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Legkedvesebb könyvem

 Hogy melyik az én legkedvesebb könyvem? 
Nekem olyan nincs. Vannak ugyan kedvence-
im, de azok mind afféle nosztalgia-kedvencek. 
Valamennyi körülrajongott mű az életem egy-
egy szakaszához kötődik. Ma már egyiket sem 
tartom akkora durranásnak, mint hajdanán.
 Az ember legfontosabb életkora szerin-
tem a kamaszkora. Akkor igyekszik belépni 
a felnőttek világába, a mesékkel elbolondí-
tott gyermek akkor szembesül komolyabban 
a kellemetlen valósággal. Lelke kitárul, és el-
kezdi magába szívni a töméntelen jellemfor-
máló féligazságot. Feldolgoz, visszaöklendez, 
beépít. Szeret, gyűlöl, támad, sérül, megke-
ményedik. Majd ott áll diktátorrá, zsenivé, 
robottá, birkává, öntudatos polgárrá kínlódva 
magát. Hogy mivé lesz, az nagyban függ az ol-
vasmányaitól. Hogy utat mutat-e neki néhány 
okos, esztétikusan pátyolgató, katartikusan 
léleknemesítő gondolat, vagy csak az ostoba 
süketelés áramlik az agyába. 
 Az én útmutató támaszom abban az időben 
Tóth Elemér 1975-ben megjelent Sárga, mint a 
nap című kötete volt. Az idő tájt ez a kötet volt 
számomra a legkedvesebb. Megfogta a kezem, 
simogatott, nemesített. Már nem emlékszem, 
mikor vettem meg és miért. Nem érdekelt a 
csehszlovákiai magyar irodalom, unalmas-
nak tartottam. Egy-két oldal után rendszerint 
beletört az én kis életlen bicskám a jó vastag 
irományokba. És ekkor leltem rá Tóth Elemér 
olvashatóan vékony kötetének novelláira! Va-
lahogy más volt a hangütésük, az írásmódjuk, 
a világlátásuk, és – ami a fő – hiányzott belő-
lük a sok felesleges, öncélú művészkedés. Ért-
hetőek voltak, megdöbbentőek, léleknevelők. 
Olykor erotikusak… Ez egy kamasznál nem 
elhanyagolható szempont. Az írások történé-
sei válaszokat adtak, kapukat nyitottak, mago-
kat ültettek a szívembe.
 Tóth Elemér szerint a tizenöt írás két for-
rásból táplálkozik. Az egyik az otthoni, a má-
sik a városba szakadt fiatalember találkozása 
az élettel. Hát… Abban az időben el sem ol-
vastam a fülszöveget. Nem is tudtam, hogy 
ilyen fennkölt ez az egész. De lehetett benne 

valami, mert az én találkozásomra az élettel 
szintén hatással volt. És én is fiatalka voltam 
akkoriban.
 Az első novella, rácáfolva az íróra, egy 
öregemberről szól. Az utolsó meg egy öreg-
asszonyról… Mindegy, a lényeg, hogy nagyon 
mélyen megérintettek. A halállal szembesítet-
ték az én felhőtlenül csapkodó lelkemet. Na-
gyon el kellett gondolkodnom rajtuk. És az 
élet értelmén, értékén szintúgy. 
 A Sok és kevés magyar nemzetiségű katoná-
jának csehországi kalandja mindennapos volt 
akkoriban. Minden magyar kiskatonát Švejk 
népe közé toloncoltak a hazafiak, és csaknem 
mindegyik belehabarodott egy cseh kislányba. 
A novella olvasása közben már alig akartam 
elkerülni a dicső sereget.
 A sárga bikinis lány a Sárga, mint a napban 
elveszíti a megtalált szerelmet, mert a fiú rá-
jön, hogy előtte már odaadta magát a primitív 
szövegű, minden csajt hanyatt döntő, bekép-
zelt haverjának. Lemoshatatlanul piszkossá 
vált ezzel a srác szemében. Büszke kamasz-
ként nekem sem kellettek az ismerőseim leve-
tett babái. Következésképpen nagyokat bólo-
gattam a legény döntésére. 
 Mesélhetnék még buja, kéjsóvár asszo-
nyokról (minden kamasz tapasztalt, buja és 
kéjsóvár másasszonya után epekedik), csa-
lafintán ötletes novelláról a novellában, az 
orosz katonáról (abban az időben még őket 
hittem szenteknek), falusi kazlakról, megcsa-
lásról, csendről, hallgatásról, a gyermeki lé-
lekről, a kórház magányáról, az időről, mely 
siet és elrepül, és a festőről, aki máig is érvé-
nyes bölcsességgel állt elő: „Tudja, a művésze-
tek világa az, ahol a legtöbb semmit sem érő 
ember meg tud bújni.” Szóval, mesélhetnék, 
de a terjedelem nem engedi. Aki hozzájut a 
könyvhöz, olvassa el! Még ma is húrokat pen-
get a lélekben.
 Amire nagyon-nagyon büszke vagyok, 
az az író későbbi bejegyzése a kötetemben: 
„Csóka Ferencnek baráti szeretettel, abban 
a reményben, hogy még sokszor örülhetünk 
egymásnak!” 

Csóka Ferenc

Sárga, mint a nap

2013. november 8-án, a Katedra Napokon a laptervezés té-
máján belül felmerült néhány új rovat indításának az ötlete. 
Ezeket a rovatokat interaktív, olvasói visszajelzéseken és szö-
vegalkotásokon, szubjektív véleménynyilvánításokon alapu-
ló sorozatoknak tervezzük, és az aktuális elméleti-gyakorlati 
pedagógiai kérdésekre kívánunk velük reagálni.

 Három új rovat körvonalazódását látjuk:

1. AZ EDUKÁCIÓ AKTUÁLIS KÉRDÉSEI – ebben a so-
rozatban olyan témákat szeretnénk megtárgyalni, ame-
lyek segítenek szorosabbá varrni az elméleti és gyakorlati 
pedagógiában tevékenykedő szakembereket. Arra kérjük 
tehát az olvasókat, küldjék el ötleteiket, javaslataikat a 
katedra.irodalom@gmail.com e-mailcímre; írják meg, 
Önök szerint melyek azok a témák, amelyekre feltétlenül 
ki kellene térnie a rovat szerkesztőinek. A rovat érintheti 
a szülő – iskola kérdésétől kezdve az iskolai légkör javí-
tási lehetőségeinek az elemzését. Minden ötletet szívesen 
fogadunk, azt szeretnénk, ha a legsürgetőbb problémák 
kerülnének terítékre. A rovat indítócikkét Pintes Gábor 
tollából olvashatják.

2. A SZLOVÁKIAI MAGYAR NYELVTANTANÍTÁS KI-
HÍVÁSAI – a rovat ötlete abból az apróból született, hogy 
a nyitrai Közép-európai Tanulmányok Karán és a komá-

ÚJ ROVATOK A KATEDRÁBAN romi Selye János Egyetemen szinte egyidőben merült fel 
az igény a nyelvtantanítás aktuális kérdéseinek felvetésé-
re. Mindkét intézmény konferenciát szervezett a témában, 
melynek a szövegeiből a Katedra lapjain is majd olvashat-
nak ízelítőket. Vančo Ildikó, a nyitrai konferencia szerve-
zője e számban vitaindító cikket közölt, melyben felveti a 
mai nyelvtantanítás dilemmáit. Arra buzdítjuk az olvasó-
kat, aki érdekeltnek érzi magát a témában, bátran reagál-
jon a cikk szöveganyagára, írja meg véleményét, tapaszta-
latait, hogy az elméleti és gyakorlati szakemberek ezen a 
szinten is interaktív kapcsolatba léphessenek egymással.

3. TAPASZTALAT-ROVAT – régóta tervezett rovat indítá-
sát szeretnénk pótolni ezzel a sorozattal. A Tapasztalat-
rovatban azokat a pedagógusokat szólítjuk fel cikkírásra, 
akik hosszú évek óta dolgoznak a tanítási gyakorlatban, 
és kiismerték az oktatói-nevelői munka minden csínját-
bínját. Olyan trükkök és titkok továbbadására buzdítjuk 
Önöket, amelyek csak empirikus úton, személyes tapasz-
talaton keresztül szerezhetőek meg. Beszámolóik vo-
natkozhatnak egy tantárgy tanításának a tanulságaira, a 
tanórán kívüli foglalkozások felépítésére, a diákokkal és a 
szülőkkel kialakított kapcsolat ápolásának titkaira. Kérjük 
a kreatív, szívvel-lélekkel odaadó pedagógusokat, osszák 
meg a fiatal generációval a tudásukat, meséljék el, ho-
gyan élték meg a tanári pályájukat, és milyen tanulságokat 
vontak le hivatásuk során. Beszámolóikat a katedra.iro-
dalom@gmail.com címre várjuk – a postacím ne tévesz-
sze meg Önöket, nemcsak a magyartanárok felszólalására 
számítunk.

AZ ÉN MESÉM 2014
ÍRJUNK EGYÜTT MESEKÖNYVET! 
A Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ hete-
dik alkalommal hirdet meseíró pályázatot 3 kategóriában:
 
I. 7-12 éves gyermek 
II. 13-17 éves gyermek 
III. felnőtt
 
A pályaművek terjedelme: körülbelül 1 oldal, kb. 3500 ka-
rakter MsWord vagy Rich Text Times New Roman 12-es 
betűméret, normál sablon használatával. A mese elejére írd: 
a kategóriádat (I. II. III. ), a neved és az e-mail címet, ahol 
akár nyáron is értesíthetünk! Amennyiben ezt elmulasztod, 
a pályázatod érvénytelen lesz. A meséket a következőképpen 
mentsd el: név_mese címe!
 
Beküldési határidő: 2014. január 31. 
Kizárólag elektronikus úton! 
Beküldési cím: nagy.krisztina@korosi.org A levél tárgyába 
Az én mesém 7. szöveget írd!
 
ILLUSZTRÁLJUNK EGYÜTT MESEKÖNYVET! 
A www.korosi.org oldalon az internetes mesekönyvben feb-
ruár végéig közzétett mesékhez 2014. április 1-jéig várunk 
szabadon választott technikával készült A/4 méretű, kizáró-
lag papír alapú illusztrációkat. A rajz hátuljára írd: a válasz-
tott mese címét és szerzőjét, valamint a neved, életkorod, az 
iskolád nevét és az e-mail címed!
 

Beküldési határidő: 2014. április 1. 
Beküldési cím: Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális 
Központ, 1105 Budapest, Szent László tér 7-14. 
A borítékra írd rá: AZ ÉN MESÉM 
Az eredményhirdetések 2014 szeptemberében lesznek a 
VIII. országos Mesefesztiválon. 
A legjobb alkotásokból szeretnénk megjelentetni Az én 
mesém c. mesekönyv 7. kötetét.
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Katedra Dobogó

Köszöntő helyett
Csicsay Alajos

Az lenne most a teendőm, hogy 
köszöntőt írjak, merthogy erre kér-
tek fel – és én el is vállaltam a fel-
adatot. Ám amikor nekifogtam az 
írásnak, megállt a kezemben a toll. 
Ezernyi gondolat kóválygott a fe-
jemben, melyek közt hiába akartam 
rendet teremteni, nem ment. Nem, 
mert még mindig az a feszültség élt 
bennem, ami 2013. november 8-án 
kerített hatalmába Dunaszerdahely 
fürdőszállójában, ahová azért gyűlt 
össze egy maroknyi pedagógus, hogy 
megünnepelje a Katedra folyóirat lét-
rejöttének 20. évfordulóját. 

Egy folyóirat jubileumának meg-
ülésekor eszünkbe jutnak a kezde-
tek, az a folyamat, ahogy kialakult és 
formálódott a lap arculata. És az is 
eszünkbe jut, hogy semmi sem jön 
létre magától, mert minden létezőnek 
szüksége van előidézőkre: cselekvő, 
kreatív személyekre, és – természe-
tesen – kedvező (gazdasági, politi-
kai…) körülményekre.

Új dolgok létrehozására törekvő 
leleményes, alkotó emberek már a 
történelem előtti időkben is voltak, 
nélkülük aligha formálódhatott vol-
na rendszerré a társadalom, és annak 
az évezredek során folyvást változó 
állapotai. Mi, a legidősebb nemzedék 
tagjai, legkevesebb három, de inkább 
négy rendszerváltozást értünk meg. 
Pedagógusi pályánk háromnegyed 
részét a szocializmusként (súlyosbít-
va, kommunizmusként) emlegetett 
államformában éltük le. Hogy az 
valójában milyen volt, annak reális 
elemzése még várat magára. A szoci-
alista rendszer megemlítését mégsem 
kerülhetjük meg, mert benne nyitot-
ták ki magyar iskoláink ismét a ka-
puikat, és ebben a rendszerben jelent 
meg (többek között Turczel Lajos jó-
voltából is) a hosszú évtizedekig mű-
ködő szaklapunk, a Szocialista Ne-
velés, melynek címéből 1990. január 
13-án, az SZMPSZ alakuló közgyű-
lésének egyik szünetében hagytuk 
ki a szocialista jelzőt. A Nevelésnek 
már nem volt ideje arra, hogy kor-
szerű szaklappá váljon, mert a kiadó 
(Szlovák Iskolaügyi Minisztérium) 
teljesíthetetlen feltételekhez kötötte a 
megjelenéséhez szükséges anyagi tá-
mogatást. Lap nélkül maradtunk hát. 

Ám tudvalevő, hogy egyetlen ér-
telmiségi szakma (tudományág) sem 
boldogulhat információk közvetítése 
nélkül. A sajtó (újabban a médiák) 

ezen pótolhatatlan szerepét legin-
kább a diktatúrák ismerték fel. Már-
mint azt, hogy akinek ez(ek) a ke-
zében van(nak), azé a közvélemény, 
végső soron pedig az határozza meg 
a közgondolkodást. Ha pedig nincs 
eszköz, ami nyilvánosságra hoz-
za, éltesse, alakítsa a közvéleményt, 
olyan, mintha nem is lenne közvé-
lemény. Hogy szakmai (pedagógiai) 
tudásunk, tapasztalataink cseréjét 
valamiképpen lehetővé tegyük, az 
SZMPSZ III. Országos Közgyűlésén, 
1993. november 26-27-én, Kassán 
megalakítottuk (a Pedagógusszö-
vetség) Szakirodalmi és Pedagógiai-
Publicisztikai Bizottságát, amelynek 
vezetésével a küldöttek e sorok író-
ját bízták meg. Első dolgunk az volt, 
hogy lehetőséget találjunk az író, írni 
akaró (hajlandó?) kollégák monda-
nivalóinak megjelentetésére. Először 
a Vasárnapi Új Szó-tól kaptunk egy 
rovatot (egy hasáb terjedelmében), 
ám a rovatszerkesztő honoráriumát 
(ugyanazon az oldalon található) 
reklámok fejében, kisvállalkozók-
tól kellett összekunyerálni. Végül az 
egyik főszerkesztő-helyettes azzal a 
kifogással zárta le kapcsolatunknak, 
hogy nem illünk bele a lap profiljába. 
Közben a Győr-Moson-Sopron Me-
gyei Pedagógiai Intézet folyóiratának 
(a Hogyan Tovább?-nak) a szerkesz-
tősége kínált fel rovatot a szlovákiai 
magyar pedagógusoknak, ami tíz 
éven át megjelent, majdhogynem 
felölelve a szaklap teljes működési 
idejét.

A gyökeres változás 1995. ápri-
lis 22-én (az emlékezetes komáromi 
nagygyűlésen) állt be, amikor az ad-
dig cserkészvezetők lapjaként megje-
lenő Katedra főszerkesztője, Kulcsár 
Ferenc átnyújtotta nekem a kiadvány 
különszámát azzal a megjegyzéssel, 
hogy ezután ez lesz (legalábbis a ki-
adó szeretné, hogy legyen) a szlová-
kiai magyar pedagógusok folyóirata. 
A javaslatot a pedagógusszövetség 
elnöksége elé terjesztettem, amely 
megbízta Fodor Attila ügyvezető 
alelnököt, Olasz András, Varga Fri-
gyes és Csicsay Alajos elnökségi, 
illetve választmányi tagokat, hogy 
tárgyaljanak a Lilium Aurum lap- és 
könyvkiadó igazgatójával a Katedra 
szakfolyóiratként való kiadásának 
feltételeiről. A Muzslán megtartott 
találkozón a felsoroltakon kívül je-
len volt a Hogyan Tovább? főszer-

kesztője, dr. Lilik Ferencné és férje, 
valamint a Katedra szerkesztője, Vízi 
Andrea. Az igazgató, Hodossy Gyula 
csupán annyit kért, hogy a lap „hát-
térintézményeként” létrehozott Ka-
tedra Társaságba – amelyben min-
den szlovákiai magyar csoportosulás 
(később civilszervezetek, iskolák stb.) 
egy-egy személlyel képviselteti ma-
gát – a pedagógusszövetség két szak-
embert delegáljon. Így kerültünk mi 
ketten Horváth Gézával (az ellen-
őrző bizottság tagjával) a Katedra 
Társaságba, amelynek 1996-ban az 

Tartalomjegyzék 

Csóka Ferenc: Kedvenc könyvem: 
Sárga, mint a nap 2
Csicsay Alajos: Köszöntő helyett 3
Petres Csizmadia Gabriella: 
N. Tóth Anikó méltatása 4
Petres Csizmadia Gabriella: 
Olvasásmánia és szenvedélyes tanítás 5
Bodnár Gyula: „nem középiskolás fokon...” 7
Petres Csizmadia Gabriella: 
A bizonytalanság korszaka 11
Zella Ágnes: Vivat academia! 12
Stirber Lajos: 
Száz éves a komáromi kultúrpalota 15
Komzsík Attila: 
10 éves a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem
Közép-európai Tanulmányok Kara 16
Csicsay Alajos: Jó napot!-tól jó napot!-ig 17
Szabómihály Gizella: 
A közoktatással összefüggő néhány fogalom
magyar megnevezéséről (3) 20
Pintes Gábor: 
Egy szakadék mibenlétéről
 – avagy miért feszül ellentét 
a neveléstudomány és 
a nevelés gyakorlata (praxisa) között? 21
Vančo Ildikó: 
A szlovákiai magyar nyelvtantanítás 
kihívásai 22
Illés Attila: Konferencia-ismertetés 24
Vízkeleti László: 
Folklorisztika szlovákiai magyar 
kontextusban 26
Rakottyay Katalin: 
Megjelent a Színházi nevelési programok 
kézikönyve 27
Farkas Béla: 
Felkészítő gyakorlatok 
a matematikai tesztelésre – III. rész 28
Tóth Gábor: Félévnyi fizika – hat nap alatt 28
Zalaba Andrea: 
A Szörnyeteg Lajos jaj de álmos című fejezet 
óravázlata 31
Puskás Andrea: English With Laughter 32
Fekete-Farkas Tímea: Játékra fel! 
– a nyelvtörők világa 34
Minisztériumi hírek 35
Iskolahírek   36
Pályázati felhívás 38



Katedra

4

Katedra-díj

elnökévé választottak. E tisztséget 
2002-ig töltöttem be. Ekkor kértem 
az SZMPSZ elnökségét, hogy mivel 
már nyugdíjas vagyok, szíveskedjen 
más képviselőt jelölni helyettem, ám 
mint magánszemély természetesen 
továbbra is tagja maradtam a Társa-
ságnak. A Pedagógusszövetség Hor-
váth Géza mellé Lovász Gabriellát 
választotta, az elnöki teendőket pedig 
A. Szabó László vette át tőlem. Meg-
jegyzem, sem e tisztség betöltéséért, 
sem a Társaságban végzett munkáért 
soha senkinek nem járt honorárium. 
Továbbá azt is fontos kiemelni, hogy 
az SZMPSZ-től eltérően a KT nem 
szervezet, hanem szakmai műhely, 
ezért sem szándéka, sem oka nem 
volt rá, hogy bármiben is korlátozza 
a szövetség munkáját, miként azt so-
kan feltételezték, sőt egyesek nyíltan 
is kifejezték nemtetszésüket.

A Katedra Társaság kezdetben ha-
vonta, később negyedévenként tar-
tott összejövetelt Dunaszerdahelyen. 
Minden ülésén egy-egy időszerű 
pedagógiai témát (témakört) vita-
tott meg, melyhez egy benne jártas 

kolléga készített referátumot, hozzá 
két, esetenként több, írásba foglalt 
korreferátum is elhangzott. E rövid, 
de tartalmas dolgozatok írói mind-
inkább kívülállók, nem társasági 
tagok voltak. Munkáik (olykor csak 
kivonatolva) megjelentek a Katedra 
számaiban, végül a Lilium Aurum 
gondozásában teljes terjedelmükben 
is megjelentek A Katedra Társaság 
reformtervezetei címen, három vas-
kos füzetben (1996, 1999, 2003). 
Ezek a beszámolók magukra vállal-
ták a szakirodalom gondozását is 
Katedra-füzetek, könyvek, egyetemi 
jegyzetek formájában. A reformter-
vezet első kötete Reformné projekty 
Spolku Katedra címen szlovák nyel-
ven is megjelent 1997-ben, amelyet 
Hodossy Gyula frissiben eljuttatott 
a szlovák parlament minden képvi-
selőjének. A politikusok közül senki 
sem reagált rá, kivéve az iskolaügyi 
miniszterasszonyt, aki felháborodá-
sát fejezte ki amiatt, hogy a Katedra 
Társaság Szlovákia-ellenes akna-
munkát fejt ki, amit ők addig nem 
vettek észre.

Kérdezhetné valaki, milyen 
anyagi forrásai (voltak) vannak a 
kiadónak, a lapnak és a Társaság-
nak. Erre csupán azt felelhetem, 
nem tudom; nem is érdekelt, mert 
a költségek előteremtése a Katedra 
Alapítvány feladata (volt), amely-
nek munkájában én nem vettem 
részt. Az Alapítvány szervezésében 
valósultak meg évente a Katedra 
Napok, melyekre kezdetben több 
százan gyűltek össze. De ez már 
más téma. Azt azonban hadd indo-
koljam meg, miért nem köszöntőt 
írtam. Mert inkább megköszönni 
szeretném, elsősorban Hodossy 
Gyulának azt a gigászi munkáját, 
amelyet a szlovákiai magyar pe-
dagógiai irodalom, a szakmai köz-
gondolkodás, mi több, iskoláink 
megmaradásáért, s azok szellemi 
arculatának a megőrzésért kifejtett, 
továbbá annak a több száz, illetve 
ezernyi kollégának a fáradozását, 
akik az ügy érdekében nemcsak az 
elmúlt két évtized alatt, de ma is 
töretlenül dolgoznak és elszántan 
teszik a dolgukat.

Találkoztak már igazi tündérrel? A 
meseíró N. Tóth Anikót máig több ta-
nítványa annak tartja. Mert nemcsak 
íróként ismerjük őt – 1991 óta, a ma-
gyar-könyvtár szakos diploma meg-
szerzését követően aktívan kiveszi a 
részét a pedagógusi munkálatokból 
is. Belekóstolt az alapiskolák izgal-
mas kamaszvilágába, a középiskolák 
felnőtté formáló miliőjébe, jelenleg 
pedig a jövendőbeli magyartanárok 
képzésében vállal nagy szerepet a 
nyitrai Magyar Nyelv- és Irodalomtu-
dományi Intézetben. Irodalmat tanít 
és irodalmat művel, szépíró és szakíró 
egyszerre, ugyanakkor a módszertani 
kurzuson bevezeti a hallgatókat a pe-
dagógusi boszorkánykonyha titkos 
receptjeinek és különleges fűszertit-
kainak világába. Egy vérbeli pedagó-
guscsalád vérbeli pedagógussarja ő, a 
zselízi születésű, Ipolyságon és Szetén 
élő N. Tóth Anikó. 

 Talán épp a pedagógusvénájában 
rejlik különleges személyiségének a 

Petres Csizmadia Gabriella 

N. Tóth Anikó méltatása
titka. Finom hangja, előzékeny ked-
vessége, derűs mosolya miatt hamar 
a szívükbe zárják őt az emberek. 
Magas érzelmi intelligenciájának kö-
szönhetően erős empatikus érzékkel 
rendelkezik, őszinte odafigyeléssel 
hallgatja beszélgetőpartnereit, szíve- 
sen vállalja a hallgató/ meghallgató/ 
odafigyelő társ szerepét. Ez az oda-
adása és nyitottsága jelölte ki eddigi 
útját – azokat a közösségépítő tevé-
kenységeket és szerepeket, amelyeket 
felvállalva ezidáig egy egészen egyedi 
életpálya körvonalazódott és kanya-
rodik továbbra is.

 Ha megkérdeznénk őt, hogyan 
határozza meg önmagát, egészen 
biztosan zavarba jönne. Talán írónő-
ként, hiszen 1985 óta folyamatosan 
publikál irodalmi lapokban, antoló-
giákban, sőt tíz önálló kötete is meg-
jelent: ezek között találunk meséket, 
tanulmányokat, beszélgetéseket, mo-
nográfiát, színpadi játékokat. A 2012 
karácsonyán megjelent Az eszemet 

tudom című kötete a szlovákiai ma-
gyar gyermekirodalom egyik mar-
káns és meghatározó alkotása lett, a 
Fényszilánkok című regénye pedig 
a fotó és szöveg egymásba fonódó 
szálai köré szőtt történetével vált 
helyi irodalmunk kuriózumává.

Ha nem íróként, akkor egészen 
biztosan tanárként definiálná önma-
gát, hiszen az első pillanattól kezdve 
teljes szívvel végzendő feladatnak, 
életformának tekintette a tanítást, 
amelynek természetes és szerves ré-
sze a tehetségápolás és személyiség-
fejlesztés. Máig az egyik legeredmé-
nyesebb felkészítő pedagógusként 
tartjuk őt számon, hiszen nemcsak 
szavalásra csábítja az egyetemistákat, 
hanem tanévenként két kultúrműsort 
is készít velük, ugyanakkor Köteles 
Judittal társulva gyermek-színjátszó-
kört is vezet az ipolysági Pongrácz 
Lajos Alapiskolában. A csillag-szórós 
gyerekek a Duna Menti Tavasz szín-
játszóverseny visszatérő és rendkívül 
eredményes tanulói közé tartoznak, 
és messziről felismerhetőek – sze-
retnek és tudnak játszani, a színját-
szópróbákon megtapasztalják az in-
teraktív előadás-készítés fázisait, az 
együttműködés és egymásra figyelés 
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alapelveit. N. Tóth Anikó érdemeit 
dicséri, hogy intenzív irodalompe-
dagógusi munkássága hatására több 
tanítványa is a magyar nyelv és iroda-
lom szakot választotta hivatásául. Jó 
pedagógusként minden lehetőséget 
megragad a nevelésre: az egyetemis-
ták körében arra is odafigyel, hogy a 
jövendőbeli tanárokat a tehetséggon-

dozási munkára vagy akár a zsűrizési 
feladatokra is felkészítse. 

Azt hiszem, reménytelen feladat 
lenne felsorolni N. Tóth Anikó vala-
mennyi tevékenységét. Talán éppen 
abban rejlik a titka, hogy művész és 
pedagógus egyszerre: a pedagógiához 
művészlélekkel, a szépirodalomhoz 
tanári odafigyeléssel közelít. Személyi-

ségének meghatározó jellegét számos 
díj bizonyítja. Most mégis fontosnak 
érzem, hogy a Katedra-díj is felke-
rül a polcára. Adja Isten, hogy még 
sokáig tevékenykedjen, és még sok 
tanárgenerációt nevelhessen ki maga 
után! Úgy gondolom, méltó helyre 
kerül a 2013-as Katedra-díj. Szívből 
gratulálok a szakmai elismeréshez!

 Miért épp a pedagógusi pályát 
választottad? A pályaválasztás során 
milyen hatások értek, milyen motivá-
ciók dolgoztak benned?

– Erős családi példát kaptam: szü-
leim alsó tagozatos pedagógusok, 
szakmájuknak élő, elhivatott embe-
rek, a nagyölvedi alapiskolában dol-
goztak több mint negyven évig, első 
tanítóim is ők voltak. Az iskolaud-
varban laktunk, tehát az iskolai életet 
egészen közelről láttam. Szerettem az 
iskolaillatot, a napfényes termeket, a 
krétanyiszorgást, a különleges tinta-
pacákat az itatóson és olykor a füze-
temben. Sok tanítóm családtagnak 
számított, mert tanítás után szívesen 
betértek hozzánk csevegni, sakkoz-
ni. Lakásunkban mindig nagy volt a 
nyüzsgés, szüleim örömmel fogadtak 
mindenkit, gyakran segítettek is a kol-
légáknak apróbb-nagyobb munkahelyi 
vagy magánéleti gondjaik megoldásá-
ban. Gyerekkoromban sokszor játszot-
tam iskolásdit a babáimmal, egy idő-
ben viszont orvos akartam lenni, 10-12 
évesen betegségek latin nevét memori-
záltam. Nagy szerencse, hogy a felső 
tagozaton is, a zselízi gimnáziumban 
is volt néhány egészen kiváló tanárom, 
közülük Zoller Mihálytól és Urbán 
Györgytől kaptam a legtöbb megerősí-
tést, a legfontosabb útravalót: az iroda-
lom szeretetét, az olvasás mániáját és a 
szenvedélyes tanítás mintáját. 

 Milyen meghatározó élmények, 
emlékek jutnak eszedbe a tanári pá-
lyáddal kapcsolatban?

Petres Csizmadia Gabriella

„Olvasásmánia 
és szenvedélyes tanítás”
Beszélgetés N. Tóth Anikóval

A 2013-as év Katedra-díjazottjában N. Tóth Anikót köszönthetjük, aki-
nek a neve nem csupán tanári és tanulói körökben ismert, hanem szép-
irodalmi berkekben is köztiszteletnek örvend. A pedagógus és író N. Tóth 
Anikót eddigi pályájáról, életének kanyarulatairól faggattuk.

Az első próbatétel a gyakorló taní-
tás volt ötödéves egyetemista korom-
ban. A nagy múltú budai József Attila 
Gimnáziumban két harmadikos osz-
tályt kaptam, és szabad kezet a mód-
szerek, sőt a téma megválasztásában 
is. A „jóskások” meglehetősen élénk 
diákok voltak a szó jó értelmében, 
szorongtam is eleget, megúszom-e 
elevenen az órákat. Aztán sikerült egy-
másra hangolódnunk, a kedvező visz-
szajelzések pedig azt sugallták, hogy 
talán alkalmas vagyok erre a pályára. 
(Sok-sok évvel később egy kedves diá-
kom jóvoltából részt vehettem egykori 
gyakorló gimnáziumom névadója szü-
letésének 100. évfordulója alkalmából 
rendezett emlékünnepségén, amit a 
Nemzeti Színházban tartottak. Matyó 
Anett egy József Attila-szavalóverseny 
előkelő helyezettjeként kapott lehető-
séget, hogy a Nemzeti nagyszínpadán 
mondjon verset – ez fontos pillanat 
volt nekem.) A palásti alapiskola lett az 
első munkahelyem, a magyar mellé ze-
nét és rajzot is kaptam, sok-sok csillo-
gó tekintetet, lelkes nebulókat, őszinte 
megnyilatkozásokat. Majd az ipolysági 
állami alapiskola (ma Pongrácz Lajos 
Alapiskola) magyar szakosa lettem. 
Osztályfőnökséggel is megbíztak, ami 
nagy felelősséget jelentett. Kezdettől 
tisztában voltam azzal, hogy a tanítás 
állandó készenlétet igényel: rendszeres 
készülést – ezt láttam a szüleimnél, akik 
20-30 éves gyakorlattal a tarsolyukban 
sem átallottak szakfolyóiratokat lapoz-
gatni, újabb és újabb módszereket ta-
nulmányozni, továbbképzésekre járni, 

becsülettel felkészülni minden egyes 
tanítási órára. Igyekeztem úgy vezetni 
az órákat, hogy a gyerekek jól érezzék 
magukat, szívesen végezzék el a felada-
tokat, bátran mondjanak véleményt az 
olvasmányaikkal kapcsolatban. Az volt 
a legnagyobb öröm, ha parázs beszél-
getést indított egy-egy szöveg, s ha cso-
dálkoztak a diákok, hogy milyen gyor-
san kicsöngettek. Négy év alapiskolai 
tanítás után az ipolysági gimnáziumba 
kerültem, az embert próbáló mečiari 
időszakban. A nyakunkba ültetett erő-
sen szlovák nemzeti érzelmű és a ha-
talom szédületében élő igazgató sok 
akadállyal keserítette a mindennapja-
inkat, de megvolt ennek a korszaknak 
a jó oldala is: azzal lázadtunk – tanárok 
és diákok egyaránt –, hogy csakazértis 
magasra tettük a mércét, és létünk, 
identitásunk igazolása érdekében kitű-
nő eredményeket értünk el. Sorolhat-
nám kedves emlékeim között a verse-
nyek izgalmát, az osztálykirándulások 
hangulatát, a színházi élményeket, az 
alkalmi műsorok jótékony feszültségét, 
egy-egy fogalmazás, érettségi dolgozat 
árnyalt mondatait, az olvasónapló-be-
jegyzések rapszodikus gondolatfuta-
mait. Nagyon örültem, amikor egy-egy 
gyengébb képességű diákom önma-
gát meghazudtolva jó eredményt ért 
el. Megrendítő volt, amikor az egyik 
alapiskolai osztályban a halmozottan 
hátrányos helyzetű gyerekek megköny-
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nyezték és hosszú hetekig emlegették A 
Pál utcai fiúk zárlatát. Jó érzéssel töltött 
el, ha érettségi után néhány évvel ösz-
szefutottam valakivel, aki olvasmányél-
ményeiről is beszámolt, nemcsak sorsa 
alakulásáról, vagy ha valaki magyar 
szakra jelentkezett a diákjaim közül, 
majd diplomaosztás után megállta he-
lyét a katedrán. Voltak persze kudarcok 
is, de azokat is hasznosnak gondolom, 
hiszen sokat lehetett belőlük tanulni. 
Egyetemi oktatóként pedig érdekes 
módon a módszertan-órák jelentik a 
legtöbb izgalmat és kihívást, igyekszem 
megosztani a felgyülemlett tapasztala-
tokat a tanárjelöltekkel. Mindent össze-
vetve: eseményekben igen dús, változa-
tos éveket tudhatok magam mögött, 
remélem, mindenkori tanítványaim 
jó szívvel őriznek emlékeikben. Az vi-
szont általában zavarba hoz, ha valaki a 
példaképeként emleget.

