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Felhívjuk Tisztelt Olvasóink figyelmét, hogy a Katedra honlapján 
(www.katedra.sk) az Archívum rovatban megtalálhatóak a tavalyi és régebbi 
tanévek teljes lapszámai is, illetve az Aktualitások között cikkelőzeteseket találnak 
a kiadás alatt álló számok kínálatából. Az Archívum rovatban visszakereshetik az 
előző évfolyamok Katedra-versenyeinek feladatait is, ami gyakorlásképpen hasznos 
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feladatai is megtalálhatóak a honlapon. A Felhívások rovatban pályázatokról, figye-
lemfelkeltő aktualitásokról, rendezvényekről olvashatnak az érdeklődők. Kérjük, 
látogassanak el honlapunkra.
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Legkedvesebb könyvem

 Pont ilyen dadusról álmodoztam a könyv 
elolvasása után, pedig még csak szükségem 
sem volt rá, hiszen nekem van egy csudála-
tos nagymamám. Mégis egyszeriben azt sze-
rettem volna, ha hozzám is ellátogat Mary 
Poppins, szipogva, kalapját és papagájfejű es-
ernyőjét szorongatva.
 A csudálatos Mary a keleti széllel érke-
zik Londonba, a Cseresznyefa utca tizenhe-
tes számú házába, egyenesen a Banks család 
gyermekeihez: a legidősebb Jane-hez, öccsé-
hez, Michaelhez, és a még gőgicsélő ikrekhez, 
Johnhoz és Barbarához. S egészen addig, míg 
nyugatira nem fordul a szél, varázslatos kalan-
dokban lesz része a négy testvérnek. Mi sem 
tanúsítja jobban, mekkora sikernek örvendett 
a történet, mint az, hogy még hét könyv kö-
vette.
 Pamela Lyndon Travers, eredeti nevén 
Helen Lyndon Goff ausztrál írónő, húsz éves 
koráig mint színésznő, énekesnő és költő te-
vékenykedik Ausztráliában, azonban minden 
vágya, hogy megismerje a világot. Ezért elő-
ször Írországba utazik, majd Londonba és az 
USA-ba, életének nagy részét viszont Nagy-
Britanniában tölti. Dublinban ismerkedik 
meg George William Russel költővel, s miután 
barátság szövődik köztük, Russel az, aki felve-
ti egy boszorkányról szóló történet megírását. 
Goff 1934-ben, súlyos betegségéből lábadoz-
va, megalkotja Mary Poppins személyét – 
mely eredetileg vendégségbe érkező gyerekek 
szórakoztatására születik meg –, s a könyv ki-
adása előtt felveszi a P. L. Travers írói álnevet. 
 Travers misztikum, legendák és spirituá-
lis tanok iránti érdeklődése együttesen tették 
lehetővé a  fantázia s  a  gyermekvilág hétköz-
napi eseményeinek természetes egymásba 
fonódását a nevelőnőről szóló könyvekben. 
A szigorú, mogorvának és olykor megközelít-
hetetlennek tűnő Mary Poppins valójában egy 
álruhába öltözött tündér, aki ha szóba kerül-
nek különleges képességei, megsértődik s hi-
tetlenkedve szipog egyet: még hogy ő! 
 Akadnak olyanok, akik úgy vélekednek 
a  dadatündér történeteiről, hogy azok nem 
tanítanak a  gyerekeknek semmiféle fontosat 
az életről, cseppet sem tanulságosak, s  hiá-
nyolják a  könyv végéről ama bizonyos kon-
zekvencia levonását is. Ellenben én pontosan 

A CSUDÁLATOS 
MARY

ebben látom e  könyvek legnagyobb erényét. 
Nem rágnak az olvasó szájába semmit, nem 
akarnak mintagyerekeket nevelni – természe-
tesen a rosszalkodást sem pártolják –, s a fan-
táziánkra bízzák azt is, miért érkezett s miért 
kellett hirtelen távoznia csudálatos Marynek. 
 Nem ez volt a cél. Sokkal inkább az, hogy 
felfedezzünk egy olyan varázslatos világot, 
amely csupán a képzeletünkben él, ugyanak-
kor mégis valóságos, hiszen egyik pillanatról 
a másikra a  leghétköznapibb dolgok képesek 
átalakulni meghökkentő, bizarr, mesés tüne-
ményekké. 
 Soha nem kételkedtem abban, hogy Mary 
Poppins minden gőgje ellenére lényeges s el-
gondolkodtató dolgokra hívja fel a figyelmün-
ket. Például az ikrek példáján keresztül, akik 
értették a  szél suttogását, s  akiket megnevet-
tetett a napsugár, arra, milyen nagy kár, hogy 
felnőve már nem „halljuk meg“, nem vesszük 
észre ezeket a mindennapos csodákat.  
Legkedvesebb idézetem, melyben szerintem 
a Mary Poppins könyvek valódi mondaniva-
lója, kvintesszenciája található, a következő:
„Amikor Mary visszajött kimenőjé-
ből, Jane és Michael elébe rohantak. 
– Hol volt? – kérdezték.
– Tündérországban – felelte Mary Poppins.
– Látta-e Hamupipőkét? – kérdezte Jane.
– Mit, Hamupipőkét? Nem én! – mondta meg-
vető hangon Mary. – Még csak az kellett volna! 
– Vagy Robinson Crusoe-t – kérdezte Micha-
el.
– Robinson Crusoe-t? Piha! – mondta nyer-
sen Mary.
– Hát akkor nem is ott volt! Az nem lehetett a 
mi tündérországunk!
 Mary Poppins gőgösen szippantott egyet.
– Hát nem tudjátok – mondta szánakozó han-
gon –, hogy mindenkinek megvan a maga 
tündérországa?”
 Ezért aztán mindenkinek, aki még nem ol-
vasta Csudálatos Mary meséjét, azt ajánlanám, 
jobb, ha sürgősen felkészül rá, hogy a gyufa-
árus járdára rajzolt krétaalkotásaiban sétálni 
éppoly magától értetődő, mint skatulyákba 
gyűjteni csillagokat az égről. S elhinni, hogy 
tündérország, tűnjön bármennyire is közhely-
szerűnek, itt van körülöttünk, bennünk, akár 
találkozunk Mary Poppinsszal, akár nem.

Bohuniczký  Dömény Andrea

2013. november 8-án, a Katedra Na-
pok keretén belül a laptervezés témá-
ján belül felmerült néhány új rovat 
indításának az ötlete. Ezeket a rova-
tokat interaktív, olvasói visszajelzése-
ken és szövegalkotásokon, szubjektív 
véleménynyilvánításokon alapuló so-
rozatoknak tervezzük, és az aktuális 
elméleti-gyakorlati pedagógiai kér-
désekre kívánunk velük reagálni.

 Három új rovat körvonalazódását 
látjuk:

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

A SZLOVÁKIAI MAGYAR 
NYELVTANTANÍTÁS KIHÍVÁSAI 
– a rovat ötlete abból az apróból 
született, hogy a nyitrai Közép-eu-
rópai Tanulmányok Karán és a ko-
máromi Selye János Egyetemen 
szinte egyidőben merült fel az igény 
a  nyelvtantanítás aktuális kérdései-
nek felvetésére. Mindkét intézmény 

konferenciát szervezett a témában, 
melynek a szövegeiből a Katedra lap-
jain is majd olvashatnak ízelítőket. 
Vančo Ildikó, a nyitrai konferen-
cia szervezője e számban vitaindító 
cikket közölt, melyben felveti a mai 
nyelvtantanítás dilemmáit. Arra buz-
dítjuk az olvasókat, aki érdekeltnek 
érzi magát a témában, bátran reagál-
jon a cikk szöveganyagára, írja meg 
véleményét, tapasztalatait, hogy az 
elméleti és gyakorlati szakemberek 
ezen a szinten is interaktív kapcsolat-
ba léphessenek egymással.

TAPASZTALAT-ROVAT 
– régóta tervezett rovat indítását sze-
retnénk pótolni ezzel a sorozattal. 
A Tapasztalat-rovatban azokat a pe-
dagógusokat szólítjuk fel cikkírásra, 
akik hosszú évek óta dolgoznak a ta-
nítási gyakorlatban, és kiismerték 
az oktatói-nevelői munka minden 
csínját-bínját. Olyan trükkök és tit-
kok továbbadására buzdítjuk Önö-
ket, amelyek csak empirikus úton, 
személyes tapasztalaton keresztül 
szerezhetőek meg. Beszámolóik vo-
natkozhatnak egy tantárgy tanításá-
nak a tanulságaira, a tanórán kívüli 
foglalkozások felépítésére, a diákok-
kal és a szülőkkel kialakított kap-
csolat ápolásának titkaira. Kérjük 
a kreatív, szívvel-lélekkel odaadó 
pedagógusokat, osszák meg a fiatal 
generációval a tudásukat, meséljék 
el, hogyan élték meg a tanári pályá-
jukat, és milyen tanulságokat vontak 
le hivatásuk során. Beszámolóikat 
a katedra.irodalom@gmail.com 
címre várjuk – a postacím ne tévesz-
sze meg Önöket, nemcsak a magyar-
tanárok felszólalására számítunk.

Alapítványunk kutatómunkája során fel-
tárta, hogy a hiperaktívnak, figyelemza-
varosnak nevezett gyermekeknek adott 
pszichiátriai szerek számos mellékhatást 
és függőséget okozhatnak a gyerekeknél. 
Ha gyermeke, tanítványa „tanulási prob-
lémára” vagy „viselkedési rendellenesség” 
miatt pszichiátriai szereket szed, és úgy 
érzi, hogy a gyermek állapota semmit 
sem változott vagy rosszabbodott emi-
att, keresse az Állampolgári Bizottság az 
Emberi Jogokért Alapítványt. Az alapít-
ványtól ingyenes tájékoztató kiadvány is 
kérhető a hiperaktivitás témájában.
 
Cím: 
1461 Budapest, Pf.: 182. 
Telefon: 
06 (1) 342-63-55, 06-70-330-5384
E-mail: info@cchr.hu 
Weboldal: www.emberijogok.hu
 
Minden információt bizalmasan keze-
lünk!

ÚJ ROVATOK A KATEDRÁBAN

Felhívás! 
Pszichiátriai szerek 
viselkedési problémákra?
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Katedra Karácsony szellemében

Születésnap, melyet több mint 
2000 év távlatából is ünnepel a  vi-
lág, melynek eljövetelekor magunkba 
szállunk, lecsendesedik a táj, a  fegy-
verek is elhallgatnak. Szentestére el-
fogy a  hétköznap. Reménységünk, 
kereszténységünk bástyáját egyetlen 
háború, egyetlen aktuálpolitikai ese-
mény sem képes felülírni. A Megvál-
tó Jézus megszületik. Nekünk, értünk 
születik meg.  

Ideje van a  számadásnak. Előve-
szem a  végtelen kozmikus idő zárt 
intervallumát, hiszen a  naptári év is 
a végéhez közeledik. 

Ideje van a  fohásznak. Előveszem 
a zsoltárokat, lelkemben ablakot nyi-
tok karácsony misztériumának.  

Ideje van a  szeretetnek, az ada-
kozásnak, az ajándékozásnak. Elő-
veszem egyik legfontosabb szerep-
köröm, a  pedagógusét, hogy én is 
továbbadhassam karácsony üzenetét. 

De nem könnyű levetkőzni a  hét-
köznapok hangulatát. Munkaköri 
feladatomból kifolyólag rendszeresen 
látogatok el iskoláinkba. Dolgom vé-
geztével mindig elbeszélgetek az ok-
tatókkal, iskolavezetőkkel. Meghall-
gatom gondjaikat, ha megoldani nem 
is tudom. 

