048 x
1216))
A regisztráció során használt emailcímről küldj egy
emailt, és mellékeld alkotásod fentiek szerint elkészített
képét! Az emailben írd meg a neved, életkorod, és ha van
kedved, néhány mondatban mesélj is álmaid házáról!
Pályaművedet postán is elküldheted. Cím: 1052 Budapest, Váci utca 19-21. (Figyelem! regisztráció ekkor is szükséges!). Fontos, hogy a postán elküldött pályázaton legyen
feltüntetve az alkotó neve, életkora és a regisztrációnál
megadott e-mailcím. A postán küldött pályázat hátoldalán
ismételten meg kell jelölni a nevet és lakcímet.
A regisztráció nélkül küldött alkotásokat a címzett a feladó nevére visszaküldi, ennek lehetetlensége esetén (pl.:
elégtelen cím) a beküldött alkotások 30 nap után megsemmisítésre kerülnek.
Beküldési határidő
2013. november 30.
A zsűri
A beérkezett pályázatokat elbíráló zsűri tagjai közt
lesz kreatív szakember, illusztrátor, építészmérnök és a
Fundamenta Lakáskassza képviselője.
Közönségszavazás
A ludbriko facebook oldalán 2013. december 9-én déli
12 órától december 13-án déli 12 óráig tartott közönségszavazáson legtöbb szavazatot kapott pályamű alkotója kapja a
közönségdíjat.
(Fontos, hogy nem a szavazókat díjazzuk azért, mert szavaznak, hanem a pályaműveket!)
Eredményhirdetés
A díjazott pályaművek alkotóinak névsora 2013. december 14-én jelenik meg a fent közölt honlapon.
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OTTHON, SZELEKTÍVEN
(pályázati felhívás)
A szelektív hulladékgyűjtés jegyében versenyekre hívjuk az egész családot! A legkisebbek rajzversenyen tehetik próbára ügyességüket, a nagyobbaktól
hűtőmágnesterveket várunk, a tinik pedig oktató célzatú
videofilmet készíthetnek – értékes nyereményekért.
És hogy az egész családot, sőt a lakóközösséget is a szelektív gyűjtésre buzdítsuk, meghirdetjük a „Gyűjtsd jól,
megéri!” versenyt.
Keresse ki mindenki a korához, érdeklődési köréhez
leginkább illő versenyt, és nevezzetek, játsszatok!
Kis házitündér
Te is szívesen segítesz a ház körüli munkákban szüleidnek?
Kidobod az üdítősdobozt?
És azt tudod, hová kell dobni?
Ti hogyan gyűjtitek otthon a szemetet?
Meséld el nekünk rajzban!
Fesd le, rajzold meg zsírkrétával vagy akár színes ceruzával, hogyan gyűjtitek otthon a szemetet,
mit tesztek szüleiddel együtt környezetetek védelme
érdekében!
A legszebb kép készítőit ajándékcsomaggal jutalmazzuk, műveiteket pedig viszontláthatjátok a „Házhoz
menő” Facebook-oldalán és a honlapunkon is (www.
hazhozmeno.hu).
Hűtőmágnes-tervezés
Te is rajongsz a hűtőmágnesekért? Minden nyaralásból
egy-egy újabb darabbal térsz haza?
Szeretnéd, ha lenne egy saját magad tervezte mágnes is a
kollekciódban? Itt a remek alkalom!

Tervezz olyan hűtőmágnest, ami a legjobban emlékezteti
családod többi tagját arra, hogy milyen fontos szelektíven gyűjteni a szemetet! Neked mi juttatná ezt legkön�nyebben az eszedbe? Rajzold le, küldd el nekünk, és mi a
nyertes pályaművet megvalósítjuk!
„SzelekTV” verseny
Forgasd le saját filmedet!
Ne csak netezésre használd az okostelefont! Készíts egy
vidám, ötletes videofilmet, amely felhívja a figyelmet
a szelektív hulladékgyűjtés fontosságára. Mutasd meg,
szerinted miért fontos ez az ügy nemcsak neked, hanem
a környezetednek és a jövő generációinak is.
Határ a csillagos ég, engedd szabadjára a fantáziádat!
Gyűjtsd jól, megéri!
2014 második felében megmozdul a város aprajanagyja. Te és lakóközösséged is
legyetek részesei a nagy szelektív hulladékgyűjtő versenynek!
A pontos részleteket és a versenyszabályzatot később
olvashatod itt. Nézd rendszeresen honlapunkat!
Ötletpályázat
Ön már megkapta az új edényzetet, amiben szelektíven kell gyűjteni a papírt, a PET-palackot és a fémhulladékot?
Esetleg voltak gondjai az elhelyezéssel, de azt ötletesen
megoldotta? Szívesen megosztaná ezt mindenkivel, adna
ötleteket másoknak?
Rajta, most megteheti!
Ötletpályázatot indítunk, amelyre várunk minden hasznos javaslatot.
A pontos részleteket és a versenyszabályzatot később
olvashatják a www.hazhozmeno.hu oldalon. Nézzék
rendszeresen honlapunkat!