 Mi a magyartanítás feladata sze-
rinted?

Elsősorban a személyiségfejlesztés, 
az érzelmi intelligencia fejlesztése. Az 
önértés igényének ébren tartása mel-
lett a másik ember iránti érdeklődő 
megértés, szolidaritás és tolerancia 
kialakítása. A világ dolgaival kapcso-
latos termékeny kétely és a gondolatok 
árnyalt megfogalmazása körüli bábás-
kodás. Mindezt a szépirodalom köze-
gében, költemények, regények, drámák 
közvetítésével. Mélységek és magassá-
gok bejárása. Olykor áhítattal, olykor 
játékkal, lehetőség szerint derűvel, 
sok-sok humorral. 

 Munkásságod az első pillanattól 
kezdve magába foglalta a tehetség-
ápolást. Milyen területeket öleltél fel 
ezen a téren? 

Azt mondják, a tehetség utat tör 
magának. Ez a kirobbanó tehetségre 
érvényes, amivel ritkán találkozni. A 
tanárnak fontos feladata, de talán ne-
mes kötelessége is, hogy észrevegye a 
szunnyadó vagy titkolt tehetséget, majd 
meggyőzze a diákot, hogy többletmun-
kával egészen kimagasló eredményeket 
érhet el. A magyarszakos-léthez hozzá-
tartoznak a versenyek, melyek keretet 
adnak a tehetség kibontakoztatásához. 
A vers- és prózamondás az egyik ked-
venc területem. Nyolcéves koromtól 
rendszeresen jártam szavalóversenyek-
re, rengeteg tapasztalatot gyűjtöttem, 
amit felkészítőként kamatoztathatok. 
Diákjaim szép sikereket értek, érnek el 
nemcsak regionális, hanem országos és 
magyarországi versenyeken is. Mindez 

nagy öröm, de az utóbbi időben szá-
momra a rákészülés időszaka, a folya-
mat fontosabb a végkifejletnél vagy az 
eredménynél, hiszen közben jókat lehet 
beszélgetni, van idő és mód kinyitogat-
ni a lélek ablakait, rá lehet csodálkozni a 
szövegek rejtett összefüggéseire és szép-
ségére. Indítottam számos alkalommal 
versenyzőt a Szép Magyar Beszéd verse-
nyen, valamint a helyesírási versenyen. 
Fogalmazási készségüket diákjaim kü-
lönböző pályázatokon mérették meg. 
Ha lehetőség adódott, bekapcsolódtunk 
műveltségi vetélkedőkbe is, amelyek 
összehangolt csapatmunkára épültek. 
Szívügyem a színjátszás is, életem egyik 
nagy ajándéka, hogy Köteles Judit mel-
lett rendezője, dramaturgja lehetek az 
ipolysági Csillag-szóró gyermekszín-
játszó csoportnak. A nyitrai egyetemen 
résen kell lenni, hogy észrevegyem a te-
hetséget, hiszen a diákokkal nem napi, 
csupán heti rendszerességgel találko-
zunk. Mire eljutnak az egyetemista kor-
ba, általában összegyűjtenek jónéhány 
rossz tapasztalatot vagy kudarcot, ami-
nek következtében kiábrándulnak a 
versenyekből, ezért különféle praktiká-
kat kell bevetni, hogy ismét kedvet kap-
janak. Mivel ők a jövő felkészítő taná-
rai, különösen fontosnak tartom, hogy 
bekapcsolódjanak versenyzőként vagy 
akár zsűritagként ebbe a munkába. Al-
kalmi műsorok készítésébe ugyancsak 
bevonom a diákokat, hogy megtanulják 
a fortélyokat, mert az iskolai tevékeny-
ségük során ilyesmire is szükségük lesz. 
Iskolá(ko)n kívül pedig részt vettem a 
Szlovákiai Magyar Írók Társasága tehet-
séggondozó programjában is, néhány 
évig mentorként segítettem a Fiatal Írók 
Körének kezdő vagy ifjú tollforgatóit.

 A tanári pályád során kicsi gyer-
mekektől kezdve a felnőttekig, az 
egyetemistákkal való foglalkozásig 
is eljutottál. Milyen tapasztalatokat 
szereztél útközben? Miben térnek el 
az egyes oktatási szintek?

Másképp kell megszólítani egy kis-
kamaszt, mint egy gimnazistát vagy 
éppen egyetemistát. Leginkább empá-
tiára van szükség, hogy az ember bele 
tudjon helyezkedni az éppen rábízott 
generáció gondolati-érzelmi-hangulati 
világába. Ami persze folyamatosan 
változik, éppen ez benne a kihívás. Él-
mény volt és mindig az, hogy minden 
osztály és csoport más, még a párhu-
zamos osztályokban sem lehet ugyan-
úgy tanítani egy-egy tananyagot. És 
hát az irodalmi szövegek újra- és új-
raolvasása különleges élményekkel és 

tapasztalatokkal tölt fel. Nagy adag el-
fogadó szeretet is kell, ami a kölcsönös 
bizalom alapja. Igyekeztem, igyekszem 
partnerként kezelni a tanítványai-
mat, tizenévest-huszonévest egyaránt. 
Nagy feladatot jelentettek a nehezen 
kezelhető, érzelmileg sérült gyerekek, 
igyekeztem kideríteni, mi lehet visel-
kedészavaruk hátterében, s próbáltam 
segíteni őket az egyensúly megterem-
tésében vagy visszaállításában. 

 Hogyan éled meg, hogy egyszer-
re tanár és író is vagy egyben? Milyen 
többletet hordoz a két tevékenység 
egybekapcsolása? Hogyan tud a két 
terület egymásból táplálkozni?

A tanárság életforma: a tanításon, ké-
szülésen túl folyamatos töprengés, ho-
gyan lehetne hatékonyabban csinálni, 
változatosabb módszereket alkalmazni, 
miért reagáltak éppen úgy a diákok 
aznap egy-egy gondolatra, esemény-
re. Mindez egész embert igényel, le is 
köti időm és energiám jelentős részét. 
Emiatt elég rendszertelenül írok, ami 
nyilván nem ideális állapot. Egzisz-
tenciámat viszont alapvetően a tanítás 
biztosítja, ezért igyekszem becsülettel 
tenni a dolgomat. Nem hiszem, hogy 
különleges tanári magatartást eredmé-
nyez az, hogy írok. Az óráimat nem 
veszélyezteti, nem rohanok ki a terem-
ből ihletett állapotban, hogy ne felejt-
sem gondolatom. Nem reklámozom a 
könyveimet az óráimon. Tanítványaim 
közül sokan talán nem is tudják, hogy 
több kötetem is megjelent. Én ezt a két 
foglalatosságot bizonyos értelemben 
elválasztom magamban. Huszadik szá-
zadi és kortárs magyar irodalmat taní-
tok, amihez elengedhetetlen a szüntelen 
olvasás, újraolvasás; ez gyakran inspirál 
és újragondoltatja a saját poétikai eljá-
rásaimat is. Tanítás közben nagyon sok 
emberrel kerülök közeli kapcsolatba, a 
sokféle habitus, sors, beszédmód nyil-
ván forrás és téma is, még ha sokszoros 
áttételen keresztül jut szóhoz egy-egy 
írásban. Nyomokat, vízjeleket hagy 
egymásban tehát a két tevékenység, de 
ezek leginkább belső ügyek, amelyekről 
furcsán nehéz beszélnem.

Diákjaid, kollégáid, „a” szakma vé-
leménye alapján Te is erős nyomokat 
hagysz magad után – nem is akár-
milyeneket: képes vagy a borúból 
derűt, a rezignáltságból életkedvet 
varázsolni. A „belső ügyeid” kisugá-
roznak, a környezeted pedig ebben 
a fényben sütkérezik.  A Katedra-díj 
ebből született. Isten éltessen sokáig, 
kedves Anikó!
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„…nem középiskolás fokon…”*
A Katedra 20 évéről

Bodnár Gyula

Nem szerencsés mentegetőzéssel 
kezdeni egy jubileumi mérlegvo-
nó visszatekintést, de nem tehetek 
másként. Mindenkor tiltakoztam az 
ellen, hogy valaki olyan, közösséget 
szolgáló-gyarapító művet értékeljen 
– legyen az színházi előadás, könyv, 
gyümölcsöskert, kórház –, melynek a 
születéséhez, fejlődéséhez, működé-
séhez, életben tartásához közvetlen 
köze volt, van hosszabb távon. Tu-
dom, előfordulnak vis maior helyze-
tek, de ez most nem az. Miről is van 
szó? A Katedra húsz esztendejéből 
idestova tízet lapunkkal töltöttem, 
először 1995 szeptemberétől egy ke-
rek tanévet a szerkesztőjeként, ekkor 
indultunk, futottunk neki a jövőnek 
új köntösben, új programmal, új tar-
talommal, majd 2001-2009 között, 

tehát nyolc éven át – Hodossy Gyu-
la, Kulcsár Ferenc és Szilvássy József 
után – főszerkesztőként jegyeztem 
a lapot, melynek 1996-tól 2001-ig a 
vezető szerkesztője is voltam, igaz, 
ebben a szerepemben tulajdonkép-
pen csak formálisan. Mindenesetre 
összesen másfél évtized, de a közel 
tíz aktív esztendő is, melyből nyol-
cat Nagy Attila szerkesztő kollégám-
mal vittünk végig, éppen elég indok 
lett volna ahhoz, hogy azt mondjam 
Hodossy Gyula – a Katedra megálmo-
dója, alapítója, a LILIUM AURUM 
Könyv- és Lapkiadó, valamint a Ka-
tedra Alapítvány igazgatója, a folyó-
irat jelenlegi főszerkesztője – felké-
résére, hogy nem, válasszon mást, 
hiszen jelentős erőkkel rendelkezünk 
a pedagógia berkeiben. Olyanokkal 

is, akik kívülről nézve, elfogulatlanul 
képesek véleményt mondani a Kated-
ra lapjain húsz év alatt felhalmozott 
és továbbadott, közkinccsé tett isme-
ret- és tudásvagyonának értékéről, 
illetve természetesen negatívumairól. 
És folytattam volna: tudniillik ez a 
feladat az összeférhetetlenség gyanú-
ját ébreszti bennem. Ha nem hangza-
na patetikusan napjainkban, amikor 
nemes eszmék, elvek devalválódnak, 
azt is mondhatnám, teljesítése ellen-
kezik elveimmel. Hogyan értékeljem 
azt, amihez közvetlen közöm van? Ha 
múlt időben is már. Bevallom, abban a 
pillanatban eszembe sem jutott, hogy 
nemet mondjak. És most sem tudom, 
miért válaszoltam a felkérésre igennel.

 Talán mert többet jelent nekem a 
Katedra, mint egyszerű folyóiratot, 
melyet meg kellett töltenünk okta-
tásügyi anyaggal, mindegy, milyen-
nel, csak illeszkedjék a profiljába. 
1995 szeptemberétől Kulcsár Ferenc 
főszerkesztővel az élen, aki egyéb-
iránt csaknem két évtizedig volt a 
lap nyelvi szerkesztője, a profiljának, 

* Elhangzott a XXII. Katedra Napokon, Dunaszerdahelyen, 2013. november 8-án.
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szerepének megfelelő új tartalmakat 
szerettünk volna kínálni lapjain, a 
honi magyar pedagógustársadalom 
mindenekelőtt szakmai igényeinek, 
reformelképzeléseinek figyelembevé-
telével, sőt szerzői közreműködésük-
kel. Húsz év múltán is még minden 
túlságosan közel van, még elevenen 
élnek bennem az első lépések emlé-
kei, a korántsem formális szerkesz-
tőbizottsági, rovatvezetői megbeszé-
lések a kiadóban, a tanév végi, nyár 
eleji kihelyezett üléseink, ahol a Ka-
tedra előző évfolyamának megjelent 
számait értékeltük, ugyanakkor az 
éppen soros új évfolyamáról, tartal-
mi súlypontjairól döntöttünk gyak-
ran heves viták után, de mindig az 
oktatásügyünk, azon belül a magyar 
iskolák aktuális anyagi helyzetére, 
mindenekelőtt azonban a pedagógiai 
gubancokra, szakmai kérdésekre ösz-
szepontosítva a figyelmünket. 

Erre törekedtünk elejétől kezdve, a 
rossz, sötét emlékeket idéző mečiari 
időkben sem engedve abból az er-
kölcsi és szakmai parancsból, me-
lyet a cserkészszövetség után már a 
LILIUM AURUM kiadásában meg-
jelenő, a fennebb már kétszer is emlí-
tett úgymond új Katedra első, 1995-ös 
szeptemberi számában Kulcsár Ferenc 
ekképpen fogalmazott meg beköszön-
tőjében: „A Katedrát… igazságkereső 
lapnak képzelem. A múlt, a jelen és a 
jövő egyetemességet felmutató fóru-
mának… lapjain jelenjen meg a hűség 
és a jóság, az egyszerűség és a világos-
ság, a tolerancia és a szolidaritás – az 
értelem, a hit és a szeretet pedagógi-
ája.” Turczel Lajos tanár úr, lapunk 
örökös munkatársa pedig ezt írta 
ugyanebben a számban: „A szerkesz-
tőbizottság szabályzatának elvi célki-
tűzése szerint a Katedra »a szlovákiai 
magyar oktatásügy szakmai fórumá-
vá kíván válni… Olyan lappá, amely 
segíti magyar iskoláinkat az éles 
szakmai versenyben, s amely támo-
gatja őket magyarságunkat megtartó 
oktató- és nevelőmunkájukban«. Az 

teljesen természetes, hogy a stabili-
zálódott Katedra szilárdan demokra-
tikus lap lesz, de a demokratizmusán 
belül oly módon pluralisztikusnak 
is kell lennie, hogy a nagy szakmai 
versenyre való tekintettel a vitákat 
is lehetővé teszi a különböző de-
mokratikus nézetárnyalatok között.” 
És ha már az idézeteknél tartunk, 
akkor emeljek ide még egyet Vajda 
Barnabás  tanulmányából, melyet 
Katedra 1994–2003 címmel írt folyó-
iratunk első tíz évéről. A Zárszóban 
ő is hivatkozik a szerkesztőbizottság 
Turczel tanár úr által idézett elvi cél-
kitűzésére. Az egész így hangzik: „»A 
Katedrának tekintélyes lappá kell vál-
nia, amelynek hasábjain megtisztelő 
a megjelenés, s amelynek álláspont-
jai, értékítéletei hazai oktatásügyünk 
szellemi vezérfonalává válnak. Erre 
nemcsak a szlovákiai magyar okta-
tásügynek, hanem az egész szlovákiai 
magyarságnak nagy szüksége van« – 
fogalmazott az 1995-ös Szerkesztősé-
gi szabályzat. És ez ma is így van. A 
Katedra állásfoglalásai tíz éve jelente-
nek vezérfonalat, a Katedra tíz éve el-
ismert szakmai fórum, a Katedrában 
tíz éve megtiszteltetés megjelenni. 
Amiként nagyon nagy megtisztelte-
tés volt tanulmányt írni róla 10. szü-
letésnapján. Isten éltessen, Katedra!”

 Hiszem, nem orrol meg meg rám 
Vajda Barnabás, ha én most zárszavá-
nak tizeseit huszasra cserélem, a 20. 
születésnap alkalmából, állításaival 
egyetemben. S ez mindjárt tételt is 
jelent, mely természetesen egyfajta 
részletesebb igazolást követel. Elő-
rebocsátom, tudós kollégám szóban 
forgó tanulmánya a Katedra első tíz 
évéről terjedelmes és alapos dolgozat, 
pontosabban elemzés, amely, amel-
lett, hogy korszakokra, fejezetekre 
bontja a tárgyalt időszakot, elké-
pesztő mennyiségben sorakoztat föl 
számokat, százalékokat, dátumokat, 
valamint szerzőket, akik a lapban 
publikáltak. Egyébiránt, már a szó-
ban forgó időszakban mintegy ötszá-

zan. Sok esetben nemcsak a cikkeket 
idézi cím szerint, hanem egész mon-
datokat, kritikai megjegyzéseket, to-
vábbgondolásra érdemes felismeré-
seket is beemel belőlük dolgozatába, 
igazolandó saját következtetéseit, 
észrevételeit, a lap jövőjére vonat-
kozó javaslatait például. Amikor azt 
írja szerzőnk – akivel ellentétben 
én nem az elemzést, ha úgy tetszik, 
az analízist-szintézist választottam 
módszernek, hanem inkább a publi-
cisztika eszközeivel igyekszem fényt 
villantani, ünnepkörbe vonni Ka-
tedránk 20. születésnapját –,  szóval, 
amikor azt írja Vajda Barnabás, hogy 
„Megjelenésének tíz éve alatt iskolá-
ink minden szintje és rétege képvi-
seltette magát a Katedrában”, tehát az 
óvoda, az alapiskola, a középiskola, 
a felsőoktatás, vagyis a honi magyar 
oktatatásügy  intézményrendszeré-
nek valamennyi szegmense, akkor 
mintegy nyolcvan nevet sorol fel, ki 
mindenki publikált a lapban ezekről 
az emberépítő műhelyekről, általá-
ban és külön-külön, sokféle megkö-
zelítésben és műfajban, módszertani 
tanácsokat, megoldásokat, tapaszta-
latokat is kínálva szinte valamennyi 
tantárgyból. Az idegennyelv-okta-
tását segítendő szlovák, angol, né-
met nyelven ugyancsak jelentek meg 
módszertani dolgozatok. Ismétlem és 
hangsúlyozom, hazai gyakorló peda-
gógus szerzők tollából. Elmondtam 
már másutt is, elmondom itt is: a 
Katedrához fűződő első legnagyobb 
élményem, hogy mindjárt az 1995-
ös indulás első hónapjaiban kiderült, 
amit soha nem hittem volna, vagyis 
hogy mennyi írástudó pedagógusunk 
van. Pedig Nyitrán végzett magyar-
angol szakos tanítói diplomával a 
zsebemben újságíróként, az Új Szó is-
kolákkal, művészeti neveléssel, okta-
tási kérdésekkel, ilyen tárgyú kézira-
tokkal is foglalkozó szerkesztőjeként 
1974-től majd’ húsz éven át jártam az 
iskolákat a Csallóköztől a Bodrogkö-
zig és vissza, a legkisebb falvakba is 
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eljutva, ismertem továbbá a Szocia-
lista Nevelést, publikáltam is a ha-
sábjain, és ismertem a rendszerváltás 
után megjelenő, rövid életű Nevelést. 
Remélem, nem sértődik meg senki, 
amikor írástudó pedagógust írok, hi-
szen mindnyájan tisztában vagyunk 
vele, hogy aki remek nevelő, okta-
tó, előadó, korántsem biztos, hogy 
ugyanolyan remek író is, nem feltét-
lenül a szó szépirodalmi értelmében. 
Enyhén sántító hasonlattal: világbaj-
nok úszótól nem várható el, hogy a 
Tour de France kerékpárversenyen 
induljon, közelebbi párhuzammal: 
Hamletet táncoló balettművész alig-
ha lenne jó Hamlet prózai színpadon, 
és fordítva. Persze, az sem kizártható, 
hogy számos esetben a bátorsággal 
van baj, ha nyilvánosság elé kell lépni 
akár élőszóban, akár írásban. Az más 
kérdés, hogy évtizedeken át elsősor-
ban tanítók, tanárok voltak lapjaink, 
az Új Szó, a Fáklya, a Hét, a Nő, az 
Új Ifjúság, a Népművelés, a Kis Épí-
tő, a Tűzoltó tudósítói, valaki álnéven 
is, ők közöltek cikkeket településük 
valamely, főként kulturális esemé-
nyéiről. És nem kevesen jutottak el 
közülük a szlovákiai magyar iroda-
lom tartományaiba mint költők, pró-
zaírók, kritikusok. Én a pedagógiai 
tárgyú munkák szerzőiről beszélek, 
külön hangsúlyozva, hogy a Katedra 
eddigi húsz esztendejének valameny-
nyi száma eredeti, zömmel e tájakon 
született írásokkal látott napvilágot, 
ritkán, jószerével csak kitekintő ro-
vataiban hozott más lapokból átvett, 
ollózott anyagokat. Magyarán, ahogy 
az egy magára valamit adó laphoz il-
lik, nem ékeskedett idegen tollakkal. 
Ezért is örvendetes, hogy az évek mú-
lásával újabb és újabb publikáló, pub-
likálni akaró pedagógusok tűntek fel 
továbbra is a nevelés-oktatás elméleti 
és gyakorlati kérdéseivel foglalkozó, 
valamennyi iskolatípust képviselő 
tiszta, azaz szinte nyomdakész kéz-
iratokkal. Hodossy Gyula, aki annak 
idején, mint említettem fennebb, még 
a Szlovákiai Magyar Cserkészszövet-
ség égisze alatt alapította és indította 
a lapot, tudhatott valamit. Vagy, mint 
annyi más ötletének a megvalósítása 
során, ebben az esetben is egyszerűen 
tette, amiről úgy gondolta, úgy hitte, 
nem megcselekedni bűnös mulasztás 
volna honi magyar közösségünkkel 
szemben, melynek művelése, szel-
lemi gyarapítása folytonos feladat, 
értelmiségi kötelesség. És igen, szer-
vezte a lap köré a pedagógusokat 

rovatvezetőnek, szakmai szerkesztő-
nek, szerzőnek, és szüntelenül moz-
gósította őket és mozgásban tartotta, 
miközben létrehozta, építette a hát-
térbázist jelentő Katedra Alapítványt, 
Katedra Napokat, a Katedra Társasá-
got, amelynek gyakran országos vi-
szonylatban is újnak, úttörőnek szá-
mító, reformjavaslatokat tartalmazó, 
új iskolamodelleket felvázoló előadá-
sait, korrefereátumait és állásfoglalá-
sait folyamatosan közölte a Katedra, 
hangsúlyozottan mint szakmai fo-
lyóirat, melyben a híranyagok, köz-
lemények, szórakoztató kisrovatok 
csak elenyésző teret kaptak és kapnak 
továbbra is.

 Elnézést kérek, hogy nem soro-
lom fel mindazoknak a tanítóknak, 
tanároknak, gyógypedagógusoknak, 
oktatási szakembereknek, gyermek-
pszichológusoknak, egyetemi okta-
tóknak a nevét, akik különböző sze-
repekben hosszabb-rövidebb ideig 
hozzájárultak ahhoz, hogy a Katedra 
– mások véleményét idézve: hazai, 
valamint egyetemes magyar viszony-
latban is – színvonalas szaklappá 
váljon, az eredeti célokat követve. 
Nagyon hosszú lenne a lista, más-
részt, ahogy mondani szokás, esetleg 
kihagynék valakit, és az nem lenne 
méltó e születésnaphoz, harmadszor 
pedig Vajda Barnabás nevek, tények, 
adatok, dátumok seregét felsora-
koztató tanulmánya mellett megta-
lálható egy másik hasonló is a Ka-
tedráról a Magyar Nyelvtudományi 
Társaság Magyartanári Tagozatának 
honlapján, Misad Katalin tollából. 
Ugyanezen okoknál fogva eltekintek 
kulturális-művészeti-tudományos 
életünk jeles képviselőinek név sze-
rinti közlésétől, akik önként vagy a 
szerkesztőség felkérésére publikáltak  
a Katedra rovataiban, vagy éppen új 
rovatokat, sorozatokat indítottak, így 
nagyobb teret kaptak olyan témák is, 
mint zenei anyanyelvünk, a népzene, 
a néprajz, a helytörténet és regioná-
lis történelem, ugyanúgy a gyermek 
egészsége, helyes táplálkozása, a kör-
nyezetvédelem vagy a szenvedély-
betegségek. Szerzőink közül többen, 
sajnos, már nincsenek közöttünk, 
vagy letették a tollat. Bárhogy rohan 
az idő, ilyenkor mégiscsak hosszúnak 
tetszik húsz esztendő. Az emlékezés 
mellett nekik is szóljon a köszönet, 
ahogy mindenkinek. Azért is példá-
ul, hogy némely sorozatunkból olyan 
könyv születhetett, mint az Alma ma-
ter, a Kedves filmem, a Magángaléria.

 Ezen a ponton kell megemlítenem 
két fontos mozzanatot. Az egyik az, 
hogy a kezdetektől fogva – ahogy 
sajnos általában számos területen – 
mind a szerzőket, mind a szereplőket 
tekintve a nyugat-szlovákiai régiók 
képviselői dominálnak a folyóiratban 
és környékén a közép- és kelet-szlo-
vákiai régiók képviselőivel szemben, 
a számarányokhoz képest is elgon-
dolkoztató módon. Nem az előbbi a 
baj, hanem az utóbbi, noha történtek 
kísérletek a gömöriek, a Kassa-vidé-
kiek, a bodroköziek és Ung-vidékiek 
aktivizálására. A reményeinknél ke-
vesebb eredménnyel, talán a távol-
ság miatt, de lehet szerkesztőségi, 
szerkesztői, főszerkesztői mulasz-
tás következménye is. Viszont az is 
igaz, hogy Ipolyságon túl egészen 
Nagytárkányig hamar köztudottá 
vált a Katedráról, szerkesztői jegyze-
tekben is bevallottan, hogy nyitott, 
befogadó lap, képletesen szólva neve-
lés- és oktatásügyi kérdésekkel bárki 
tanító, szülő, sőt tanuló is beléphet a 
kapuján, mégis kevesen éltek a lehe-
tőséggel Ipolyságtól keletre.

A másik: igen, volt egy rövid ide-
ig tartó időszaka a Katedrának, az 
ezreforduló környékén, amikor a 
szakmai-módszertani dolgozatok ro-
vására fölerősödött a nem kimondot-
tan pedagógiai publicisztika. Hozzá 
kell azonban tennem, ezek az írások 
így vagy úgy kötődtek az iskolához, 
bizonyos tantárgyakhoz, leginkább 
a történelemhez, ismeretforrást is 
jelentve. Tehát korántsem aktuálpo-
litikai írásokra kell gondolni, arra 
egyébiránt vigyázott a Katedra kiadó-
ja és mindenkori szerkesztő gárdája, 
hogy a lap mentes maradjon a min-
dennapjainkat, az emberi kapcsolato-
kat mérgező, az iskolákba is be-befu-
rakodó politikától, a magyar politikai 
pártoktól, mozgalmaktól úgyszintén. 
Ha készült is néhány interjú hazai 
és magyarországi politikussal, kö-
zéppontjukban az oktatásügy szere-
pelt. A Katedra, mint fejlécében is 
olvasható, 1996-tól  a szülők lapja is 
kívánt lenni, ilyenképpen folyama-
tosan növekvő oldalszámain próbált 
a szélesebb nyilvánossághoz szólni, 
a lapon keresztül természetszerűleg 
elsősorban a szülőket bekapcsol-
ni vagy „csupán” közelebb vinni az 
iskola életéhez, hiszen egyre ége-
tőbb probléma napjainkban, ami a 
gyerek-szülő-iskola háromszögében 
zajlik. És még valami: kár lenne ta-
gadnunk, ami minden szerkesztőség 
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alapvető törekvése, jelesül, szeret-
tük volna növelni a példányszámot, 
hogy több olvasóhoz jusson el a lap, 
ha már annyi külső és belső energiát 
fektetünk bele, és nem kevés pénzt 
állami, alapítványi, szponzori forrá-
sokból. Nem vagyok gazdasági szak-
ember, ám azt hiszem, mint szakmai, 
tehát réteglap, és nem bulvár vagy 
bulvárosított valami, akkor sem lett 
volna nyereséges a Katedra, ha tö-
rekvésünk sikerrel jár. Készült egy 
kérdőíves felmérés, melyből érdekes 
és sokatmondó következtetéseket le-
hetett levonni, cselekdtünk is, de a 
példányszám alig növekedett. Persze, 
a 2 000 körüli sem kevés hasonló tí-
pusú lapok esetében, csak a nevelők-
től, óvónőktől az egyetemi oktatókig 
gondolkodva a mintegy 5 500 – 6 000 
szlovákiai magyar pedagógushoz ké-
pest elgondolkodtató. Nem akarok 
ünneprontó lenni, azt követően sem 
tapasztaltunk jelentősebb változást e 
tekintetben, hogy kiadói-szerkesztő-
ségi megbeszélés nyomán jómagam 
főszerkesztőként külön-külön cím-
zett, aláírt és postázott levélben for-
dultam minden szlovákiai magyar 
iskola igazgatójához a Katedra ter-
jesztésének és közös szerkesztésének, 
azaz új szerzők, tudósítók szerzésé-
nek  ügyében, és ugyanúgy levelet 
írtam minden olyan település polgár-
mesterének, ahol az önkormányzat 
hatáskörében magyar óvoda, iskola 
működik: áldozzanak valamennyit a 
költségvetésükből, esetleg más for-
rásból néhány Katedrára, ha már a 
pedagógusok sokallják a példányon-
kénti 25 koronát, egy tanévben a 250 
koronát. Bár szerintem ez inkább 
csak mendemonda volt, a társada-
lomban általában is tapasztalható kö-
zöny, apátia, érdektelenség nagyobb 
szerepet játszhatott. Egyszer-egyszer 
eltűnődtem a saját magunkkal szem-
ben gyakorolt önkritika okán – az 
inkább önkritika, mint öntömjénezés 
jegyében –, hogy olvasóink, a szakma 
elismerő, dicsérő szavai mellett va-
jon nem minősíti-e a Katedrát, hogy 
sok pedagógus egyszerűen megvan 
nélküle, fel sem merül benne, hogy 
megrendelje. Egyszer-kétszer bele-
nézett a szomszédéba, és nem tetszett 
neki? A neki készült, mondhatnám, a 
saját hivatásának gyakorlását segítő 
saját lapja? Akkor sem tudtam a vá-
laszt, ma sem tudom. Sok száz levél 
ment ki óvoda- és iskolaigazgatók-
nak, polgármestereknek – és talán 

egyre jött válasz. Ezeknek a levelek-
nek a megírására az is ösztönzött 
bennünket, hogy különböző fórumo-
kon hallottuk: az iskolákba egy-két 
Katedra jár, és a nagyobb iskolákban 
is csak néhány pedagógus rendelte 
meg iskolai vagy hazai címére. In-
kább sokszorosítottak egy-egy cik-
ket, urambocsá! a Katedra-versenyek 
feladatait. Visszakanyarodva még egy 
pillanatra a publicisztika két-három 
évig tartó domináns jelenlétéhez, ki-
vételt jelentettek természetesen azok 
a riportok, melyekben óvodáink, ál-
lami, egyházi, magán alap- és közép-
iskoláink mindennapjait igyekeztünk 
bemutatni, vagyis az elmélet mellé a 
gyakorlatot, továbbá a nyelvművelő 
cikksorozatunkat említhetem vagy 
azokat, amelyeket jeles, példamutató 
eleinknek, illetve a Lilium Aurum 
gondozásában megjelent új könyvek 
ismertetésének szenteltünk amolyan 
villáminterjú keretében, a szerzőt 
szólaltatva meg. Létrehoztunk rova-
tot, melyben külföldi, főként magyar-
országi nyomtatott és elektronikus 
pedagógiai lapokból, illetve honla-
pokból idéztünk, és olyat, amelyben 
szintén lapszámról lapszámra a ne-
veléssel, oktatással kapcsolatos leg-
frissebb hazai hírekből adtunk közre 
egy-egy csokorral.