– Megint késett a  tankönyvcso-
mag! Kevesebbet küldtek. Még 
milyen tevékenységet találjunk ki 
a  beíratkozásra? Milyen módszerek-
kel tanítsunk? Kevés a  gyerek! Két 
székre jut egy (jobb esetben)… Ma 
két tanítóm hiányzik. Továbbképzé-
sen vannak. Krediteket gyűjtenek. 
Mindegy, milyen a továbbképzés tar-
talma vagy gyakorlati hozadéka, csak 
hízzon a kreditszám... Átgondolatlan 
ez a rendszer. Jó ez a reform?  Mi lesz 
a kisiskoláinkkal? Az elmúlt években 
közel 30 magyar kisiskolát zártak be! 
Nem kedvez nekünk ez a  javaslat... 
(mikor voltunk a  hatalom kegyelt-
jei?). 

Csengetnek. Elnémul a  panasz, 
a  tanító fegyelmezetten elindul az 
órára. Becsukódik mögötte az ajtó, 
a  gondok kívül rekednek. Másképp 
nem lehet. Megkezdődik az óra. Ma 

„PACEM FACERE“
Karácsonyi gondolatok

Hrbácsek-Noszek Magdaléna

karácsonyi történeteket és meséket 
olvasnak. 

Hálás téma, hisz karácsony Jézus 
születésén túl a  család és a  szeretet 
ünnepe, mégsem egyszerű a  meg-
közelítés. Napjainkban a család  kér-
dése kényessé vált, a  megszokott 
anya-apa-gyerek/ek felállás sajnos 
ritkul. Talán azon a szűrőn keresztül 
közelíthetünk, hogy gyerek és szü-
lő, bármilyen felállásban, de együtt 
várja a „karácsonyi csodát“. Kényes 
kérdés az ünnep kereskedelmivé vá-
lása is. A  szupermarketekben már 
novembertől teljes gőzzel engedik 
a  Christmas songs dallamait. Betle-
hemek, jászolok, csillagok, fenyőfák 
gazdag kínálata a  polcokon. Ránk 
várnak. Megint eszembe jut az órá-
ra siető oktató. Milyen tartalom-
mal tölti meg az óráját? Eljátszom 
a gondolattal, belegondolom a témát 
a  zene-, a  rajz-, az irodalomórába... 
Mert kezünkben a  lehetőség, hogy 
a Csendes éjt, a Mennyből az angyalt, 
a  Pásztorok, pásztorokat énekeljük 
karácsonyváró percekben, s amíg 
a  kicsi papír-betlehemek készülnek, 
kisgyermekeink orrán festéknyom 
jelzi, betlehemi csillagot festettek.  A 
mézeskalács készítésekor sanda mo-
sollyal konstatáljuk, megint valaki 
belenyalt a  cukormázba... Megany-
nyi közös kis csoda... Mesélhetünk 
karácsonyi történeteket, eljátszhat-
juk a betlehemest, újraélhetjük a ka-
rácsonyi ünnepkör hagyományait, 
feleleveníthetjük a  kántálást, az Ist-
ván-napi vigadalmat, a  vízkereszt 
jelentőségét. Esélyünk van elmon-
dani karácsony örökérvényű üzene-
tét: „Ne féljetek, mert nagy örömet 
hirdetek nektek, mely leszen minden 
népnek; mert ma született nektek az 
Üdvözítő, ki az Úr Krisztus, Dávid 
városában”  (Lk 2,10-11). Módunk-
ban áll karácsony szimbólumvilágát 
kibontani: a  szegényes jászolt, mely 
méltóvá vált befogadni a  Messiást, 
Mária és József szerepét, az irányt 
mutató csillagot, a  szegény pászto-
rokat, akik térdre borulnak a legfőbb 
pásztor előtt, megérteni a  napkeleti 

bölcsek ajándékait: a szeretet aranyát, 
az ima tömjénjét, a hit mirháját...

Az elődök szellemi hagyatékának 
keresztény gyökereit. Anyanyelvün-
kön. Gazdag a  tárház. Eldönthetjük, 
hogy elvesszük- e „anyanyelv-ajándé-
kaink“ vagy sem, hogy abból a kultú-
rából táplálkozik-e majd a ránk bízott 
gyermek, melybe mi is beleszület-
tünk és felnőttünk, vagy átengedjük, 
netán belekergetjük őket egy  kom-
mersz, sekélyes, értékvesztett világ 
csapdájába. Választhatunk. S közben 
elfogyott a hétköznap.

Szenteste van. Csendes az éj. A já-
szol előtt térdelek. Ideje van a profán 
imádságnak. 

Uram! A  mélységből kiáltok hoz-
zád! Veszem ajándékaid, és kérlek: 
Pördítsd meg a  Földgolyóbist! Ott 
találsz Európa közepén minket, kik 
megszámláltattunk és megcsappan-
tunk. Látod miben és hol szűköl-
ködünk. Nevezhetsz kisebbségnek, 
szlovákiai magyarnak, felvidékinek. 
Egyre megy. Csak süsd védjegyed 
ránk! Óvd magyar családjainkat, 
tartsd meg nyelvünket, oltalmazd 
templomainkat és iskoláinkat! 

Csendes az éj. A jászolban a Gyer-
mek. Megszületett a  remény, hogy 
feltámadássá legyen.  

Hiszem. Előveszem a zsoltárokat... 
Karácsony üzenete körülleng. 

Pacem facio! 
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Karácsony szellemében

 A havat még nem takarították el 
a  járdákról. Kutyák és gazdáik láb-
nyomaiban, a folyó folyásával szem-
ben, időnként az órámra pillantok. 

 Gyaloglás közben arra gondolok, 
mit kell még ma elintéznem. Mi-
közben a vonatban ültem, arra gon-
doltam, nem szállok buszra, hanem 
gyalogolni fogok. Amíg a vonatra 
siettem, gondolatban már megvet-
tem a jegyet és a kávét; mialatt fogat 
mostam, átvettem újra az útvonalat 
a  lakás és a pályaudvar között; ébre-
déskor kiválasztottam a ruháimat. 
Arra nem emlékszem, hogy mit ál-
modtam, de nagy keveredés volt meg 
zűrzavar. 

 A folyónak minden alkalommal 
más a színe. Nyáron a szagát is érezni, 
de most csak a finom tél-szagot lehet. 
Az a tél szaga, amit akkor érez az em-
ber, ha lehasal a hóba. Gyerekkorom-
ban többször éreztem a tél szagát, 
mint mostanában. Mostanában ká-
véillat van, meg öblítő, dezodor, do-
hányfüst, a liftek szaga, a hentesbolté, 
a levetett cipőké, a pizsamáé, a frissen 
mosott hajé, a vánkosé. Álmomból 
sohasem emlékszem illatokra. 

 Egyenletesen veszem a levegőt. 
Ügyelek, hogy ne melegedjek ki. 
Nincs idő a megfázásra! Valamelyik 
gyógyszer mondta ezt a tévében. 
Tudhatná, hogy a betegség pont ak-
kor jön, amikor már semmire sincs 
idő. Mikor az adventi koszorúnak 
már nem érdemes nekifogni az utol-

Téli gondolatok
Kantár Balázs

só gyertya miatt, a héten három ha-
táridő is lejár, takarítani sem ártana, 
és fogorvosnál sem voltam idén - ak-
kor jön a láz, és időt csinál magának. 
Ezért veszem egyenletesen a levegőt. 
Reggel-este pedig C vitamint. 

 Menet közben nézelődöm. Meg-
nyugtat az egyenletes fehérség. A hó 
alatt ott a rengeteg sárba fagyott láb-
nyom, az eldobott szemét, a rothadó 
avar, az elveszített kulcsok, mobilok, 
órák. A táj egy nagy íróasztal, amin 
félbehagyták a munkát, és letakar-
ták egy nagy lepedővel, amíg kifestik 
a szobát. A legjobb, ha a havazás éj-
szaka kezdődik, és reggel már min-
den egyenletesen tiszta. Néha az is 
jólesik, amikor a régóta gyülekező 
goromba felhőkből leszakad. Ekkor 
a hírekben elmondják, hogy az embe-
rek boldogtalanok, mert leállt a köz-
lekedés, koccant az autó, nem indult 
a repülőgép. Azután elmondják azt, 
hogy az emberek boldogok, mert se-
gítettek egymáson. Enni adtak, inni 
adtak, befogadtak. A hó nagyobb 
ajándék, mint gondoltam. 

 Itt, a folyó partján, egyedül, a ha-
vazásban, könnyű lenne megcsinálni 
magamnak az ünnepet. Elég lenne 
csak lelassítani a lépéseimet, majd 
megállni egy szép helyen, és elmél-
kedni. Figyelni az egyenletes légzésre. 
Várni, hogy engem is belepjen a hó. 
Ez egy tiszta, hideg, és önző ünneplés 
lenne. És unalmas is… 

Csak a „jó iskolák” 
maradnak meg. 
De ki dönti el, hogy 
melyik (milyen) a jó 
iskola? A fenntartó? 
A tanfelügyelő? 
Az iskolaigazgató? 
Valószínűleg egyikük 
sem! A diák (esetleg 
a szülő) dönt. 
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Először is tudatosítani kell, hogy a felvidéki magyar 
közoktatás a szlovák közoktatási rendszer szerves része 
– nem önálló rendszer. A rendszerbe való beavatkozás 
tehát nem áll módunkban, de a rendszeren belül igenis 
foglalkozni kell a magyar iskolák problémáival.

Az Oktatásügyi Információs és Prognosztikai Intézet 
(UIPŠ) statisztikai adatainak elemzése révén határoztuk 
meg a szlovákiai magyar tanítási nyelvű iskolák számát, 
ill. a tanulói létszámokat, kerületi bontásban. A táblázatok 
a 2012 szeptemberében közzétett adatokat tartalmazzák.1

1. táblázat: Alsó tagozatos (1-4 évf.) iskolák 

Kerület Alsó tagozatos 
(1-4 évf.) iskolák

Tanulói 
létszámok

Nyitra 22/ ebből 1 egyházi 4 500
Nagyszombat 27 3 379
Besztercebánya 44/ ebből 2 egyházi 3 316
Kassa 26/ ebből 1 egyházi 2 282
Pozsony 4 251
Összesen 123/ ebből 4 egyházi 11 672

Megjegyzés: Zsolna, Trencsén és Eperjes kerületekben nincsenek 
magyar tanítási nyelvű iskolák

2. táblázat: Teljes szervezettségű (1-9 évf.) iskolák 

Kerület Teljes szervezettségű 
(1-9 évf.) iskolák

Tanulói 
létszámok

Nyitra 58/ ebből 5 egyházi 5 735
Nagyszombat 37/ ebből 2 egyházi 4 650
Besztercebánya 20 3 312
Kassa 21/ ebből 2 egyházi 2 345
Pozsony 4 285

Összesen 140 16 327
Megjegyzés: Zsolna, Trencsén és Eperjes kerületekben nincsenek 
magyar tanítási nyelvű iskolák

1 www.uips.sk

Albert SándorA felvidéki 
magyar 
közoktatás 
dilemmái

Szlovákiában összesen 263 magyar tanítási nyelvű álta-
lános iskola működik. Ebből 123 ún. alsó tagozatos (1-4 
évf.) iskola. 

Iskoláink 46,77%-a alsó tagozatos (1-4 évf.) „kisisko-
la”2, melyeknek tanulói létszáma 2-119 fő között mozog. 
A teljes szervezettségű (1-9 évf.) iskolák létszáma 18-1030 
fő között mozog. Közülük viszont csak 33 iskolának van 
200 főt meghaladó tanulói létszáma. A 263 általános is-
kolából 230 iskolának a tanulói létszáma nem éri el a 200 
főt, tehát ún. „kisiskola”. Ez 87,45%-ot tesz ki. Vélemé-
nyünk szerint ez jelenti a szlovákiai magyar iskolahálózat 
egyik legnagyobb problémáját, mert finanszírozhatatlan, 
és lehetetlenné teszi a színesebb pedagógiai programok 
kínálatát is. 