A NAGY MESE
(pályázati felhívás)
Ha egy pillanat alatt elvarázsolod a hallgatóságod a meséddel, akkor te vagy a mi hősünk! Az MTVA 2013 őszén ismét meghirdeti A nagy mese versenyt, amelyre idén 6-18 éves magyar (Magyarországon és a külhonban élő) gyerekek
és fiatal mesemondók jelentkezhetnek. Jelentkezni saját és nem saját (népmese, műmese) mese előadásával egyaránt
lehet, de minden esetben fel kell tüntetni az előadott mű forrását.
A jelentkezéseket az alábbi kategóriákban várjuk:
6-10 évesek ● 10-14 évesek
14-18 évesek ● Regős cserkészek
A jelentkezéshez nem kell mást tenned, mint letöltened a Nagy Mese alkalmazást androidos telefonodra (vagy
keresni egy olyan embert az ismerősi körödben, akinek van ilyen készüléke, és megkérni, hogy töltse le neked ezt az
alkalmazást), és egy rövid regisztráció után már mesélhetsz is. Az alkalmazás rögzíti az előadásodat, majd tudsz fényképet is készíteni magadról. Ha mindennel megvagy, máris elküldheted nekünk a jelentkezésedet. Minden beérkezett
pályaművet egy zsűri bírál el, a legjobb 77 mesét majd a közönség elé tárjuk, akik szintén kiválaszthatják a kedvencüket! A legügyesebb mesemondók amellett, hogy értékes ajándékokkal lesznek gazdagabbak, lehetőséget kapnak arra,
hogy az MTVA stúdiójában profi körülmények között mondják el meséjüket, és így saját magukat hallják majd vissza
a Kossuth rádió esti mese sorozatában 2014 tavaszától.
Jelentkezési határidő: 2013. november 30.
Zsűrizés: 2013 decembere folyamán
Eredményhirdetés: 2014 januárjában
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H. Nagy Péter

Az idő rövid története
Egyszer Nathan Myhrvold azt mondta a mesteréről, hogy több könyvet adott el a fizikáról, mint
Madonna a szexről. Az összehasonlítás megállja
a helyét, hiszen Stephen Hawking (természetesen ő a mester) Az idő rövid története című alapműve nem csak megváltoztatta a bestsellerről
(és az univerzumról) kialakult képünket, de azt
is bizonyította, hogy a tudomány eladható, ha
megfelelő módon tálalják. Méghozzá óriási példányszámban adható el. Vagyis a legnehezebben
befogadható természettudományos kérdésekről is írható olyan könyv, amely elegánsan, érthetően fogalmazza meg az adott problémákat,
miközben nem számolja fel azok összetettségét.
Hawking valóban mestere a tudománynépszerűsítő irodalomnak, amit Az idő rövid történetének
újabb kiadásai is maximálisan alátámasztanak.
Egy sztori ízelítőül. 1981-ben egy kozmológiai konferencia után a résztvevőket audencián
fogadta a pápa, aki azt javasolta a szakértőknek, hogy ne feszegessék az Ősrobbanás kérdését, mert az a Teremtés pillanata volt, azaz
Isten műve. Hawking így emlékszik vissza
az esetre: „Örültem, hogy a pápa nem tudta,
miről tartottam előadást éppen ezen a konferencián – arról a lehetőségről, hogy a téridő
véges ugyan, de határtalan, akkor pedig nincs
kezdete, tehát a Teremtés pillanata se létezhetett”. A tudós az eset kapcsán egy igen fontos
gondolatot fogalmazott meg, amelynek lényege, hogy az egyház egyszer már súlyos hibát
követett el, amikor Galilei idejében törvénybe próbált iktatni egy tudományos kérdést, és
kijelentette, hogy a Nap kering a Föld körül.
Az ilyen jellegű tévedéseket a tudomány képes
leleplezni; akkor is, ha a vallás igaz tanokként
forgalmazza azokat, és megpróbálja kisajátítani a róla való beszédet. De ezt most hagyjuk,
nézzük inkább a tudományt érintő kérdéseket.
2