Folyóiratunk egyik húzó fejezetét 
jelentették a több tantárgyból évről 
évre szervezett Katedra-versenyek, 
melyek iskolák tucatjait, tanulók szá-
zait vonták be a feladatok megoldásá-
ba, s amelyek rangja évről évre nőtt 
kisebb-nagyobb hibái, nem mindig 
fényes nyomdai megjelenése ellené-
re. És ugyancsak jó visszhangra talált 
az évről évre más-más témakörben, 
reprezentatív külsőben megjelenő 
posztersorozatunk, egyes darabjait ki 
lehetett emelni a lapból, és például fa-
lon, faliújságon helyezni el az iskolai 
osztályban, színes díszítő elemként 
is. Ahogy azt sok helyen láttuk.

Tisztelt Pedagógusok, Hölgyeim, 
Uraim! 

Amikor a Katedra a 10. évfolya-
mát zárta, akkor azt jegyeztem le a 
lapban, hogy olvasóinkkal együtt 
szeretnénk hinni, van okunk egy 
csendes ünnepre. És talán még han-
gosra is lehetne, ha az oktatási rend-
szerünkben csak a fele vált volna 
valóra azoknak a reformjavaslatok-
nak, melyek kiváló dolgozatok egész 
sorában jelentek meg lapunkban. 
Máshol tartanának iskoláink, talán 

könnyebb volna mind a gyerekek, 
mind a pedagógusok, mind a szü-
lők helyzete, sorsa, de hát az átfogó 
közösségi, intézményi változások, 
módosítások sohasem az újságokon 
múlnak. Ez az ország sok tekintet-
ben csak a szavak szintjén igyekezett 
mindenkor a progresszív arcát mu-
tatni, hangoztatva, hogy igazodni 
kell a világtrendekhez, a tettek me-
zején ugyanakkor következetlen ma-
radt, lásd egyebek között az oktatási 
tárca rendszerváltás utáni huszon-
három esztendejét – tizenöt oktatási 
miniszter ez alatt az idő alatt. Nem 
csoda, hogy az egész oktatásügyünk 
improvizációk sora, mely a Katedrát 
is elérte, oly mértékben, mint soha 
születése óta. Turczel Lajos fennebb 
említett cikkének végét idézem: „A 
lap létezéséhez nem elég a szerkesz-
tési-szellemi stabilizáltság, az anya-
giak biztosítására is szükség van. A 
mai zilált helyzetben is hinni kell 
abban – írta 1995 szeptemberében –, 
hogy államunk a kisebbségi iskolai 
oktatás és kultúra korszerű fenntar-
tását is vállalni fogja, s ebbe a pe-
dagógiai lap is beletartozik. Addig, 
amíg ez megfelelő módon meg nem 
történik, az önerőnk mozgósítására 
van szükség. Az az alapvető kívána-
lom, hogy minden magyar pedagó-
gusnak támogatni kell a lapot, nem-
csak reklámjelszó, hanem a magyar 
pedagógusok megmaradásának is 
egyik feltétele, eszköze.” Vajon mit 
írna ma a tanár úr, amikor huszon-
négy évvel a rendszerváltás után 
olyan méltatlan helyzetbe került a 
lap – nem egyedüliként –, hogy egy-
előre az interneten katedra.sk néven 
igyekszik túlélni az anyagiak állami 
biztosításának hiányát?!  Vagyis a 
támogatások rendszeressé váló ké-
sését. Ilyenképpen a huszadik szüle-
tésnapját ünneplő Katedra legújabb, 
szeptemberi és októberi számát egy-
előre nem tudtuk kézbe venni, mert 
nincs. A tanár urat követve, Hodossy 
Gyula barátunkat ismerve, legyünk 
optimisták, és mondjuk azt: de lesz. 
Kisebb katasztrófával lenne egyenlő, 
ha széthullna az a szellemi bázis, ha a 
további gyarapodás helyett elveszne 
a szlovákiai magyar pedagógustársa-
dalomnak az az ismeret- és tudásva-
gyona, mely a Katedra révén és körül 
halmozódott fel mint emberséget, 
magyarságot megtartó erőforrás is. 
A 20. után jönnie kell, jönni fog a 30. 
születésnap. Isten éltessen, Katedra!
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Bizonyára Önök is szomorúan tapasztalták, hogy az 
immár 20 éve működő, egyetlen szlovákiai magyar peda-
gógiai szaklapunk, a Katedra folyóirat a tavalyi tanév fo-
lyamán a szokott havi rendszerességtől eltérően, hektikus 
módon jelent meg. A tartalmilag folyamatosan megújulni 
kívánó folyóirat sajnos patthelyzetbe került, mivel – a ki-
adótól független adminisztrációs problémák miatt – sem 
a kormányhivatal, sem a minisztérium nem továbbította 
a kalendáriumi év elején megítélt anyagi támogatásokat. 
Külső dotáció nélkül pedig életképtelen a lap, mivel az 
előfizetési díjak összege csupán a kiadási költségek 10%-át 
fedezi. A probléma orvoslása érdekében a Lilium Aurum 
megelőlegezett befektetésekkel próbálta átvészelni a támo-
gatások visszafogásának időszakát, azonban a hitelképes-
ség határait súrolva a lap megjelentetése így is esetlegesre 
sikerült: a tavaszi-nyári időszak számait egy csomagban 
postáztuk az olvasóknak. A támogatások blokkolása saj-
nos 2013 szeptemberére sem oldódott fel, így állhatott elő 
az a faramuci helyzet, hogy jubilálás helyett túlélési stra-
tégiákat állított fel a szerkesztőség, ismét a tömbösített ki-
adás mellett döntve. 

ÜNNEPLÉS HELYETT 
– ENERGIATAKARÉKOS ÜZEMMÓD

 A 2013-a év tehát megnyitotta a bizonytalanság korsza-
kát a lap életében. Az anyagi kiszolgáltatottság, a támo-
gatás elutasításának kijátszása (az elutasítás ellen legalább 
lehetne tiltakozni, ami aktív cselekvésjellegéből kifolyólag 
előmozdíthatná a folyóirat ügyet – így azonban a passzív 
várakozás szerepébe rekedtünk), az ígért folyósítás ha-
táridejének folyamatos módosítása oda vezetett, hogy a 
Katedra folyóiratra rákerült a megbízhatatlanság bélyege. 
Vajon kit terhel a felelősség…? Hogyan lehet feloldani azt 
a csalódottságot, amit a lap rendszeres olvasói éreznek? 
Hogyan lehet átvészelni a cikkírók csalódottságát, akik öt-
leteiket, gondolataikat felkínálták a folyóiratnak, azonban 
közlés helyett némaság fogadta a szövegeiket? Sőt: hogyan 
lehet a szerkesztőbizottságban tartani a lelket, akik szemé-
lyes szavahitetőségüket is kockára teszik, amikor egy-egy 
szerzőt írásra kérnek fel? A szerkesztők, a tördelő, a ki-
adó… vajon meddig törődnek bele a lap „energiatakaré-
kos üzemmódjába”, és mikor jön el az a pont, amikor az 
agóniát megelégelve lezárják a lap folyamatos újraélesztési 
kísérleteit? 

Ezek a felvetések egyelőre pusztán retorikai kérdések, 
azonban a folyóirat rendszertelen megjelenésének már 
körvonalazódnak a következményei. Az első probléma a 
célközönség megcsappanásában található – attól tartunk, 

Petres Csizmadia Gabriella 

A bizonytalanság 
korszaka 
– gondolatok a Katedra folyóirat 
jelenlegi helyzetről

nem csupán az új előfizetők megnyerése kerül veszélybe, 
hanem a folyóirat hagyományos, hűséges olvasótábora is 
megfogyatkozik. A másik probléma a szerzők bizalmának 
elvesztéséből ered: a lapszámkimaradások előrehaladásá-
val egyre kevesebb önként megírt szöveg érkezik a folyó-
irat postaládájába, és egyre nagyobb energiákat igényel a 
cikkírók motiválása. Ez a helyzet komoly veszélyeket hor-
doz magában, hiszen a válogatás lehetőségének eltűnésé-
vel problematikusabbá válhat a tartalom színvonalának 
emelhetése.

VÁLSÁGKEZELÉSI STRATÉGIÁK

Mielőtt végleg elkeserednénk, nézzük, milyen válság-
kezelési stratégiákat dolgozott ki a szerkesztőség. A lap 
„szerencséje”, hogy a XXI. században nem okoz különösen 
nagy meglepetést vagy fennakadást, ha egy folyóirat 
nyomtatott, papíralapú megjelentetését virtuális térbeli 
létmód váltja fel. Átmeneti életben tartási kísérletként te-
hát a Katedra honlapjára, a www.katedra.sk webfelületre 
költöztünk, ahol egyrészt nyílt levelek közlésében tájé-
koztattuk olvasóinkat a lapkiadás aktuális fázisairól, más-
részt útjára tudtuk bocsátani a 2013/2014-es tanév Kated-
ra-versenyeit is. A torlódott kiadás egyik fő problémáját 
ugyanis a versenyek lebonyolításának megoldása képezte. 
Mivel a lap online létmódjának felerősítéséről szóló tájé-
koztatás csak részben jutott el az olvasókhoz, ezért attól 
tartottunk, információk hiányában kevesebb csapat je-
lentkezésére számíthatunk az idei évadban. Hála Istennek 
a versenyszervezők elvállalták, hogy névre szólóan meg-
szólítják a versenyükbe rendszeresen bekapcsolódó peda-
gógusokat, és az iskolákba küldött elektronikus leveleken 
túl igyekeztek személyes tájékoztatást is nyújtani az idei, 
rendhagyó versenyszervezés menetéről, így a 2013/ 2014-
es versenyszezon is az előző évekéhez hasonló érdeklő-
désnek örvend. Sőt, az ebben a suta helyzetben újonnan 
indult anyanyelvi vetélkedőbe – nagy örömünkre – meg-
lepően sokan jelentkeztek. Ez a visszajelzés is bizonyítja, 
hogy a gyerekek és pedagógusok szívesen vállalnak részt 
a lap életében.

A honlap üzemeltetése és a személyes e-mailkapcso-
latok ápolása mellett a lap Facebook-profilt is alakított 
magának, amelyen naprakész információk, meghívók, 
ajánlások kerülnek közzétételre. Tudjuk azonban, hogy a 
honlap és a Facebook-felhasználás csupán az olvasók egy 
rétegének kedvez, és nem helyettesítheti teljes mértékben 
a lap hagyományos megjelentetését. 

HOGYAN TOVÁBB, KATEDRA..?

A jelenlegi, átmeneti helyzet előbb-utóbb stabilitást talál 
magának, a mérleg mércéjének valamilyen irányban bil-
lennie kell. Borús jövőt jósolva azt gondolhatjuk, az olva-
sók idővel teljesen elveszítik a lap iránti érdeklődésüket/ 
türelmüket, és megszüntetik az előfizetésüket – olvasótá-
bor nélkül pedig értelmét veszíti mindennemű írói tevé-
kenység, a szerkesztőbizottság elveszíti alkotási kedvét, a 
kiadó belefárad a fenntartásért folyó küzdelembe. A ki-
sebbik rossz elve értelmében elképzelhető, hogy csupán a 
nyomtatott forma közléséről mondanak le a lap készítői, 
és a folyóirat végleg virtuális formát ölt magára.
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Egy pozitívabb jövőkép értelmében a támogatások 
normalizálódásával a folyóirat pótolja az elmaradásait 
(amennyiben ezt a cikket bárki is olvassa, feltételezhetően 
ez az optimista forgatókönyv lépett érvénybe), visszatér a 
havi rendszerességű megjelenéshez, és továbbra is azon 
lesz, hogy tájékoztassa az olvasóit a legaktuálisabb peda-
gógiai kérdésekről. Ideális esetben a folyóirat virtuális és 
nyomtatott formában is megjelenésre kerül, ahol az on-
line-létmód a lapterjesztés kiszélesítését, a rétegzett célkö-
zönség érzékenyebb megszólítását szolgálja. A honlapon 
belül lehetőséget szeretnénk kínálni egyfajta interaktív 
viszony kiépítésére az olvasóközönséggel, ahol gyakorló 
pedagógusok, elméleti szakemberek, szülők és a nevelés 
kérdései iránt érdeklődők folyamatos eszmecserét folytat-
hatnának. A virtuális tér lehetőséget biztosít a közvetlen 
reakciók ismertetésére, hiszen a megszólalások közti idő-
beli távolság szinte teljesen felszámolható, így rendkívül 
intenzívvé tehető egy-egy téma körüljárása. Ez a lehetőség 
némileg pótolni tudja a megritkult személyes találkozáso-
kat, a Katedra Napok-szerű fórumok szervezését.

Azonban nem csupán médiumbeli megújulás és bővü-
lés vár a lapra: az arculattervezés részét képezi a folyama-
tos tartalmi-formai fejlesztés tevékenysége. A folyóirat 
továbbra is teljesíteni szeretné alapküldetését: a szlová-
kiai magyar oktatásügy aktuális kérdéseiről és esemé-
nyeiről kíván tájékoztatni. Kiemelten fontosnak tartjuk 
a pedagógusvilág naprakészségének gondozását, amely 
nem csupán hírközvetítésből áll, hanem az elméleti és 
gyakorlati oktatás legfrissebb eredményeinek közlését 
is magába foglalja. Lapunkban a modern pedagógiai 
szemléletmódot kívánjuk tükrözni, ahol a pedagógiai 
gyakorlatban leghatékonyabbnak bizonyuló tantárgy-pe-
dagógiai módszereket mutatjuk be, gazdag példaanyaggal 

alátámasztva, illetve az egyes tantárgyak tudományelmé-
leti háttereit is népszerűsíteni szeretnénk. Ennek érdeké-
ben alapvetően kétféle szerzői célcsoporttal dolgozunk: a 
pedagógiai-didaktikai jellegű szövegeket, tanítási mintá-
kat elsősorban gyakorló pedagógusok fogalmazzák meg, 
ugyanakkor kutatókat is bevonunk a cikkírás folyama-
tába, akik korszerű elméleti ismereteket közvetítenek az 
olvasók felé. Fontosnak tartjuk az elméleti és gyakorlati 
pedagógia ötvözését, kreatív emberek és projektek bemu-
tatását. Az elméleti pedagógiai-pszichológiai, illetve okta-
táspolitikai témákon túl szaktárgyi rovatok kialakításán 
dolgozunk, ahol szakterületekre bontva találják meg az 
olvasók a számukra leghasznosabb információkat. 

A közeljövőben két rovat indítását tervezzük. Az első 
rovat nevelési kérdésekkel foglalkozik, a szülő – tanár – 
gyermek egymás közti viszonyait térképezi fel. Az edu-
káció aktuális kérdései címmel induló rovat nyitócikke 
jelenlegi számunkban már olvasható, a rovat ötletgazdája 
és vezetője, Pintes Gábor neveléselméleti szakember tol-
lából. A másik témánk a gyakorló pedagógusok vallatá-
sát célozza meg. A „Tapasztalat-rovatban” olyan tanárok 
megnyilatkozásait szeretnénk közzé tenni, akik a tanítá-
si gyakorlatukban kialakított „egyéni trükköket”, titko-
kat szeretnék megosztani a pályakezdő tanárjelöltekkel. 
Ebben a rovatban elsősorban azt a tudásanyagot kíván-
juk közvetíteni, ami csakis a napi tanítási gyakorlatból 
szerezhető meg.

 Ahogy láthatják, nem a lap szerkesztőin múlik a Ka-
tedra jövője. Tervekben, ötletekben, munkakedvben nem 
szenvedünk hiányt – úgy gondolom, már ez is reményre 
ad okot. Bízom benne, hogy az olvasókban is marad elég 
kitartás, elég türelem és elég kíváncsiság, amiért érdemes 
folytatnunk a munkát. 

 Fennállásának századik évfor-
dulóját ünnepli idén az általad veze-
tett intézmény. Milyen volt a cente-
náriumi év?

– Tavaly ősszel kezdtük a szervezést. 
Nem egyetlen ünnepi rendezvényt ter-
veztünk, hanem azt szerettük volna, 
hogy diákjaink valóban a magukénak 
és fontosnak érezzék a centenáriumot. 
Béres Gábor ötlete nyomán február-
tól havi rendszerességgel tartottunk 
tudomány- és művészetnapokat. A 
tudománynapokon – amelyeket én 
nagyon fontosnak gondolok azért is, 
mert a természettudományok a tantár-
gyak rendszerében mostanában kissé a 
háttérbe vannak szorítva, vagyis némi 
népszerűsítésre szorulnak – termé-
szettudományokkal foglalkozó neves 
szakemberek, kutatók látogattak el is-
kolánkba, valamint diákjaink is tartot-
tak előadásokat. Az egyik művészet-
napot a komolyzenének szenteltük, 

Zella Ágnes

VIVAT ACADEMIA!
Beszélgetés Petrezsél Zsuzsannával, 
az ipolysági Szondy György Gimnázium igazgatójával

meghívtuk azokat a régi diákokat, akik 
zenei pályára léptek, illetve felléptek a 
mostani diákjaink is. A másik művé-
szetnapon iskolánk ifjúsági vegyeskara 
szerepelt a zeneiskola kamarakóru-
sával és a Csillag-szóró gyermekszín-
játszó csoporttal együtt. Júniusban a 
Pedagógusszövetséggel karöltve ma-
gyarországi szakemberek bevonásá-
val szerveztünk élményműhelyeket, 
melyekben összekapcsolódott a tudo-
mány és a művészet. Minden alkalom-
mal meghívtuk az alapiskolák nyol-
cadikosait-kilencedikeseit is, akik így 
láthatták, milyen munka folyik ná-
lunk.

 Hogyan fogadták a diákok eze-
ket a különleges napokat?

– Nagyon tetszett nekik, élvezték, 
főleg hogy látták a társaikat, amint 
többletmunkával szép eredményeket 
érnek el. Természetesen mindez nem 

ment a tanítás rovására. Az külön 
örömömre szolgált, hogy vendégelő-
adóink nagyon meglepődtek a diák-
közönség érdeklődésén, nyitottságán, 
a diák-prezentációkról pedig elisme-
réssel nyilatkoztak. Teleki Aba fizikus 
pl. köszönőlevelet írt, nagy megtisz-
teltetésnek tartotta, hogy itt lehetett, 
hallhatta a diákjainkat.

 Készült egy emlékkönyv, ponto-
sabban egy impozáns centenáriumi 
évkönyv is.

– Igen, arra törekedtünk, hogy át-
fogjuk az elmúlt száz évet. Az évkönyv 
iskolatörténettel indul, majd tartal-
mazza az összes itt érettségizett osztály 
névsorát, benne van minden tanár és 
igazgató neve, aki valaha iskolánkban 
oktatott, valamint számos visszaem-
lékezés és interjú olvasható, melyek-
ben különféle generációkhoz tartozó 
volt diákjaink és tanáraink idézik fel 
az iskolához fűződő élményeiket.  A 
könyvbe nagyon sok fénykép is beke-
rült.  Tóth Tibor és Korpás Árpád vál-
lalta a szerkesztés oroszlánrészét, sokat 
segítettek egykori kollégáink, N. Tóth 
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Anikó és Vas Ottó is. A kiadás munká-
latait egy régi diákunk, Gyürky Attila 
vállalta. Készült egy centenáriumi fali-
naptár is. Alig egy hét telt el egyébként 
az évkönyv megjelenése óta, s máris 
nagyon sok pozitív visszajelzést kap-
tam, sokaknak tetszik, nagyon nagy az 
érdeklődés iránta.

 A 2013-14-es tanévnyitó óta is 
gazdag programnak örülhettek az is-
kola jelenlegi diákjai és az érdeklődő 
nagyközönség.

– Szeptember 4-én, 10 órakor, tehát 
napra és órára pontosan a 100. évfor-
dulón Tóth Tibor történelemtanár is-
kolatörténeti előadását hallgathattuk 
meg, ez igazán méltó nyitány volt. 

Október második hetében Hunčík 
Péter az életcélok fontosságáról be-
szélt a pályaválasztás előtt álló fiata-
loknak, azt hiszem, szuggesztivitása 
nagy hatással volt valamennyiünkre. 
Nyitottunk két kiállítást is, az egyiket a 
Menora Saag Centrum Artisban Szúdy 
Nándor festményeiből. Szúdy Nándor 
gimnáziumunk diákja volt, ráadásul 
éppen száz évvel ezelőtt született. A 
megnyitón jelen volt három gyermeke, 
szavalóink pedig fivére, Szúdy Géza 
emlékét is megidézték egy-egy verse 
felolvasásával. A hangulatot hangsze-
res zenészeink tették igazán ünnepé-
lyessé, és nagyon örültem, hogy sok 
diákunk vett részt a vernisszázson. 
Bennem egyébként mély nyomokat 
hagytak a Szúdy-festmények. A másik 
kiállítás másodikos diákunk, Németh 
Márton gyönyörű természetfotóiból 
nyújt válogatást, ez az iskolánk máso-
dik emeleti folyosóján tekinthető meg.

 A centenáriumi év október harma-
dik hetében, a nagyhéten csúcsosodott 
ki. Mi történt ezekben a napokban?

– Minden napra jutott program. 
Délelőttönként beszélgetések zajlottak 
egykori diákjainkkal, akik különböző 
területeken váltak ismertté vagy vé-
geznek jelentős tevékenységet. Meg-
hallgathattuk Korpás Árpád újságírót, 
Forgács Miklós színházi rendezőt, 
Márton István nyugalmazott állator-
vost, aki egyébként az egyik legidősebb 
öregdiákunk, Csáky Pál politikust, ok-
tóber 23-án Molnár Imre történész és 
diplomata tartott előadást az 1956-os 
eseményekről, másnap Kádasi Lajos 
genetikus, dr. Kiss László orvos-törté-
nész és Urbán Csajka Alexandra pénz-
ügyi szakember találkozott a diákok-
kal, Némeh Zoltán pedig Varga Imre 
költőt és N. Tóth Anikó írót faggatta 
műhelytitkaikról. Az ünnepi műsorra 

több mint kétszáz meghívott vendég 
jelenlétében október 25-én került sor. 
Fellépett többek között egykori diá-
kunk, Matyó Márió szólóénekkel, a 
Bartók Béla Ifjúsági Vegyeskar Béres 
Gábor vezetésével, valamint a minden-
ki számára a meglepetés erejével ható 
Kedvező Alkalom Kisszínpad a Százas 
vagy? c. műsorral, mely N. Tóth Ani-
kó mentorálásával készült el.  Nagyon 
jó érzéssel ültem végig a műsort. Az 
ipolyságiak az énekkar fellépéseinek 
színvonalához hozzászokhattak, az 
idegenből érkezők viszont alighanem 
rácsodálkozhattak a magas mércével 
összeállított és végigvitt programra.

 Az iskola múltját méltató ün-
nepi beszédek között sor került egy 
fontos bejelentésre is.  

– Igen, a minisztérium eleget tett 
kérelmünknek, és teljesülhetett régi 

vágyunk: tanúsítványt kaptunk ar-
ról, hogy gimnáziumunk felveheti 
Szondy György nevét. A negyvenes 
évek elején már egyszer viselte a hí-
res törökverő várkapitány nevét az 
iskola, de a háború után nem kapta 
vissza.

 Mire kötelez Szondy György 
neve?

– Arra, hogy a minőségi munkát 
folytatni kell. Miközben ápoljuk a ha-
gyományokat, haladni kell a modern 
világ célkitűzéseivel is. Jótt tett a névfel-
vétel, más a hangulat az iskolában. Ed-
dig is jó közösséget alkottunk, de úgy 
érzem, most még szorosabb lett a kap-
csolat. Szondy György szelleme ebben 
példát mutat, hiszen ő is egy közösség 
megmaradásáért küzdött. Mondhatjuk 
azt is, hogy a 10 km-re fekvő Drégely 
várában Ipolyságot is védte. 

Petrezsél Zsuzsanna átveszi a névfelvételről szóló tanúsítványt.

A Bartók Béla Ifjúsági Vegyeskar a Gaudeamus igitur-t énekli.
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 Az ünnepi műsor még nem a leg-
vége a rendezvénysorozatnak, ugye?

– A műsor után emléktáblát avattunk 
az iskola megnyitásának 100. évfordu-
lója alkalmából, majd az aulában nagy-
szabású iskolatörténeti kiállítás nyílt, 
mely Pálinkás Tibor, a Honti Múzeum 
igazgatója, egykori diákunk komoly 
munkáját dicséri. Ezt követte az ünnepi 
fogadás, mely alkalmat adott sok-sok 
beszélgetésre, tanárok és tanítványok, 
generációk találkozására. Október 26-
án volt egy ünnepi hálaadó szentmise 
az ipolysági Nagyboldogasszony ró-
mai katolikus templomban, amelyet a 
helyi esperesen kívül nyolc olyan pap 
celebrált, aki iskolánkban végzett. Dél-
után az érdeklődők meghallgathatták 
Tóth Tibor iskolatörténeti előadását. 
A rendezvénysorozatot Kulka János 
koncertje zárta. A Kossuth-díjas szín-
művész édesapja emlékének ajánlotta 
fel szólóestjét, hiszen ő is a mi alma 
materünkben érettségizett.

 Mire vagy a legbüszkébb a cente-
náriumi évben? 

– A névfelvételre, ami megkoronáz-
ta azt a sok munkát, amit a századik 
évforduló alkalmából elvégeztünk, 

tanárok és diákok egyaránt. A névfel-
vételi kérelem egyébként nagyon sok 
papírmunkával járt, sok-sok adattal 
kellett alátámasztani. A nevet ki kell 
érdemelni, eredményeket kell felmu-
tatni hozzá. Mi az utóbbi húsz év ered-
ményeit, az iskola legnagyobb sikereit 
gyűjtöttük össze. Amikor megtudtam, 
hogy megkapjuk az engedélyt, kicsor-
dultak a könnyeim, nagyon jó érzés, 
szinte eufórikus állapot volt.

 Egy iskolát nyilván a tanárok és a 
diákok munkája határoz meg, sikerek, 
eredmények nem születnek nélkülük. 
Milyen tanári kar élén állsz most?

– Kollégáimnak csak köszönettel 
és hálával tartozom, hiszen amellett, 
hogy eleget tettek a mindennapi kö-
telességeiknek, szívesen vállalták a 
többletmunkát, hangyaszorgalommal 
készítették elő a centenáriumi ünnep-
ségsorozatot. Tudni kell, hogy kis tan-
testület vagyunk, mindössze kilencen 
alkotjuk, tehát valóban mindenkire 
sok feladat és teher hárult.  

 A centenáriumi rendezvények-
hez nyilván komoly anyagi háttér 
kellett.

– Igen, nagyon sokan támogattak 
bennünket, egykori diákok, szülők, 
természetben és pénzadományokkal 
segítettek, valaki a munkáját adta. Tá-
mogatott bennünket Ipolyság városa, 
valamint azon környező települések 
önkormányzatai is, ahonnan diákjaink 
vannak.  Nagy köszönet mindenkinek.

 Hogyan látod az iskola jövőjét 
ilyen gazdag múlt tudatában?

– Nagyon elégedett vagyok a cente-
náriumi évvel, az ünnepi műsorsoro-
zat résztvevői bizonyára messze viszik 
jó hírünket. Abban bízom, hogy az 
iskola továbbra is életképes lesz, hogy 
minden évben minket választ legalább 
egy osztálynyi diák, a demográfiai 
mutatók alapján sajnos többre nem 
számíthatunk. Szeretném, ha legalább 
olyan jól megfelelnének diákjaink az 
extern teszteléseken, mint eddig, il-
letve ha megállnák helyüket a külön-
böző felsőoktatási intézményekben, s 
tanulmányaik befejezése után sikeres 
szakemberekké válnának, mint szá-
mos társuk, aki nálunk végzett.  

Úgy legyen! Köszönöm a beszélge-
tést.

Az iskolatörténeti kiállítás látogatói.Az ipolysági diáksereg

Forgács Miklóssal és Korpás Árpáddal beszélget Tóth Tibor Molnár Imre, Petrezsél Zsuzsanna, Csáky Pál, Tóth Tibor, Béres Gábor
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„Mi, a komáromi Jókai Közművelő-
dési és Múzeum Egyesület igazgatóta-
nácsa és építési bizottsága emlékezetül 
adjuk jelen levelünk rendében, melyet a 
magyar nemzeti kultúra ez őrházának 
alapkövébe helyezünk el, a jövő nemze-
dékeknek, e városban utódainknak, kik 
valaha ez írásunkat olvasni fogják, hogy 
az Úrnak 1913-ik esztendejében márci-
us 27-én kezdtük építeni a komáromi 
múzeum és könyvtár épületét a Ma-
gyarok Istenének segedelmét és áldását 
kérvén hazafias munkánkhoz.” (Idézet 
az alapkő-okiratból)

A komáromi Kultúrpalota épületé-
nek hiteles történetét a t. olvasó gim-
náziumunk egykori legendás tudós-
tanára, dr. Szénássy Zoltán utolsó, 16. 
könyvében, A Jókai Egyesület 100 éve 
című kötetében találhatja meg. Jelen 
írásomat – összeállításomat – nevezett 
könyv alapján készítettem, onnan a to-
vábbi idézetek is.

„A Jókai Közművelődési és Múzeum 
Egyesület alkotmánya, illetve alapsza-
bályzata kimondja az egyesület szék-
házának a felépítését. Idézek: «II.§.5. 
Különleges céljai: Komárom vármegye 
nyilvános közkönyvtára és a múzeum 
otthonának létesítése, illetve a már meg-
lévő gyűjtemények alkalmas elhelyezé-
se.»”

„Az alapszabályok parancsoló ren-
delkezése értelmében az egyesület több 
irányban próbált megfelelő megoldást 

Stirber Lajon

Száz éves a komáromi Kultúrpalota
kieszközölni az építéshez. Végül a leg-
jobb megoldás született azáltal, hogy 
Komárom város – az egykori Szarka-tel-
ken – a Vármegyeház utcában felépítette 
a nyolcosztályos főgimnáziumát, és ezzel 
a kisgimnázium épülete, ill. telke fel-
szabadult. (Ennek a kisgimnáziumnak 
emlékét őrzi a Nádor utcát a Vármegye-
ház utcával összekötő Iskola utca.) Így a 
város legszebb helyén, a Szent András-
templom átellenében felépülhetett a Jó-
kai Egyesület székháza, a Kultúrpalota. 
Komárom város magisztrátusa a leg-
messzemenőbb nagylelkűséggel kezelte 
az említett telek kérdését…”

„Az építkezés megszervezésére külön 
bizottság alakult, melynek tagjai vol-
tak: Kürthy István főispán – társelnök, 
Beőthy Zsolt elnök, Domány János pol-
gármester – társelnök, Ghyczy Dénes al-
ispán – társelnök, Baranyay Géza ügy-
vezető elnök, Filó János városi mérnök, 
Janosits József műszaki tanácsos, az ál-
lamépítészeti hivatal főnöke. A bizottság 
jegyzője Alapy Gyula.

A nevezettek hozzáláttak ahhoz az 
áldozatos munkához, melynek ered-
ményeként felépült a XX. századi Ko-
márom legszebb építménye, a város 
egyik büszkesége. Hültl Dezső egyetemi 
magántanár volt az, aki – Szombathy 
Viktor elmondása szerint – egy angliai 
kastély mintájára megvalósította a ter-
vezést. Hültl helyettese Kotsis Iván pesti 
műépítész volt. A múzeumok és Könyv-

tárak Országos Főfelügyelősége volt az 
a fő hivatali fórum, amely Hültl Dezsőt 
bízta meg a műszaki terv előkészítésé-
vel. E felkérésnek a tervező már 1909-
ben eleget tett, melyet a komáromi mű-
szaki irányítók is elfogadtak. A tervezést 
az tette lehetővé, ahogy Alapy Gyula 
írja: «Komárom szabad királyi város 
áldozatkész közönsége a tulajdonát tevő 
telket 1909. május 12-én készségesen 
engedte át a közművelődési célra.»