Elenyészőnek tűnik az egyházi iskolák száma. A 263 
általános iskolából mindössze 13 iskola egyházi fenntar-
tású. Ez mindössze 4,94%-ot tesz ki. 

Magán, ill. alapítványi fenntartásban lévő, magyar taní-
tási nyelvű általános iskola nincs Szlovákiában. 

3. táblázat: Magyar tanítási nyelvű középiskolák Szlová-
kiában 

Fenntartó Gimná-
zium

Szakközép-
iskola

Magyar osztá-
lyok tanulóinak 
összlétszáma

Állam 13 6 5 574
Egyház 5 0 588
Magánszemély 
v. alapítvány 1 5 3 094

Összesen 19 11 9 256

2 „Kisiskolaként“ kezeljük azokat az intézményeket, amelyek csak 
alsó tagozatot működtetnek, valamint azokat a teljes szervezettségű 
iskolákat, amelyekben a tanulói létszám nem haladja meg a 200 főt. 
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4. táblázat: Vegyes (szlovák-magyar) osztályokat mű-
ködtető középiskolák Szlovákiában

Fenntartó Gimnázi-
um

Szakkö-
zépiskola

Magyar osztá-
lyok tanulóinak 
összlétszáma

Állam 7 25 5 931

Egyház 0 0 0
Magánszemély 
v. alapítvány 0 3 1 216

Összesen 7 28 7 147

5. táblázat: A gimnáziumok eloszlása a kerületek, a taní-
tás nyelve és a fenntartók szerint 

Kerület

A tanítás nyelve Fenntartó
Tanulói 
létszámmagyar vegyes állam egyház

magán-
személy v. 
alapítvány

Nyitra 8 1 5 4 - 2075

Nagyszombat 6 - 5 - 1 1979

Besztercebánya 1 3 3 1 - 705

Kassa 2 3 5 - - 768

Pozsony 2 - 2 - - 238

Összesen 19 7 20 5 1 5765

Megjegyzés: A Zsolnai, Trencsényi és Eperjesi kerületben nincs 
magyar tanítási nyelvű gimnázium

6. táblázat: A szakközépiskolák eloszlása a kerületek, 
a tanítás nyelve és a fenntartók szerint

Kerület
A tanítás nyelve Fenntartó Tanulói 

létszámmagyar vegyes állam magánszemély 
v. alapítvány

Nyitra 4 11 12 3 3 667

Nagyszombat 5 8 8 5 5 473

Besztercebánya - 4 4 - 534

Kassa 2* 5 7 - 964

Összesen 11 28 31 8 10 638

*A kassai Szakkay József Szakközépiskolát (régen Ipariskola) is itt 
említjük, habár a statisztika a vegyes osztályokkal rendelkező iskolák 
közé sorolta, mivel az intézményen belül működik szlovák tanítási 
nyelvű felsőfokú szakképzés is. 

Állami fenntartású középiskolában összesen 11  505 
diák tanul magyar nyelven. 4 310 diák magánintézmény-
ben és 588 diák egyházi középiskolában tanul magyar 
nyelven. A magyar nyelven tanuló középiskolások össz-
létszáma 16  403 fő. Ebből gimnáziumi osztályokban 
5 765, a szakközépiskolák osztályaiban 10 638 diák tanul. 
Az arányszámokat tekintve: a magyar nyelven tanuló di-
ákok 35,15%-a gimnáziumi osztályokban, míg 64,85%-a 
szakközépiskolák osztályaiban tanul.

Érettségivel végződő magyar tanítási nyelvű osztályok-
ban összesen 11 646 diák tanul (5 765 gimnazista és 5 881 
szakközépiskolás). Ez a magyar nyelven tanuló középis-
kolások 71%-a.

A statisztika tükrében tehát aránylag kedvező kép raj-
zolódik ki a felvidéki magyar közoktatásról, mégis szólni 
kell a gondokról, problémákról: 
1. A bársonyos forradalom után a magyar tanítási nyelvű 

iskolák száma folyamatosan nő, viszont a tanulói lét-
szám csökken. Ennek a paradox helyzetnek több oka 
van: 

a) A demográfiai mélyhullám következtében egyre keve-
sebb magyar gyerek születik Felvidéken is.

b) A magyar gyerekek csaknem egynegyede nem magyar 
iskolába jár, habár az utolsó egy-két évben ez az arány 
mintha javuló tendenciát mutatna. Ez részben az anya-
ország által nyújtott oktatási (beiratkozási) támogatá-
soknak köszönhető.
Az okokat keresve a szociológusok elsősorban a vegyes 
házasságokat és asszimiláció felgyorsulását emlegetik, 
de a szülők részéről gyakoriak azok a megfogalmazá-
sok is, hogy azért adom szlovák iskolába a gyereket: 
•	 hogy az életben jobban érvényesüljön;
•	 hogy az államnyelvet tökéletesen elsajátítsa;
•	 azért, mert a magyar iskolában (a kis létszámok 

miatt) összevont osztályokban tanulnak a gyere-
kek; 

•	 azért, mert én is szlovák iskolába jártam;
•	 stb. 

c) Részben az említett oktatási támogatásoknak „köszön-
hetően” megnőtt a magyar iskolákat látogató roma gyere-
kek száma (országos viszonylatban kb. 30% a roma gyere-
kek számaránya a magyar iskolákban, de van iskola, ahol 
a 90%-ot is meghaladja). Az oktatási támogatásra tehát 
kétélű fegyverként lehet/kell tekinteni. 

2. A kisiskolák komoly finanszírozási problémát jelente-
nek mind az államnak, mind az önkormányzatoknak. Az 
oktatási tárca részéről az elmúlt hetekben komoly támadá-
sok érték ezeket az intézményeket, és felmerült az össze-
vonások, ill. a bezárások gondolata is. A kisiskolák ellen 
indított „támadás” ugyan egységbe tömörítette a politikai 
pártokat, a Szülők és Pedagógusok Szövetségét, a Cse-
madokot és a Szlovákiai Magyarok Kerekasztalát, ezért 
a minisztérium meghátrálásra kényszerült, de a mérkőzés 
még nincs lejátszva. Ezért úgy gondoljuk, hogy a felvidé-
ki magyar oktatási szakembereknek ki kellene dolgozni 
egy olyan tervezetet, amely a kisiskolák hatékonyságának 
növelését segítenék (miközben esetleg a működtetésük 
anyagi terheit is csökkentenék). Véleményünk szerint az 
oktatás első négy évfolyamát mindenképpen „helyben” 
kell megoldani – ez nem lehet vita tárgya. 

Szakmai téren sokkal nagyobb figyelmet kell szentelni: 
•	 a szövegértésre és értő olvasásra;
•	 az önálló tanulásra és feladatmegoldásokra;
•	 az idegen nyelvek oktatására (beleértve az államnyelvet 

is);
•	 a magyarságtudat megőrzésére és a hagyományok tisz-

teletére;
•	 a kommunikációs készségek növelésére;
•	 stb. 

Nagyon érdekes és tanulságos Lampl Zsuzsának az 
a megállapítása, hogy „akik magyar alapiskolába jártak, 
azok között magasabb az alapfokú és felsőfokú végzett-
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ségűek részaránya, akik szlovák alapiskolát látogattak, 
azok között többnek van középfokú végzettsége” (Lampl, 
2012). 

Megszívlelendő a következő megállapítás is: a magyar 
iskolát végzettek sikeresebbnek tartják magukat
•	 a szakmájukban való érvényesülésben,
•	 a munkahelyen való megbecsülésben,
•	 a családi életben,
•	 az emberi kapcsolatokban,
•	 az emberek közötti tekintély tekintetében,
•	 és a közügyekben gyakorolt befolyásukban. 

Viszont kevésbé tartják magukat sikeresnek, szlovák 
kollégáikkal összehasonlítva, az anyagiak területén. 

A szlovákiai pedagógustársadalomban – beleért-
ve a  felvidéki magyar pedagógusokat is – nagyon sok 
a  megoldásra váró feladat. Véleményünk szerint mégis 
az a legnagyobb gond, hogy hiányzik a jövőkép. Annak 
megfogalmazása, hogy hová szeretnénk eljutni, milyen 
iskolákat, milyen közoktatást képzelünk el hosszútávon. 

A megoldásra váró legégetőbb problémák: 
•	 Csökkenteni kell a nem magyar iskolát választó gye-

rekek számát;
•	 Megoldást kell keresni a kisiskolák problémáira;
•	 Meg kell oldani a szociálisan hátrányos (elsősorban 

roma) családból származó gyerekek felzárkóztatását;
•	 Meg kell tanítani a diákokat tanulni;
•	 Ki kell alakítani az iskola saját arculatát és vonzóbbá 

kell tenni iskoláinkat. 

A kitörési lehetőségekről és megoldási javaslatokról 
a szerző által bemutatott „Talán még nem késő. Helyzet-
kép, kihívások, elmozdulási lehetőségek a szlovákiai ma-
gyar közoktatásban” című könyvben olvashatunk.

 A harmadik fejezetben a szerző a következő kérdésekre 
keresi a válaszokat: 
•	 Milyen a jó iskola?
•	 Milyen a jó pedagógus?
•	 Mit tanítsunk? 

•	 Hogyan tanítsunk? 
•	 Hogyan tanuljunk?
•	 Mit tehetünk az értékelés objektivizálása érdekében? 
•	 Hogyan alakíthatjuk ki az iskola saját arculatát? 
•	 Hogyan tehetjük vonzóbbá iskoláinkat? 

Az utolsóként említett (Hogyan tehetjük iskoláinkat 
vonzóbbá) kérdéssel kapcsolatban a szerző a következő 
ajánlásokat fogalmazza meg: 
a) Legyen az iskola partnerközpontú: A partnerközpon-
túság többek között azt is jelenti, hogy az iskolának kom-
munikálnia kell a partnerekkel (mindenekelőtt a diákok-
kal és a szülőkkel), és fel kell mérnie a partnerek elvárásait 
és elégedettségét. De a partnerközpontúság nem jelenthet 
diák- (vagy szülő-) diktátumot.
 Az iskolának megvan a saját pedagógiai programja. 
Ezért jogosan feltételezhető, hogy a diák ennek ismere-
tében választja ki az iskolát és elvárható, hogy az állami 
oktatási program tartalmi részével egyetért. Az isko-
lai oktatási program tananyaga, a választható tantárgyak, 
a szabadidős tevékenység, az oktatás módszerei, a vizs-
gáztatás formái stb. viszont már alku tárgyait képezhetik.
 A partnerek elvárásaihoz való alkalmazkodás kitűnő 
példái az amerikai gyorséttermek, a McDonald´s a Burger 
King és a többiek. Az említett gyorséttermekben az alapkí-
nálat adott. Az megy oda, aki hamburgert akar enni, de 
több fajtából választhat (Big Mac, McChicken, Fishburger, 
Cheeseburger stb.) és saját ízlésének megfelelően majonéz-
zel, mustárral, ketchuppal stb. ízesítheti. A kiválasztott ételt 
elfogyaszthatja az étteremben, de magával is viheti (Take 
Out). Ha úgy kívánja, akkor az autóban ülve is kiszolgálják 
(Drive Thru).
 A partnerközpontúság jó példái az autószalonok is. Üz-
lethelyiségeikben általában csak az alaptípus található, de 
a hozzávaló tartozékok (anatomikus ülés, tetőnyílás, kli-
matizáció, dísztárcsák, autórádió, stb.) igény szerint meg-
rendelhetők. A tömeggyártásban készült autót a személyes 
elvárások, igények és ízlések alapján módosítva és kiegészít-
ve adják át a vevőnek.
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Az egyéni elvárásoknak természetesen nem lehet minden 
esetben és maradéktalanul eleget tenni, de mindenkép-
pen foglalkozni kell azokkal az igényekkel, amelyeket töb-
ben, a partnerek több csoportja is (diákok, szülők, taná-
rok stb.) megfogalmazott.
b) Az iskolai pedagógiai programot a partnerekkel (di-
ákokkal, szülőkkel, pedagógusokkal) együttműködve ál-
lítjuk össze, miközben messzemenően figyelembe vesz-
szük az elvárásaikat (lásd a 3.6 fejezetet). 
c) Ne csak az állami pedagógiai program elvárásainak tel-
jesítése, ne csak a különböző felmérésekben (pl. Tesztelés) 
való jó szereplés és ne csak a tudás mennyiségének növe-
lése lebegjen a szemünk előtt. Figyeljünk oda a „belső” 
elvárásokra is – a partnerek elégedettségére. 