Hawking a könyv egy pontján hangsúlyozza, hogy miben ragadható meg a tudományos gondolkodás lényege: „Az elmélet
mindaddig érvényben marad, belévetett bizalmunk mindaddig nő, amíg az új kísérletek
eredményei megfelelnek az előrejelzéseknek;
egyetlen, ellenkező értelmű megfigyelés után
azonban kénytelenek vagyunk elvetni vagy
módosítani teóriánkat”. Erre valóban nem
mindenki képes, ám éppen ez viszi előre a
tudományt. Ugyanakkor mindez nem jelenti
azt, hogy ne volnának olyan elméletek, amelyek biztos tudásról adnak számot.
Ha továbbolvassuk Az idő rövid történetét,
szembetűnővé válik egy következő lényeges
mozzanat. Sokan gondolják azt a tudományról, hogy mivel emberek „csinálják”, ezért
ugyanúgy működik, mint bármi más a kultúrában. Holott ebből inkább az következik,
hogy a tudomány eredményei nincsenek kőtáblába vésve, kismillió ellenőrzésen mennek
keresztül, illetve az, hogy ha valamit az egyik
tudós nem fedez fel, megteszi azt egy másik.
Minderre Hawking könyve nem csak tematikus példák sokaságát hozza, hanem összefügg
magának a műnek a kiadástörténetével is.
Nevezetesen azzal, hogy Az idő rövid története folyamatosan kész megújulni: az utóbbi
években felújított és átdolgozott változata készült el (hiszen a fekete lyukak fizikája vagy
a húrelmélet stb. dinamizálódó területek),
majd megjelent illusztrált kiadása is, amely
ragyogó képanyaggal szemlélteti a szövegben
foglaltakat, s remekül követi a kultúra számos
területét érintő vizualitás térnyerését is. Ami
persze tovább növeli az esélyét annak, hogy
Hawking kiváló teljesítménye még több helyre juthasson el, és többszörösen lekörözhesse
Madonnát.
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FELLINGER KÁROLY: MORZSABÁL
Ár €:

11.00

Illusztrátor:

Gyenes Gábor

Szerkesztő:

Kulcsár Ferenc

Kiadás éve:

2013

Kiadó:

Lilium Aurum

Fellinger Károly az ötvenedik születésnapját hatodik
gyermekverskötetével ünnepli. A kötet címe Morzsabál.E
különös szó a mátyusföldiek elmés leleménye - a földre hullott kenyérmorzsát ellepő hangyaboly önfeledt nyüzsgését ,dáridóját nevezi így a népnyelv.Ez a nyüzsgés és dáridó jellemzi
a Morzsabál verseit is, ugratóiban, bújócskáiban, találósaiban,
füllentőiben, kópéságaiban - ahogy illik - minden megtörténhet
és meg is történik.
DROZDÍK KATALIN, KREMMER JÚLIA:
SÉTÁLNI MEGY A CSIGA
Ár €:

3.50

Szerkesztő:

Dunajszky Éva

Kiadás éve:

2012

Kiadó:

Lilium Aurum

A két szerző olyan történeteket mesél el, melyek a természet
szeretetére, a környezetvédelemre, a hétköznapi csodákra irányítják a gyerekek figyelmét. S mindezt megkapóan, ötletesen teszik, tele humorral, vidámsággal, egyszóval úgy, hogy a
kisiskolások játékos módon sajátítsák el azokat a természeti
ismereteket, amelyek gazdagítják egyéniségüket, s az állatok,
növények szeretetére, megóvására nevelik őket. A történetekhez szemléletes, jókedvű, vidám rajzok párosulnak, ezáltal is
plasztikusabbá téve a természet kimeríthetetlen szépségeit a
gyermekek számára.
SÁNTA SZILÁRD:
MESTERSÉGES HORIZONTOK
BEVEZETÉS
A KORTÁRS SC-FI OLVASÁSÁBA

K Ö N Y VA J Á N L Ó J A
LECK GÁBOR:
VERSEK A TENGERHEZ
ÉS CSILLAGOKHOZ
ÖSSZEGYŰJTÖTT VERSEK
Ár €:

7.00

Szerkesztő:

Hizsnyai Zoltán

Kiadás éve:

2012

Kiadó:

Lilium Aurum

Leck Gábor versei nem könnyű olvasmányok. Nem a nyelvezet,
nem a metaforák és nem a szerkezet összetettsége miatt,
hanem azért, mert ezek a versek mindig a létezés alapkérdéseit
görgetik a megértés sziszüphoszi kaptatóján. Akkora átéléssel,
akkora buzgalommal végzik hiábavaló és mégsem haszontalan
tevékenységüket, hogy az olvasó is e kilátástalan, ámde
fölöttébb emberei erőfeszítés résztvevőjének érezheti magát.
Leck Gábor összegyűjtött verseinek ez a posztumusz kötete
a tragikus sorsú szerző minden befejezettnek tekinthető
költeményét tartalmazza.
FEHÉR SÁNDOR:
PUSZTÁBA KIÁLTÓ
Ár €:

8.00

Szerkesztő:

Ardamica Zorán

Kiadás éve:

2012

Kiadó:

Lilium Aurum

Fehér Sándor legújabb verseskötete, a Pusztába kiáltó a szerző
előző, Cápafogak között c. kötetének szerves folytatása. A versekben tapintható belső feszültség a szerző sajátos módszerének eredménye, amelynek lényege: nem elárulni mindent, csak
sejtetni dolgokat. A kötet az új avantgárd absztraktizmus eszközeinek, valamint a posztmodern kifejezésmódnak a sajátos
stílusú ötvözete.
SZÍNHÁZMŰVÉSZET
A (CSEH) SZLOVÁKIAI MAGYAR
SZÍNMŰVÉSZET ARCKÉPCSARNOKA
Ár €:

15.00

Szerkesztő:

Kolár Péter

Ár €:

9.00

Kiadás éve:

2012

Szerkesztő:

H.Nagy Péter

Kiadás éve:

2012

Kiadó:

Szlovákiai Magyar
Írók Társasága

Kiadó:

Lilium Aurum

Sánta Szilárd Parazita könyvek sorozatában megjelent monográfiája bevezető olyan irodalmi műfajok (cyberpunk,
nanofikáció, űropera, alternatív történelmi regény, new weird
fiction stb.) tárgyalásába, amelyek egyenjogúsítása éppen
most zajlik. A témával összhangban különféle tudományágak
eredményeit és szakszókincsét építi magába – az irodalomelmélettől a nanotechnológiáig, a posztmodern poétikától a
kontrafakturális történetírásig.

A Szlovákiai Magyar Írók Társasága kiadásában megjelent
Cseh(szlovákiai) magyar színészek arcképcsarnoka – A Színházművészet c. könyv hézagpótló dokumentációs irodalom a
felvidéki magyar könyvpiacon. A kötetben azok a művészek
(színészek, színigazgatók, dramaturgok, művészeti vezetők
stb.) szerepelnek, akik valaha meghatározó személyiségei voltak – vagy ma is aktív részesei, művelői – a felvidéki magyar
hivatásos színjátszásnak

www.katedra.sk
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VÁCLAV KINGA: ÉPÍTÉSZET
Ár €:

10.00

Szerkesztő:

Szászi Zoltán

Kiadás éve:

2012

Kiadó:

Lilium Aurum

A könyv abból az indíttatásból jött létre, hogy megismertesse
a vizuális kultúra iránt érdeklődő szemlélővel az építészet 20.
századi és kortárs irányzatait, és így lehetséges útmutatóként
szolgáljon ahhoz, hogy környezetünk alakulásáról releváns véleményt tudjunk alkotni.
H.NAGY PÉTER:
ADATOK TÁNCA
Ár €:

9.00

Szerkesztő:

Dunajszky Éva

Kiadás éve:

2012

Kiadó:

Lilium Aurum

Három gondolatkísérlet a lehetséges történelmek, a szimuláció és a tévhitek kapcsán. A három gondolatkísérlet az adatok, a tények sajátos viselkedésével foglalkozik, csak más-más
utat jár be a különböző médiumok közbejöttével. Éppen ezért
a könyv számos lehetőséget nyit meg azok előtt is, akik nem
szakértői egy-egy adott tudományterületnek, de érdeklődnek
az egyes diszciplínák közti párbeszéd-lehetőségek kialakítása
iránt.
TÓTH SZILVIA
A TANULÁSZAVAR
PEDAGÓGIAI MEGKÖZELÍTÉSE
Ár €:

7.00

Szerkesztő:

Hrbáček Magdaléna

Kiadás éve:

2012

Kiadó:

AB-ART

A tanulászavar kérdésköre folyamatosan gyűrűzik iskoláinkban. A tanulászavarral küzdő gyermekek intergrált oktatása és
nevelése egyre inkább foglalkoztatja a szakembereket: pedagógust, gyógypedagógust, pszichológust, szakorvost és nem utolsó sorban a szülőt. A gyakorlat azt mutatja, hogy nem csupán
a szülők tájékozatlanok a kérdésben, hanem az érintett pedagógusok sem állnak sok esetben a helyzet magaslatán, bizonytalanok az elmélet és gyakorlat szintjén, vagy elhatárolódnak.

K Ö N Y VA J Á N L Ó J A
ÁG TIBOR
ZENDÜLJ TOROK,
FRISSEN NÓTÁRA
Szlovákiai magyar pedagógusok és szülők lapja

Ár €:

10.00

Szerkesztő:

Kovács László

Kiadás éve:

2012

Kiadó:

Kodály Zoltán Társaság
Dunaszerdahely

Az Ág Tibor új kötetében közreadott hagyományanyag a naptári éven végighaladva sorra veszi az ünnepi alkalmakhoz fűződő énekszóval, tánccal, versmondással, párbeszéddel járó
szokásokat. A jeles napok színpadi bemutatásával az ifjúság
olyan képességekre tesz szert, ami egyformán megköveteli a
szép érthető beszédet, szép mozgást a színpadon, a táncokban,
az énekes szokások dallamainak tiszta éneklését. Ami talán a
legfontosabb, hagyományaink színpadi előadásával a fiatalságunk olyan maradandó élményhez jut, ami az egész életét
végig kísérheti.
Z.NÉMETH ISTVÁN
ZENGŐRÉT MESÉI
Ár €:

9.00

Illusztrátor:

Bálint Mariann

Szerkesztő:

Hizsnyai Zoltán

Kiadás éve:

2012

Kiadó:

Lilium Aurum

Manóniában elszabadult a pokol, amióta az ország kettészakadt. A birodalom egyik felét egy boszorkány sanyargatja,
a másik fél ország uralkodójának önzése pedig nem ismer
határt: a manóknak minden percben csak rá kell figyelniük.
Hócompóc bohócainak előadásait már senki sem látogatja.
Zengőréti Talizmánt azzal a feladattal bízza meg ezért a Főbohóc, hogy visszahódítsa a közönséget. Ehhez persze huncutsággal és bátorsággal felvértezett segítőtársakra van szüksége
a gyerekek köréből. Z. Németh István legújabb fordulatokban,
kalandokban és humorban bővelkedő meseregényét minden
korosztálynak jó szívvel ajánljuk.
GÁGYOR PÉTER
SZÍNPADI MŰVEK
Ár €:

9.20

Szerkesztő

Hizsnyai Zoltán

Kiadás éve:

2012

SZINAY ÁRPÁD
A HATÁR KÉT OLDALÁN
Ár €:

10.00

Kiadás éve:

2012

1942. november 25-én született Veskócon (ma Nagykapos).
Miután édesapját mint volt magyar katonát 1945-ben fogságba
vitték, édesanyjával Palágykomorócra anyai nagyanyjához költöztek.Itt nevelkedett, itt járta ki az alapiskolát is.Könyvében
ezt az időszakot igyekszik bemutatni gyermekévei tükrében.
Jelenleg Kassán él nyugdíjasként családja körében.

A szerző a SZEVASZ-korszakból származó szövegeket gyűjtötte kötetbe, amelyet kézbe véve az olvasó szellemi-gondolati
párbeszédet folytathat a szerzővel. Minden keserű csalódás
ellenére Gágyor Péter mélyen hisz az emberben. Hiszi, „hogy
még jőni fog…”, vagy talán már nem is hiszi, csak valahol a
lelke legtitkosabb zugaiban reméli, de azért megpróbál ő is
hozzájárulni. Kihívás ez a kötet. Az olvasónak az együttgondolkodásra, vitára, a színházi alkotóknak az esetleges színpadi
próbálkozásra.

H. Nagy Péter: Legkedvesebb könyvem
Öllös László: A Katedrán és a Katedra előtt állva
Csicsay Alajos: Beszélgetés Dr. Perhács János professzorral
Stirber Lajos: Ág Tibor emlékére
Ágh Dávid: A segítők betegsége
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