Az építési terv közel 200  000 koro-
na fedezetet igényelt. Ehhez Komárom 
szabad királyi város 20  000 koronát, 
Komárom vármegye 40  000 koronát 
biztosított. A közoktatási minisztérium 
100 000 koronát ajánlott fel az építke-
zéshez. Mivel ez az összeg még nem fe-
dezte a kivitelezést, 1911. február 5-én 
Kürthy István főispán vezetésével kül-
döttség járult az oktatási miniszterhez, 
kérvén a támogatási limit felemelését. 
Ennek eredményeként gróf Zichy János 
miniszter az eredeti államsegély összegét 
még 80  000 koronával felemelte a tör-
vényhozás hozzájárulásával.

Meglévén a fedezet, hozzáláthattak 
eleink a megvalósításhoz. Ennek a ha-
talmas vállalkozásnak mozgató mo-
torja a Jókai Egyesület főtitkára, Alapy 
Gyula, míg a főhatósági irányító Kürthy 
István főispán, az építkezési bizottság 
elnökei voltak. A főispán feljegyzései 
szerint az építési tőke 1912. december 
31-én 62  263 koronát tett ki. (Az ál-
lamsegély 6000 koronás részletekben lett 
folyósítva.) Így már hozzákezdhettek az 
építéshez. 1913. január 11-én bizottsági 
ülésen meghirdették a versenytárgya-
lást. Majd az egyesület január 26-án 
megtartott közgyűlésén az öt ajánlatte-
vő közül Nagy Mihály Vármegye utcai 
építészt bízták meg a kivitelezéssel, aki 
177 815 korona költség mellett vállalta 
a Kultúrpalota felépítését. Helyettese az 
építkezésnél Fehér József Gazda utcai 
kőművesmester volt. A bádogos mun-
kák kivitelezői: Baráth István (Nagy Ér 
sori) és Kornéli József (Király J. püspök 
utcai) mesterek voltak.”

„A kisgimnázium lebontása 1913. 
február és március hónapok során 
történt. Március 27-én indult meg az 
építkezés. Május 10-én már elkészül a 
földszint, 31-én már az emeleti rész is. 
Az épület tetőzete június 28-án nyeri el 
végleges formáját.”

„Bámulatos gyorsasággal épült fel a 
Kultúrpalota. November 29-én már a 
felavatást ünnepelték előkelő vendégek 
megjelenésével.”

„A komáromi Kultúrpalota felépítése 
országos jelentőségű ügy volt, ezzel kap-
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csolatban írja Alapy Gyula: «…így Arad 
és Marosvásárhely után Komáromban 
épült fel az ország harmadik kultúrpa-
lotája...»”

A felépítése óta eltelt 100 év során 
Kultúrpalotánkat sem kerülték el a 
történelem viharai; a hatalomra kerü-
lő mindenféle ostobák, annak szelle-
miségét meggyalázó rendelkezései. Az 
1945-ben született gyalázatos Kassai 
kormányprogram alapján a Szlovák 
Nemzeti Tanács többek között a magyar 

egyesületek beszüntetését is határozat-
ba foglalta, így a Jókai Közművelődési 
és Múzeum Egyesület is erre a sorsra 
került. Az egyesület akkori elnöke, dr. 
Szíjj Ferenc 1947. január 14-én kapta 
kézhez a végzést, hogy az egyesület tu-
lajdonát, a Kultúrpalotát is elvették az 
egyesülettől. A jogtalanul bekebelezett 
Kultúrpalota mindmáig a Nyitrai ön-
kormányzat tulajdonát képezi.

De félre a kesergéssel! Örüljünk, 
hogy városunk legszebb épületé-

nek egyikéhez kegyes volt a gond-
viselés, teljes szépségében áll, hogy 
mint eleink megélhették a palota 
felépülését, mi, most 2013. nov-
ember 15-én együtt ünnepelhetjük 
fennállásának 100. születésnapját. 
Az ünnepség fő szervezői – a Duna 
Menti Múzeum és a Jókai Közműve-
lődési és Múzeum Egyesület – sze-
retettel várják mindazokat, akiket 
érdekel Révkomárom múltja, jelene 
és jövője.

Születésnapját ünnepelte a Nyitrai 
Konstantin Filozófus Egyetem Kö-
zép-európai Tanulmányok Kara – 10 
évesek lettünk, bár a nyitrai magyar 
pedagógusképzés, aminek továbbvi-
tele karunk küldetésének egyik sa-
rokköve, már több mint ötven éves. 
Egy ilyen évforduló lehetőséget kínál, 
hogy végigtekintsük, honnan indul-
tunk és hová jutottunk el.

A Kar alapító okiratát az Akkredi-
tációs Bizottság és az Egyetemi Aka-
démiai Szenátus előzetes jóvahagyása 
után 2003. november 11-én adta ki 
Daniel Kluvanec, az egyetem ak-
kori rektora. Az alapításkor a  Kar 
küldetését két pillérre helyezték: az 
egyik teljesen természetesen a  nyit-
rai magyar nyelvű pedagógusképzés 
továbbvitele volt, a másik a régió szá-
mára szükséges, több nyelven beszé-
lő, interkulturális kommunikációra 
képes szakemberek képzése a  kultú-
ra, a közigazgatás és a szolgáltatások 
különböző területein.

A tényleges munka 2004-ben kez-
dődött el, ekkor alakult meg a  Kar 

Komzsík Attila

10 éves a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem 
Közép-európai Tanulmányok Kara

akadémiai közössége, és ekkor vá-
lasztottuk meg önkormányzati 
szerveinket. A  Kar első dékánja 
a Szenátus döntése értelmében Lász-
ló Béla egyetemi tanár lett. Külön kö-
szönet jár a Tanár Úrnak azért, hogy 
ebben a  bizonytalan időszakban el-
vállalta a dékáni tisztséget, hiszen 
a  Kar létrehozása az egyetem részé-
ről nem kis kockázatvállalást jelen-
tett, de az átlépő kollégák és diákok 
esetében is nagy volt a tét. Nemcsak 
hogy ott kellett hagyniuk egy meg-
szokott munkakörnyezetet, bejáratott 
kapcsolatrendszert, a régi kollégákat 
vagy diáktársakat, hanem ki kellett 
találniuk, majd fel kellett építeniük 
valamit, ami teljesen új, és amire ma 
büszkén mondhatjuk, ez a Közép-eu-
rópai Tanulmányok Kara. 

2004 szeptemberében indult az 
első akadémiai év, amikor karunkon 
814 hallgató tanult az öt évfolyam-
ban, képzésüket pedig 48 oktató 
biztosította. Az első évben a  képzé-
si kínálatban megjelent a  magyar 
nyelvű tanító- és tanárképzésen kívül 

a  Hungarológia program is, melyen 
29 hallgató kezdte meg egyetemi ta-
nulmányait. Rövidesen akkreditációt 
nyert a Kulturális és szociális antro-
pológia tanulmányi program is, mely 
a  Kar tervezett másik arculatának 
egyik fontos eleme volt. 

A tanári programok sikertelen akk-
reditációja után világossá vált, hogy 
önállóan nem tudunk tanárképzést 
folytatni. Ekkor vált teljesen egyértel-
művé, hogy a  további fejlődés a  kari 
arculat másik oldalának, másik pilléré-
nek kibővítésén keresztül valósítható 
meg. Ezek után került sor a  Magyar-
szlovák tolmács-fordító, a  Közép-eu-
rópai areális tanulmányok, a Magyar–
szlovák kétnyelvű ügyvitelszervezés 
programok akkreditációjára. Ezenkí-
vül sikerült elindítanunk két doktori 
programot is: a Hungarológia és a Ma-
gyar nyelv és irodalom tanításának 
módszertana programokat. A  mód-
szertani program akkor még egye-
dülálló volt a maga nemében az egész 
Kárpát-medencében. Ezen fejlesztések 
csak úgy valósulhattak meg, hogy 
közben folyamatosan fejlődött és erő-
södött a  kari személyi infrastruktúra 
is: egyrészt fiatal kollégáink sikeresen 
haladtak előre tudományos pályáju-
kon, másrészt nemzetközi hírű szak-
embereket sikerült megnyernünk 
a  Kar számára. A  humánerőforrás 
fejlesztésének sikerességét bizonyítja 
az is, hogy Karunk megállta helyét az 
intézményi akkreditációban, a kutatá-
si teljesítményünk pedig exponenci-
álisan növekedett az utóbbi években. 
Ez nyomon követhető a  költségvetési 
mutatók folyamatos javulásában, de 
a  külső értékelésekben (ARRA) tör-
ténő előrelépésben is – itt az utolsó 
évben a csoportunkon belül a harma-
dik helyen voltunk, a  legjobb helyen 
az egyetemünk összes kara közül.  A 
képzési kínálat bővítését a  Regionális 
idegenforgalom programunk zárja. 
A programon belül kamatoztatni sze-

10 éves a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kara
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retnénk azt a kulturális hátteret, amit 
a  Karunk tud nyújtani  diákjainknak, 
és ehhez egy olyan gyakorlati tudást 
párosíthatunk, aminek segítségével 
a  munkaerőpiacon elhelyezkedni ké-
pes fiatal emberfőket képezhetünk.

Az elmúlt 10 év mozgalmassága rá-
nyomta a bélyegét a fizikai infrastruktúra 
változásaira is. A kezdetekkor nem volt 
tényleges székhelye intézményünknek, 
az egyetem három különböző épületé-
ben volt széttagolva  a Kar, aztán 2006-
ban költöztünk a Zobor alá. De igazán 
méltó helyünket csak az épületünk fel-
újítása után foglalhattuk el, 2011 dec-
emberében. 

A Közép-európai Tanulmányok Kara 
tíz éve azonban nemcsak a folyamatos 
akkreditációkról és költözködésekről 
szólt. A Kar fokozatosan építette és bő-
vítette kapcsolatait a  közoktatással is. 
Hiszen nincs jól működő felsőoktatás 
jól működő közoktatás nélkül, sem jól 
működő kapcsolatok nélkül. Az együtt-
működésnek az évek során különböző 
formái valósultak már meg. Vannak 
rendezvények, amik már hagyománnyá 
váltak – a LEGERE irodalmi verseny, 
a Nagy magyarok a  természettudo-
mányban, az Implom József Helyesírási 
Verseny. Vannak olyan egyszeri kezde-
ményezések is – a Módszertani napok, 
a Drámapedagógiai foglalkozások kis-

iskolásoknak, a  Matematikai Élmény-
műhely –, amelyekről pedig azt remél-
jük, hagyománnyá válnak.

A Kart és annak mindennapjait mun-
katársak és hallgatók együtt formáltuk, 
formáljuk. Vendégeink a karon tett lá-
togatásaikat követően (kissé irigyked-
ve) rendszeresen megállapítják, hogy 
milyen jó kis összetartó csapat van itt. 
Mi sokszor hajlamosak vagyunk a min-
dennapi gondok, problémák miatt 
efölött elsiklani. Pedig ezek az igazán 
fontos dolgok: hogy tudjunk egymá-
sért dolgozni, küzdeni, hogy érdekeljen 
a másik mint ember is, nemcsak mint 
munkatárs. Ettől lehet, ettől lesz Ka-
runk sikeres.

 Molnár János c. professzorral egy-
azon év elején, 1938-ban születtünk, így 
hát mindketten betöltöttük már a 75. élet-
évünket. Amikor azt kérdeztem tőle, mi-
vel tudná legkifejezőbben jellemezni az 
elmúlt háromnegyed évszázadot, rövid 
gondolkodás után azt felelte: „A fiatalok-
ra ráerőszakolt köszönési módikkal.” Majd 
így folytatta:

– Amikor 1944. szeptember 1-jén először 
léptem át szülőfalum, Garammikola iskolá-
jának küszöbét, a tanterem faláról a dísz-
egyenruhás Horthy Miklós altengernagy 
képe tekintett le rám. Akkor Jó napot!-ot 
(reggelt, estét!) köszöntünk. Két hónap sem 
telt el, amikor Magyarország kormányzóját 
egy civil ruhás férfi képe váltotta fel, s a taní-
tó néni azt mondta, ezután úgy kell köszön-
ni, hogy „Kitartás, éljen Szálasi!” Igaz már 
előtte is volt egy hivatalos köszönésmód, 
a „Szebb jövőt!”, de mi csak maradtunk 
mindig a napszakok szerintinél.  Karácsony 
előtt azonban megszűnt a tanítás, mert az 
oroszok egészen a Garamig jutottak el. Há-
rom hónapig állt nálunk a front, jószerivel 
ki sem lehetett menni, mert állandóan lőt-
tek. Amint a front elvonult, újfent jártunk 
iskolába, egészen 1945. június végéig, ami-
kor aztán az iskolát hosszú időre bezárták. 
1946 szeptemberéig tartott a vakáció. Ekkor 
érkezett hozzánk egy szlovák tanítónő. Vele 
az volt a probléma, hogy csak szlovákul 
tudott, a garammikolai iskolás gyermekek 
pedig csupán magyarul. Ő úgy kezdte a 
bemutatkozást, hogy „Dobrý deň!”, s ezt 
kellett mondanunk nekünk is. Valamit pró-
bált beszélni, énekelni, mi meg utánoztuk őt 
– amennyire tudtuk. 

1947. január 21-én arra ébredtünk, hogy 
katonaság vette körül a falut. Úgy tíz óra 
felé a kisbíróval idegenek hordták szét a de-
portálási parancsokat. Hozzánk is bejöttek, 
majd nemsokára egy kb. öttonnás katonai 
teherautó állt meg az udvaron, s ami a pla-

Csicsay Alajos

Jó napot!-tól Jó napot!-ig
tójára felfért, azt vihettük magunkkal, a töb-
bi (éléskamra, bútor, állatok, stb.) maradt. 
Délután már birtokba is vett mindent egy 
szlovák család, minket meg marhavagonba 
tuszkoltak, amiben három napon át zötyög-
tünk, mínusz 15-20 fokos hidegben. A vég-
állomás számunkra Pacov volt. Reggel jöt-
tek a cseh urak és gazdák, köszönés nélkül 
szétrántották a vagon ajtaját, és szemrevéte-
lezték a bennlévőket. Mi az elsők között kel-
tünk el (édesapám 45, édesanyám 39 éves 
volt, bátyám 17, csak én voltam a magam 9 
évével még munkára alkalmatlan). 

Pacovból egy Lukavec nevű kisváros 
szélén levő uradalomba vittek bennünket, 
kétcsaládos szoba-konyhás cselédházba. 
Apám februárban beadott a helyi iskolába, 
ahol egy zsemléri fiúval csak ketten vol-
tunk magyarok. Beszélni nem tudtunk, de 
az osztállyal hamar összebarátkoztunk, az-
után, hogy az első szünetben az összes fiút 
beraktam az egyik sarokba. (Azelőtt egyál-
talán nem szoktam verekedni.) Mire elol-
vadt a hó (ez a Cseh-Morva-fennsíkon áp-
rilis elején lehetett), én már elég jól tudtam 
csehül! (A köszönés csak annyiban módo-
sult, hogy a „ráno”, azaz reggel, cseh nyelven 
„jitro” is lehet, a többi nagyjában stimmelt.) 

A lakhelyet elhagyni tilos volt, mi mégis 
hazakerültünk, mégpedig úgy, hogy 1948 
nyarán a bátyámmal ketten megszöktünk, 
év végén pedig a szüleink is utánunk szök-
tek. Mikolán ismét szlovák iskolába jártam. 
Igaz, Csehországban csak két osztályt vé-
geztem, de mivel a kortársaim otthon már 
mind negyedikesek voltak, kötöttem az ebet 
a karóhoz, hogy én is az vagyok. A tanító 
végül belátta, jól beszélem a (cseh)szlovák 
nyelvet, és a legjobb tanuló is vagyok, így hát 
kénytelen volt teljesíteni a követelésemet. 

Ám ha meghallotta, hogy a szünetben ma-
gyarul kiabálok, térdepeltetéssel vagy pál-
cázással büntetett. (Iskoláim folyamán ezek 
voltak az egyetlen fenyíttetéseim.) Amikor 
1950-ben megnyíltak a magyar iskolák, 
akkoriban felénk a magyar szülők minden 
gyereket oda írattattak át. Hatodik osztály-
ba már Zselízre jártam, 1953-ban viszont 
Párkányba kerültem, mert csak ott nyitot-
tak hozzánk legközelebb magyar tannyelvű 
tizenegyéves középiskolát (a mai gimnázi-
umok elődjét). A hivatalos köszönésforma 
előbb a „Szabadság!” lett, 1968 után pedig 
a „Česť práci!” (a magyar iskolákban is), de 
ebből én már kimaradtam. Ma ismét kö-
szönhetnek a tanulók Jó napot!-tal, persze, 
ha megtanítják rá őket.

 Ha jól számolom, Párkányban 1956-
ban az első magyar érettségizők egyike 
voltál. Az általad felvázolt sok viszontag-
ság ellenére voltak-e olyan tanítóid, taná-
raid, akikre szívesen emlékszel vissza?

– Az alapiskolából Salga Jenő tanító úrra, 
akit sajnos, mint a legtöbb két háború kö-
zötti magyar tanítót, áttelepítettek Magyar-
országra. A párkányi gimnáziumból talán 
dr. Bencsik Jenő igazgatóra emlékszem 
legszívesebben. Nagyon szigorú, pedáns, 
de rendkívül igazságos tanár volt. Nagyon 
jól tudta, hogyan kell a diákot motiválni és 
fegyelmezni. A prágai teológián leginkább 
Csémi Lajos és J. L. Hromádka professzo-
rokra gondolok vissza megkülönböztetett 
tisztelettel.

 Ki(k)től kaptad az indíttatást arra, 
hogy érettségi után a teológiai egyetemen 
tanulj tovább?

– Én eredetileg vegyész szerettem volna 
lenni, másodsorban pedig sportolói mivol-
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tom miatt, testnevelő tanár, de egyik sem 
sikerült, mert „rossz káder” voltam. Édes-
apám maszek volt, ráadásul református 
kurátor és lévita (laikus prédikátor). Abban 
az időben ilyen háttérrel egyetemre bejutni 
nem nagyon lehetett. Szüleim azonban sze-
rették volna, hogy lelkész legyek.    

 Információim szerint Prágában a te-
ológia mellett arab és más keleti nyelveket 
is tanultál. Ki hívta fel rájuk a figyelmed? 

– Tulajdonképpen senki sem, csupán 
„véletlen” volt az egész. A hébert oktató 
tanársegéd szeretett viccelődni, én pedig – 
galád módon – általában úgy szóltam köz-
be, hogy az rosszul sült el. Így kölcsönösen 
nem kedveltük egymást, nem is nagyon 
tanultam a hébert, de a vizsgára a Letná 
nevű parkban bevágtam a kötelező anya-
got, és Bič professzornál kitűnőre vizsgáz-
tam. Tehát a héber vizsgára való felkészülés 
keltette fel bennem a sémi nyelvek iránti ér-
deklődést. El is mentem a Károly Egyetem 
Bölcsészeti Kara Ázsiai és Afrikai Nyelvek 
Tanszékére, ahol Petráček docensnek el-
mondtam, hogy szeretnék arabisztikát és 
szemitológiát tanulni. Ő azt ajánlotta, hogy 
adjam be a kérvényemet a rektorátusra, 
amit meg is tettem. Jó két hónap múlva 
megjött a válasz, jelentkezzem a rektornál, 
aki azzal fogadott, hogy: én két egyetemen 
akarok tanulni? Elszántságomon maga 
a rektor is meglepődött, tudtommal ak-
koriban (1961-et írtak) senki sem tanult 
egyszerre két egyetemen. Végül kijelentet-
te, hogy csak látni akart, majd hozzátette, 
hogy ezt tulajdonképpen a törvény nem 
tiltja, és a kérvényemet aláírta. De – hogy 
valami szigor is legyen – figyelmeztetett, 
a beiratkozási díjat mindkét egyetemen 
be kell fizetni. Ennek megtörténte után 
szaladgáltam a prágai Jungan és Celetná 
utcák között a legfontosabb előadásokra, 
és mindkét karon szorgalmasan vizsgáz-
gattam.

 A sikeres államvizsgát követően Prá-
gából Pozsonyba mentél. Miért? 

– A teológia befejezése után, 1963-ban 
két évre behívtak katonának, mert a teo-
lógián nem lehetett katonai előképzés, a 
bölcsészeten pedig már ezt nem tudtam 
abszolválni. A bölcsésztant a pozsonyi Co-
menius Egyetemen fejeztem be 1968-ban, 
viszont a prágai Bölcsészkaron doktorál-
tam le.

Hadd mondjam el, hogy Prágában ki-
váló nyelvtanáraim voltak: Felix Tauer, Ja-
roslav Oliverius és Karel Petráček profesz-
szorok. Tauer hatalmas tudású és kitűnő 
humorú ember volt. Iszlám történelmet 
adott elő, ami A közel- és közép-keleti or-
szágok művelődéstörténete címen futott, 
ám ő így vezetett fel: „Témaköröm tulaj-

donképpen az iszlám története, de mivel 
most mindentől, ami vallással van kapcso-
latban, félnek, ezért előadásaimat így ne-
vezték el.” Tanáraim közül azonban egyik 
sem tudott olyan jól nyelvet oktatni, mint 
Oliverius. Aki csak egy kicsit is odafigyelt 
rá, azt biztosan megtanította. Petráček pe-
dig rendkívül szerette a diákjait, és képes 
volt őket jó értelemben még fanatizálni 
is. Amikor doktorira jelentkeztem nála, s 
felmerült a kérdés, hogy miből csináljam, 
azt ajánlotta, a Pozsonyi Egyetemi Könyv-
tárban található egy rendkívül értékes arab 
kézirat, ami al-Fárábí logikai műveit tar-
talmazza. Valamikor ő akarta feldolgozni, 
de nem lenne baj, ha ezt a diákjai közül 
tenné meg valaki. Ez a valaki én lettem, s 
a tanárom minden tőle telhető segítséget 
megadott hozzá. Amikor pedig elkerültem 
az arab világba, s az ott eltöltött első év után 
hazajövet felkerestem őt az egyetemen, 
szinte madarat lehetett volna vele fogatni, 
hogy megint akadt egy tanítványa, aki igazi 
„arabistának” tekinthető. 

 Mennyire hatottak Rád mint orien-
talistára Vámbéry Ármin és Germanusz 
Gyula példái? Nem tudom, volt-e (van-e) 
rajtad kívül szlovákiai magyar követőjük.

– Vámbéry Ármint nagyon kedvelem. 
Minden munkáját elolvastam. Nagyon ke-
mény élete volt. Legalábbis a Küzdelmeim 

című munkájában rendes csallóközi ma-
gyar gyereknek tartotta magát, ami kétséget 
kizárva, igaz is! A XX. század elején a török-
magyar rokonság utolsó nagy harcosa volt; 
A magyarság bölcsőjénél című munkáját 
fia, Rusztem, posztumusz kiadásban adta 
ki. Germanus Gyula pedig arról volt híres, 
hogy még az arabok szerint is kitűnően 
beszélte nyelvüket, noha korában, az eu-
rópai orientalistáknál, ez ritka dolog volt. 
(Arabul olvasni igen, de beszélni nagyon 
kevesen tudtak). Azt is tegyem hozzá, hogy 
Germanus jóval romantikusabb volt, mint 
Vámbéry.

Szlovákiában csak Kovács Attiláról tu-
dom, hogy bírja az arabot. Ő a Comenius 
Egyetem Bölcsészkarának docense.

 Ha jól tudom, a teológiai tanulmá-
nyaid befejezése után segédlelkész lettél 
Pozsonyban. 

– Igen, káplán voltam a SzNF téri temp-
lomban, ahol vannak szlovák istentisztele-
tek is, de a gyülekezet háromnegyede még 
ma is magyar. Káplán koromban még 95 % 
volt az arányuk. 

 Olvasva tömör életrajzodat, önkénte-
lenül arra következtethet belőle az ember, 
hogy hosszú ideig inkább a tudományos 
kutatás (történelem, nyelvészet) kötött le, 
illetve a tolmácsi teendők. Milyen nyelve-
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ken tolmácskodtál, s ha nem titok, milyen 
intézményekben, hivatalokban vagy cé-
geknél? Minek voltál a „szakértője”?

– Több mint húsz évig a Pozsonyi Egye-
temi Könyvtár munkatársa voltam, közben 
(ez idő alatt) az arab világot jártam külkeres-
kedelmi cégekkel (arab) szakértőként. Álta-
lában arabból és arabra tolmácsoltam. 

Mindig azon a szaknyelven kellett maga-
mat tökéletesítenem, amiben az illető cég ér-
dekelve volt. A lényeg az, hogy a szerződése-
ket a cég szempontjából jól kellett megkötni, 
de azokat az arab féllel is el kellett fogadtatni. 
Olyasmi is előfordult, hogy a bebörtönzött 
állampolgárainkat kellett kihozni a börtön-
ből, amihez a bíróságokon a lehető legjobb 
verdiktumot kellett elérni. Ráadásul ami-
kor 1990. augusztus 2-án Irak megtámad-
ta Kuvaitot, s valójában elkezdődött az I. 
Öbölháború (noha a támadások Irak ellen 
1990 januárjában kezdődtek), – augusztus 
és szeptember folyamán – minden csehszlo-
vák állampolgárt személyesen én vittem át 
az iraki-jordániai határon. Elintéztem a ví-
zumokat Bagdadból a határra, onnan pedig 
az Ammánba való átszállításukat úgy, hogy 
közben senkitől még egy gombostűt sem 
vettek el, pedig akkor az irakiak mindenkit 
teljesen kifosztottak. (Mellesleg ezt nekem 
soha senki nem köszönte meg.)

 Mi oka volt annak, hogy 1992-ben a 
tanári pályára lépj, előbb Prágában, aztán 
Pozsonyban?

– Elsősorban az, hogy hívtak vallástu-
dományt tanítani. Szívesen mentem, mert 
már épp elegem lett az arab világban zajló 
háborúkból, a harmadik ok pedig (és ez volt 
a legnyomósabb!), hogy ami tudást Isten 
segedelmével összeszedtem, az legyen a mi-
énk, illetve az utánunk jövő nemzedékeké.

 Köztudott, hogy tanítottál a komá-
romi Calvin János Teológiai Akadémián 
is, amelynek később a dékánja lettél, és 
emellett lelkészi hivatalt is vállaltál.

– Református egyházunk vezetése, dr. 
Mikó Jenő püspökkel az élen, 1991-ben 
úgy döntött, Komáromban létrehoz egy 
katechétaképző intézetet, hogy az iskolák-
ban újfent megengedett vallásoktatást szak-
képzett vallástanárok végezhessék. Három 
évre rá, 1994-ben pedig egyházunk említett 
vezetése úgy határozott, a lelkészképzést 
is otthoni környezetben próbálja megol-
dani. (Azelőtt mi Prágában a csehtestvér 
egyház teológiáján tanultunk, 1990 után 
pedig diákjaink a legkülönbözőbb teológi-
ákra jártak.) A komáromi intézetet Calvin 
János Teológiai Akadémiának nevezték 
el, aminek első igazgatói Peres Imre és Ta-
kács Zoltán voltak. Ide engem is meghív-
tak tanítani, amit én azonnal elfogadtam, 

s egyben elvállaltam a Vallástudomány és 
Filozófiai Tanszék irányítását is. Tettem ezt 
annak ellenére, hogy Prágában továbbra is 
tanítottam, sőt 1993-tól Réte-boldogfai és 
szenci lelkész is voltam. Később, 1995 szept-
emberétől Prágát elhagyva, a pozsonyi Co-
menius Egyetem Bölcsészkarára mentem, 
ahol Komorovský professzorral mi ketten 
alapoztuk meg a vallástudomány szlovákiai 
oktatását. Pozsonyban rendes oktatóként 
1998-ig, óraadóként pedig 2002-ig tanítot-
tam. 1997 októberétől engem választottak 
a Calvin János Teológiai Akadémia dékán-
jává. Ezt a tisztséget 2004-ig töltöttem be. 
Az út nagyon göröngyös és viszontagságos 
volt. Egyik napról a másikra éltünk Isten 
kegyelméből. Végzőseinknek államilag elis-
mert diplomát nem, csak egyházi oklevelet 
adhattunk. Oktatóinkat se tudtuk fizetni. 
Kezdetben szinte semmink sem volt. Ta-
nárokat, megfelelő tudományos fokozattal 
rendelkező oktatókat kellett szerezni, hogy 
az akkreditálásban reménykedhessünk. 
A SJE megalakulása előtt próbálkoztunk 
szinte mindegyik szlovákiai egyetembe be-
tagolódni, de sehová sem kellettünk, illetve 
kellettünk is volna Pozsonyon kívül mind-
egyiknek, mert nem volt akkoriban teológi-
ai karuk, de velünk – érzésem szerint – a baj 
csak az volt, hogy magyarul, vagy magyarul 
is tanítunk… Végül minden rendbejött. 

 Azáltal, hogy megalakulhatott a Se-
lye János Egyetem, ami a Calvin János 
Teológiai Akadémia nélkül aligha sike-
rült volna. Mennyi volt ebben a személyes 
szereped? 

– 2002 novemberétől vettem részt a Selye 
János Egyetem megalakításában. Munka-
társaimmal kidolgoztam, előkészítettem 
és beadtam a kar akkreditációs anyagát, 
Albert Sándorral, Bauer Edittel és Szigeti 
Lászlóval jártunk a Szlovák Akkreditáci-
ós Bizottság üléseire, tárgyaltunk a felelős 
személyekkel, aminek az lett az eredménye, 
hogy 2003. október 1-jén a bizottság elfo-
gadta a Református Teológiai Kart, majd 
október 23-án a Szlovák Nemzetgyűlés jó-
váhagyta a Selye János Egyetemet. Tehát a 
Calvin János Teológiai Akadémiából lett a 
Selye János Egyetem első akkreditált kara. 
Később a Tanárképző és a Gazdaságtudo-
mányi Kar is akkreditáltatott. 

Karunk eddig több mint 130 magiszteri 
oklevelet adott ki, doktori végzettséggel ren-
delkező hallgatónk is van már 15. Karunk-
nak 8 tanszékén ma teljes állásban három 
professzor, két docens és három adjunktus 
működik, rajtuk kívül van még 6 külsős 
(szerződéses) oktatónk, s a missziológia, 
diakónia és a szociális munka szakon egye-
temünk más karairól is oktatnak tanárok. 

 Te most tanszékvezető és 
dékánhelyettes vagy. Milyen feladatokra 
készítitek fel a hallgatóitokat?         

– Én professzori funkcióban a Filozófia 
és Vallástudományi Tanszék vezetője va-
gyok. Magiszteri titulussal református lel-
készeket, magiszteri és baccalaureátusi vég-
zettséggel hitoktatókat, valamint ugyancsak 
baccalaureátusi címmel missziológus, dia-
kónus és szociális munkásokat képezünk.

 Hány felekezeti iskolát tart fenn 
(működtet) a református egyház Szlová-
kiában? Mennyire tartjátok fontosnak a 
magyar nemzettudatra való nevelést?

– Tudtommal egyházunk öt alapiskolát 
(Alistál, Martos, Érsekkéty, Rozsnyó, Vaján) 
és két gimnáziumot (Léva, Rimaszombat) 
működtet. Nálunk rendszerint, ami refor-
mátus, az magyar is, bár Kassától kelet felé 
ez már nem is biztos, hogy így van.

 Van-e áttekintésed arról, hogy eddig 
hány diákot tanítottál? Hány volt közülük 
magyar? Voltak-e (vannak-e) olyanok, 
akik kimondottan a te nyomdokaidba 
akarnak (fognak) lépni, például mint 
nyelvész, (orientalista) történész, filozó-
fus, könyvtáros, tanár, stb.?

– Pontosan nem tudom, hány fiatalt ta-
nítottam, biztosan több százat is, közülük 
mintegy 150-200 lehet magyar. Szerintem 
nagyon sok diákom kitűnően végzi a dol-
gát, amire büszke is vagyok, és Istennek 
adok értük hálát. Hogy ki lép a nyom-
dokaimba, azt sem tudom. Eddig hatan 
szereztek nálam vallástudományból és 
egyháztörténetből doktorátust, öt pedig 
a disszertációján dolgozik, vagy már be is 
nyújtotta azt. Orientalista és filozófus nincs 
közöttük, de tanár elég sok.

 Milyen szakmunkáid jelentek meg 
eddig és milyen nyelveken? 