Az érvényes jogszabályok értelmében a diák (esetleg 
a szülő) szabad akaratából dönt arról, hogy hol, melyik 
középiskolában kíván továbbtanulni (az általános iskolák 
esetében van némi lakhelyhez kötöttség). És valószínűleg 
olyan iskolát választ majd, ahol a kiválasztott (megálmo-
dott?) szakmát tanulhatja, ahol a barátai tanulnak, ahol 
szabadidejét elvárásainak megfelelően töltheti, ahol jól 
felszerelt laboratóriumok, sportlétesítmények, könyvtá-
rak stb. vannak, ahol a diákot emberszámba veszik, tehát 
ahol vélhetően jól érzi majd magát. 

Amíg volt „elég” gyerek és központilag beterelték őket 
a középiskolák egyes típusaiba, addig nem is volt különö-
sebb gond. Addig minden iskolát „meg lehetett tölteni” 
diákkal. Volt kiket tanítani. Volt az iskolának létjogosult-
sága. A szabad iskolaválasztás lehetősége és a csökkenő 
gyereklétszám viszont megzavarta ezt az idillt. 

Az iskolának diákra, sok-sok diákra van szüksége, mert 
a normatív finanszírozási rendszerben (az iskola költség-
vetése = diáklétszám x fejkvóta) csak így képes talpon 
maradni. Várható tehát, hogy sok iskola „kiürül”. És ahol 
kevés a diák, vagy ahol nincs diák, ott pénz sincs, és ta-
nárra sincs szükség. Az iskolát bezárják. „Racionalizál-
ják” az iskolahálózatot.

Csak a „jó iskolák” maradnak meg. De ki dönti el, hogy 
melyik (milyen) a jó iskola? A fenntartó? A tanfelügye-
lő? Az iskolaigazgató? Valószínűleg egyikük sem! A diák 
(esetleg a szülő) dönt. Mégpedig azzal, hogy melyiket vá-

lasztja. Hogy az Ő elvárásainak melyik felel meg a legin-
kább. A diákok (ill. a szülők) tehát az intézmény rövid 
távú sorsát határozzák meg azzal, hogy hová iratkoznak 
be, ill. hogy a szülők hová íratják be gyermeküket.  

A hagyományos iskola (mindenekelőtt a szakközépis-
kola) „küldetése” a múltban az életre való felkészítés volt. 
Egy olyan szakmára való felkészítés, amellyel az ember 
30-40 éven át megkereshette a kenyerét. Ma viszont a fel-
mérések arról tanúskodnak, hogy az ember életében több-
ször is kénytelen nemcsak munkahelyet, hanem szakmát 
váltani (vagy legalábbis „megújítani”). Így jutottunk el az 
élethosszig tartó tanuláshoz (life long learning), és így 
alakult át az „életre való tanulás” (learning is for life) elve 
a „tanulás az életünk” (learning is for living) elvre. 

Elindultunk tehát a tudásalapú társadalom felé. Egy 
olyan társadalom felé, amelyben a fejlődés forrása, a fej-
lődés hajtóereje az információ. Ebben a társadalomban, 
a  jövő társadalmában a képzettség jelenti majd a hatal-
mat. Nem a pénz mennyisége, nem a felhalmozott vagyon 
lesz a döntő, hanem a tudás. Tehát elsősorban ésszel, kre-
ativitással lehet érvényesülni, nagy pénzeket keresni, nem 
fizikai munkával. 

Gondoljunk csak a Rubik–kockára. Rubik Ernő ezzel 
az ötletével, ezzel a találmányával több pénzt keresett egy 
évben, mint a magyarországi gépipar teljes egészében. 
Vagy itt van Bill Gates esete. 2000 dollárral indult, hóna-
pokon belül multimilliomos lett, és ma a világ egyik leg-
gazdagabb embere. 

Természetesen a jövőben is szükség lesz vasművekre, 
olajfinomítókra, építkezési vállalatokra. Ezek is jól élnek 
majd, de az igazi nyereséget szellemi erővel lehet megte-
remteni. 

A 21. század küszöbén végre tudatosítanunk kellene, 
hogy megváltozott körülöttünk a világ, és megváltozott 
az iskola küldetése is. 

Ma az iskolát közszolgálati intézményként kell kezel-
ni. A ma iskolája szolgáltatást nyújt a diákoknak, amely-
nek eredménye a műveltség. 

Ennek az eredménynek – a műveltség színvonalának – 
a bizonytalansága abban rejlik, hogy a diák maga is részese 
a szolgáltatásnak (ellentétben a kommunális szolgáltatá-
sokkal, mint pl. a rádió- vagy televíziójavítás, a ruhatisztí-

13_katedra_dec.indd   8 6. 12. 2013   10:36:31



9

Katedra oktatásügy

tás stb.). A diák az oktatási folyamat résztvevője. A diák az 
iskolában éli az életét, ezért számára nemcsak a végered-
mény, nemcsak az érettségi bizonyítvány fontos. A diák 
számára sokkal fontosabb az, hogy milyen légkörben fo-
lyik az oktatás, hogy hogyan tanít a tanár, hogy milyen a 
tanár-diák kapcsolat. Mert lehet, hogy a diák hamar elfe-
lejti azt, amit a tanár tanított, de sohasem felejti el azt, 
ahogyan tanított. A diák szempontjából tehát a folyamat 
(az oktatási folyamat stb.) lényegesebb, fontosabb, mint 
maga az eredmény. Habár a kettőt nehéz lenne egymástól 
elválasztani. 

Az oktatás minőségének javításakor ezért kell folya-
matokban gondolkodni (nemcsak eredményekben). És 
ezért kell az ellenőrzést is a folyamatokra összpontosítani. 
Arra, hogy hogyan tanít a tanár, milyen oktatási módsze-
reket és oktatási formákat használ, hogyan, milyen mód-
szerekkel értékeli a diákok munkáját, hogyan viszonyul 
a diákjaihoz és milyen légkörben folyik az oktatás. Döntő 
mértékben ettől függ a diák (és közvetve a szülő) elége-
dettsége – és ettől függ az is, hogy a diák fiatalabb testvére, 
annak barátai, ismerősei is ezt az iskolát választják-e, vagy 
inkább egy másikat, ahol mindez megtalálható. 

Vannak ún. „elit” iskolák, ahol „válogatott” diákok 
tanulnak, ahol versenyszellem uralkodik, és az eredmé-
nyességre összpontosítanak. Arra, hogy a diák kitűnő 
tanulmányi eredményeket érjen el, és lehetőleg minden 
végzős sikeresen felvételizzen az egyetemen. Arra, hogy 
minél több diák vegyen részt a tanulmányi versenyek 
iskolai, kerületi és országos fordulóin, esetleg a nemzet-
közi megmérettetéseken. Ennek a célnak rendelik alá az 
iskola egész tevékenységét. Egyetemi tanárok vezetésé-
vel szakkörökben készítik fel a „versenyzőket”. A diákok 
egyetemi felvételi előkészítőket látogatnak stb. Ezeket az 
intézményeket tartjuk jó színvonalú iskoláknak. Külön-
böző kritériumok szerint összehasonlítva rangsorolni is 
lehet ezeket az iskolákat. Aszerint, hogy a végzősök hány 
százaléka jutott be az egyetemekre, hogy a diákok hány 
százaléka szerepelt sikeresen a hazai és nemzetközi tanul-
mányi, sport- stb. versenyeken. 

Aztán vannak olyan iskolák is, ahol a diák „csak egy-
szerűen” jól érzi magát és szeret iskolába járni. Ahol az 
iskola megpróbál megfelelni a diákok (szülők stb.) elvá-
rásainak. Ahol nemcsak az eredményekre összpontosí-
tanak, hanem a folyamatokat (mindenekelőtt az oktatás 
folyamatát) tökéletesítik, a tanár-diák kapcsolatokat ápol-
gatják stb. Ezek a minőségi iskola ismérvei. 

Az ISO 8402 szabvány a következőképpen határozza 
meg a minőséget: „a gyártmány vagy a szolgáltatás azon 
tulajdonságjegyeinek az összessége, amelyek lehetővé teszik 
bizonyos előre meghatározott vagy elvárt szükségletek (igé-
nyek) kielégítését”. Ebben az értelemben tehát a minőség 
„szubjektív” kategória. A „vevő” (a diák) maga dönti el, 
hogy számára mi a jó, mit tart minőségi szolgáltatásnak. 
Az iskola tehát a küldetésnyilatkozatával és a diákok, 
a szülők, valamint a további partnerek elvárásaival össz-
hangban saját maga határozza meg, hogy mit ért minő-
ség alatt, mit ért a saját intézményének minősége alatt. 
Ez azt jelenti, hogy minden iskola saját környezetének, 
saját küldetésének és adottságának megfelelő egyedi 
minőségfogalommal rendelkezik, amely természetesen 
összhangban van a jogi előírásokkal és a tantervekben 
megfogalmazott társadalmi elvárásokkal. Ilyen kritériu-
mok alapján, ilyen feltételek mellett viszont az iskolákat 

nem lehet rangsorolni. Ezek a kritériumok csak az iskola 
belső értékelésére alkalmasak, és azt jelzik, hogy az isko-
la önmagához képest (időben) javult–e (esetleg romlott). 
Leegyszerűsítve a dolgot, a minőség az elégedettségről, 
míg a színvonal az eredményekről szól. A minőség 
többnyire belső kezdeményezés nyomán jön létre, míg 
a színvonalat általában a külső elvárásokhoz való iga-
zodás kényszeríti ki. 

Ideális esetben a jó színvonalú iskola egyben minő-
ségi iskola is. Olyan iskola, ahol a diák nemcsak jól tel-
jesít, hanem jól is érzi magát. Ahová szívesen jár. Vámosi 
János írja egyik könyvében, hogy a régi időkben, valahol 
Pécsett, betér a cipőboltba egy fiatalember, és eladónak 
jelentkezik. Kis idő multán megegyeznek a tulajdonossal, 
aki ismerteti az üzlet filozófiáját: Fiam, jól jegyezze meg, 
nálunk a vevő az atyaúristen. Érdemes megszívlelni ezt 
a látásmódot, mert bármennyire is furcsa, de az iskolá-
ban nem a diákok vannak értünk, hanem mi vagyunk 
a diákokért. 

Véleményem szerint ma az iskolák többsége hasznos 
tudással vértezi fel diákjait. Jó eredményeket pedig csak 
színvonalas munkával lehet elérni, csak ily módon lehet 
megfelelni a külső elvárásoknak. A kiváló minőség, a ta-
nulók, a pedagógusok és a szülők elégedettsége viszont 
csak belső kezdeményezés nyomán valósulhat meg. Ezért 
nem elég csak a jó eredményekre törekedni. Igyekez-
ni kell olyan légkört teremteni, hogy a tanulók szívesen 
járjanak iskolába, és a szülők elégedettséggel nyugtázzák 
a pedagógusok munkáját. 

És akkor nem kell majd attól félnünk, hogy iskoláink 
elnéptelenednek!

Tegyük változatossá és érdekessé az oktatás folya-
matát – váltogassuk az oktatás módszereit és formáit. 
Ha a tananyag tartalma lehetővé teszi, akkor részesítsük 
előnyben az újszerű módszereket és formákat (probléma-
megoldó-, projekt-, kooperatív módszer, brainstorming, 
esettanulmányok, csoportoktatás stb.). 

Bővítsük a pedagógiai programok kínálatát és a vá-
lasztási lehetőségeket. Ha a diák olyan tananyagot, olyan 
tantárgyakat tanulhat, ami őt érdekli, akkor megerősödik 
a belső motivációja és szívesen tanul, mert a megszerzett 
tudást hasznosnak ítéli meg. Lampl Zsuzsanna a Szellem 
az iskolában c. írásában úgy fogalmaz, hogy „két magyar 
iskola közül azt választanám, amelyik a járulékos szem-
pontoknak jobban megfelel”. (Új Szó, 2013. május 24.) 
Ennek feltétele a párhuzamos osztályokkal rendelkező 
nagy létszámú iskola vagy iskolaközpont. 

Az iskolaközpontokról 
A felvidéki magyarság aránylag jó iskolahálózattal 

rendelkezik.  Gondot jelent viszont, hogy intézménye-
ink döntő többsége kis diáklétszámmal (többnyire egy-
egy osztállyal) működik, ezért a tanulmányi programok 
kínálata is szegényes. 

 Ami az általános iskolákat illeti, ahol csak lehet, meg 
kell őrizni a kisiskolákat, a középiskolák esetében viszont 
más a helyzet.  A kis létszámú középiskolákból célszerű 
lenne ún. oktatási központokat  létrehozni. Természete-
sen nagy körültekintést igényel a helyszín kiválasztása 
(a bejárás miatt), de ennél is fontosabb, hogy az oktatási 
központokban több párhuzamos osztály lehetne, ezáltal 
bővülne a kínálat, és a diákok többféle tanulmányi prog-
ramból választhatnának (ahány osztály, annyi program). 
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Ez növelné a tanulók belső motiváltságát, mivel szabadon 
választhatnának iskolatípust (gimnázium, szakközépis-
kola), és azon belül különböző tanulmányi szakirányok 
állnának rendelkezésükre (természettudományi, társa-
dalomtudományi, idegen nyelvi, gépészeti, villamosipari, 
közgazdasági stb.). Az sem mellékes, hogy a központon 
belül a pályamódosítás, a szakirányváltás is egyszerűbbé 
válna. 

 A rugalmasság növelése céljából az első két tanévben 
valamennyi osztály azonos tanulmányi program szerint 
dolgozna. Így a választás lehetősége két évvel kitolódhat-
na. Az adott régió diákjai tehát az általános iskola elvégzé-
se után nem gimnáziumba vagy különböző szakiskolákba 
jelentkeznének, hanem egy oktatási központ növendékei 
lennének. Ez lényegesen megkönnyítené az általános is-
kolák végzősei és szüleik dolgát: elhamarkodott vagy 
rossz döntés esetén fennállna egy későbbi pályamódosítás 
lehetősége az oktatási központon belül.

 A tanulók az első két évben – a közismereti tárgyak 
elsajátítása mellett – megismerkednének az iskola kultú-
rájával, a pedagógusokkal, a szaktantermekkel és labora-
tóriumokkal, a központ által kínált programokkal, és így 
sokkal tudatosabban, érdeklődési körüknek és adottsá-
gaiknak megfelelően választhatnák meg az érettségihez 
vagy egy szakma megszerzéséhez vezető utat. 

 1991 és 1997 között ezt az elképzelést próbáltuk meg-
valósítani a kassai ipariskolában. A kísérlet nagy sikernek 
örvendett a diákok körében, jó eredmények születtek. 
Számtalan pozitív visszajelzést kaptunk a szülők részéről 
is. Sajnos 1998-ban, a Kassai Műszaki Egyetemre való tá-
vozásom után – számomra mindmáig érthetetlen okok-
ból – a kísérleti oktatás megszűnt, és az iskola visszatért 
a hagyományos szakképzéshez. 

Kollégáim valószínűleg nem tudatosították kellőkép-
pen, hogy vagy megtanuljuk az új szabályokat, vagy a régi 
módon csináljuk tovább, és a legjobb játékosokká válunk 
egy olyan játszmában, amelyet többé már nem játszanak 
(Larry Wilson).

 Követendő példa akad bőven a szomszédos országok-
ban is. Eindhoven (Hollandia) városában a kilencvenes 
évek elején egy oktatási központba vonták össze a helyi 
szakközépiskolákat. A központ új épületegyüttest is ka-
pott, és a tanulók összlétszáma elérte a 30.000 főt. Har-
mincezer diák, ezer osztály. Évfolyamonként 250 osztály, 
250 lehetőség különböző programok kínálatára. 

 Magyarországon is történt hasonló elmozdulás az új 
évezred küszöbén. Szolnokon pl. öt szakközépiskolát 
vontak össze egy iskolaközpontba, csaknem 3000 tanuló-
val. Ez 100 osztályt, évfolyamonként 25 osztályt jelent, és 
25 különböző kínálatra ad lehetőséget. 

A Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola 2008-ban 
jött létre, öt önállóan működő szakképző iskola összevoná-
sával. Az intézményben ekkor közel 3000 diák tanult, 250 
tanár és 70 technikai alkalmazott dolgozott…

…Az a sokszínűség, ami jelenleg iskolánkat jellemzi, 
egyben az erőssége. Iskolánk kihasználtsága 90%-os, nem 
kevés szakképző van a megyében, amelyik 20-25%-os 
kihasználtságú…

…Személyes tapasztalatom és meggyőződésem, hogy az 
ilyen nagy intézmények életképesek, gazdaságosan működ-
tethetők, lehetőséget teremtenek a tantestületek jobb foglal-
koztatásához és a diákok tagozatok és szakmák közötti át-

járásához. Színvonaluk és hatékonyságuk a kisebb méretű 
iskolákhoz képest jobb. 

Az viszont kétségtelen, hogy más vezetési módszerrel 
működtethető egy integrált intézmény, mint egy kis létszá-
mú iskola3.

 Hasonló nagy intézmények működnek Békéscsabán, 
Kecskeméten, Szegeden stb. Egy ilyen „iskolaközpont” 
kialakítása zöldmezős beruházásként jöhet létre (lásd az 
Eindhoveni példát), vagy az érintett iskolák összevonásá-
val (a magyarországi példák). A második esetben viszont 
megfontoltan kell eljárni. Az összevonás csak az érintett 
felek közös akaratából, ill. beleegyezésével valósítható 
meg. A kellőképpen nem előkészített összevonási kísér-
letek eleve kudarcra vannak ítélve (lásd a kassai kísérletet 
vagy a párkányi próbálkozást), és tiltakozások hullámát 
válthatják ki. Ez viszont inkább árt, mint használ az ügy-
nek, mert csak elmérgesíti az iskolák közötti kapcsolatot, 
a város és az iskolák kapcsolatát, de megterheli a pedagó-
gusok közötti kapcsolatrendszert is. 

Az iskolaközpontok kialakításának elsődleges célja 
a  kínálat bővítése, az oktatás hatékonyságának növe-
lése és az átjárhatóság kell, hogy legyen. Nem lényeg-
telenek persze a gazdasági szempontok sem. Sajnos 
Szlovákiában, a magyar tanítási nyelvű iskolákban is egy 
ellenkező folyamat tanúi vagyunk: iskoláink osztódással 
szaporodnak!  

 Az általános iskolákhoz visszatérve, a problémának 
társadalmi vetületei is vannak. Ha egy községben meg-
szűnik az iskola, az óhatatlanul a helyi közösség leépülé-
sét eredményezheti. 

 Véleményem szerint a kisiskolákat, ahol csak lehet, 
meg kell tartani, még akkor is, ha ez anyagi áldozatok-
kal jár a helyi közösség, ill. az önkormányzat számára. 

 Gazdasági szempontból könnyítést jelenthet néhány 
község összefogása és „közös” iskola működtetése. Eb-
ben az esetben az iskolabusz segíthet. A központi isko-
lákba iskolabusszal járnak be a gyerekek. Ennek feltétele 
viszont, hogy az iskolabusz a gyerekeket saját házuk előtt 
vegye fel és tegye le. Ne kelljen a szülőnek, nagyszülőnek 
reggelente a helyi buszmegállóba kísérni a gyereket, és 
a délutáni órákban ne kelljen ott várakozniuk a hazaér-
kező diákokra. 

IRODALOMJEGYZÉK: 

 Albert, Sándor (2013): Talán még 
nem késő. Helyzetkép, kihívások, el-
mozdulási lehetőségek a szlovákiai 
magyar közoktatásban. Komárom: Fel-
nőttképzési Intézet Kht., 2013 
 Gúth, Ferenc (2013): A Szolnoki 

Műszaki Szakközépiskola bemutatása 
(kézirat) 
 Lampl, Zsuzsa (2012): A szlovákiai 

magyarok szociológiája. 1. kötet. Szlo-
vákiai és magyar. Somorja: Fórum Ki-
sebbségkutató Intézet, 2012. 

3 Gúth, F. (2013): A Szolnoki Műszaki 
Szakközép- és Szakiskola bemutatása. 
(kézirat)
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gondolatok a kiútkeresés 
második évtizedében A. Szabó lászló

Figyelmesen végigolvastam Al-
bert Sándor legújabb publikációját, 
amelynek beszédes címe (Talán még 
nem késő) kíméletlenül egyértelmű-
síti, milyen okok és miféle gondola-
tok vezérelhették a szerzőt, mielőtt 
tollat ragadott (illetve számítógéphez 
ült). Próbáltam ezért minden rész-
letében alaposan áttanulmányozni, 
hogy közösségünk jövője érdekében 
milyen javaslatokkal él, merrefele lát-
ja a kiutakat. Előre is elnézést kérek 
mindenkitől, legfőképp a szerzőtől, 
hogy némi csalódás lett úrrá rajtam, 
miután a könyv végére értem.

Tény, hogy Albert Sándor vita-
anyagként aposztrofálja a kiadványt, 
ami eleve jelzi, hogy nem kínál kész 
megoldásokat, de jómagam − főként 
a cím alapján − elárulom, meglehető-
sen mást vártam. Persze gyorsan hoz-
zá is tenném, hogy a bevezető előadá-
sára ugyanez már nem érvényes.

A kötet elején rövid helyzetképet 
kínál az oktatási minisztérium jelen-
tése alapján, hozzáteszem: helyenként 
pontatlan adatokkal, ugyanakkor 
ezek a statisztikák még a szakmabe-
lieknek is viszonylag nehezen értel-
mezhetők a kontextusból kiragadva, 
ha a magyar iskolák számadatait nem 
vetjük össze a szlovák iskolákkal, ne-
tán az EU-s gyakorlattal.

Fontosnak tartom eközben azt 
a problémalistát, amelyet az isko-
lák önértékelése és a pedagógusok-
kal folytatott szakmai beszélgetések 
alapján igyekezett összeállítani, mert 
ez alapján lehetne igazán kitörési 

pontokat keresni a felvidéki magyar 
közoktatás számára, viszont ebben 
a felsorolásban keverednek a nem-
zetiségi, a pedagógiai, a szociális és 
szociológiai, illetve civilizációs és 
egyéb problémák, amelyek mind-
egyike más-más gyógyírt kíván, így 
szinte lehetetlenné válik, hogy egy 
csomagban kezeljük közoktatásunk 
válsághelyzetét. A megfogalmazott 
kérdések pedig csak részben fedik le 
ezt az összetett problémát, ezért csu-
pán parciális választ kínálnak, csak 
részmegoldásokat nyújtanak, azt pe-
dig nehezen tudom elhinni, hogy a 
„Mit tanítsunk?” lenne ma a felvidé-
ki magyar nyelvű oktatás első számú 
kérdése, főképp ha ezt az iskola csak 
minimális mértékben tudja befolyá-
solni.