– Publikált munkáim jegyzéke elég hosz-
szú – ide semmiképpen sem fér el. (Azt 
hiszem, fenn van a honlapunkon.) Írásaim 
szlovákul, magyarul és németül jelentek 
meg – legalábbis tudtommal – a legkülön-
bözőbb folyóiratokban és monográfiákban.

 Milyen elismerésekben részesültél 
eddigi tevékenységedért?

– Habilitáltam a Comenius Egyetem 
Evangélikus Teológiai Karán. Kitüntetést 
kaptam Komárom városától, a Selye János 
Egyetemtől, több ízben a Református Egy-
háztól és külső tagja vagyok a Magyar Tu-
dományos Akadémiának. Számomra ez is 
kitüntetés.

 Jó egészséget, sok sikert és megannyi 
„jó napot!” kívánok a további munkássá-
godhoz!



Katedra

20

Terminológia

Cikksorozatunk elején már volt arról 
szó, hogy a tantervi reformot követően 
a  tanulók által elsajátítandó tananyag-
tartalom több, hasonló profilú tantár-
gyat összekapcsoló ún. műveltségi te-
rület (vzdelávacia oblasť) között oszlik 
meg. Magyarországon és Szlovákiában 
ezek nem teljesen fedik egymást, ezért 
most tekintsük át mind a két rendszert. 
Magyarországon a  Nemzeti Alaptan-
terv az alábbi műveltségi területeket 
különbözteti meg: magyar nyelv és iro-
dalom (nemzetiségi iskolákban nemze-
tiségi nyelv és irodalom, valamint ma-
gyar nyelv és irodalom), idegen nyelvek, 
matematika, ember és társadalom, em-
ber és természet, Földünk – környeze-
tünk, művészetek, informatika, életvitel 
és gyakorlat, testnevelés és sport. Szlová-
kiában az állami oktatási programok-
ban az alábbi műveltségterületek sze-
repelnek (a szlovák megnevezés után 
az általam javasolt magyar megneve-
zés áll): jazyk a  komunikácia – nyelv 
és kommunikáció, matematika a  práca 
s  informáciami – matematika és infor-
mációkezelés, príroda a spoločnosť – ter-
mészet és társadalom (alsó tagozaton), 
človek a  príroda – ember és természet, 
človek a  spoločnosť – ember és társa-
dalom (a felső tagozaton és a középis-
kolában), človek a  hodnoty – ember és 
értékek, človek a  svet práce – ember és 
munka, umenie a kultúra – művészet és 
kultúra, zdravie a  pohyb – egészség és 
mozgás. 

 A  tantárgyközi kapcsolatok 
(medzipredmetové vzťahy) fontossá-
gára már a  tantervi reformokat meg-
előzően is felhívták a  figyelmet a  kü-
lönböző közoktatási dokumentumok, 
most azonban az alaptantervek már 
nevesítik is a  tantárgyközi elemeket. 
A  kérdéssel mélyrehatóan foglalkozó 
Kerber Zoltán szerint ezek olyan aktu-
ális problémák, amelyekre az iskolának 
választ kell adnia: „Ezek a témák keltik 
fel legjobban a diákok érdeklődését is. 
Ezeket hívjuk kereszttantervi témáknak, 
ezek a témák teremtik meg a kapcsola-
tot az iskola és a realitás között. Ezeknél 
a témáknál kapnak igazi választ arra 
a kérdésre a diákok, hogy: Mire szolgál 

Szabómihály Gizella

A KÖZOKTATÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ 
NÉHÁNY FOGALOM MAGYAR MEGNEVEZÉSÉRŐL (3)
A műveltségterületekről és 
a kereszttantervi elemekről bővebben

mindaz, amit az iskolában tanulunk?“ 
A kereszttantervi elem (téma) alapjá-

ban véve az oktatás során elsajátítandó 
kompetenciákat, kompetenciaterüle-
teket is magában foglalja, ezért a szak-
irodalomban ilyen megnevezés alatt is 
találkozhatunk e fogalommal. A  NAT 
a fogalomértelmezések között feltünteti 
a kereszttantervi elem kifejezést, viszont 
a Fejlesztési területek – nevelési célok fe-
jezetcím alatt tárgyalja őket. 

Aktuális témákról lévén szó, a  ke-
reszttantervi elemek (témák, kompe-
tenciák) az európai országokban sok 
hasonlóságokat mutatnak, így például 
egy 2001-es nemzetközi konferencián 
a szakértők 27 európai ország kereszt-
tantervi témákkal kapcsolatos oktatási 
gyakorlatát áttekintve 15 területet kü-
lönítettek el: egészséges életre nevelés, 
sport, élethez való viszony; környe-
zeti, ökológiai nevelés; állampolgárrá 
nevelés, emberi jogok, együttműkö-
dés, politikai kultúra, békére nevelés; 
kommunikációs képességek, szociális 
képességek, olvasás, szóbeli kommu-
nikáció; médiaismeret, információs-
kommunikációs technológia; tanulás 
tanulása; kritikai gondolkodásra neve-
lés; művészeti nevelés; filozófiai neve-
lés, etika, társadalom; interkulturális 
nevelés; problémamegoldás; nemzet-
közi dimenziók; közlekedésbiztonság; 
munkaerőpiaccal kapcsolatos ismere-
tek; fogyasztói tudatosság; karrier, élet-
pálya-építés.

Ha ezeket összevetjük a cikksorozat 
első részében közölt kulcskompeten-
ciákkal, láthatjuk, hogy részben egy-
beesnek azokkal. Ezért a  tantárgykö-
zi elemek között rendszerint a  többi 
(vagy azok közül néhány) jelenik meg. 
A  tantárgyközi elemek „listája“ nem-
csak országonként változó, egy-egy 
országban is eltérések lehetnek a  kü-
lönböző időszakok között. Példa erre 
Magyarország, ahol az egyes nemzeti 
alaptantervek között (1995, 2003, ill. 
2012) ebből a  szempontból meglehe-
tősen jelentős különbségek vannak, és 
a  kereszttantervi témák száma folya-
matosan bővült. A 2012-es NAT a ne-
velési célok cím alatt az alábbi kereszt-

tantervi témákat, elemeket sorolja fel: 
erkölcsi nevelés; nemzeti öntudat, haza-
fias nevelés; állampolgárságra, demok-
ráciára nevelés; az önismeret és a társas 
kultúra fejlesztése; a családi életre neve-
lés; a testi és lelki egészségre nevelés; fe-
lelősségvállalás másokért, önkéntesség; 
fenntarthatóság, környezettudatosság; 
pályaorientáció; gazdasági és pénzügyi 
nevelés; médiatudatosságra nevelés; 
a tanulás tanítása. 

A  szlovák közoktatási dokumentu-
mok jelenleg ennél kevesebb, összesen 
8 kereszttantervi témát tüntetnek fel, 
ezek a  következők (az egyes oktatási 
szintek között e tekintetben eltérések 
vannak): osobnostný a  sociálny rozvoj; 
environmentálna výchova; mediálna vý-
chova; multikultúrna výchova; doprav-
ná výchova, výchova bezpečnosti v cest-
nej premávke; ochrana života a zdravia; 
regionálna výchova a  tradičná ľudová 
kultúra; tvorba projektu a  prezentač-
né zručnosti. Az intézményi oktatási-
nevelési programoknak elvileg e ke-
reszttantervi témákat is tartalmazniuk 
kellene, a  magyar iskolák intézményi 
programja viszont nagyrészt csak szlo-
vák nyelven van meg (legalábbis az ál-
talam átnézett honlapok ezt mutatják), 
ezért aránylag kevés adatom van arra, 
hogyan nevezik meg ezeket a  témákat 
iskoláinkban. A  megvizsgált honlapo-
kon általában a nem mindig megfelelő 
szó szerinti fordításokkal találkoztam, 
illetve néhány esetben a  változatosság 
is megfigyelhető, pl. regionális nevelés 
: régióismeret : régióismereti nevelés; 
environmentális nevelés : környezeti 
nevelés. A  cikksorozat első részében 
ismertetett elveknek megfelelően a ma-
gyar megnevezések megalkotásakor 
ajánlatos figyelembe venni az európai 
uniós szövegek terminológiahaszná-
latát, illetve a magyarországi gyakor-
latot, ennek megfelelően a  szlovákiai 
kerettantervi témák magyar neveként 
az alábbiakat javasolom: osobnostný 
a sociálny rozvoj – az önismeret és a tár-
sas kultúra fejlesztése; environmentálna 
výchova – környezeti nevelés v. kör-
nyezettudatosságra nevelés; mediálna 
výchova – médiatudatosságra nevelés; 
multikultúrna výchova – multikulturá-
lis nevelés; dopravná výchova, výchova 
bezpečnosti v  cestnej premávke – köz-
lekedésbiztonságra nevelés; ochrana 
života a  zdravia – élet- és egészségvé-
delem; regionálna výchova a  tradičná 
ľudová kultúra – hon- és helyismereti 
nevelés, hagyományos népi kultúra; 
tvorba projektu a prezentačné zručnosti 
– projektkészítés és prezentációs készség.

A közoktatással összefüggő néhány fogalom magyar megnevezéséről (3)
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Egy szakadék mibenlétéről – avagy miért feszül 
ellentét a neveléstudomány és a nevelés gyakorlata 
(praxisa) között?

Gondolom, minden olvasó számára nyilvánvaló, hogy 
eme tanulmányomban nem földrajzi témát kívánok fesze-
getni. Ennek tisztázására már az alcímből is következtetni 
lehet. Sokkal inkább egy olyan jelenséggel, állapottal sze-
retnék foglalkozni, mely szilárd meggyőződésem szerint 
jellemzi a neveléstudomány és a nevelés (edukáció) min-
dennapos gyakorlatának kapcsolatát, viszonyát. Talán 
még szójátéknak sem lenne utolsó, ha az előző mondat 
utolsó szavából elhagynánk a kezdőbetűt és a kapcsola-
tot iszonyként jellemeznénk. Minden bizonnyal kritikus-
nak és első olvasatra keménynek tűnő szavak ezek, de ha 
jobban belegondolunk (és a következő sorokba beleolva-
sunk), sajnálatos módon a valóságot visszatükröző és ösz-
szefoglaló gondolatok ezek. A tisztábban látás érdekében 
kezdjük a probléma legelején, pontosabban a probléma 
körülhatárolásánál!

Mi a tényleges probléma a neveléstudomány és 
praxis kapcsolatában – és miben nyilvánul ez meg?

Abban az esetben, ha a legrövidebben és legfrappánsab-
ban szeretném ezt a kérdést megválaszolni, valahogy úgy 
történne, hogy a kapcsolat legfőbb problémája a tényleges 
kapcsolat hiánya. Sokakat talán ki is elégítene ez a válasz 
(leginkább azokat, akik számára ez semmi fejtörést nem 
okoz), jómagam viszont nem ehhez a „csapathoz” tarto-
zom. Számomra ugyanis logikátlannak, sőt bosszantónak 
tűnik az az állapot, melyben a tudomány és a minden-
napi praxis két olyan színtere képes egymásról tudomást 
sem venni (sőt gyakran ignorálni), melyek nem csupán 

Pintes Gábor

rokon, esetleg egymáshoz közel álló színtereknek tekint-
hetők, hanem ennél sokkal, de sokkal többnek. Gondol-
junk csak bele, hogy milyen következményekkel járhatna 
az, ha például hasonló (v)iszony jellemezné az orvoslás 
tudományos (kutatási) és praktikus területét vagy az IKT 
világát? Mindenki tenné a maga dolgát. Az egyik oldalon 
folyna a kutatás és elméleti innováció, a másik oldalon pe-
dig a mindennapi praxis. Kapcsolatok és együttműködés 
nélkül ezeket a szakterületeket el sem tudnánk képzelni, 
mivel a tudományos szféra nem rendelkezne megfelelő 
kiindulópontokkal, kutatási bázissal, a mindennapi gya-
korlat világa pedig teljesen híján lenne a kutatási eredmé-
nyekből fakadó innovációknak, alkalmazási módoknak. 
Leegyszerűsítve ez olyan állapotot eredményezne, mely-
ben nem számíthatnánk új gyógymódokra, gyógysze-
rekre, jobb és hatékonyabb terápiára, vagy éppen az élet 
megannyi területén alkalmazható technológiákra. Ezt az 
állapotot inkább ne is akarjuk elképzelni, mert nincs is 
szükség rá, hiszen ezen folyamatok működése a jól ösz-
szehangolt kutatás, innováció és gyakorlati alkalmazás 
együttműködésén alapszik. Mindennek kiindulópontja 
az egymásrautaltság, ami teljes egészében rendben is van. 
Ezen ponton jutunk el a mi kis problémánkhoz, tudniillik 
miért nem működik hasonló képletek és sémák alapján a 
mindenkori nevelés (edukáció) világa.

Miért feszül ellentét és miért mélyül egyre jobban az 
a bizonyos szakadék a neveléstudomány (pedagógia) 
és az edukáció praxisa között?

Ha a fent említett példából kívánnék kiindulni, a le-
hetséges okok között a (nevelés)tudomány mint olyan 
szemléletét, értelmezését említhetném. Kevesen lehet-
nek azok, akikben kétségek merülnek fel a tekintetben, 
hogy az orvostudomány (fiziológia), a biológia, a ké-
mia, a fizika ect. tudománynak tekinthetőek-e. Sokkal 
inkább merülnek fel kétségek akkor, ha pedagógiáról, 
pszichológiáról, szociológiáról, politológiáról esik szó, 
és ezeknek a tudományterületeknek a „tudományos-
ságát”, tudományos mivoltukat, megalapozottságukat, 
jogosságukat vizsgáljuk.  Sajnálatos módon a köztudat-
ban (nem csak laikus köztudatban) az a nézet dominál, 
mely szerint a tudományosság szinte kizárólagos szem-
pontja az ún. „in geometrico”, azaz mérés alapján, mérés 
szerint. A 20. század első felétől (sokak számára mind a 
mai napig) domináló neopozitivista tudományfelfogás 
semmiképpen sem kedvez(ett) azoknak a tudományte-
rületeknek, melyek az embert a maga szubjektivitásában 
vizsgálják és elvetik a tudomány kizárólagosan méréseken 
és objektivizáláson alapuló meghatározását. Ezen okok-
ból és eltérő szemléletmódokból fakad leggyakrabban az 
a hozzáállás is, mely szerint a neveléstudomány (és még 
több hozzá hasonló, az embert szubjektív valóságában 
vizsgáló tudomány) nem is tudomány, sokkal inkább va-
lamiféle áltudomány. Kevesebb rosszindulattal: hasonlít-
ható inkább művészethez. Érdekes jelenség, hogy az itt 
jellemzett megosztottság magukat az áltudományoknak 
megbélyegzett tudományterületeket is jellemzi, ami 
viszont egy multiparadigmatikus jelenségnek tudható be, 
mely általában az összes humán tudománynak sajátja. Ez-
zel viszont most nem kívánok bővebben foglalkozni.
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Ott tartottunk tehát, hogy sokak számára kétséges 
már az is, tudomány-e egyáltalán a pedagógia (nevelés-
tudomány). Ez az egyszerű, de nagyon is komoly kétség 
alapvetően meghatározó erővel bír a tekintetben is, mi-
ként viszonyul ahhoz a tevékenységhez, mely a nevelés-
tudomány területén folyik. A pedagógusi szakma – pro-
fesszió egyik sajátossága, hogy szinte minden esetben a 
neveléstudomány és valamely másik tudományterület 
kapcsolatából „adódik” össze. Sokan viszont erre az egy-
szerű matematikai műveletre (ami nem más, mint az ösz-
szeadás) úgy tekintenek, mint 0 (pedagógia) + X (egyéb 
tudományterület – szakirányultságból kiindulva). Minél 
inkább közelít a pedagógia „összeadandója” a nullához, 
annál szélesebbre nyílik az a bizonyos szakadék a nevelés-
tudomány és az edukációs praxis között is. 

Az ún. „szakadékteremtő” okok között viszont egyéb 
tényezőket is említhetünk, melyek mind – mind azt ered-
ményezik, hogy nem valósul meg a kívánt, jobb és effek-
tívebb edukációs hatás. Nyilvánvaló tény, hogy más kö-
zegben dolgozik, vizsgálódik egy tudományos dolgozó és 
egy gyakorló pedagógus. Különböző a problémák megkö-
zelítése, a problémákra való rálátás. Szintén eltérő parci-
ális célokat, részfeladatokat kell követniük. Mindezekből 
viszont nem lehet és nem is szabad arra a következtetésre 
jutnunk, hogy a tudomány területén dolgozó pedagógus 
képviseli a szakmaiságot a gyakorlatban tevékenykedő 
pedagógus pedig laikus lenne. Mindketten a szakmaiságot 
képviselik, csak más megközelítésből, más feladatokkal és 
eltérő közegben. Nem lehet viszont (kritikusan) elhall-
gatni azt sem, hogy amennyiben a gyakorló pedagógus 
elutasítja a neveléstudomány létjogosultságát, abban az 
esetben pontosan a laikusi „szintre” való süllyedését koc-
káztatja. Nem alávaló szint ez, mert mindenki, aki nem 
jártas bizonyos szak- és tudományterületben, laikusnak 
tekinthető, de egy pedagógushoz ez mégsem adekvát és 
helyénvaló. Nagyon sok laikus gondolja és érzi azt, hogy 
a családban megvalósuló gyermekneveléssel laikusból 
szakemberré válik. Ennek viszont a tudományossághoz 
semmi, de semmi köze sincs. Ahogy azt néhány sorral 
feljebb kifejtettem, a tudományosság kritériuma nem a 
mérésen alapszik (in geometrico), hanem az edukációs 
problémák, célok és egyéb kihívások komplex és szaksze-
rű felkészültségen alapuló megközelítéséből és megoldá-
sából. Ezen a ponton értünk el ahhoz, hogy:

Miért lenne fontos áthidalni a létező szakadékot?

Biztosan sokakban felmerül a kérdés, ki és mit nyer-
het azzal, ha végre valahára elkezd közelíteni egymáshoz 
a tudomány (kutatás) és a praxis szakterülete. A válasz 
közhelyszerű lesz, de tükrözi meggyőződésemet. Azaz 
mindenki nyerhet vele – és nem is keveset. A tudomány 
(kutatás) színtere számára ugyanis nélkülözhetetlen és 
mással pótolhatatlan visszajelzéseket, impulzusokat kap-
ni arról, hogy amit végzünk, kutatunk, vizsgálunk, annak 
van gyakorlati haszna is. Válaszokat arra, mire is van leg-
inkább szükség az innováció elméleti megalapozásában. 
Aki ismeri egy kicsit is a felsőoktatás és neveléstudomány 
kutatási területét, biztosan tudja, hogy az elvégzett mun-

ka (tudományos, kutatási) szinte kizárólagos fokmérője a 
publikációs tevékenység. Frusztrálóan hat viszont az a fel-
ismerés, mely szerint a temérdek publikált anyag, tanul-
mány és dolgozat nem jut el oda és azokhoz, akik értelmet 
adhatnak mindannak a munkának, melyek eredményez-
ték megírásukat.

A gyakorló pedagógus számára az innováció kiutat 
jelenthet a megszokott monotóniából és a sokszor ké-
nyelmes, de már nem hatékony beidegződésekből (a pe-
dagógus személyiségével foglalkozik Dombi Alice mono-
grafikus munkája – Tanári minta, mintatanár). Mind a 
kutatás, mind a mindennapi praxis közege azzal a sajátos-
sággal bír, hogy állandóan változik. Változnak a körülmé-
nyek, a célok, az akadályok és mindezzel együtt az is, mi-
ként kell – kellene ezekhez hozzáállnunk, megoldanunk 
őket. Az állandó és permanens problémamegoldás talán 
az egyik legjellemzőbb jegye a pedagógusi professziónak. 
Ezért megmásíthatatlan és tévedhetetlen receptek, „beton 
biztos” megoldások sincsenek. A tudomány és praxis 
együttműködésének egyrészt az egymásrautaltság beis-
merésén (mindkét félről) kellene alapulnia és egy olyan 
innovatív rendszer kialakításán, melyben a mindenkori 
tudomány és kutatás a mindenkori praxis igényeiből táp-
lálkozik, és tevékenységének domináns többségét oda is 
orientálja. Az edukáció gyakorlati szférája ebből fakadóan 
olyan korszerű elméleti fundamentumhoz juthat, mely-
nek megvalósítását és a gyakorlathoz való legmegfele-
lőbb igazítását a saját maga igényei és sajátosságai szerint 
irányíthatja. Gyakran találkozom olyan véleményekkel, 
melyek szerint az elmélet és a gyakorlat világa a peda-
gógiában nem egyeztethető össze – mert teljesen másról 
szól. Szilárd meggyőződésem, hogy ugyanarról szól, csak 
„más hangnemben”. Az összeegyeztetés pedig elemen-
táris szükséglete mindkét szakterületnek, mivel a tudo-
mány és a kutatás számára a legitimációt a praxis számára 
pedig a laikus mivolttól való különbözőséget biztosítja. 
Minden kételkedő számára ez elegendő érvként kellene, 
hogy szolgáljon. Ezért is kellene utakat, lehetőségeket 
keresni egymás segítéséhez, támogatásához, ami implicit 
módon önmagunk támogatásához járul hozzá. A tudo-
mányosságban pedig ne az egzakt és mérhető jelenségek 
tömkelegét keressük, hanem olyan komplex és mélyre-
ható elemzés és innovációs perspektíva módjait (tágabb 
értelemben paradigmáját), mely hosszútávon segíti elő a 
neveléstudomány előrehaladását és aktualizációját, kar-
öltve a mindig korszerű és hatékony edukációs környe-
zet és folyamat kialakításával és megvalósításával. Ezért 
is szeretném ismételten kiemelni, hogy az edukáció eme 
két szakterületének közösek a globális céljai, különbség 
a munkamódszerekben és a problémakörök megközelí-
tésében van.

A tanulmány a KEGA č. 052 UKF-4/2011, VEGA 1/0184/11. ku-
tatási projektek megoldásának szerves részét képezi.
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A SZLOVÁKIAI MAGYAR NYELVTANTANÍTÁS KIHÍVÁSAI
Bevezető gondolatok a Kisebbségi magyar 
nyelvtankönyvek kihívásai a 21. század elején című konferenciához1 

Vančo Ildikó, a KETK Magyar Nyelv- és 
Irodalomtudományi Intézetének oktatója

A magyar nyelvtan tanítása nem-
csak szlovákiai magyar kontextusban 
jelent vagy okozhat problémát, akár 
szakmailag, módszertanilag, akár tu-
dományos szempontból, hanem min-
denhol, ahol magyar nyelvtant taníta-
nak. A 21. században úgy tűnik, hogy 
nemcsak a magyar nyelvtan, hanem 
egyáltalán az egész oktatásnak a re-
formja nagyon aktuálissá vált. Ez jól 
látható abból is, hogy a szlovák okta-
tási minisztérium, valamint a szlovák 
Állami Pedagógiai Intézet is újabb és 
újabb projekteket indít, melyekkel az 
oktatás reformját szeretné elérni, s fo-
lyamatosan előtérbe kerül a tantervek 
megújítása is. 

A probléma az, hogy miközben 
ezek a tantervek és projektek meg-
fogalmazásra kerülnek, csupán a 
szakma egyik felét vonják be a re-
formpedagógiai tevékenységekbe. 
Az érdeklődés elsősorban a gyakorló 
pedagógusokra irányul, főként az ő 
igényeiket tartják szem előtt az újító 
tervezetek – az elméleti háttér, a kuta-
tói tevékenység azonban mintha egy 
kicsit a háttérbe szorulna. Nem tör-
tént felmérés a diákok korosztályos 
nyelvi szintjéről, nyelvi készségeinek 
szintjéről sem. Így a nyelvtan elsajá-
títására tett kísérletek nem váltak si-
keressé az elmúlt 20 évben sem. Ez 
a sikertelenség jól megfigyelhető pl. 
akkor, amikor a jövendőbeli magyar 
szakos hallgatók megkezdik egyetemi 
tanulmányaikat. Világosan érzékelhe-
tő, hogy az érettségizett diákok elmé-
leti nyelvtantudása sem olyan biztos, 
mint ahogy azt szeretnénk, vagy mint 
amilyenre számítunk. 

Feltehető a kérdés, hogy miért fon-
tos az elméleti nyelvtantudás.

Ha valaki magyar nyelv és iroda-
lom szakos tanárrá válik, akkor na-
gyon fontos, hogy magáról a nyelv-
ről is mint elvont fogalomról tudjon 
gondolkodni. Nyilván akkor tudunk 
valamiről elvontan gondolkodni, ha 
annak a dolognak ismerjük a szerke-
zetét, ismerjük a működését. Ezzel ju-
tunk el ahhoz a ponthoz, hogy miben 
látjuk a fő problémáját a nyelvtantaní-

tásunknak. Egyrészt ugyan a tantárgy 
oktatásához találunk központilag 
meghatározott célokat, sőt meg van-
nak nevezve azok a kompetenciák is, 
amelyeket el kellene érnie a diáknak 
az egyes oktatási szintek befejezése 
után, azonban ezeknek a kompeten-
ciáknak a megfogalmazása túl általá-
nos, és nem előzi meg problémafel-
vetés, hogy ezt és ezt a kompetenciát 
vajon milyen módon tudjuk elérni; ha 
letanítjuk az adott tananyagrészeket, 
akkor vajon milyen változást tudunk 
a diák fejében elérni. Ha például a 
szövegértésből indulunk ki, akkor 
mindenki elvárja, hogy a nyelvtanta-
nítással is a szövegértési készségek 
fejlesztését elősegítsük. Amikor meg-
kérdezem a frissen hozzánk érkezett 
diákjainkat, hogy szerintük mi a cél-
ja a nyelvtantanításnak, akkor vala-
hogy mindig az szűrődik le, hogy ha 
jól elsajátítjuk a nyelvtant, akkor jól, 
helyesen fogunk beszélni. Ezzel az a 
probléma, hogy a nyelvtan elsajátítá-
sa önmagában egyáltalán nem jelen-
ti vagy biztosítja, nem is jelentheti, 
hogy valaki helyesen beszél. Eleve a 
helyes beszéd fogalma nehezen meg-
határozható, nyilvánvalóan mindig 
valamilyen normához képest lehet 
meghatározni. 

Mi az, amit nem vet fel a nyelvtan-
tanításunk, milyen problémákat kelle-
ne megvitatnunk? Egyrészt nem dönti 
el, milyen mértékben legyen elméleti, 
és milyen mértékben legyen gyakor-
lati az oktatásunk, másrészt elmarad 
annak tisztázása, hogy mi az, amit 
oktatunk. Nyilván ezek nagyon szo-
rosan összefüggnek. Ha megnézzük 
a kárpát-medencei magyar nyelvtan-
könyveket, nagyon érdekes tenden-
ciákat figyelhetünk meg. Egyrészt a 
tankönyvszerzők felismerték, hogy 
valamit másképp kellene csinálniuk, 
sőt bizonyos szakterületekről emel-
nek be akár korszerű nyelvészeti ele-
meket is a tankönyvekbe, azonban 
ezek az elemek nem állnak össze egy 
egységes paradigmarendszerré. Azt 
lehet látni, hogy a tankönyvek egy 
része strukturalista alapon nyugszik, 

aminek – nagyon triviálisan megfo-
galmazva – az lenne a lényege, hogy 
a nyelv részekből áll. Amennyiben 
megtanuljuk ezeket a részeket, talán 
valahol, valakinek a fejében össze-
áll egy egésszé. A tankönyvek más 
részeiben bevezetik pl. a kommuniká-
cióelméletet vagy a szövegtant is, de a 
részek között nem található meg az az 
egységes szemlélet, ami nélkül nem 
létezhet sikeres nyelvtanoktatás. 

A nyelvtanoktatás még a 21. szá-
zadban is abból a feltevésből indul 
ki, hogy egy normát kellene elsajátí-
tani. Azonban kétséges, hogy egyál-
talán mikori normáról beszélünk. Ma, 
amikor a technika adta lehetőségek 
miatt teljes mértékben megváltozott 
a kommunikáció, a norma is sokkal 
gyorsabban változik, mint akár ötven 
évvel ezelőtt is tette. Viszont a nyelv-
tankönyvek 30-40, néha akár 50 évvel 
ezelőtti normát kérnek számon. 

Ebből származik a következő 
probléma: mi az, amit tanítunk a 
nyelvtanórákon. Azok a tudomá-
nyos eredmények, amelyek ma 
– a technikai eszközök révén – szé-
les körben ismertté válhatnának, 
nagyon lassan szivárognak be a 
köztudatba. Többek között emi-
att történik, hogy a nyelvtanköny-
vek különböző mítoszokat kérnek 
számon, és ezeknek a mítoszoknak a 
szellemében szeretnénk, ha a diákok 
elsajátítanának egy teljesen elvont 
rendszert. Ez az elvont rendszer azon-
ban nagyon kis mértékben áll kapcso-
latban a diákok által megélt minden-
napi nyelvváltozattal. 

A nyelvtankönyvek például nem 
hívják fel a figyelmet arra, hogy 
minden nyelv változataiban létezik. 
Abban a pillanatban, amikor egy 
nyelv nem változataiban létezik, holt 
nyelvről beszélhetünk. Szerencsére 
a magyar nem holt nyelv, tehát ez 
azt jelenti, hogy változataiban léte-
zik. Milyen változatok ezek? Mikor 
kell használni? Mit adhat hozzá egy 
változat használata a nyelvhasználó 
mindennapi nyelvi sikerességéhez? 
Miért jó az, ha sok nyelvváltoza-
tot ismerünk? Ezek a problémafel-
vetések, amelyek a mindennapok 
nyelvi problémáira kérdeznek rá, 
a tankönyvekben kérdésként sem 
fogalmazódnak meg. Ennek talán 
a legegyszerűbb példája a magán-
hangzórendszerünk oktatása. Min-
den nyelvtankönyv megemlíti, hogy 

1 A konferencia anyagát a Katedra folyóirat a következő számaiban közli majd.
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hány magánhangzó van a magyar 
nyelvben, és aztán a következő ol-
dalon hozzáteszi, hogy van még egy 
plusz „e” hangunk is, és hogy egy 
zárt „e” hangról van szó. A két állí-
tás közötti logikai ellentmondásnak 
nemhogy a feloldása, de a magya-
rázata sem merül fel egy tankönyv-
szerzőben sem. Melyik magánhang-
zórendszerről beszélünk akkor? 
Nyilván a normáéról. Azonban az 

sehol nem hangzik el, hogy mi itt és 
most, amikor a hangrendszerünket 
tanítjuk, akkor a magyar nyelv nor-
májának a hangrendszerét tanítjuk. 
Így az sem merülhet fel senkiben, 
hogy milyen jó azoknak, akik ezen 
kívül egyéb magyar beszédhangokat 
is ismernek, mert ha valamiről én 
többet tudok, akkor nagyobb a tudá-
som. És a nagyobb tudásom minden 
esetben jobb, mint a kisebb tudásom. 

Az általunk vizsgált és elemzett 
tankönyvekből számtalan hasonló 
példa felhozható. Ezért sok nyelvész 
kollégával együtt szükségesnek tart-
juk, hogy közösen újragondoljuk, 
megvitassuk, hogy az emberi elmé-
nek ezt a csodálatos teljesítményét, 
amit nyelvnek hívunk, hogyan vigyük 
működésében közelebb a diákokhoz. 
Az ösztönös tudásból hogyan legyen 
tudatos, használatorientált értés.

A tankönyvek szakmaisága, mód-
szertani kérdései címmel tartottak 
szimpóziumot 2013. október 25-én 
a  Selye János Egyetemen a révkomá-
romi, pozsonyi, egri, veszprémi, bu-
dapesti és szombathelyi felsőoktatási 
intézmények, a budapesti Nemzedé-
kek Tudása Tankönyvkiadó és a szlo-
vák Állami Pedagógiai Intézet oktatási 
szakemberei és doktoranduszai. Az 
előadókat Dr. habil. Lőrincz Julianna, 
PhD., a Variológiai kutatócsoport ve-
zetője köszöntötte. Külön üdvözölte a 
magyarországi előadókat és a pozsonyi 
Comenius Egyetem Magyar Nyelv és 
Irodalom Doktori Iskolájának végzős 
hallgatóját, Németh Szilvási Andreát, 
aki először vett részt ezen az esemé-
nyen. Dr. Lőrincz Julianna megnyitó-
jában kiemelte, hogy ezúttal a  nyelvi 
szekció mellett az irodalmi is megtalál-
ható a konferencián, és az előző évek- 
hez képest nőtt az előadók száma is.