Helyénvalónak gondolom, hogy 
a szerző az Elmozdulási lehetőségek 
című fejezetben az egyik legnagyobb 
problémaként a csökkenő tanulói lét-
számot jelöli meg, ugyanakkor felet-
tébb elgondolkodtató, hogy az isko-
lák SWOT-elemzésében ez a kérdés 
egyáltalán nem jelenik meg, mintha a 
„kisiskolákban” a tornaterem hiányát 
esetenként jobban érzékelnék, mint 
az üresen kongó tantermek látványát, 
illetve annak távolba mutató követ-
kezményeit.

Érdekes kérdés, hogy milyen érvek 
szólnak a magyar, netán a szlovák 
iskola mellett, amire Lampl Zsuzsan-
na kutatásában kapunk sokatmondó 
válaszokat. Persze nem lehet nem 
észrevenni, hogy egyes argumentu-

mok inkább a másik nyelven műkö-
dő intézmény ellen szólnak, vagyis a 
szülők döntését ezekben az esetekben 
jobbára a tiltakozás motiválja. Albert 
Sándor helyesen vonja le azt a követ-
keztetést, hogy a felsorolt érvekből 
kiindulva lenne érdemes megtalál-
ni az ellenszert, hogy ne csökkenjen 
tovább a magyar osztályok létszáma. 
Ám mivel a „mit tanítsunk?” kér-
dése a központi szabályozás meg-
kötései miatt nem igazán vitatéma, 
így inkább a „hogyan”-ra érdemes 
összpontosítani, amennyiben javíta-
ni szeretnénk az iskoláinkban folyó 
munka színvonalán.

Némileg sajnálatosnak tartom, 
hogy a szerző a téma ürügyén áttér 
az oktatáselmélet terepére, és didak-
tikai kérdéseket kezd boncolgatni, 
amelynek ugyan köztudottan avatott 
szakértője, de ezek a teoretikus felve-
tések ebben a könyvben kicsit idegen 
elemként hatnak.

Nem mellékes persze, hogy meg-
maradásunk kapcsán arról is értekez-
zünk, milyen a jó iskola, illetve mi-
lyen a jó pedagógus, és a közoktatás 
reformja szempontjából mennyire 
lényeges a pedagógusképzés megújí-
tása, amibe még az is bőven belefér, 
hogy a szerző kritikával illesse a Selye 
János Egyetem jelenlegi állapotait és 
vezetését, valamint a szlovákiai vi-
szonyokat. Szlovákiában egyébként 
is egyetemes probléma az „általános 
követelmények”, illetve a kulcskom-
petenciák homályos meghatározása, 
a tartalmak túlméretezése, az IQ és 
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tározott, új iskolarendszerhez vezető, 
jól átgondolt reformlépésekre.”

A második kötet ajánlásában − há-
rom esztendő elteltével, 1999 szept-
emberében − Szigeti László akkori 
államtitkár jelenti ki: „Nagy szükség 
van a szlovákiai iskolarendszer meg-
reformálására, hiszen idestova tíz 
éve, hogy a bársonyos forradalom 
változásokat ígérő szele megcsapta 
arcunkat. Sajnos az eltelt tíz év nem 
hozta meg azokat a rendszerbeli vál-
tozásokat, amelyeket a társadalom 
nagy része elvárt volna. (...) Bízom 
benne, hogy ez a könyv is a reformok 
elindítójává válhat, s forrásanyagként 
szolgálhat minden szakembernek, 
aki híve iskolarendszerünk megvál-
toztatásának.”

A harmadik kötet épp egy évtizede, 
2003 novemberében látott napvilá-
got, és jómagam írtam hozzá előszót 
a következő gondolatokkal: „Több 
mint tíz esztendeje hangoztatjuk 
minden lehetséges fórumon, hogy 
lényeges változások, radikális gyógy-
mód nélkül a szlovákiai közoktatás 
helyzete cseppet sem javulhat. Nem 
emelkedhet az oktató-nevelő munka 
színvonala, nem javulhatnak az in-
tézmények körülményei, nem várha-
tó fordulat a pedagógusok társadalmi 
és anyagi megítélése terén, amennyi-
ben a rendszer elemeit nem cseréljük 
korszerű és eurokompatibilis alko-
tórészekre, amennyiben az idestova 
húszéves közoktatási törvényt nem 
váltja fel egy újszerű, haladó elképze-
lésekre épülő jogszabály.

A szlovákiai iskolarendszer valódi 
reformokra vár, s remélhetőleg mára 
már túljutottunk a kinyilatkoztatások 
szintjén. Konkrét lépések kellenek, 
hatékony koncepciók és tenni kész 
közösség.”

Eléggé elítélhető módon a továb-
biakban is önmagam korábbi gon-
dolatait szeretném picit hosszabban 
felidézni a tisztelt hallgatóságnak, 
mégpedig a Szlovákiai Magyar Szü-
lők Szövetsége és a Szövetség a Közös 
Célokért társulás 2003. február 8-án 
tartott közös rendezvényén elmon-
dott előadásomból:

„...ma még inkább igazzá vált, 
hogy gyors cselekvésre van szük-
ség. Egyrészt annak kapcsán, hogy 
a közoktatás biztosítása terén átme-
neti időszakot élünk, másrészt azért, 
mert a tettek elodázása végzetes 
állapotba sodorhatja honi magyar 
nyelvű közoktatásunkat, a jobb jövő 
letéteményesét. Az iskolafenntartó-

az EQ közti aránytalanság feloldat-
lansága, és még sokáig sorolhatnánk 
a gondokat.

A tanítási és tanulási stílusokról, va-
lamint az értékelés objektivizálásáról 
szóló viszonylag terjedelmes fejeze-
tekről nem kívánok bővebben szót 
ejteni, viszont az iskola saját arcula-
tának kialakítását taglaló rész min-
den intézményvezető és -fenntartó 
számára tartalmaz érdekes és értékes 
gondolatokat, hiszen korántsem lé-
nyegtelen, sikerül-e vonzóbbá tenni 
iskoláink kínálatát, s meg tudják-e 
ezáltal szólítani a tanulókat és szü-
leiket. Manapság ugyanis − még 
ha sokakban ez visszatetszést kelt 
is − az oktatást is el kell tudni adni, 
mint bármilyen más terméket. Itt pe-
dig a tartalom mellett a csomagolás 
ugyancsak fontos szerepet kap. Ez 
lenne talán a könyv egyik súlypontja, 
az egyik legfontosabb mondanivaló-
ja, hiszen az iskolaválasztás határozza 
meg az intézmény sorsát.

Hasonlóan lényegbevágó kérdés, 
hogy a minőség vagy a színvonal le-
gyen-e elsődleges egy iskola életében, 
hogy az iskolapolgárok elégedettsé-
ge, netán az eredmények határoz-
zák-e meg, mitől jó egy intézmény. 
Joggal tehetjük fel a kérdést: Mire 
van szüksége napjaink magyar isko-
láinak? Hasonlóan dilemma, hogy az 
autonóm érvényesülés vagy az isko-
laközpontokba tömörülés jár-e eset-

leg több előnnyel. Bár az is tény, hogy 
a szlovákiai iskolarendszer jelen pil-
lanatban nem nyújt igazán megfelelő 
keretet ezek kialakítására, de ha az 
alapiskolákban (és a „fogyasztók” fe-
jében) nem sikerül gyökeres változá-
sokat eszközölni, lassan sajnos már 
nem is lesz kinek és miért létrehozni 
őket.

Albert Sándor könyve a különfé-
le témák beiktatása miatt − érzésem 
szerint − kevésbé lett egységes és 
következetes, mint a Katedra Napo-
kon megtartott előadása, helyenként 
pedig evidenciákat közöl. Igénye-
sebb szerkesztés esetén az is aligha 
fordulhatott volna elő, hogy ugyan-
azon gondolat háromszor is bekerült 
a kötetbe. A felvetett kérdések közül 
több is univerzális probléma, amit az 
is igazol, hogy a válaszokat a szerző 
szlovák szakemberek kutatási ered-
ményeivel támasztja alá, vagyis nem 
csupán a magyar iskolák sajátosságai 
ezek, így nem visznek sokkal köze-
lebb a megoldáshoz.

Hogy azonban mégse legyünk 
igazságtalanok: az elsődleges célja 
bevallottan a szakmai vita elindítása 
volt, ezt a pozitív elhatározást tartot-
ta szem előtt, amit viszonylag ma-
radéktalanul sikerült is teljesítenie. 
A párbeszéd, ahogy az itt is látható, 
zajlik, ezért aztán mostantól már 
nem is igazán az a szándék, hogy ezt 
a karcsú kötetet vagy annak szerző-
jét értékeljük. Ezek után már a könyv 
kapcsán, de nem a könyvről lenne il-
domos diskurzust folytatni.

A probléma ezzel csupán az, hogy 
hasonló vagy gyakran teljesen azonos 
témákról gyakorlatilag két évtizede 
tanácskozunk, és szinte nincs semmi 
új a nap alatt, sőt, néha egyre kilátás-
talanabbnak tűnik a helyzetünk.

A jobb időket is megélt, jelenleg 
alvó sejtként jellemezhető Katedra 
Társaság 1996 óta három kötetben 
próbálta összefoglalni azokat a re-
formelképzeléseket, amely érintették 
az oktatásügy minden területét.

Az első rész előszavában a nem-
rég elhunyt Milan Zemko fejtette ki, 
hogy: „Iskolarendszerünk − a társa-
dalomhoz hasonlóan − az átalakulás 
nyolcadik évében van, s ma elsősor-
ban az a fontos, hogy ez a transzfor-
máció ne rekedjen meg, hanem ha-
ladjon tovább és a várt eredményeket 
hozza. Ehhez pedig szükség van mind 
az érdekeltek (szülők, pedagógusok, 
államigazgatás) akaratára és kitartá-
sára, mind az egyértelműen megha-
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váltás ugyanis jelentős mértékben 
befolyásolhatja a magyar tanítási 
nyelvű intézmények sorsát, fejlődé-
sük irányát, ezért minden szinten és 
minden településen különös figyel-
met kell szentelnünk az igények és az 
elvárások megfelelő módon történő 
megjelentetésének, amely egyszerre 
tartja szem előtt az intézményi sike-
rességet, illetve a fenntartói kudarc-
elhárítást és a költséghatékonyságot. 
Számos európai ország tapasztalatai 
azt igazolják, hogy tudatos irányvé-
tellel megelőzhető sok-sok nehézség 
és bonyodalom.

Mindenekelőtt azt a gondolatot 
kell kihangsúlyoznunk, hogy a kü-
lönböző hatáskör-átadások ellenére 
továbbra is az állam felelőssége, hogy 
minden polgára érvényesíthesse al-
kotmányos jogát, és igényeinek meg-
felelő iskolát látogathasson. Az állam 
ugyanis nem a felelősségét, hanem a 
feladat-ellátási kötelezettségét osztot-
ta meg az önkormányzatokkal.