Az első előadó Dr. Eőry Vilma, 
PhD., az Eszterházy Károly Főiskola 
tanára volt. Előadásának címe: A tan-
könyvszöveg motivációs ereje (Egy fel-
mérés tanulságaiból). Dr. Eőry Vilma 
azt a kérdést elemezte, vajon mennyire 
vonzóak a tankönyvek a mai diákság 

Illés Attila
PhD-hallgató, Selye János Egyetem,

 Magyar Nyelv és Irodalom Doktori iskola

Konferencia-ismertetés
számára. A felmérést magyarországi 
iskolákban végezte (9., 10., 12. osztály-
ban) 94 tanuló bevonásával. Előadása 
első részében rámutatott arra, hogy a 
tanulókat motiválni kell és értő olva-
sóvá nevelni. Majd az általa kidolgo-
zott kérdőív kiértékelésével folytatta 
előadását, melyből csak a legfontosabb 
kérdéseket emelte ki (Szeretsz olvasni? 
Hol olvasol leginkább? Tankönyveid 
közül melyiket veszed szívesen a ke-
zedbe? Mitől érdekes és hasznos egy 
tankönyv? Érdekesek vagy unalmasak 
a tankönyvek?). Az egyes kérdésekre 
adott válaszok elemzése után megál-
lapította, hogy a felmérésbe bevont ta-
nulók mérsékelten szeretnek olvasni, 
többnyire internetes felületeken bön-
gésznek, a tankönyvek közül külsőleg 
a színes könyveket részesítik előny-
ben, belső szerkezetükben a tagoltakat 
tartják előnyösebbeknek. Nagyjából 
ugyanannyian találták unalmas a tan-
könyveket, mint érdekesnek.

A második előadó Dr. Simon Szabolcs, 
PhD., a Selye János Egyetem tanára 
volt. Előadásának a címe: A szlovákiai 
magyar tannyelvű középiskolák számá-
ra készült új magyarnyelv-könyvekről. 
Az előadás elején egy rövid összefog-

lalót tartott a szlovákiai iskolai reform 
jelenlegi állásáról, valamint a tan-
könyvcsaládokról. Ezután ismertette 
az országos szintű felmérés eredmé-
nyeit, melyet a diákok és a tanárok kö-
zött végeztek munkatársaival. Ebben a 
felmérésben elsősorban a tankönyvek 
oktatási anyagainak minőségére tértek 
ki. Az előadó rámutatott az szeptem-
bertől használatos új tankönyvek pozi-
tívumaira és hibáira is.

A harmadik előadó Dr. habil. Kurtán 
Zsuzsa, a Pannon Egyetem és a Selye 
János Egyetem nyugalmazott tanára 
volt. Előadásának címe: A szakmai 
nyelvhasználat vizsgálata szlovákiai 
magyar tankönyvekben. Vizsgálódása 
fókuszában a 2012-ben kiadott új kö-
zépiskolai nyelvtankönyv állt, melynek 
szerzői Uzonyi Kiss Judit és Csicsay 
Károly. Az alábbi kérdésre kereste a 
választ: Hogyan jelenik meg a szak-
mai nyelvhasználat a mai szlovákiai 
magyar tankönyvekben? Majd a tan-
könyvvel kapcsolatban a következő 
kérdéseket tette fel: miként szerepel-
nek a magyar nyelv változatai a tan-
könyvekben, a beszédhelyzet, nyelv-
használat, szaknyelv, szakma(i) nyelv 
hogyan jelenik meg a szövegekben, to-
vábbá rámutatott tankönyv fogalom-
tára és a tankönyv szövege között lévő 
eltérő megfogalmazásokra is. 

A negyedik előadó Dr. Gaál Gabriella, 
PhD., az Eszterházy Károly Főiskola 
tanára volt, előadásának címe: A tan-
könyv mint pedagogikum. Az alapisko-
lai 9. osztályos Magyarnyelvtan-könyv 
pedagógiai-didaktikai megítélése. Az 
előadó prezentációja elején a követke-
ző kérdésre kereste a választ: Kiknek 
íródott a tankönyv? Mit kell figyelem-
be venni egy tankönyv elkészítésénél 
(életkori sajátosságok, érdeklődés, fi-
gyelem, motiváció fenntartása). Majd 
a címben említett tankönyvet didak-
tikai elemzés alá vettette, és ismer-
tette, hogy a megértést segítő kép- és 
ábraanyag, az ismeretek alkalmazását 
biztosító műveletek milyen mennyi-
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ségben és minőségben fordulnak elő a 
tankönyvben, mennyire fejleszti a tan-
könyv a tanulók tanulási módszereit 
és gondolkodási képességét. Végezetül 
kitért a tankönyv tanárok általi hasz-
nálatóságára is. 

Az első blokk utolsó előadója Dr. 
Vörös Ottó, CsC., a Selye János Egye-
tem és a  Nyugat-Magyarországi Egye-
tem tanára, aki érdekes előadást tartott 
a mondattan témaköréből Két elméleti 
megjegyzése a mondattan tanításához 
címmel. Ahogy Dr. Vörös Ottó az elő-
adásában is kifejtette, a sikeres tanu-
lás alapja a szövegértés. Vizsgálódása 
középpontjában a szlovákiai magyar 
tannyelvű középiskolák számára ké-
szített magyarnyelvtan-könyv állt. Pél-
dák segítségével bemutatta a tankönyv 
hiányosságait az alanyi szerkezet és az 
értelmező jelző kérdésében.

A második blokk első előadója Dr. 
Takács Edit (Nemzedékek Tudása 
Tankönyvkiadó, Budapest). Előadá-
sának címe: Egy magyarországi és egy 
szlovákiai középiskolai magyarnyelv-
tan-könyv összehasonlító elemzése. A 
két vizsgált tankönyv a szlovákiai ma-
gyar tannyelvű alapiskolák 9. osztálya 
számára készített, valamint a Balázs 
Géza és Benkes Zsuzsa által használt 
magyarországi tankönyv volt. Ahogy 
az előadó elmondta, célja az volt, hogy 
olyan mutatók mentén hasonlítsa ösz-
sze a tankönyveket, melyek a későbbi 
tankönyvkutatók számára is segítséget 
nyújthatnak. A két taneszközt a követ-
kező szempontok szerint hasonlította 
össze és mutatott rá különbségeikre: 
szakmai-tudományos szempontok, 
didaktikai felépítés, módszertani meg-
közelítése a tananyagoknak stb.

A következő előadó Lőrincz Gábor 
volt, a Selye János Egyetem végzős 
PhD-hallgatója volt. Eladásának címe: 
Nyelvi variativitás – a hiányzó tan-
anyag. Három tankönyvet hasonlított 
össze, köztük a már említett Uzsonyi 
Kiss Judit – Csicsay Károly szerzőpáros 
legújabb tankönyvét. Lőrincz Gábor 
az előadásának címében szereplő hi-
ányzó tananyagon a nyelvi variativitás 
hiányát érti a tankönyvekből, holott a 
kerettantervben szerepel a témakör. 
Az előadó vizsgálata kiterjedt az egyes 
nyelvi szintekre, mint például: stilisz-
tikai és szövegvariánsokra, valamint a 
nyelvi variativitás típusaira és a lexikai 
jelentésviszonyokra.

A harmadik előadó Dr. habil. Lő-
rincz Julianna, PhD., a Selye János 
Egyetem tanára volt. Eladásának címe: 
Stilisztikai ismeretek az új szlovákiai kö-

zépiskolai magyarnyelvtankönyvekben. 
Az előadásban az Uzsonyi Kiss Judit  – 
Csicsay Károly által írt 4. osztályos 
tankönyvet vizsgálta a stilisztikai 
anyag jelenléte vagy hiánya alapján. Az 
előadó rámutatott a szakmai hiányos-
ságokra is az elméleti és a gyakorlati 
részekben egyaránt. A hibák mellett 
rámutatott a tankönyv erényeire is. 
Ezek közé tartozik az írott és a beszélt 
nyelvi szövegek stilisztikai követelmé-
nyeinek ismertetése, a kreatív szöveg-
alkotás fejlesztése. 

A következő előadó Dr. Tóth Etelka, az 
ELTE BTK Mai Magyar Nyelvi Tan-
székének tanára volt. Előadásának 
címe: Helyesírási témakörök a tan-
könyvekben. Az előadó kutatásai során 
összesen 8 tankönyvet vizsgált, melyek 
az általános iskola 5–9., valamint a 
gimnáziumok 2–4. osztályai számára 
készültek. Az összetett szavak helyes-
írásáról szóló fejezeteket vette górcső 
alá az előadó a vizsgált tankönyvek-
ben, melyeket A magyar helyesírás 
szabályai 11. és a 12. kiadás kéziratban 
lévő változatával vetett össze. 

A második blokk utolsó előadó-
ja PaedDr. Ledneczki Gyöngyi, az 
pozsonyi Állami Pedagógiai Intézet 
munkatársa volt. Előadásának címe: A 
szlovákiai magyar olvasókönyvek olvas-
hatósága. A tankönyvek jellemzésével 
kezdte előadását, majd a tankönyvek 
minőségi paramétereivel folytatta. 
Ezután rátért a kutatásba bevont 7 
olvasókönyv jellemzésére, melyeket a 
Mistrík-féle olvashatósági index alap-
ján sorolt be különböző kategóriákba.

A harmadik blokk első előadója Dr. 
Kusper Judit, PhD., az egri Eszterházy 
Károly Főiskola tanára volt. Identitás és 
nyelv az irodalomoktatásban című elő-
adásában először a szimbólumokról, a 
nyelv és az identitás vizsgálatáról szólt, 
majd ezeket a témaköröket vetítette át 
a női irodalmi kánonra. Előadásában 
kitért a kánon fogalmára és annak 
képlékeny voltára is. 

A második előadó Dr. Czetter Ibolya, 
PhD., a Nyugat-magyarországi Egye-
tem Savaria Egyetemi Központ veze-
tője volt. Előadásának címe: Az iroda-
lomtanítás innovációja című műhely 
munkájáról. Beszámolója a Szombat-
helyen több évtizede működő műhely-
ről szólt, melynek célja a kutatás, mód-
szertan és a tankönyvek fejlesztése. 
Czetter Ibolya ismertette a műhely rö-
vid történetét, és szólt a szervezet által 
rendezett konferenciákról és kiadvá-
nyokról is. Röviden bemutatta a mű-
hely által szervezett rendezvényeket is 

(Weöres Sándor olvasótábor, Iskola a 
határon 24 és 48 órás felolvasása, Iro-
dalom szélárnyékban stb.).

A harmadik előadó Kiss Tímea, a 
Selye János Egyetem PhD-hallgató-
ja volt. Előadásának címe: Ady Endre 
verseinek taníthatósága. A témájához 
szükséges adatokat a szerző a ko-
máromi gimnázium diákjai körében 
gyűjtötte össze. Vizsgálódásának kö-
zéppontjában Ady versei és azoknak 
újfajta megközelítésmódja állt. Kiss 
Tímea a funkcionális alakzatvizsgá-
latot állította előadása középpontjá-
ba, azon belül az ismétléses alakzatok 
vizsgálatát és a pragmatikai aspektu-
sok szerinti elemzéseket.

A blokk negyedik előadója, Szabó 
Tünde, szintén a Selye János Egyetem 
PhD-hallgatója. Mi változott? Magyar 
nyelvtan könyv az I. Csehszlovák Köz-
társaságban és ma. című előadásában 
két tankönyvet hasonlított össze: a Ke-
resztes Pál által írt 1925-ös tanköny-
vet, mely a középiskolák számára író-
dott, valamint Kovács László 2005-ben 
megjelent tankönyvét. A két könyvben 
a mondattani és a szótani fejezeteket 
vizsgálta részletesebben. Az előadó 
külön kitért a tankönyvek minőségi, 
funkcionális megközelítésére, a struk-
turális elemeinek összehasonlítására 
és a szövegen kívüli komponensekre 
is.

A nap utolsó előadója Németh 
Szilvási Andrea, a pozsonyi Come-
nius Egyetem Magyar Nyelv és Iro-
dalom Tanszék PhD-hallgatója volt. 
A magyar mint idegen nyelv oktatása 
Szlovákiában – tankönyvelemzés című 
előadásában az új szempontú tan-
könyveket – a magyar mint idegen 
nyelv – a hatékonyság szempontjából 
vizsgálta. A Maďarčina pre samoukov 
című tankönyv két kiadását (2000, 
2010) elemezte a következő szempon-
tok szerint: szerkezeti felépítés, szöveg, 
feladattípusok, illusztráció, nyelvtani 
magyarázatok, didaktikai szempon-
tok.

A konferencia zárásaként Dr. habil. 
Lőrincz Julianna megköszönte a részt-
vevőknek a színvonalas előadásokat, 
és tájékoztatta az előadókat, hogy 
a konferencián elhangzott előadá-
sok meg fognak jelenni a Selye János 
Egyetem Tanárképző Karának tudo-
mányos folyóiratában, az Eruditio 
– Educatióban. Valamint bejelentet-
te, hogy az előző két tankönyvkutató 
konferencia anyagát tartalmazó kötet 
még ebben az évben napvilágot lát a 
pozsonyi Terra Kiadónál. 
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2011-ben jelent meg a Fórum Ki-
sebbségkutató Intézetben L. Juhász 
Ilona Rítusok, jelek, szimbólumok 
című kötete. A publikáció szlováki-
ai magyar és egyáltalán összmagyar 
vonatkozásban is jelentős etnológiai 
vizsgálatok eredményeiről számol be. 
A szerző olyan megoldásokat válasz-
tott az ünnepek, szokások, hiedelmek, 
néprajzi vonatkozások bemutatásá-
hoz, melyeket a néprajzkutató mellett 
a nagyközönség is élvezettel olvashat.

A kötet hét nagyobb fejezetet tar-
talmaz, melyek önálló esettanulmá-
nyok. A bevezető sorokban a szerző 
tollából megtudhatjuk, hogy öt fejezet 
Szlovákia magyarlakta tájain végzett 
kutatásainak eredménye, egy Hajdú-
böszörményhez, egy pedig a morva-
országi Brünn közeléhez kapcsolódó 
vizsgálat. 

Vajon léteznek-e boszorkányok, 
vagy csupán a mesék világának ré-
misztő személyiségei? A Rozsnyó 
mellett (Rudna) végzett kutatások 
alapján a szerző több példát is felsora-
koztat megtörtént, boszorkánysággal 
kapcsolatos jelenségekre. Lenyűgö-
zők és egyben hátborzongatók ezek a 
történetek. Ezen a vidéken a boszor-
kányhit a mai napig elevenen él, hie-

PaedDr. Vízkeleti László, PhD.

FOLKLORISZTIKA SZLOVÁKIAI MAGYAR KONTEXTUSBAN
Gondolatok L. Juhász Ilona könyvéről

delemtörténetek (Luca-szék története, 
kolompolás) folyamatosan születnek.

A bányaszellem, kobold, manó 
alakja már régóta nyomon követhető a 
hiedelemvilágban.  A következő kuta-
tás ismét a gömöri bányásztelepülés-
hez kapcsolódik.  Rudnán és környé-
kén több adatközlő elmondása szerint 
élnek a bánya környékén koboldok, 
akik a bányák „őrzői”, mások szerint a 
bányaszerencsétlenségekben meghalt 
munkások szelleme jár vissza kezé-
ben a lámpással. A népi hiedelemből 
született például a Hófehérke és a hét 
törpe története is. 

Egy szakrális kisemlék-együttes 
nyomába lép L. Juhász Ilona Kilenc 
kereszt című fejezetében. A kereszt 
mint szimbólum nagyon távoli időre 
vezethető vissza. Krisztus keresztre 
feszítése után a későbbi korokban a 
kegyhelyeken, templomokban, te-
metkezésben használt és a tragédiák 
megjelölésére szolgált jel vagy szim-
bólum. Egy Brünn melletti település 
(Lesní Hluboká) főútvonalán kilenc 
hatalmas fakereszt sorakozik. Több 
monda is fűződik a több száz éves 
keresztekhez (gyilkos szerelem vérfa-
gyasztó története, tömeggyilkosság, 
halott menyasszonyok története stb.). 

Pontos magyarázatot eddig még senki 
sem tudott adni. Kijelenthetjük, hogy 
ez egy kimondottan hátborzongató, 
ugyanakkor elgondolkodtató történet. 

Egy dél-szlovákiai példával élve a 
szerző a következő fejezetben a kará-
csony ünnepét egybeköti a halottakra 
való emlékezéssel. Az elmúlt évek-
ben szokássá vált, hogy több síron ég 
szenteste a mécses. Megváltoztak a 
szokások, a nagyobb egyházi-családi 
ünnepek nem korlátozódnak csupán 
az élőkre, a család az elhunytakról 
sem feledkezik meg. (Ugyanilyen szo-
kás húsvétkor: barkaág a síron.) Az 
élők ünneplése összekötve a holtakra 
való emlékezéssel – így jellemezhető 
ez a fejezet.

Gyakorta előforduló szimbólum 
a temetők síremlékein, valamint az 
egyéb, elhalálozással kapcsolatos em-
lékműveken a fénykép. L. Juhász Ilo-
na monográfiájában két fejezetet is 
szentel ennek a jelenségnek. Az első 
tanulmány dél-szlovákiai temető-
ket térképez fel (Komárom, Csicsó, 
Marcelháza, Rudna, Rozsnyó). A 
fényképek feltüntetése mellett graví-
rozásokat és szentképeket is vizsgál. 
A fényképet L. Juhász Ilona „mint a 
korabeli kultúra lenyomata” kifejezés-
sel illeti. Történelmi példákat is felhoz 
az első „temetői” fényképhasználatról, 
jellemzi azok nemzetiségi, vallási, tár-
sadalmi vonatkozásait. A szerző másik 
írása Keszegfalva temetőjéről, ponto-
sabban az ottani temető síremlékein 
található szimbólumrendszerről szól. 
A tanulmány érinti az 1946−1948-as 
években zajló magyar−szlovák lakos-
ságcsere következményeit is. Vizsgála-
ta tárgyát két, tragikusan elhunyt lány 
története képezi. A két lány tragédiá-
jának bemutatása során lényegében 
feltárul előttünk a falu történelme (a 
lakosságcsere és az 1956-os árvíz). 

A kötet utolsó írása egy magyaror-
szági település – Hajdúböszörmény – 
folklorizmusát mutatja be a kopjafával 
kapcsolatos vizsgálatokkal. L. Juhász 
Ilona leírja a kopjafaállítás történelmi 
hátterét, majd fényképes dokumen-
tációt is csatol. Érdekessége a tanul-
mánynak, hogy konkrét helyi rendel-
kezésekről is ír, melyek szabályozzák a 
síremlék típusát.

L. Juhász Ilona monográfiája ér-
tékes adatokat közvetít a szlovákiai 
magyar folklór egyes kiemelt téma-
köreiből. A kötetet ajánlom a szakma-
beli olvasó mellett mindenkinek, akit 
érdekel környezete hagyományköre, 
hiedelemvilága.
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2013. november 11-én a budapesti Nemzeti Táncszín-
házban tartotta Színházi nevelési programok kézikönyve 
c. könyvbemutatóját az InSite Drama Nonprofit Kft. A 
könyvbemutató részeként az érdeklődők három kerek-
asztal-beszélgetésen is részt vehettek. 

A KÖNYVRŐL 

Az InSite Drama alapítói, Bethlenfalvy Ádám színész-
drámatanár és Cziboly Ádám kulturális menedzser-drá-
matanár a 2012/13-as évad második felében egységes 
szempontsor mellett, egy kutatás keretében térképezték 
fel a főbb magyarországi színházi nevelési gyakorlatokat. 
A kutatók összesen 298 intézményt kerestek fel, és 118 
programot néztek meg személyesen. A programok kap-
csán hat különböző forrásból gyűjtöttek adatot:

• a programokon részt vevő gyerekektől vagy fiataloktól, 
• a résztvevőket kísérő pedagógusoktól,
• a szervezetekkel kapcsolatban a szervezetek kapcsolat-

tartóitól, 
• a programokkal kapcsolatban a programok alkotóitól, 
• a programok megfigyelésével, 
• internetes másodlagos kutatással.

Az első magyarországi Színházi nevelési programok ké-
zikönyve ennek a kutatásnak az eredményeit mutatja be.

A könyv előszavában a következőket olvashatjuk: 
„Nem rangsoroltunk a programok között, nem minősí-
tettünk. Ehelyett összefoglaló képet adtunk a hazai tren-
dekről; közzétettünk statisztikai adatokkal alátámasztha-
tó eredményeket és megfigyeléseken alapuló elemzéseket 
egyaránt. (…) A kutatás és jelen könyv megírása során 
legjobb tudásunk szerint a lehető legobjektívebb módon, 
azonos módszertan mentén közelítettünk a szakma min-
den érintettje felé.”1 Vagyis a könyv katalógusjelleggel bír, 
de nem ítélkezik, egyúttal átfogó képet nyújt: bemutatja 
a magyarországi színházi nevelés jelenét, a főbb trende-
ket és kérdéseket, tartalmaz továbbá fogalomtárat, és egy 
tudástárat a témával kapcsolatos korábbi kutatásokról, 
kategorizálási kísérletekről, képzésekről, fesztiválokról, 
konferenciákról, folyóiratokról, könyvekről.

A könyv nyolc nagyobb egységre oszlik:
1. Bevezető – ebben a fejezetben a könyv használatára 

vonatkozóan olvashatunk ajánlásokat.
2. Katalógus – ennél a résznél találjuk a 119 szervezet 

171 programjának egységes, azonos szempontok 
szerinti leírását, valamint további, kb. 250 kapcso-
lódó program (pl. táborok, képzések, konferenciák, 
stb.) ismertetőjét. A szervezetek betűrendbe vannak 
rendezve. A színházi nevelési programok leírása, 
melyek korcsoportok szerint vannak felsorolva, az 
adott szervezet leírása után következik. A katalógus 
elején külön útmutató segít eligazodni abban, hogy 

Rakottyay Katalin

Megjelent 
a Színházi nevelési programok 
kézikönyve

az egyes szervezetek és programok milyen szempon-
tok szerint kerültek bemutatásra.

3. Módszertan – ez a rész a kutatásmódszertant tárja 
elénk. Ennek eredményeit foglalja össze jelen könyv.

4. Elemzés és statisztika – a statisztika részben a kutatás 
számszerűsíthető eredményeiről olvashatunk. „Eb-
ből a fejezetből kiderül például, hogy az elmúlt évad-
ban hozzávetőlegesen hány színházi nevelési program 
volt az országban és ez hány gyereket érintett; hogy 
mik a programvezetők által alkalmazott leggyakoribb 
munkaformák; vagy hogy milyen a finanszírozása a 
területnek.”2 Az „elemzés” részeknél a kutatók egy-
egy jellemző jelenséget mutatnak be a megfigyeléseik 
alapján. „Ezekben a részekben egyebek mellett példá-
ul azt vizsgáljuk meg, hogy képes-e egy-egy program 
megváltoztatni az előítéleteket; kereshet-e megoldást a 
feldolgozó program a színházi előadás által felvetett 
problémára; vagy, hogy tudják-e a résztvevő gyerekek, 
fiatalok mai magyarországi eseményekhez kötni az 
előadásokat, programokat.”3

5. Kategorizálási javaslatok – ebben a fejezetben nyolc 
kategorizálási javaslatról, a színházi nevelés és 
színházpedagógia tágabb területének áttekintéséről, 
illetve a színházi nevelési programok egyéb műfa-
joktól való elkülönítéséről olvashatunk.  

6. Utószó helyett – a kategorizálási javaslatokról szóló 
összefoglalót tekinthetjük át.

7. Tudástár – tájékozódhatunk a korábbi definíciós és 
kategorizálási kísérletekről, képzésekről, fesztiválok-
ról, konferenciákról, folyóiratokról, könyvekről.

8. Fogalomtár – ebben a fejezetben a könyvben találha-
tó fontosabb szakkifejezések gyűjteményét találjuk. 

A könyvhöz kapcsolódóan hamarosan indulni fog egy 
internetes honlap www.szinhazineveles.hu címmel.

A KEREKASZTAL-BESZÉLGETÉSEKRŐL 

A könyvbemutatót követően a következő témákban há-
rom kerekasztal-beszélgetésre került sor:

1. Mi a szerepe a színháznak a nevelésben?
2. Mennyire szólhat bele a néző/ résztvevő a színházba?
3. Merre tovább, színházi nevelés?
A meghívott felszólalók között ott volt többek között 

Hajós Zsuzsa, a Kerekasztal Színházi Nevelési Központ 
programvezetője, Takács Gábor, a Káva Kulturális Műhely 
szakmai vezetője, Novák János, az ASSITEJ Magyar Köz-
pontjának elnöke, a Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház 
igazgatója, Vidovszky György, rendező, Kulcsár Edit, a 
Nemzeti Színház dramaturgja, Barda Beáta, a Trafó Kor-
társ Művészetek Házának művészeti vezetője, Kaposi Jó-
zsef, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet főigazgatója, stb.

Utolsó felszólalóként Ugrai István, a Kultúrbrigád és a 
7óra7.hu felelős szerkesztője foglalta össze az elhangzottakat.

JEGYZETEK
1 Bethlenfalvy-Cziboly: Színházi nevelési programok kézikönyve. 
L`Harmattan Kiadó, Budapest, 2013, 7.
2 Bethlenfalvy-Cziboly: Színházi nevelési programok kézikönyve. 
L`Harmattan Kiadó, Budapest, 2013, 9.
3 Bethlenfalvy-Cziboly: Színházi nevelési programok kézikönyve. 
L`Harmattan Kiadó, Budapest, 2013, 9.
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Sorozatunk harmadik részében továbbra is a síkalak-
zatok területének és kerületének kiszámításánál időzünk. 
Ebben a részben olyan feladatokkal találkozhatnak a Ked-
ves Olvasók, melyekben a terület kiszámításához előbb fel 
kell bontanunk a kiinduló alakzatot több kisebb alakzat-
ra. Ebben a részben foglalkozunk még olyan feladatokkal 
is, mint a derékszögű trapéz, illetve a háromszög tulaj-
donságain alapuló példák.  

 
1. Számítsd ki az alábbi alakzatok kerületét és területét!
a)      
  

b)
 

c) Ennél a feladatnál elégséges a terület kiszámítása:

 
d) Ebben a feladatban a sötét rész területét kell kiszámolni. 
 

Farkas Béla
Felkészítő gyakorlatok 
a matematikai tesztelésre – III. rész

2. Az alábbi képen egy hotel folyosója látható, amely egy 
forgóajtóval kezdődik, a színes rész a szőnyeggel befedett 
terület. Számítsd ki hány négyzetméter szőnyeg kell a fo-
lyosóra! A folyosó szélessége 3 méter. 

3. Számítsd ki a derékszögű háromszög kerületét és terü-
letét, ha oldalainak méretei: 15 dm, 12 dm, 9 dm!

4. Az alábbi ábrán Jancsi bácsiék kertje található. Unoká-
ja, Fercsi mérte le az alábbi adatokat, és azt állította, hogy 
ezekből ki tudta számolni a kert területét. 650 m2-t kapott 
eredményül. Tényleg ki lehet számolni ezekből az adatok-
ból a kert területét, és vajon jól számolt Fercsi?

5. A parkon egy kővel kirakott járda vezet át. Ez a járda 
választja el a háromszög alakú homokozót a park füve-
sített részétől. Számítsd ki, hogy a park mekkora részét 
takarja homok, fű, illetve kő! (Az ábra csak vázlat)

6. A kútfúró cég új logót készített, melyet az autóikra fes-
tettek. Ennek a része volt a következő alakzat:

Egy derékszögű háromszög oldalaihoz egy-egy félkört raj-
zoltak, így kapták a következő furcsa alakzatot. A három-
szög oldalainak méretei a terven 3 m, 4 m és 5 m voltak, 
az autókra viszont ez nem fért el, ezért ott 10-szer kisebb 
méretekkel dolgoztak. A cég mind a 8 autóra felfesttette a 
logót. 1 négyzetméterért 20 eurót fizettek. Mennyi volt az 
összköltségük?
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HA NINCS FRONTÁLIS DIKTÁLÁS, 
NINCS FÜZET SEM

Pontosabban: nem tananyagrögzítésre szolgál, hanem 
számolgatásokra, jegyzetelésekre, illetve ezekkel kapcsola-
tos firkálásokra. 

Rendben, de akkor miből tanuljon a diák? Nos, az epo-
cha során több szak-, illetve tankönyvből kaptak fénymáso-
latokat a diákok1, közösen kitöltendő félkész tananyagváz-
latokkal dolgoztunk, hazavihették a fénymásolt feladatokat 
(a megoldások ugyebár a füzetben voltak), a laboratóriumi 
munka jegyzőkönyve egy előre elkészített Word-dokumen-
tum volt alapos elméleti bevezetéssel (e-mailben kapták 
meg), mobillal lefényképezhették egymás posztereit, hoz-
zájutottak a hat nap során folyamatosan vetített és fokoza-
tosan bővülő prezihez, saját kezűleg készítettek időtengelyt 
a tananyaghoz, és ha mindez kevésnek bizonyulna, még 
mindig ott a hivatalos tankönyv és az Internet.

Fontos megjegyeznünk, hogy az epochát köve-
tő értékelésen a diákok hiányolták a füzet rendszerező 
szerepét. E probléma megoldására tett javaslat a cikk végén 
olvasható.

HA NINCS ELÉG NAP, NINCS FELELÉS SEM

Hiszen úgysem lehet hat nap alatt szóban lefeleltetni 
az osztályt. Meg hát valljuk be: a felelés egyébként is egy 

Tóth Gábor

Félévnyi fizika 
– hat nap alatt (2. rész)

Az előző számban egy pedagógiai kísérletről számol-
tunk be. A dolog lényege az volt, hogy a diákok a fél-
éves fizikatananyagot hat nap alatt abszolválták – sok 
csoportmunkával, kreatív feladatokkal, önálló infor-
mációkereséssel megtűzdelve. Ebből a cikkből néhány 
praktikus probléma tisztázásán kívül az is kiderül, 
hogy mire volt jó ez.

időgyilkos számonkérési mód. A feleltetés helyett minden 
napot az előző napi tananyagra épülő, előre nyomtatott, ki-
töltögetős-karikázós röpdolgozattal kezdtük, osztályozva 
volt az atommodelles poszter, a laboratóriumi jegyzőkönyv 
önálló befejezése (grafikon megrajzolása, kiértékelés meg-
írása), a házi feladatra adott időtengely, illetve ezeken kívül 
lehetőségük nyílt az epocha során három szorgalmi-ügyes-
ségi jegyet is begyűjteniük. Az epochát követő hét pénte-
kén egy különórán találkoztunk, hogy megírjuk a témazáró 
dolgozatot. Ez összesen legalább nyolc osztályzatot jelentett 
minden diák számára, amiből kényelmesen le lehet zárni 
a félévet. Ezekenkívül bizonyára még jócskán találhatunk 
osztályoznivalót egy ilyen hét során. 

A feleletek elmaradásával szemben jogos fenntartás, 
hogy a diák nincs szóbeli megnyilvánulásra kényszerítve. 
Viszont ha a csoportmunkák során odafigyelünk a szóvi-
vő-szerepek keverésére, illetve vitákat generálunk, vagy a 
csoportmunka tanári segítése során szóban kell elmagya-
rázniuk, hogy hol akadtak el, a szakterminológia szóbeli 
használata is megjelenik.

HA NINCS FELMÉRÉS, NINCS TANULSÁG

A kísérlethez egy felmérés is társult – tudatosítva, hogy 
messzemenő következtetéseket nem vonhatunk le egyetlen 
17 fős osztály egyetlen alkalommal szerzett tapasztalatai 
alapján. Még decemberben készült egy kérdőíves felmérés 
az osztályban, amely megvizsgálta az egyes tanórák, tan-
tárgyak népszerűségét, ill. a tantárgyak nehézségének meg-
ítélését. Ezen attitűdök mérésére a Thurstone-módszert2 
használtuk, pontosabban az eredeti Thurstone-módszer 
precízebb, számítógépes feldolgozást igénylő változatát. 
A felmérés eredménye három ún. intervallumskála lett, 
amelyek a diákok véleményét összesítve, az egész osztályra 
vonatkoztatva tükrözik, és amelyeken nem csupán a tan-
tárgyak sorrendje szolgál információval, hanem a közöttük 
levő távolság is. Minél magasabban helyezkedik el a tan-
tárgy például valamelyik népszerűségi skálán, annál nép-
szerűbb a diákok megítélése szerint.3 Ugyanezt a felmérést 
megismételtük az epocha lezárását követően. Az ábrán a 
bal oldali skálák az epocha előtti állapotot, a jobb oldali-



Katedra

30

Fizikaoktatás

ak az epocha utáni véleményt tükrözik. Bár a skálák precíz 
értékelése nem történt meg, hiszen a válaszadók alacsony 
létszáma miatt eleve nem szabad túl nagy súlyt tulajdoní-
tanunk a felmérésnek, érdemes alaposabban megnéznünk 
őket.

A fizika népszerűségének, illetve nehézségének megítélé-
se a két mérés között elenyésző mértékben változott. (Főleg, 
ha figyelembe vesszük a többi tantárgy ingadozásait.) Így 
arról, hogy az epochális forma kedveltebbé tette-e a fizikát 
a diákok között, ill. hogy könnyebbnek tartják a fizikát az 
epochát követően, sajnos nem szolgálhatunk jó hírrel (sze-
rencsére rosszal sem: az epocha nem rontotta a fizika meg-
ítélését).

Viszont a tanórák népszerűségét tekintve a fizikaórák lát-
hatóan ugrottak az eredeti helyükhöz képest (bár az adat 
szórását ebben az esetben sem számítottuk ki). Az utólagos 
kérdőívben a „klasszikus” fizikaórák is helyet kaptak; ezek 
sereghajtóként végezték. Talán akkor járunk a legközelebb 
az igazsághoz, ha az eredményt úgy interpretáljuk, hogy az 
epochális forma azt erősíti az órákon, amit a diákok szeret-
nek a fizikában.

A kísérletet záró kérdőívben helyet kaptak olyan „klasz-
szikus” kérdőívkérdések is, mint az aktivitások osztályo-
zása, állításokkal való azonosulások felmérése, ill. nyitott 
kérdések is.

HA NINCS KOCKÁZAT, NINCS TANULSÁG

Nem állíthatjuk, hogy a fentiekben vázlatosan bemuta-
tott tömbösített oktatási forma az egyedüli üdvözítő meg-
oldás lenne az oktatás élményszerűségének növelésére. A 
diákok által kitöltött kérdőívekből viszont kitűnik, hogy 
alapvetően szerették ezt a formát, és örömmel vettek részt 
a munkában (pl. 16-ból tízen inkább jónak tartanák, ha a 
gimnazisták ilyen formában tanulhatnának, ugyanakkor 
kategorikusan egy tanuló sem ellenezte ezt; 12 diák szerint 
a tömb inkább elősegíti a tanulást, mint a klasszikus forma, 
és a maradék 4 diáknak sem volt kifejezetten ellenére ez az 
állítás stb.). 

Vannak problémák is, hogyne lennének. A diákok vála-
szaiból kitűnik, hogy hiányolták a füzet rendszerező-ösz-
szefoglaló szerepét. Ezt részben kiválthatjuk azzal, hogy ha 

pl. házi feladatra nem mindannyian időtengelyt készítenek, 
hanem valaki gondolattérképet, valaki egyes tananyag-
egységek vázlatait stb., vagy esetleg csoportfeladat keretén 
belül füzetjegyzet formájában dolgoznak fel egy epochát a 
résztvevők.

A diákok másik hangsúlyos kritikája az epochával szem-
ben az volt, hogy az elmaradt órák pótlása átláthatatlanná 
tette az órarendjüket, és ez nem kis zűrzavart okozott a fél-
évükben. El kell fogadnunk, hogy egy tantárgy epochális 
oktatása esetén ez az ára az epochának (tulajdonkép-
pen áldozat az epocháért). Ezt a problémát egyedül az-
zal lehet kivédeni, ha a tömbösítés több tantárgyat érint 
párhuzamosan, és az egyes tömbök „vetésforgóban” követik 
egymást. Így a tömbösítésre szánt tanórákat már év elején 
ki lehetne tűzni az órarendben, és nem kellene „pótolni”, 
hiszen nem lenne mit.

A tömbösítés talán legnagyobb problémája (bár a diá-
kok nem tették szóvá) a betegségek és hiányzások kérdése. 
Kisebb gond, ha a tanár betegedik le. Ilyenkor az epocha 
egyszerűen átkerül egy másik hétre. Ha a diák hiányzik az 
epocha teljes ideje alatt, az önálló tananyagpótláson és az 
esetleges konzultációkon kívül sajnos más módot nemigen 
tudunk kínálni számára. Miközben természetesen tudato-
sítjuk, hogy a hiányzás 25-30 vegyes tanóráról könnyebben 
behozható, mint ha egy teljes negyedév vagy félév tananya-
gáról lemarad egyetlen tantárgyból.

Mindent – pozitívat-negatívat, diákok-kollégák vélemé-
nyeit, lehetőségeket-kockázatokat – mérlegre téve megál-
lapíthatjuk, hogy érdemes egy ilyen (vagy ehhez hasonló) 
munkaszervezési formával kísérletezni a továbbiakban is. 
Ha csak azt érjük el, hogy tanárt-diákot kirántunk a napi 
rutinból, már nyertünk. Sokkal többet, mint gondolnánk.

JEGYZETEK
1 Pl. Simonyi Károly: A fizika kultúrtörténete; George Gamow: Fizika; 
Budó Ágoston: Kísérleti fizika 3; a Mozaik Kiadó fizika-tankönyve stb.
2 Louis Leon Thurstone: The method of paired comparisons for social 
values. Journal of Abnormal and Social Psychology, 21, 384-400.
3 Fontos megjegyeznünk, hogy az intervallumskálák esetében nincs 
abszolút viszonyítási pont. Tehát pl. a népszerűségi skálán legalul he-
lyet foglaló tantárgy nem feltétlenül népszerűtlen vagy utált, csupán a 
legkevésbé népszerű a tantárgyak között. És ez fordítva is igaz: elkép-
zelhető, hogy a legfelül trónoló tantárgy nem is népszerű a szó szoros 
értelmében, csak népszerűbb, mint a többi.
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Tematikus egység:  szövegfeldolgozás
Az óra típusa:  új tananyag 
Eszközök:  feladatlapok, képek és rajzok
Munkaforma:   egyéni, frontális, 

csoportmunka, dramatizálás
Célcsoport:   4. évfolyam

1.) Ismétlés röpdolgozat formájában (egyéni munka): Az 
óra elején írásbeli formájába kérjük számon a gyerekektől 
az eddig olvasottakat. Először frontálisan ismertetjük a kér-
déseket, majd mindenki önállóan válaszol a feladatokra.
Ismétlő kérdések:
- Kit neveznek fékezhetetlen agyvelejűnek? 
- Kiről van szó?
a) „Kérte annak idején egy tündértől, hogy engedje őt ván-
dorolni. Nem akar örökké egy sziklás hegyoldalban állni 
egy tölgy meg egy bükk szomszédságában, örökké ugyanazt 
a völgyet nézni, ugyanazt a folyót“. 
b) „Az emberek mindig kinevették, a bolondját járatták vele.” 
- Ki volt Maminti? 
- Milyen fát vágtak ki a második fejezetben? 
- Kire esett a fa? 
- Mivé változtatta Maminti az erdő lakóit? 
- Mi a címe a harmadik fejezetnek? 
Válaszok:
1. Aromo 
2. Nagy Zoárd 
3. Szörnyeteg Lajos 
4. Tündér 
5. Eukaliptusz 
6. Dömdödöm 
7. Sóbálvánnyá 
8. Szörnyeteg Lajos jaj de álmos

A röpdolgozat válaszait az írásbeli lezártával röviden 
megbeszéljük.

2.) Mozogjunk! (drámajáték): A röpdolgozat utolsó kér-
désével már a 3. fejezet feldolgozását készítettük elő. Ezt 
erősíti meg egy kedvcsináló énekes drámajáték eljátszása, 
melynek címe: Előre a kezdetet. A játék lezárását köve-
tően egy beszélgetést kerekítünk ki abból, vajon milyen 
összefüggés található a 3. fejezet címe és a játék intenzív 
mozgásgyakorlatai között.

A dal szövege:
Előre a kezedet, utána hátra.  
Előre a kezedet, utána rázzad,  
Utána ugri-bugri, utána forgás,  
Tapsolj egyet, pajtás.

3.) Áloműző technikák (csoportmunka, frontális megbe-
szélés, dramatizálás): A kedvcsináló mozgásjátékot köve-
tően rátérünk az olvasmány közös feldolgozására. A gye-
rekeket három csoportra osztjuk, és amíg ők dolgoznak, 
a táblára egy táblázat körvonalait készítjük. Minden cso-
port egy táblázatot kap (lásd lejjebb), amelynek az egyik 

Zalaba Andrea
A Szörnyeteg Lajos jaj de álmos című 
fejezet óravázlata
A NÉGYSZÖGLETŰ KEREK ERDŐ MÓDSZERTANI 
FELDOLGOZÁSA 4. OSZTÁLYOSOK SZÁMÁRA – 3. RÉSZ

oszlopa üres. A gyerekek feladata, hogy az üres oszlopot 
kitöltsék: az 1. csoport az áloműző technikák és hanghatá-
sok alapján próbálja megfejteni, melyik szereplő tanácsát 
látják a táblázatban tolmácsolva, a 2. csoport a szereplő 
megnevezése és hangok alapján fejti meg a javasolt mód-
szert, a 3. csoport a hangok oszlopát tölti ki. A kiscso-
portos feladatmegoldást követően a táblán összegezzük 
a meglátásokat, ám ezúttal az áloműző módszer leírását 
egy-egy képpel helyettesítjük (felmutatjuk a képet, a gye-
rekek megállapítják, melyik szereplőhöz tartozik).
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4.) Versengés (dramatizálás): Az előző feladat folytatá-
saként versenyt szervezünk: az 1. csoport tagjai közösen 
kimondják az egyik szereplő nevét, a másik két csoport 
tagjainak reagálnia kell erre – amelyik hamarabb illeszti a 
névhez a megfelelő mozdulatot és hangot, az a csapat kap 
pontot. A következő körben a 2. csapat tagjai indítják a 
játékot, és az 1. és 3. csapat tagjait versenyeztetik stb.

5.) Ki mondta? (grafikus szervező, páros feladat): Az 
áloműző tanácsok megvizsgálását követően közelebbről 
is utánanézünk, melyik szereplő mit mondott és gondolt 
magában. A tanulók párban dolgozva kitöltik a feladat-
lapot, amelyben fel kell ismerniük az idézet kimondóját. 
Motivációként jó ponttal jutalmazhatjuk a leggyorsabb és 
legügyesebb párost.

Idézet Ki mondta?
„Le akar teperni, le akar ütni 
a lábamról, gyúr, gyömöszöl.” 

„Nicsak, ez meg alszik a zu-
hany alatt.”

„Még hogy kutyabengekéreg 
álmosság ellen!” 

„Ó, álmosság ellen ezer mó-
dot tudok.” 

„És közben mondogatod: 
azért sem alszom el, azért 
sem alszom el…”

Megoldások:
1.Szörnyeteg Lajos
2. Aromo
3. Ló Szerafin
4. Vacskamati
5. Nagy Zoárd

6.) Tanácsok (grafikus szervező, páros munka): A tanulók 
párosával egy fürtábrába ötleteket gyűjtenek arról, vajon 
ők milyen tanácsot adtak volna Szörnyeteg Lajosnak ál-
mosság ellen.

7.) Kerekasztal körforgó (frontális megbeszélés): Az óra 
zárásaként körbeülünk, és sorban mindenki elmeséli, ő 
hogyan szokott védekezni az álmosság ellen.

8.) Házi feladat (kreatív írás, egyéni munka): A fejezetben 
találkoztunk egy részlettel, ahol Aromo a Duna átúszásá-
ról beszél. A történet érdekesség, hogy nem bocsátkozik 
részletekbe, csupán az elejét és a végét ismerjük meg az 
esetnek. A tanulók feladata, hogy egészítsék ki, fejezzék 
be Aromo történetét. A következő órára a 4. fejezet elol-
vasásával is megbízzuk a gyerekeket.

The main aim of the collection of the activities listed 
below is to make English lessons more enjoyable and 
greater fun. They are also good for motivating students 
and shaking them out of their monotonous routines. 
They can be used either as warm-ups or ice-breakers. 
The purpose is to show how humour can be integrated in 
language teaching and can generate a happier classroom.

  Tongue Twisters
Practice saying the following tongue twisters:

The sixth Sheik’s sheep is surely sick.
She sells seashells on the sea shore.
The witch switched the switch that the Ipswich witch had 
switched.
Please, Paul, pause for applause.
How much would a woodchuck chuck if a woodchuck 
could chuck wood?
Peter Piper picked a peck of pickled pepper.
The horse’s hard hoofs hit the hard high road.

  The Rabbit and the Butcher
Complete the joke with one of the words from the box.

butcher – greengrocer – lettuce – nail(s) – rabbit
A __________ (1) goes into a __________’s (2) shop 
and asks, “Have you got any __________ (3)?” The 
__________ (4) says, “We don’t sell __________ (5) 
here. You need the __________’s (6) across the road.” The 
next day the __________ (7) comes into the shop and 
asks for some __________ (8) again. The __________ 
(9) tells him, “Look, I told you yesterday, we don’t sell 
__________ (10). You need the __________ (11).” The 
__________ (12) comes in the next day and asks the 
__________ (13) again, “Have you got any __________ 
(14)?” The __________(15) goes mad. He says, “Look, 
I’m sick of this. How many times do I have to tell you 
I don’t sell __________ (16). If you come in here again 
asking for __________ (17), I’m going to __________ 
(18) your ears to the floor.” The next day the __________ 
(19) comes in and asks the __________ (20), “Have 
you got any __________ (21)?” “__________? (22) No” 
“Right,” the __________ (23) says, “Have you got any 
__________ (24)?”

Answers: 1) rabbit, 2) butcher, 3) lettuce, 4) butcher, 5) 
lettuce, 6) greengrocer, 7) rabbit, 8) lettuce, 9) butcher, 10) 
lettuce, 11) greengrocer, 12) rabbit, 13) butcher, 14) lettuce, 
15) butcher, 16) lettuce, 17) lettuce, 18) nail, 19) rabbit, 20) 
butcher, 21) nails, 22) nails, 23) rabbit, 24) lettuce

  Elephant Jokes
Match the questions (1-10) with their answers (a-j).

How do you get four elephants in a car?
How can you tell that an elephant has been in the 
refrigerator?

PaedDr. Puskás Andrea, PhD.
J. Selye University

Faculty of Education
Department of Modern Philology
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What time is it when an elephant sits on your car?
What do you do if an elephant sneezes?
How do you stop an elephant going through the eye of a 
needle?
How do you know if there is an elephant under your bed?
Why is an elephant large, grey and wrinkled?
How does an elephant get down from a tree?
Why did the elephant decide to give up his job with the 
circus?
Why can’t two elephants go into the swimming pool at 
the same time?

Get out of the way very quickly.
Because if it was small, white and smooth, it would be an 
aspirin.
They only have one pair of trunks between them.
Time to buy a new one.
The ceiling is very close.
Two in the front and two in the back.
You can see its footprints in the butter.
Tie a knot in its tail.
It was tired of working for peanuts.
It sits on a leaf and waits for autumn.

Answers: 1-f, 2-g, 3-d, 4-a, 5-h, 6-e, 7-b, 8-j, 9-i, 10-c

  Prepositions
Fill in the missing prepositions in the following jokes.

Chicken are the only animals that you can eat _______ 
they are born and also _______ they are dead.
A good marriage lasts _______ ever. A bad one just seems to.
I know carrots are good _______ the eyes, but I nearly go 
blind every time I stick them in.
It’s easy to understand modern art. If it hangs _______ 
the wall, it’s a painting. If you can walk _______ it, it’s a 
sculpture.
‘You remind me _______ the see.’ ‘Because I’m so wild 
and romantic?’ ‘No, you make me sick.’
He was arrested _______ stealing a calendar. He got 
twelve months.
A good host is someone who makes his guests feel 
_______ home even when he wishes they were.

Answers:  1) before, after, 2) for, 3) for, 4) on, around/
round, 5) of, 6) for, 7) at

  Choose the answer
Read the joke below and decide which word (a, b, c or d) 
best fits each space.

Meeting an old friend again
A man went to visit a married couple who he had not 
seen (1) _____ more than ten years. The wife opened the 
(2)_____. ‘Hello, Brian. How nice to see you again!’ she 
said. ‘It’s nice to see you (3)_____, Jean,’ said the man. 
‘And how is (4)_____ husband, David?’ ‘Oh, (5)_____ you 
know?’ she said. ‘David died just over a year (6)_____.’ 
‘Oh, I’m so (7)_____,’ said the man. ‘Was it sudden?’ ‘Yes, 
it (8)_____. One Sunday morning he went into the garden 
to get a (9)_____ for lunch and dropped (10)_____ dead.’
‘(11)_____ awful!’ said the man. ‘What (12)_____?’ 
‘What could I do?’ answered the woman. ‘I opened a 
(13)_____ of peas.’

1) A since B from  C for  D at
2)   A door B window C floor  D umbrella
3)   A thanks B too  C either  D well
4)   A it  B the  C her        D your
5)   A can’t B doesn’t C don’t        D isn’t
6)   A ago B since  C away        D past
7)   A unhappy B glad  C sorry        D hungry
8)   A is  B was  C did       D sudden
9)   A cabbage B newspaper C milk       D shirt
10) A away B down  C off        D out
11) A That B What  C It       D How
12) A did you B do you do C happened  D did you do
13) A parcel B tin  C bottle         D bunch 
Answers: 1c, 2a, 3b, 4d, 5c, 6a, 7c, 8b, 9a, 10b, 11d, 12d, 13b

  Funny quotes
Complete the quotes below with one of the words from 
the box.

cat, happiness, cave art, ceiling, poor, population, sick, 
five minutes, passengers, face, face, principles, broken, 
grandfather, ducks, ducks, elephants

Q: Why do _______ have flat feel?
A: To stamp out forest fires.
Q: Why do _______ have flat feet?
A: To stamp out flaming _______.
“The sum of the intelligence on the planet is a constant; 
the _______ is growing.” (A. Cole)
“Those are my _______. If you don’t like them, I have 
others.” (Groucho Marx)
“The _______ of a child can say it all, especially the 
mouth part of the _______.” (Jack Handey)
“If I am not back in _______, wait longer.”
“Ads are the _______ of the twentieth century.” (M. 
McLuhan)
“Last night as I lay in bed looking at the stars I thought: 
Where the hell is the _______?!”
“Money doesn’t buy _______, but that’s not the reason so 
many people are _______.” (L. J. Peter)
“There is only one way to hurt a man further when he has 
lost everything. Give him back something _______.” (S. 
Donaldson)
“On a tombstone: I TOLD YOU I WAS _______.”
“A man who carries a _______ by the tail learns something 
he can learn in no other way.” (Mark Twain)
“I want to die peacefully in my sleep like my _______. 
Not screaming in terror like his _______.”

Answers: 1) ducks, elephants, ducks, 2) population, 3) 
principles, 4) face, face, 5) five minutes, 6) cave art, 7) 
ceiling, 8) happiness, poor, 9) broken, 10) sick, 11) cat, 
12) grandfather, passengers
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Cikksorozatomban – szakomból adó-
dóan – elsősorban a magyar nyelv és 
irodalom, illetve angol nyelv és iroda-
lom tantárgyak tanítására irányulnak 
ötleteim, de ez nem jelenti azt, hogy 
más tanórákon nem alkalmazhatóak az 
általam javasolt játékok. Minden játék, 
játékos feladat egy kis átírással átültethe-
tő, az adott tantárgyhoz és tananyaghoz 
igazítható.

 Az én egyik kedvenc ráhangolódási fel-
adattípusom a nyelvtörő, amely nemcsak 
a kisdiákok, de bizony a nagyobb korosz-
tály körében is kedvelt, bármennyire hi-
hetetlen. Nekünk, tanároknak, csak az a 
feladatunk, hogy vegyük a fáradságot, ki-
keressünk néhányat, s megmutassuk a di-
ákoknak, hogy miért is jó tizenhét évesen 
nyelvtörőzni. A nyelvtörő, ugye, egy olyan 
rövid szöveg, amely hasonló és ismétlődő 
hangokat mondat ki velünk egyre gyor-
sabb és gyorsabb tempóban, így biztosítva 
az egészséges versenyszellem átsurranását 
az osztályban. Titkon ugyanis minden 
diák arra törekszik, hogy ő legyen az, aki a 
leggyorsabban képes hibátlanul elmonda-
ni a nyakatekert szóláncot. Ez a pár percet 
igénylő feladat nagyon jó hangulatot tud 
kelteni az osztályban, felfrissíti a diákokat 
és a nyelvbotlások által megnevetteti őket. 

A nyelvtörők világába az előzetes 
ismeretek mozgósításával érdemes 
belépni: először felkínáljuk annak a le-
hetőségét, hogy visszaemlékezzenek 
gyermekkoruk kedvenc nyelvtörőjére, 
s megosszák azt padtársukkal, majd az 
egész osztállyal. Nagyon kedves gesz-
tus, ha a tanár ebben a felüdítő játékban 
nem csak mint feladatkiosztó, megfi-
gyelő és számon kérő személy szerepel, 
hanem mint aktív résztvevő is, vagyis 
ő is megosztja a diákokkal a számára 
legkedvesebb szótekerést. Először las-
san mondjuk a mondatot, aztán egyre 
gyorsabban, amennyire gyorsan csak 
lehet. Bármennyire egyszerű is ez a já-
ték, mégis felkészülést igényel a tanár 
részéről, mert akkor kapunk igazán el-
ismerő tekinteteket a diákoktól, ha saját 
nyelvtörőnket a lehető leggyorsabban és 
hibátlanul mondjuk el. Persze annak is 
megvan a maga szépsége, ha beleakad a 
nyelvünk a szövegbe – mert, ugye, ilyen 
bárkivel megeshet. Ilyenkor együtt ne-
vetünk a diákokkal, s megmutatjuk ne-
kik, hogy bárki hibázhat, s kijavíthatja 
azt. A hibázási lehetőség felkínálásával 
olyan diákok is bátorságot gyűjthetnek, 
akik addig nem merték elmondani a 

Fekete Farkas Tímea

Játékra fel! – A nyelvtörők világa
nyelvtörőt, mert féltek attól, hogy be-
legabalyodik a nyelvük. Érdemes tehát 
részt vennünk a közös mókában.

 Felmenőinknek, kollégáinknak és 
a gyűjtőknek köszönhetően rengeteg 
rövidke nyelvtörő kerülhet a reperto-
árunkba egy-egy gyűjtemény fellapo-
zásával vagy a világháló használatával. 
Személyes kedvenc magyar nyelvtörőm 
a „Te tetted e tettetett tettet? Tettetett tet-
tek tettese, te!”, de rengeteg jópofa szö-
veget találhatunk a http://www.lba.hu/
nyelveszkedes/nyelvtoro.php webolda-
lon is.

Angolórán a nyelvtörő nem csak kedv-
csinálóként, hanem kiejtésfejlesztőként is 
használatos, mivel köztudottan nem egy-
szerű e nyelv hangjait kiejteni. A diákok 
feladatát még az a tény is megnehezíti, 
hogy ez a nyelv a „másképp ejted – más-
képp írod” nyelvek közé tartozik. Közép-
iskolás diákjaim szemében és arcán na-
gyon érdekes csillag ragyog, amikor egy 
angol nyelvtörő gyors és hibátlan elolva-
sása a feladat. Mindenki (!) megpróbálja, 
s már többen vannak, akiknek sikerül 
hihetetlen gyors tempóban is kimondani 
a „She sell seashells on the seashore” nyelv-
törőt. Ez a nyelvtörő péndául az –s és az 
–sz hangok közötti különbséget gyako-

roltatja a diákokkal úgy, hogy miközben 
rámutat a kiejtésbeli eltérésekre, felhívja 
a figyelmet a két hang írásbeli sajátossá-
gára is. Az ilyen mókás szövegek vala-
milyen visszajelzést is nyújtanak a tanár 
számára, mégpedig abban, hogy a diákok 
megértették-e az adott nyelvtani jelensé-
get, s képesek-e a gyakorlatban helyesen 
használni a két hangot. Annak ellenére, 
hogy e két hang nem idegen sem egy ma-
gyar, sem egy szlovák anyanyelvű diák 
számára, hisz mindkét nyelv hangrend-
szerében megtalálhatóak, a diákoknak 
néha mégis problémát okoz azok meg-
különböztetése. Ez a gond természetesen 
nem a hang megformálásának helytelen-
ségében keresendő (hiszen azt még gyer-
mekként elsajátították az anyanyelvük 
megtanulásakor), hanem az angol nyelv 
kiejtéstől eltérő írásmódjában gyökere-
dzik. Az írott szöveg folyékony olvasását 
csak rendszeres és tudatos gyakorlással 
tudjuk elérni. 

Éppen ezért ajánlom minden kedves 
kollégának és szülőnek is, hogy ne fél-
jenek előhúzni a régi kincseket, porta-
lanítani gyerekkorunk szójátékait, mert 
bizony nagy segítségünkre lehetnek a 
nevelés és oktatás folyamatában. Nyelv-
törőkre fel!

(A példához hasonló angol mókás 
szövegeket lehet találni az angol nyelvtö-
rők gyűjteményének weboldalán: http://
www.uebersetzung.at/twister/en.htm)

  Ízelítő a magyar nyelvtörőkből:

Strasszos strucc sztreccs cucc. 
Azt mondják a hatalmasok, hogy akinek hat alma sok, annak hatalma sok, tehát ők a hatal-
masok. 
Egy tucat csupa kopasz kukac, meg egy tucat csupa kopasz kukac, az hány tucat kopasz kukac?
Moszkvics-slusszkulcs.
Lali, a lila ló, elalél.
Egy kistányérban elkáposztásítottalanítottátok.
Jamaika a jamaikaiaké! 
Ördög földön döbörög. 
Az őszinte ősz inte, hogy legyek őszinte, mert ő szinte őszinte! 
Fekete bika pata kopog a patika pepita kövein. 
Foxi Maxi-s uzsis zacsi. 
Akkor jó a jó hajó, ha jó a jó hajó hajóvitorlája .
Mama ma madártejet csinál.
Sárgamintás cinkcsészében sült csirkecomb.
Az egyik picike pocok pocakon pöckölte a másik picike pockot, erre a pocakon pöckölt picike 
pocok pocakon pöckölte a pocakon pöckölő picike pockot. 
Talán platán, netán palánta; netalántán platánpalánta. 
Az ipafai papnak fapipája van, ezért az ipafai papi pipa papi fapipa .
Hygiéniai jénai 
A szerencsés csősz cserszömörcés sört szürcsöl.
Derengett, dorongott, merengett, szorongott, kerengett dorong ott, de nem vett korongot. 
Kedden korán kedvem kerekedett kocsikázni. Kocsikázás közben kitörött Kelemen kocsisom 
karja, kérlek, Károly komám, küldjél kámfort Kelemen kocsisom karjának kámforozására. 
Mit sütsz kis szűcs, tán sós szusiszószos sült húst sütsz, kis szűcs? 
Zaporozsec taxis sztrájk 
Cseresznyemag vagy meggymag ?
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Az Oktatási, Tudományügyi, Kulturális 
és Sportminisztérium közleménye 
a Nemzetközi Diáknap alkalmából

A Nemzetközi Diáknap a fiatalok és a diákok ünnepe, ugyanakkor megem-
lékezünk a szabadságért és a demokráciáért vívott harc emléknapjáról is. A 
két eszme szorosan összefűzhető, hiszen a fiatalok képzése, a minőségi okta-
tás az egyik alapfeltétele a sikeres, szabadon megélt, független életnek. Sajnos 
egyre nagyobb számban jelenik meg az Európa-szerte elveszett generációnak 
nevezett mai ifjúság egy jelentős rétege, amely munkanélküliséggel, sokszor 
nem megfelelő oktatással és az egyre bizonytalanabb jövővel van sújtva.

Társadalmunk egyik legfontosabb feladata ennek a helyzetnek az orvoslása. 
Szlovákiában nagyon sok ügyes, ambiciózus, sikerre vágyó fiatal él. Az ország 
célja ezen fiatalok számának növelése, és a tárca mindent elkövet e cél eléré-
sének érdekében. Persze a fiataloktól is függ, hogy milyen mértékben tudják, 
és főleg, hogy mennyire akarják kihasználni az adott lehetőségeket. Az okta-
tási, tudományügyi, kulturális és sportminiszter, Dušan Čaplovič, kijelentette, 
hogy a cél érdekében tovább folytatják az iskolarendszer modernizációját és 
az oktatás minőségének tökéletesítését.

A Tudomány 
és Technika Hete

2013. november 11-én vette kez-
detét a Tudomány és Technika Hete 
Szlovákiában. A rendezvénysorozatot 
S. Chudoba, az Oktatási, Tudomány-
ügyi, Kulturális és Sportminisztérium 
államtitkára nyitotta meg. Az egyhetes 
program helyszíneiről és időpontjairól 
a www.tyzdenvedy.sk oldalon találhat-
nak részletes információk.

Az Oktatási, Tudományügyi, Kulturális és 
Sportminisztérium kitüntetésben részesítette 

a sikeres diákokat és szakembereket
Dušan Čaplovič, az oktatási, tudományügyi, kulturális és sportminiszter 

idén is dicséretben részesítette a nemzetközi versenyeken sikeresen szerep-
lő diákokat, akik a tudomány vagy a sport területén képviselték hazánkat. 
A Nemzetközi Diáknap alkalmából tartott ünnepségen 81 diák vehette át a 
Szent Gorazd-emlékplakettet. A miniszter elismerően nyilatkozott a diákok 
tevékenységéről, akik kimagasló eredményeikkel hozzájárultak az ország hír-
nevének növeléséhez.

2013. november 14-én a tudomány és a technika terén kimagasló eredmé-
nyeket elért szakemberek díjazására került sor Pozsonyban. Dušan Čaplovič 
oktatásügyi miniszter azoknak a tudósoknak és kutatócsoportoknak nyújtotta 
át elismerő oklevelét, akik kimagasló eredményeikkel hozzájárultak a hazai 
és nemzetközi tudományos szféra színvonalának emeléséhez. Az ünnepélyes 
átadásra a Tudomány és Technika Hetének 10. évfordulóján került sor. Idén 
összesen 15 kutató és 4 kutatócsoport munkája részesült elismerésben. Négy 
kategóriában osztottak díjat: 

A tudomány és technika meghatározó személyisége 
Az év tudományos-technikai kutatócsoportja 
A tudomány és technika kimagasló személyisége 35 éves korig 
Életműdíj a tudomány és technika területén elért eredményekért

A díjak odaítéléséről tudományos szakbizottság döntött.
Az ünnepség keretén belül átadták a M. R. Štefánik- és az Aurel Stodola-

díjat, valamint a Tudomány és technika propagálásáért járó elismerést is.  

Dušan  Čaplovič átvette az 
ITAPA 2013 

speciális elismerését
Dušan Čaplovič miniszter 2013. 

november 12-én részt vett az ITAPA 
2013 gálaestjén, ahol átvette a szerve-
zet elismerő oklevelét, melyet az okta-
tásügyi tárcának ítéltek oda a „A tudás 
bolygója” oktatási projekt létrehozásá-
ért. A díjazott projekt több mint 30 000 
oktatóanyagot tartalmaz főleg a termé-
szettudományok területéről. A projekt 
jelentősége abban rejlik, hogy digi-
talizálta több tantárgy tananyagát, és 
multimediális, interaktív segédanyagot 
kínál azok tanításához, tanulásához. 
Rengeteg videót, animációt, szimuláci-
ót, illusztrációt tartalmaz.

Az ITAPA elismeréseit immár ti-
zenkettedik alkalommal kapták meg a 
közszféra informatizálását és digitalizá-
lását leginkább előremozdító projektek.

Jóváhagyták 
a pedagógusok kölcsönkérelmeit

A művelődés támogatását finanszí-
rozó alap kuratóriuma november fo-
lyamán jóváhagyta a pedagógusok köl-
csönkérelmeit. Összesen 702 kérvényt 
bíráltak el mintegy 6,72 millió euró 
értékben, a felhasználható keret össze-
ge azonban csupán 1,5 millió euró volt.

A beérkezett kérvényekből 563-at 
elutasított a kuratórium, mivel nem fe-
leltek meg az előírt követelményeknek. 
A jóváhagyott kölcsönök folyósítását 
decemberben kezdik meg, bővebb in-
formációt az Oktatási, Tudományügyi, 
Kulturális és Sportminisztérium

weboldalán található.
Az előző iskolaévhez viszonyítva 

idén közel háromszor nagyobb volt az 
érdeklődés a kölcsön iránt. A folyósí-
tott összeg a tavalyi 410 000 euróról 1,5 
millió euróra emelkedett.
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Több mint 2600 
interaktív tábla vár 

kiosztásra 
A „A modern oktatás – az általános 

tantárgyak digitalizálása” nevű projekt 
interaktív tantermekkel szándékozik 
ellátni az alap- és középiskolákat. 