Számos európai iskolarendszer 
tudatos politikai stratégiaként több 
autonómiát, ugyanakkor egy sereg 
feladatot ruházott az oktatási intéz-
ményekre. Szinte mindenütt belátták, 
hogy az állam egyre kevésbé lesz al-
kalmas a lakossági igények és elvá-
rások teljesítésére, ugyanakkor helyi 
szinten kedvezőbb és ésszerűbb meg-
oldások születhetnek. Ehhez persze 
megfelelő anyagi fedezet is szükséges. 
Egyébiránt a kereslet megszövegezé-
se és az intézmények feladatainak 
végrehajtása mindenkor azon múlik, 
mennyire fejlett az adott település 
vagy régió gazdasága, milyenek a kul-
turális és oktatási hagyományai. 

Számos nemzetközi tanulmány és 
dolgozat igazolja, hogy egy jól műkö-
dő rendszerben az oktatásra fordított 
pénzösszegek mintegy 60-70%-a sa-
ját forrásból származik, s csak a fenn-
maradó 30-40% az állami támogatás. 
Szlovákiában ezen a téren azonban 
manapság jelentősen érződik, hogy 
még várat magára az adóreform és a 
fiskális decentralizáció, amely nélkül 
az önkormányzatok nehezen tudják 
elképzelni megnövekedett kiadásaik 
fedezését.

Az oktatást ezért minden esetben 
tágabb társadalmi környezetbe kell 
helyezni. A pedagógiai tevékenység 
tervezése nem lehet kizárólag ágaza-
ti jellegű, hanem be kell ágyazódnia 
a területfejlesztési tervekbe. A  ter-
veknek szakmai koncepcióként kell 
megjelenniük, amely az érdekeltek 

— köztük természetesen a szülők — 
összefogásának eredménye. A  ter-
vezési folyamatot nem igazán lehet 
— sőt nem is igen lenne ildomos 
— „államtalanítani”, viszont minden 
egyes szintnek meg kell határozni 
a mozgásterét és a játékszabályait. Ez 
vonatkozik a helyi és a területi ter-
vezésre is, amely az önkormányzatok 
szervezett együttműködését feltéte-
lezi. 

Mára a pedagógiai tevékenység 
már nem szabadulhat a piacgazdaság 
jelzőitől. Eközben nem szabad meg-
feledkeznünk persze arról sem, hogy 
az oktatás hosszú távon megtérülő 
befektetés. A piackutatás — az okta-
tás terén is — elsősorban a fogyasz-
tók (szülők és diákok) megfigyelését, 
illetve megkérdezését jelentené, vagy 
mások adatainak célirányos felhasz-
nálását. Vannak természetesen lénye-
ges eltérések is az oktatási rendszer 
pillanatnyi elemei és a piac működése 
közt, hiszen például egy üzleti vállal-
kozásnak azért vannak kiadásai, hogy 
minél nagyobb bevételei lehessenek, 
míg a költségvetésből gazdálkodó 
önkormányzatoknak (és az iskolák-
nak is) azért vannak bevételeik, hogy 
fedezni tudják kiadásaikat… 

A pedagógusok és az igazgatók 
gyakran csak a tartalom felől köze-
lítik meg egy intézmény működését, 
van azonban ennek egy másik lénye-
ges szelete is, mely megkerülhetetlen 
a tervezés szempontjából, ez pedig a 
finanszírozás, s ma ezen áll vagy bu-
kik minden. 

A ma még csupán csekély tapasz-
talatokkal rendelkező új fenntartók 
nagy része mindössze annyit érzékel 
a megváltozott helyzetből, hogy ta-
valy is kevés volt a pénz, idén pedig 
még nehezebb lesz összekaparni a 
szükséges anyagi eszközöket. Ten-
ni kell hát valamit, ami rövidebb és 
hosszabb távon is megoldást jelent, 
bár a pénzhiány sohasem csökkenti a 
szakmai felelősséget.

Előbb-utóbb minden intézmény-
fenntartó azon lesz, hogy a lehető 
legcélszerűbben, a „fogyasztókhoz” 
legközelebb, és minél olcsóbban biz-
tosítsa a megfelelő minőséget. Arra 
is fel kell azonban készülnünk, és ez 
sajnos egyre közelebb lappang, hogy 
számos község nem lesz képes ön-
állóan fenntartani az oktatási intéz-
ményeit, s keresniük kell a kistérségi 
együttműködés lehetőségeit. A  kér-
dés ugyanis úgy vetődik fel, hogy 

vagy megszüntetik az addigi közok-
tatási szolgáltatást, vagy más telepü-
léssel közösen látják majd el felada-
tukat. (Erre számos példát találunk 
Európa fejlettebb régióiban is, pl. 
a  közoktatás hatékony rendszerének 
kialakítása céljából Dániában is szük-
ség volt a községek egyesülésére.) Ha 
persze érzelmi szempontból közelít-
jük meg a kérdést, kétségkívül jóko-
ra érvágást jelenthet egy kistelepülés 
kisiskolájának megszűnése, mert ez a 
pedagógus és az egyéb értelmiségiek 
távozásával, a község szellemi leépü-
lésével is járhat. A zavartalan műkö-
déshez azonban megfelelő oktatási 
infrastruktúrára, számítógépekre, 
műszaki eszközökre, irányítási szak-
értelemre lenne szükség, s ezek hiá-
nya is — elsősorban a munkaerőpiac 
szempontjából — a lemaradást, a pe-
remhelyzet kialakulását indukálja. 

Mindenesetre elgondolkodtató, s 
egyben fontos törvénykezési válto-
zások szükségét mutató tény, hogy 
— némely fenntartói kérdés vonatko-
zásában — az önkormányzati autonó-
mia ellenére az állam és a települések 
kapcsolatában még mindig az előbbi 
a domináns. Még mindig központilag 
diktálja, milyen módon kell ellátni a 
közoktatási feladatokat, hány gyerek-
kel működhet óvoda és iskola, mit 
hajlandó finanszírozni stb. A jelenle-
ginél értelmesebb alkut kellene kötni 
az irányítási szintek között. A köz-
oktatás ugyanis szolgáltatás, amely-
nek folyamán fontos szerepet vállal 
ugyan a központi irányító szerv, ám 
a fogyasztó joga és szabad választási 
lehetősége szenved csorbát. A fenn-
tartó ugyanis az eredményesség érde-
kében a központi normák ellenére is 
felvállalhatná a többletfinanszírozást, 
maga dönthetne az alapvető para-
méterekről, feltéve, hogy szükséges 
pénzügyi forrásokhoz jut. 

Számos területen kellene hát gyors, 
látványos eredményt elérnünk, tör-
vényalkotásban és –végrehajtásban 
egyaránt. És ha mindemellett oda 
tudunk figyelni olyan „részletkérdé-
sekre” is, mint az intézmények számí-
tógép-ellátottságának javítása, az ide-
gennyelv-oktatás kiszélesítése, minél 
több iskola bekapcsolása az Európai 
Bizottság oktatási programjaiba, az 
óvodák és iskolák regionális kapcso-
latainak építése, európaivá válásunk 
a nemzeti jelleg megerősítésével, és 
még sorolhatnánk, akkor nem csu-
pán a túlélésre, hanem a továbblépés-
re is megnöveljük esélyeinket.”
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Ha elnézik nekem ezt a szemtelen-
séget, ugyancsak saját gondolataimat 
sorolnám fel 2005-ből, amikor a mi-
nisztérium nemzetiségi főosztályának 
élén kollégáimmal együtt a kisebbségi 
oktatás koncepcióját próbáltuk elfo-
gadtatni a szlovák hivatalnoki több-
séggel. Mik is voltak az akkori célok a 
nemzetiségi oktatásban?

A szlovákiai nemzetiségi okta-
tás fejlődése érdekében, valamint a 
Millenium-tervezetben foglaltakkal 
összhangban többek között a követ-
kező lépések megtétele tűnt feltétle-
nül szükségesnek:
•	 A nemzetiségi oktatás iránti érdek-
lődés alapos feltérképezése
•	 A szabad iskolaválasztás jogának 
további gyakorlati érvényesítése
•	 A középiskolai tanulmányok széle-
sebb körének biztosítása a kisebbsé-
gek nyelvén
•	 A nemzetiségi szakközépiskolák 
hálózatának jelentős bővítése
•	 Az államnyelv kommunikatív sze-
repének kidomborítása a nemzetiségi 
oktatásban
•	 A világnyelvek oktatása terén ta-
pasztalható hátrányok megszüntetése
•	 A különleges törődést igénylő ta-
nulók oktatásának nemzetiségi nyel-
ven folyó, speciális programokkal 
történő biztosítása
•	 A kisebbséget alkotó közösségek 
képzettségi szintjének további emelése
•	 Az érettségizettek és az egyetemi 
hallgatók számának növelése
•	 Közoktatási szaktanácsadó és tá-
mogató szervezetek képesített dolgo-
zóinak felkészítése
•	 Párhuzamos állami háttérintéz-
mény-rendszer kialakítása a nemze-
tiségi iskolák számára, esetleg a non-
profit oktatási szervezetek állami 
feladatokkal történő megbízása
•	 A nemzetiségek sajátosságainak 
kidomborítása az oktatásban a tan-
anyagok transzformálásával egyide-
jűleg

Az akkori (2005-ös) körülmények 
között nem volt megoldható a fenti 
célok teljes körű teljesítése és a re-
formlépések megtétele, ezért a tör-
vényes keretek, valamint az egyéb 
körülmények megváltoztatására lett 
volna szükség, mégpedig olyan mó-
don, hogy az államalkotó nemzet 
számára is elfogadható kiindulási 
pontot jelentsen, vagyis ne sérüljön 
és lényegét tekintve ne módosuljon a 

szlovák nyelven oktató iskolák rend-
szere.
 A tervezet szerint így az oktatási 
minisztérium hatáskörét meghala-
dó döntések meghozatalára lett vol-
na szükség, s ezek közé tartoztak az 
alábbiak is:
•	 Elfogadni a kisebbségek jogállásá-
ról szóló törvénytervezetet, s ebben 
lehetővé tenni, hogy kisebbségi ön-
kormányzatok alakulhassanak isko-
lafenntartói jogkörrel
•	 Létrehozni a kisebbségek független 
szakmai döntéshozó szervét, amely 
az intézményi és az informális okta-
tás terén lenne illetékes szabályokat 
alkotni
•	 Új közoktatási törvényt elfogadni, 
amely egyértelműen kijelöli a nemze-
tiségi oktatás helyét, s kötelességként 
állapítja meg a kisebbségi sajátossá-
gok elfogadását és gyakorlati megva-
lósítását
•	 Az egyes iskolatípusokat a Kisebb-
ségi vagy regionális nyelvek chartá-
jának értelmében három csoportra 
osztani, ám az egyes csoportok között 
lehetővé tenni az átjárhatóságot a ki-
sebbség képviselőinek igényei alapján
•	 Összhangba hozni a pedagógiai 
dokumentumok megalkotását a nyel-
vi, történelmi és kulturális sajátossá-
gok beépítése kapcsán
•	 A tankönyvek és tansegédeszkö-
zök kiadása terén figyelembe venni 
a kisebb példányszámú kiadványok 
megjelentetésének magasabb költsé-
geit, s az így adódó igényeket külön 
költségvetés keretében szabályozni
•	 Az Országos Pedagógiai Intézet 
keretén belül létrehozni egy önálló 
kutatóegységet a nemzetiségi okta-
tási dokumentumok és tankönyvek 
elfogadására
•	 Létrehozni egy önálló nemzetiségi 
módszertani központot a szakmai, 
módszertani és egyéb feladatok ellá-
tására
•	 Támogatni önálló projektumok 
finanszírozását a kisebbségi oktatás 
kutatásának és dokumentálásának 
biztosítására
•	 A nemzetiségi szakmai szerveze-
tek számára megteremteni annak le-
hetőségét, hogy részt vehessenek az 
oktatás és nevelés tartalmi részének 
megalkotásában
•	 Támogatni a nemzetiségi oktatás 
résztvevőinek egyenjogúságát az is-
kolán kívüli tevékenység, elsősorban 
a tanulmányi versenyek és a tantárgyi 
olimpiák terén

Önök is láthatják: időközben meg-
született ugyan egy új közoktatási 
törvény, megváltozott az iskolák fi-
nanszírozásának módja, de valójában 
évtizedek óta egy helyben topogunk, 
sőt, sok esetben még visszalépést is 
tapasztalunk. Mik is hát a közoktatás 
valódi dilemmái 2013-ban? Miért is 
kell a feladatot átruházó állammal vi-
askodni egy-egy iskola megmaradása 
érdekében, mikor sok esetben az egy 
közösség egyetlen művelődési intéz-
ménye? Túl sok a kérdés.