Napjaink társadalmára erősen hat 
az információs, kommunikációs tech-
nológia fejlődése. Az oktatásnak tük-
röznie kell a társadalmi fejlődés eme 
irányvonalát, figyelembe véve a tár-
sadalmi elvárásokat és piac igényeit 
is. Az iskoláknak jelenleg a fő célja, 
hogy végzőseik konkurenciaképesek 
legyenek globális viszonylatban is. Az 
Oktatási, Tudományügyi, Kulturális 
és Sportminisztérium ennek bebiz-
tosítása érdekében több projektet is 
megvalósít az Európai Unió struktu-
rális alapjának segítségével. 

A DIGIPEDIA 2020 tervezet alapján 
az iskolák és a tananyag digitalizációja 
két lépésben valósul meg. Az első fá-
zisban a tananyag digitalizálását kell 
befejezni – ebben a fázisban a digitális 
tananyag elsősorban a hagyományos 
tananyag kiegészítéseként funkcio-
nál, de az alkalmazásának mértéke az 
iskolákon múlik. A második fázisban 
már minden tanuló számára elérhető-
vé válik a digitális tartalom.  

Konferencia Besztercebányán
November 18-án és 19-én a Gyermekek egészsége és oktatása címmel konfe-

renciát rendeztek Besztercebányán. Az előadók között szerepeltek az Oktatási, 
Tudományügyi, Kulturális és Sportminisztérium képviselői, a Mezőgazdasági 
és Vidékfejlesztési Minisztérium megbízottjai és más szervezetek szakembe-
rei. A Lux hotelben szervezett rendezvényen mintegy 260 meghívott jelent 
meg. A rendezvény védnöke a Szlovák Köztársaság Oktatási, Tudományügyi, 
Kulturális és Sportminisztériuma volt.

A konferencia napirendjén szerepelt többek között a tárca azon dolgozói-
nak díjazása, akik a legjobb eredményeket érték el az egészséges életmód és a 
gyermekek egészséges táplálkozásának elősegítésének területén. Számos elő-
adás hangzott el a WHO bécsi deklarációjával összhangban is, így megvitatás-
ra kerül a gyermekek táplálkozási stratégiája, a gyermekek és az ifjúság táplál-
koztatásának kérdése, az Iskolai gyümölcs elnevezésű projektek kiértékelése.

51 érmet szereztek a szlovákiai diákok 
Sikeresen zárták az elmúlt iskolaévet Szlovákia tanulói, akik 13 nemzetkö-

zi olimpián és egyéb megmérettetésen képviselték országunkat. Összesen 6 
arany-, 25 ezüst- és 20 bronzérmet szereztek. Az erős nemzetközi mezőnyben 
elsősorban matematikában, fizikában, kémiában, biológiában és informatiká-
ban jeleskedtek diákjaink.

A legjobb eredményt az ausztráliai Brisban-ben rendezett 25. nemzetközi 
informatikai olimpián érték el, ahonnan két arany-, egy ezüst- és egy bronz-
éremmel tértek haza.

A legkiemelkedőbb teljesítményt Eduard Batmendis, a Stará Lubovňa-i 
Egyházi Gimnázium tanulója, P. Horov és J. Safin, a Michalovcei Gimnázium 
diákjai, L. Jánošík, a trencséni Ľudovít Štúr Gimnázium képviselője, valamint 
N. Illašová, a pozsonyi J. Hronc Gimnázium tanulója nyújtotta. 

Részletes értékelést a www.iuventa.sk oldalon olvashatnak az érdeklődők.

15 éves 
a NETWORKING 

ACADEMY 
művelődési program 

Az oktatási, tudományügyi, kultu-
rális és sportminiszter jelenlétében 
Pozsonyban ünnepélyes tanácsko-
zást tartottak a NETWORKING 
ACADEMY Szlovákiában program 
beindításának 15. évfordulója alkal-
mából. A jelenlévők áttekintették az 
elmúlt másfél évtized munkásságát, 
majd megismerkedhettek a jövőbeni 
feladatokkal. Dušan Čaplovič mi-
niszter oklevéllel jutalmazta a prog-
ram legsikeresebb munkatársait. Az 
eddigiek folyamán több mint 25 000 
diák és tanuló kapcsolódott be a mű-
velődési programba. Ebben az évben 
is már 6 000 fiatal és 170 pedagógus 
jelezte részvételi szándékát.

Még egy lépés az oktatás digitalizálásának ösvényén...
A regionális iskolaügy digitalizálása zöld lámpát kapott. Az iskolák és a tanulók 

mostantól tableteket és interaktív táblákat használhatnak az oktatási folyamat során.
A modern digitális eszközökön keresztül a modern tanulási – tanítási folyamatot 

támogatjuk a regionális iskolaügyben. Az illetékesek aláírták a nemzeti projekt ter-
vezetét, így következhet a projekt realizációs fázisa. A projekt egy olyan szerződést 
tartalmaz, mely alapján az állam a strukturális alapból 45,9 millió eurót különít el 
a megvalósításra.    

A nemzeti projekt célja, hogy az iskolákat digitális segédeszközökkel szereljék 
fel, továbbá olyan elektronikus szolgáltatások létrehozása, melyek segítséget nyúj-
tanak az iskolai oktatási programok kialakításában. Az illetékesek ezzel a projekttel 
szándékoznak biztosítani, hogy minden tanuló, függetlenül a szociális helyzetétől, 
és attól, hogy Szlovákia melyik területén él, megtanuljon dolgozni a legmodernebb 
digitális eszközökkel.  

A projekt keretén belül többek között 20 000 tabletet osztanak szét az iskolák 
közt. A digitális oktatás kritériumait teljesítő valamennyi tanintézmény ezen felül 
legalább egy interaktív táblát is kap. A projekt 2015 szeptemberéig zajlik.

Minisztériumi hírek
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Nos, Bécsbe nemcsak azért jár az 
ember fia-lánya, hogy végigkorzóz-
zon a Mariahilfe Strassén, vagy hogy 
elmerengjen a Stefans Dom csúcsíves, 
már- már  homályba vesző hatalmas 
székesegyházának szépségén, hanem 
hogy gyönyörködjön  e  csodaszép, a 
Duna királynőjének oly gyakran ne-
vezett város galériáinak, palotáinak és 
múzeumainak látványában.  

A dunaszerdahelyi Szabó Gyula 1. 
szám alatt működő Építészeti Szakkö-
zépiskola diákjainak ezúttal azonban 
mégis más volt az uticélja. A német 
nyelvszakos H. Belucz Szilvia tanárnő 
ugyanis gondolt egy merészet, és egy 
szép október eleji csütörtöki napon 
rendhagyó német nyelvóra kivitele-

2013. november 5-6-án került 
megrendezésre az Illyés Gyula Napok 
rendezvénye a Pécsi Tudományegye-
tem Illyés Gyula Karán Szekszárdon. 
A kétnapos ünnepségen tanári és 
diákelőadásokat hallgattunk meg, il-
letve részt vehettünk az Illyés Napok 
kultúrműsorral és koszorúzással egy-
bekötött, hagyományos díjátadásán 
is. A programokon nem csak a hazai 
tanárok és hallgatók vettek részt, de 
erdélyi, horvátországi és szlovákiai 
tanárok és egyetemisták is ellátogat-
tak Szekszárdra. A nagyváradi Par-
tiumi Keresztény Egyetem, az eszéki 
Josip Strossmayer Egyetem, a gyer-
gyószentmiklósi Földrajz Kar, a szek-
szárdi Illyés Gyula Kar és a nyitrai 
Közép-európai Tanulmányok Kara 
között ekkor indult útjára egy közös 
tehetséggondozó projekt, melynek 
keretén belül az intézmények a ki-
emelkedő teljesítményű diákoknak 
kívánnak a kutatási-kapcsolatterem-
tési lehetőségeket biztosítani.

Az Illyés Napok szakmai prog-
ramját elsősorban tanári előadások 
képezték. Dr. János Szabolcs, PhD., 
egyetemi docens, a nagyváradi Par-
tiumi Keresztény Egyetem rektora 

Szekszárdon jártak 
a nyitrai egyetemisták

„Útleírás és piackutatás között. Chris-
toph Ludwig Seipp színigazgató uta-
zásai Magyarországon és Erdélyben” 
címmel tartott előadást. Őt követte 
Irella Bogut, a horvátországi eszé-
ki Josip Juraj Strossmayer Egyetem 
dékánhelyettese „A felsőoktatás tör-
ténete, jelene és jövője Közép-Euró-
pában” című felszólalása. Gyergyó-
szentmiklósról, a romániai Babes 
-Bolyai Tudományegyetem Földrajz 
Kar Kihelyezett Tagozatok Intézeté-
ből Dr. Dombay István, PhD., egye-
temi docens „Szemelvények Erdély 
turizmusából” címmel tartott izgal-
mas beszámolót Erdély világáról. Dr. 
Magyari-Sáska Zsolt, PhD., egyetemi 
adjunktus (Babes -Bolyai Tudomány-
egyetem, Földrajz Kar, Kihelyezett 
Tagozatok Intézete, Románia, Gyer-
gyószentmiklós) „A térinformatika 
alkalmazása az eltűnt turisták meg-
találására” címmel számolt be kuta-
tási eredményeiről. A Közép-európai 
Tanulmányok Karát N. Tóth Anikó és 
Petres Csizmadia Gabriella képvisel-
te, akik „A legcsillogóbb árnyék” Mé-
szöly Miklós meséi a tanítási gyakor-
latban” címmel tartottak előadást. A 
tanári felszólalások sorát a szekszárdi 

Rákota Bianka előadók zárták: Dr. Meskó Norbert, 
PhD., főiskolai docens (Pedagógus-
képző Intézet, PTE IGYK, Szekszárd) 
„Szex és lélek. A párkapcsolatok pszi-
chológiája” címmel tartott értekezést, 
Dr. Raffay Zoltán, PhD., főiskolai do-
cens (Gazdaságtudományi és Turisz-
tikai Intézet, PTE IGYK, Szekszárd) 
„Ökoturizmus Magyarországon – Egy 
új szemlélet a turizmusban” címmel 
adott elő a hallgatóságnak.

A második napon A tehetség nem 
ismer határokat címmel a diákok is 
szót kaptak, és bemutatták az érde-
kesebbnél érdekesebb előadásaikat 
szintén különböző témákat érintve. 
Rendkívül sokféle téma került sorra: 
tehetséggondozás (Covaciu Norbert), 
az iskolai erőszak problámája 
(Mayer Szilvia), a prostitúció kérdései 
(Jakab Annamária Ramóna), a hátrá-
nyos helyzetű diákokkal való foglal-
kozás kérdései (Pázmándi Marietta), 
építészetpszichológia (Tóth Beatrix), 
óvodatörténet (Varga Alexandra). A 
nyitrai egyetemistákat Zalaba Andrea 
és Rákota Bianka képviselte, akik egy 
műhelymunka eredményeit mutatták 
be Szövegfeldolgozási stratégiák inter-
aktív társasjátékkal címmel.

Ezen a két napon a tapasztalatcsere 
mellett a határon túli közös együtt-
működés is helyet kapott. Ezúton is 
szeretnénk köszönetet mondani a 
szívélyes vendéglátásért a Pécsi Tu-
dományegyetem Illyés Gyula Kara 
tanárainak és hallgatóinak. 

Leboda Gábor

A dunaszerdahelyi Építészeti Szakközép 
a császárvárosban

zésére szánta el magát a „tettek me-
zején”, azaz a bécsi Schönbrunni nyári 
császári rezidencia elegáns parkjában. 
Tette ezt annak a tudatosításával, 
hogy az Európai Unióhoz való csatla-
kozásunk óta egyre nagyobb szerepet 
kap az idegen nyelvi kommunikáció a 
különböző népek, valamint kultúrák 
közeledésében. Multikulturális vilá-
gunkban a mindennapi élet számta-
lan olyan helyzetet teremt, amelyben 
nyelvtudás nélkül vagy egyáltalán 
nem, vagy csak alig lehet boldogulni. 
Ezért napjainkban az idegen nyelvek 
ismeretének igen magas a társadalmi 
értéke, hasznossága pedig egyértelmű. 
Így van ez a német nyelvvel is. Ezt bi-
zonyítja a  Schönbrunn kastélyának 

festői barokk parkjában megtartott 
németóra is, amely nem nélkülözte 
sem a  tanárnő, sem pedig a diákok 
kreativitását és pozitív hozzáállását. A 
szituációs párbeszédek, a szójátékok és 
szóláncok tarka egyvelege színessé és 
élvezhetővé tette a hétköznapi  kom-
munikációra épülő játékos, humoros 
nyelvi órát. Köztudott tény ugyanis, 
hogy a játékos nyelvtanulás lényeges 
és döntő szerepet játszik a nyelvtanu-
lás egész életen át tartó folyamatában, 
mely a  diákok megfelelő motiválásá-
val ötvözve csodákra képes. 

A nyelvi órát egy megérdemelt bécsi 
kávé követett Európa egyik leghíresebb 
kávézójában, a Gloriettében, ahol már 
a  diákoknak a  tanárnő segítsége nél-
kül kellett német nyelven helytállniuk. 
Egy rövid szabadprogramot követően 
vidáman, élményekben gazdagon tér-
tek vissza iskolánk diákjai, és vitték hí-
rét annak, hogy a mi iskolánkba járni 
jó, mert a német óra néha rendhagyó.
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Iskolahírek

21. Gidró Bonifác Nap 
a komáromi Selye János 

Gimnáziumban
A komáromi Selye János Gimnázium, 

Komárom és a PROMATEK Társaság 
rendezésében szeptember 13-án került 
megrendezésre a XXI. Gidró Bonifác Ma-
tematikai és Fizikai Nap gimnáziumunk 
aulájában.

Gidró Bonifác 1900-1940 között itt dol-
gozott mint matematika–fizika szakos ta-
nár, és 19 éven át, 1920-1939 között a gim-
názium igazgatója volt. Igazgatása alatt 
iskolánk megőrizte magyar jellegét, kiváló 
nevelő és pedagógus volt. 1993-tól tisztele-
tünk jeléül Matematikai és Fizikai Napo-
kat rendezünk, amelyet iskolánk nyugal-
mazott igazgatója, RNDr. Ipóth Barnabás 
és Oláh György indítottak útjára.

Előadóként volt diákokat is hívunk, 
hogy jelenlétük megfelelő inspirációt ad-
jon diákjaink számára saját tanulmánya-
ik sikeres folytatásához. Idén Andruskó 
Imre igazgató úr megnyitóját követően, 
melyben Gidró Bonifác életútjáról be-
szélt, először a fizikáé volt a főszerep. Tóth 
Pál Érdekes fizikai kísérletek – Fizibusz 
projekt című előadását hallgathatta meg 
a  nagyközönség, elsős diákjaink, illetve 
a  terciósok. Jelen voltak a környék mate-
matika–fizika szakos tanárai is, mivel ha 
az iskolák szeretnék, az előadó tisztelet-
díj nélkül elviszi előadását bárhová. Ez 
a  program a  budapesti Csodák Palotájá-
hoz hasonló, de itt az előadó mutatja be 
az érdekesebbnél érdekesebb kísérleteket. 
Ezeknek a  legnagyobb hozománya talán 
az, hogy a diákok rájönnek, a fizika nem 
elvont, unalmas tantárgy. Az előadás 
szervezője Szabó Endre tanár úr volt. 
Az izgalmas kísérletek után következett 
a  matematika, ahol először Dr. Vass 
Szilvia A geogebra gyakorlati felhasználása 
a  matematikatanításban című előadását 
hallhatták, amelyben bemutatta, hogyan 
lehet modern IKT-eszközök segítségével 
látványosabban tanítani az algebrát. Hor-
váth Katalin, a Selye János Gimnázium 
tanára az általános iskolákkal való együtt-
működést erősítette a belépő felmérők 
értékelésével, amelyek segítenek összeha-
sonlítani az elsős diákok valódi tudását 
és az év közben kimutatható előrelépését 
példatípusok szerint.

A Selye János Gimnázium évtizedek 
óta nagy hangsúlyt fektet a reáltantárgyak 
színvonalas oktatására, persze emellett 
a humán tantárgyak és a nyelvek tanítására 
is. Meg szeretnénk találni az arany közép-
utat, mely mindenkinek megfelelne.

PaedDr. Králik Zsuzsanna

1956-ra emlékezve Budapesten
Az októberi eseményekre emlékezve a dunaszerdahelyi Magyar Tannyelvű Ma-

gán Szakközépiskola diákjai testvériskolájukkal, a tatabányai Mikes Kelemen Isko-
laközponttal tanulmányi kiránduláson vettek részt Budapesten. A Rákóczi Szövet-
ségnek köszönhetően iskolánk egy pályázat segítségével pénzügyi támogatást nyert, 
melyet történelmi eseményekhez fűződően lehetett érvényesíteni az anyaországban. 
A diákok Saláth Bernadett tanárnő kíséretében ellátogattak Budapestre, megtekin-
tették és történelmi visszaemlékezésekkel járták körbe azokat a városrészeket, ahol 
egy-egy szobor vagy épület a régmúlt nagy eseményeit idézi. Az első állomás a Hő-
sök tere volt, majd a közeli 56-os emlékmű, ahol felidéztük az akkor történteket. 
A városi séta a Szent István-bazilikába vezetett, ahol megtekintettük a templom 
belső részét, valamint az oldalsó kápolnában a Szent Jobb ereklyét. A történelmi 
utcákon és a Lánchídon keresztül felsétáltunk a várba, majd a Halászbástyába. A 
várból gyönyörű kilátás nyílt a sötétedő Budapestre. Ha már a várnál jártunk, nem 
hagytuk ki a Mátyás-templomot sem. A késő estébe nyúló kirándulás végső pontja a 
Gellért-hegy volt, ahonnét szintén gyönyörű kilátás tárult a kora éjszakai fővárosra.

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

Mozgalmas „rákóczis” hét 
a Selye János Gimnáziumban

Az iskola falai között már megszoktuk, ha beköszönt az ősz, egyúttal a figyel-
münk is a Rákóczi Szövetség rendezvényei felé fordul. Októberben a már hagyo-
mányosnak mondható Gloria Victis történelmi vetélkedőn és az ahhoz kapcsolódó 
rendezvényeken vettek részt diákjaink, amelyeket az 1956-os forradalom és 
szabadságharc tiszteletére szervezett meg a budapesti székhelyű anyaszervezet. A 
Selye János Gimnázium keretein belül működő Rákóczi Alapszervezet a vetélkedő 
versenyzőin kívül tizenöt diákkal képviselte magát a megemlékezéseken.

Az 1993-tól folyamatosan meghirdetett történelmi vetélkedő középdöntőjébe 
a Kárpát-medence 150-nél is több középiskolája nevezett be, ami iskolánként 
legkevesebb egy csapatot jelent. Az idei téma Bethlen Gábor erdélyi fejedelem 
megkoronázásának 400. évfordulója kapcsán Erdély aranykora volt, s iskolánkat 
is négy csapat képviselte. A középdöntőbe két csapatunk jutott be, összesítésben 
az Aranyosi Zsolt, Hunčík Rebeka, Ölveczky Judit összeállítású csapat a 17. he-
lyen végzett, míg a Gyarmati Vince, Ott Karin és Répás Balázs alkotta trió nagy 
örömünkre a szűkebb tízes döntőbe is bejutott. Az erős mezőny egyik jellemzője 
volt az is, hogy csupán két határon túli csapat jutott be a döntőbe: az érsekújváriak 
és mi, selyések. Balázsék a 8. helyen végeztek, s ez felettébb sikeres eredménynek 
könyvelhetjük el. A keddi fáklyás felvonuláson diákjaink is részt vettek – ennek 
megszervezésében külön köszönettel tartozunk a gútai egyházi gimnázium szer-
vező tanárának, Varga Erikának –, megemlékezve az 1956. október 23-án lezajlott 
szimpátiatüntetésre, amely a budapesti Műegyetemtől indult, s a Bem-szoborig 
vonult.

A „rákóczis” események október 23-a után sem értek véget. Iskolánk azon kevés 
helyszínek egyike, ahol az 1956-os eseményeknek volt határon túli vonatkozása is. 
Az akkori diákokat az iskola aulájában a járási pártbizottság tagjai felszólították, 
hogy ítéljék el a budapesti eseményeket. „Ha a népeknek – ahogy századokkal 
korábban Beauvais atya is kifejtette – nincs is joguk arra, hogy beszéljenek, az 
a joguk megvan, hogy hallgassanak, és hallgatásuk rettenetes lecke a zsarnokok 
számára.” Hasonlóan viselkedtek az akkori diákok is, s erre a bátor kiállásra em-
lékeztek a Selye János Gimnázium aulájában az iskola Rákóczi Alapszervezetének 
tagjai a Selye János Egyetem Jókai Mór Diákkörével egyetemben. Az iskola részé-
ről Andruskó Imre igazgató, Elek József történelemtanár, Kotiers Mihály alapszer-
vezeti elnök, a vendégek részéről Tárnok Balázs koszorúzott.

Elek József,
a Selye János Gimnázium történelemtanára
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Legkedvesebb könyvem

 Hogy melyik az én legkedvesebb könyvem? 
Nekem olyan nincs. Vannak ugyan kedvence-
im, de azok mind afféle nosztalgia-kedvencek. 
Valamennyi körülrajongott mű az életem egy-
egy szakaszához kötődik. Ma már egyiket sem 
tartom akkora durranásnak, mint hajdanán.
 Az ember legfontosabb életkora szerin-
tem a kamaszkora. Akkor igyekszik belépni 
a felnőttek világába, a mesékkel elbolondí-
tott gyermek akkor szembesül komolyabban 
a kellemetlen valósággal. Lelke kitárul, és el-
kezdi magába szívni a töméntelen jellemfor-
máló féligazságot. Feldolgoz, visszaöklendez, 
beépít. Szeret, gyűlöl, támad, sérül, megke-
ményedik. Majd ott áll diktátorrá, zsenivé, 
robottá, birkává, öntudatos polgárrá kínlódva 
magát. Hogy mivé lesz, az nagyban függ az ol-
vasmányaitól. Hogy utat mutat-e neki néhány 
okos, esztétikusan pátyolgató, katartikusan 
léleknemesítő gondolat, vagy csak az ostoba 
süketelés áramlik az agyába. 
 Az én útmutató támaszom abban az időben 
Tóth Elemér 1975-ben megjelent Sárga, mint a 
nap című kötete volt. Az idő tájt ez a kötet volt 
számomra a legkedvesebb. Megfogta a kezem, 
simogatott, nemesített. Már nem emlékszem, 
mikor vettem meg és miért. Nem érdekelt a 
csehszlovákiai magyar irodalom, unalmas-
nak tartottam. Egy-két oldal után rendszerint 
beletört az én kis életlen bicskám a jó vastag 
irományokba. És ekkor leltem rá Tóth Elemér 
olvashatóan vékony kötetének novelláira! Va-
lahogy más volt a hangütésük, az írásmódjuk, 
a világlátásuk, és – ami a fő – hiányzott belő-
lük a sok felesleges, öncélú művészkedés. Ért-
hetőek voltak, megdöbbentőek, léleknevelők. 
Olykor erotikusak… Ez egy kamasznál nem 
elhanyagolható szempont. Az írások történé-
sei válaszokat adtak, kapukat nyitottak, mago-
kat ültettek a szívembe.
 Tóth Elemér szerint a tizenöt írás két for-
rásból táplálkozik. Az egyik az otthoni, a má-
sik a városba szakadt fiatalember találkozása 
az élettel. Hát… Abban az időben el sem ol-
vastam a fülszöveget. Nem is tudtam, hogy 
ilyen fennkölt ez az egész. De lehetett benne 

valami, mert az én találkozásomra az élettel 
szintén hatással volt. És én is fiatalka voltam 
akkoriban.
 Az első novella, rácáfolva az íróra, egy 
öregemberről szól. Az utolsó meg egy öreg-
asszonyról… Mindegy, a lényeg, hogy nagyon 
mélyen megérintettek. A halállal szembesítet-
ték az én felhőtlenül csapkodó lelkemet. Na-
gyon el kellett gondolkodnom rajtuk. És az 
élet értelmén, értékén szintúgy. 
 A Sok és kevés magyar nemzetiségű katoná-
jának csehországi kalandja mindennapos volt 
akkoriban. Minden magyar kiskatonát Švejk 
népe közé toloncoltak a hazafiak, és csaknem 
mindegyik belehabarodott egy cseh kislányba. 
A novella olvasása közben már alig akartam 
elkerülni a dicső sereget.
 A sárga bikinis lány a Sárga, mint a napban 
elveszíti a megtalált szerelmet, mert a fiú rá-
jön, hogy előtte már odaadta magát a primitív 
szövegű, minden csajt hanyatt döntő, bekép-
zelt haverjának. Lemoshatatlanul piszkossá 
vált ezzel a srác szemében. Büszke kamasz-
ként nekem sem kellettek az ismerőseim leve-
tett babái. Következésképpen nagyokat bólo-
gattam a legény döntésére. 
 Mesélhetnék még buja, kéjsóvár asszo-
nyokról (minden kamasz tapasztalt, buja és 
kéjsóvár másasszonya után epekedik), csa-
lafintán ötletes novelláról a novellában, az 
orosz katonáról (abban az időben még őket 
hittem szenteknek), falusi kazlakról, megcsa-
lásról, csendről, hallgatásról, a gyermeki lé-
lekről, a kórház magányáról, az időről, mely 
siet és elrepül, és a festőről, aki máig is érvé-
nyes bölcsességgel állt elő: „Tudja, a művésze-
tek világa az, ahol a legtöbb semmit sem érő 
ember meg tud bújni.” Szóval, mesélhetnék, 
de a terjedelem nem engedi. Aki hozzájut a 
könyvhöz, olvassa el! Még ma is húrokat pen-
get a lélekben.
 Amire nagyon-nagyon büszke vagyok, 
az az író későbbi bejegyzése a kötetemben: 
„Csóka Ferencnek baráti szeretettel, abban 
a reményben, hogy még sokszor örülhetünk 
egymásnak!” 

Csóka Ferenc

Sárga, mint a nap

2013. november 8-án, a Katedra Napokon a laptervezés té-
máján belül felmerült néhány új rovat indításának az ötlete. 
Ezeket a rovatokat interaktív, olvasói visszajelzéseken és szö-
vegalkotásokon, szubjektív véleménynyilvánításokon alapu-
ló sorozatoknak tervezzük, és az aktuális elméleti-gyakorlati 
pedagógiai kérdésekre kívánunk velük reagálni.

 Három új rovat körvonalazódását látjuk:

1. AZ EDUKÁCIÓ AKTUÁLIS KÉRDÉSEI – ebben a so-
rozatban olyan témákat szeretnénk megtárgyalni, ame-
lyek segítenek szorosabbá varrni az elméleti és gyakorlati 
pedagógiában tevékenykedő szakembereket. Arra kérjük 
tehát az olvasókat, küldjék el ötleteiket, javaslataikat a 
katedra.irodalom@gmail.com e-mailcímre; írják meg, 
Önök szerint melyek azok a témák, amelyekre feltétlenül 
ki kellene térnie a rovat szerkesztőinek. A rovat érintheti 
a szülő – iskola kérdésétől kezdve az iskolai légkör javí-
tási lehetőségeinek az elemzését. Minden ötletet szívesen 
fogadunk, azt szeretnénk, ha a legsürgetőbb problémák 
kerülnének terítékre. A rovat indítócikkét Pintes Gábor 
tollából olvashatják.

2. A SZLOVÁKIAI MAGYAR NYELVTANTANÍTÁS KI-
HÍVÁSAI – a rovat ötlete abból az apróból született, hogy 
a nyitrai Közép-európai Tanulmányok Karán és a komá-

ÚJ ROVATOK A KATEDRÁBAN romi Selye János Egyetemen szinte egyidőben merült fel 
az igény a nyelvtantanítás aktuális kérdéseinek felvetésé-
re. Mindkét intézmény konferenciát szervezett a témában, 
melynek a szövegeiből a Katedra lapjain is majd olvashat-
nak ízelítőket. Vančo Ildikó, a nyitrai konferencia szerve-
zője e számban vitaindító cikket közölt, melyben felveti a 
mai nyelvtantanítás dilemmáit. Arra buzdítjuk az olvasó-
kat, aki érdekeltnek érzi magát a témában, bátran reagál-
jon a cikk szöveganyagára, írja meg véleményét, tapaszta-
latait, hogy az elméleti és gyakorlati szakemberek ezen a 
szinten is interaktív kapcsolatba léphessenek egymással.

3. TAPASZTALAT-ROVAT – régóta tervezett rovat indítá-
sát szeretnénk pótolni ezzel a sorozattal. A Tapasztalat-
rovatban azokat a pedagógusokat szólítjuk fel cikkírásra, 
akik hosszú évek óta dolgoznak a tanítási gyakorlatban, 
és kiismerték az oktatói-nevelői munka minden csínját-
bínját. Olyan trükkök és titkok továbbadására buzdítjuk 
Önöket, amelyek csak empirikus úton, személyes tapasz-
talaton keresztül szerezhetőek meg. Beszámolóik vo-
natkozhatnak egy tantárgy tanításának a tanulságaira, a 
tanórán kívüli foglalkozások felépítésére, a diákokkal és a 
szülőkkel kialakított kapcsolat ápolásának titkaira. Kérjük 
a kreatív, szívvel-lélekkel odaadó pedagógusokat, osszák 
meg a fiatal generációval a tudásukat, meséljék el, ho-
gyan élték meg a tanári pályájukat, és milyen tanulságokat 
vontak le hivatásuk során. Beszámolóikat a katedra.iro-
dalom@gmail.com címre várjuk – a postacím ne tévesz-
sze meg Önöket, nemcsak a magyartanárok felszólalására 
számítunk.

AZ ÉN MESÉM 2014
ÍRJUNK EGYÜTT MESEKÖNYVET! 
A Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ hete-
dik alkalommal hirdet meseíró pályázatot 3 kategóriában:
 
I. 7-12 éves gyermek 
II. 13-17 éves gyermek 
III. felnőtt
 
A pályaművek terjedelme: körülbelül 1 oldal, kb. 3500 ka-
rakter MsWord vagy Rich Text Times New Roman 12-es 
betűméret, normál sablon használatával. A mese elejére írd: 
a kategóriádat (I. II. III. ), a neved és az e-mail címet, ahol 
akár nyáron is értesíthetünk! Amennyiben ezt elmulasztod, 
a pályázatod érvénytelen lesz. A meséket a következőképpen 
mentsd el: név_mese címe!
 
Beküldési határidő: 2014. január 31. 
Kizárólag elektronikus úton! 
Beküldési cím: nagy.krisztina@korosi.org A levél tárgyába 
Az én mesém 7. szöveget írd!
 
ILLUSZTRÁLJUNK EGYÜTT MESEKÖNYVET! 
A www.korosi.org oldalon az internetes mesekönyvben feb-
ruár végéig közzétett mesékhez 2014. április 1-jéig várunk 
szabadon választott technikával készült A/4 méretű, kizáró-
lag papír alapú illusztrációkat. A rajz hátuljára írd: a válasz-
tott mese címét és szerzőjét, valamint a neved, életkorod, az 
iskolád nevét és az e-mail címed!
 

Beküldési határidő: 2014. április 1. 
Beküldési cím: Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális 
Központ, 1105 Budapest, Szent László tér 7-14. 
A borítékra írd rá: AZ ÉN MESÉM 
Az eredményhirdetések 2014 szeptemberében lesznek a 
VIII. országos Mesefesztiválon. 
A legjobb alkotásokból szeretnénk megjelentetni Az én 
mesém c. mesekönyv 7. kötetét.
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 Beszélgetés a 2013-as év Katedra-díjasával, N. Tóth Anikóval
 A jubileumok jegyében: 

Bodnár Gyula: „Nem középiskolás fokon”
Petres Csizmadia Gabriella: A bizonytalanság korszaka
100 éves az ipolysági Szondy György Gimnázium – 
beszélgetés Petrezsél Zsuzsannával
100 éves a komáromi Kultúrpalota – 
Stirber Lajos beszámolója
10 éves a nyitrai Közép-európai Tanulmányok Kara – 
Komzsík Attila dékán beszámolója
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