Érzésem szerint ezért külön kell 
választani a problémákat a jellegük 
szerint. Meg kell vizsgálni az általá-
nos, minden iskolára jellemző dolgo-
kat, ugyanakkor külön figyelmet kell 
szentelni a nemzetiségi sajátosságok-
nak, amelyeknél ugyancsak különb-
séget kell tenni azon problémák közt, 
melyek megoldásához törvényhozói 
akarat szükséges, illetve melyek meg-
oldásának kulcsa közösségünk kezé-
ben van.

Együtt kell szemrevételeznünk 
a  problémákat és a  perspektívákat, 
hogy a nehéz átalakulást ne tarkít-
sa elhibázott döntések egész sora. 
A nemzetközi tapasztalatok azt 
igazolják, hogy a jó oktatáspolitika 
jobb iskolákat eredményez. Most, 
amikor intézményeink puszta léte 
a  tét, felettébb fontos, hogy ne csu-
pán a költséghatékonyság legyen az 
egyetlen szempont tevékenységük 
megítélésében. Nem szabad meg-
engednünk, hogy bárki is pazarló 
iskolákról beszéljen. Itt az idő, hogy 
végre előre meneküljünk. Hiszen 
kisiskolákról, de nagy kérdésekről 
van szó...
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Tisztelt Kollégák, Kedves Barátaim!

Kétségtelen, hogy az emberek életé-
ben jelentős szerepe lehet azoknak a 
munkatársaknak, kollégáknak, bará-
toknak, akikkel a munka, a feladatok, 
az elhivatottság, a társadalmi élet fon-
tos kérdéseiről lényegében azonos a 
véleményük. Szerencsémre nekem is 
megadatott, hogy a felvidéki magyar 
oktatásügyben töltött közel fél évszá-
zad során aránylag sok ilyen baráttal, 
kollégával dolgozhattam együtt. Ilyen 
barátomként tisztelhetem Albert Sán-
dort, a hajdani európai hírű kassai 
ipariskola volt tanárát és igazgató-
ját, majd a Kassai Műszaki Egyetem 
tanszékvezető tanárát, illetve a Selye 
János Egyetem alapító rektorát, a mi 
oktatásügyünk elismert szakemberét. 
Emlékezetemben elevenen élnek vé-
leményegyeztető beszélgetéseink még 
abból az időből is, amikor az „ipari” 
igazgatójaként Szlovákiában elsőként 
kereste a középfokú szakképzés új 
koncepciója megvalósításának gya-
korlati lehetőségét, illetve – a napja-
inkban már csak szépemlékű – Ka-
tedra Társaságunk ülésein folytatott 
szakmai vitáink magyar iskoláink 
helyzetéről és a fennmaradásukat elő-
segítő lehetőségekről.

Ezért is tartottam rendkívül meg-
tisztelő, ugyanakkor nehéz feladatnak 
is a Katedra Alapítvány igazgatójának 
a felkérését, hogy az idei Katedra Na-
pokon saját véleményem, szempont-
jaim, értékrendem alapján készítsek 
korreferátumot Albert Sándor 2013-

ban könyvalakban megjelent ter-
jedelmes tanulmányához, melynek 
már a címe is figyelemfelkeltő, és a 
szerző figyelmeztető, ám ugyanakkor 
félő optimizmusát is sejteti. TALÁN 
MÉG NEM KÉSŐ – konstatál és fi-
gyelmeztet a szerző a könyv címében, 
az alcímben pedig viszonylag ponto-
san jelzi a könyv szerkezeti, tartalmi 
fejezeteit, mégpedig: - helyzetkép, - 
kihívások, - elmozdulási lehetőségek. 
Tehát a klasszikus hármas tagolás 
szerint a Mit? Miért? Hogyan? kér-
désekre keresi és adja meg az általa 
helyesnek ítélt válaszokat. Magyar is-
koláink pillanatnyi helyzetének fény-
képszerű bemutatása után a közel 
kétezer megkérdezett pedagógus vé-
leménye alapján azon követelménye-
ket elemzi, amelyeknek meg kellene 
felelni iskoláinknak, majd a hazai és a 
külföldi tapasztalatok bemutatásával 
jelzi az elmozdulás mintegy javasolt 
irányát. 

E felvezetés után mentalitásomhoz 
hűen nem hallgathatom el azt a véle-
ményemet, mely szerint igencsak sa-
játosra sikeredett a könyv borítólapja. 
A tervező ugyanis a sajtóban eddig 
megjelenő cikkek címeiből montíro-
zott rá néhányat a borítólapra, és kö-
zülük az egyik kiemelkedik, szinte do-
minál a többi között. Ez a cím bizony 
így hangzik: Irány a hülyülés….  Me-
rem remélni, hogy ez csak a véletlen 
műve, esetleg a borítólap tervezőjének 
sajátosan szkeptikus humorát jelzi…, 
hiszen  ez a könyv valóban úttörő mó-
don közelít iskoláink tényleges prob-

lémáinak a megoldásához. Érték ez 
a könyv, áttanulmányozását minden 
érintettnek ajánlom. Virágnyelven azt 
is mondhatnám, hogy a számomra 
legszebb, legízletesebb gyümölcs és a 
legillatosabb virág szintézise. Olvasá-
sakor mintha egy valóban gyönyörű, 
ízletes barackot tartottam volna a ke-
zemben, és lapjait simogatva-lapozva 
fokozatosan feltárultak volna a titkai. 
A változást, a szebb tavasz lehetőségé-
nek gyöngyvirágillatát sejtetik a job-
bítást segítő gondolatok, tanácsok. De 
félve mondtam mindezt, hiszen a vi-
rágnyelv, annak sejtelmes értelmezé-
se elterelhetné figyelmünket az adott 
problémák lényegéről. Mert azokból 
– ahogyan a szerző is rámutat – pil-
lanatnyilag nagyon sok van. Nemcsak 
az iskolában végzett munka tartalma, 
módja és minősége jelent problémát, 
hanem már iskolahálózatunk struk-
túrája is.

Albert Sándornak jó érzéke van 
ahhoz, hogy ne szájbarágó módon 
közöljön ismereteket, hanem gon-
dolkodásra, saját állásfoglalásának 
kialakítására késztesse az olvasót. 
Kiváló bizonyíték erre a mindössze 
tíz oldalba tömörített első fejezet, 
a Helyzetkép. A szerző ebben a  fe-
jezetben lényegében csak adatokat 
közöl, alapadatokat és összehasonlító 
adatokat, amelyeket érdemes nagyon 
figyelmesen áttanulmányozni, és 
nemzetiségi oktatásügyünk egészére 
vonatkoztatni a levonható tanulságo-
kat. Az összefüggések megértése után 
döbbenünk rá arra, milyen komoly 

Elhangzott korreferátumként a Katedra Napokon

Szemléletváltás nélkül 
nem biztató iskoláink jövője

Fibi Sándor
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veszély fenyegeti alapiskoláinkat, de 
gimnáziumainkat és szakközépis-
koláinkat is, hiszen a legtöbbjük  a 
viszonylag alacsony vagy a nagyon 
alacsony tanulói létszám  miatt a kis 
iskolák – így, különírva, tehát nem a 
nagy iskolák kategóriájába tartozik, 
amelyeknek a finanszírozása, fenn-
tartása, egyértelműen nagyon ko-
moly gondot jelent, emellett sokkal 
súlyosabb probléma az, hogy az ala-
csony tanulói létszám miatt szinte le-
hetetlen igazán gazdag, színes, vonzó 
pedagógiai programokat bevezetni és 
sikeresen megvalósítani.

Érdemes talán elgondolkodnunk 
azon, hogy sajátos történelmünk 
során milyen okok vezethettek el 
a mostani helyzet kialakulásához. 
Mindannyian tudjuk, hogy a máso-
dik világháború után milyen tragikus 
helyzetbe került a Szlovákia területén 
élő magyarság. Gondoljunk arra, hogy 
a kollektív bűnösség vádja miatt min-
den magyart megfosztottak állampol-
gári jogaitól, könyörtelenül megszün-
tették az állami és közalkalmazotti 
státuszban dolgozó magyarok mun-
kaviszonyát, megszüntették a magyar 
anyanyelvű oktatást a képzés minden 
szintjén, tízezreket hurcoltak el szinte 
rabszolgamunkára a cseh országré-
szekbe, és több mint százezer magyart 
telepítettek át a Duna túlsó oldalára. 
A nemzetállam kiépítésének álságos 
ideológiája százezrek életét tette siral-
massá. A politikai hatalom számára 
természetes volt a történelemhamisí-
tás, vagyis annak az eszement gondo-
latnak az államszintre emelése, hogy 
az ország területén maradt magyarok 
lényegében elmagyarosított szlová-
kok, akiknek az állam lehetőséget ad 
eredeti, tehát az anyanemzet ölelő 
karjai közé való visszatérésre. Igen, 
a reszlovakizációra… Csodálkozha-
tunk-e azon, hogy abban a politikai 
légkörben közel négyszázezer megfé-
lemlített magyar reszlovakizált? Alig-
ha, hiszen életüket, puszta létüket, 
gyermekeik szülőföldön maradásá-
nak a lehetőségét próbálták menteni. 
Élni akartak, és nem földönfutókká 
válni… Ám mekkora lehetett a poli-
tikai hatalom meglepetése és csalódá-
sa, amikor a külföld, a nagyhatalmak 
nyomásának kényszere alatt, újra le-
hetővé tette a megfélemlített magya-
rok számára az anyanyelvi oktatást, 
amely iránt robbanásszerűen hatal-
mas volt az érdeklődés. A hatvanas 
évek végén, a hetvenes évek elején a 
magyar alapiskolákban tanuló diá-

kok száma a mostani évek átlagához 
képest csillagászati magasságokba 
emelkedett, hiszen jóval meghaladta 
a hatvanezret… Összehasonlításként 
itt jegyzem meg, hogy a 2012-2013-as 
tanévben a szlovákiai magyar alap-
iskolák tanulóinak összlétszáma alig 
haladja meg a harmincezret, és ebben 
benne foglaltatnak a nulladik évfo-
lyam tanulói is….

A virágzás időszakában rendkívül 
alattomosan lépett a nemzetállam 
ideálját hajszoló politika. Olyan szlo-
gent tett követendő példává, amely a 
szülőket célozta meg, akik gyermeke-
ik sikeres jövőjét a legfontosabbnak 
tartják. A szlogen minden realitást 
nélkülöző, hazug volt, de mégis elég-
gé hatásos, hiszen sikerre vitelét a 
helyi, a regionális politikai csinovnyi-
kok és a munkahelyi piti vezetők hada 
szinte mindent túllihegve segítette. 
Ugye ismerős a máig ható szöveg: Ha 
azt akarod, hogy gyermeked sikeres 
legyen az életben, járasd szlovák is-
kolába...  Sajnos, nagyon sok magyar 
szülő tudatában mindmáig él, és a fi-
atalabbakéban újra ott motoszkál ez 
a hamis állítás, melynek hatását csak 
erősíti a nyelvhasználatot szabályozó 
jogi norma hiányossága és a többségi 
nemzet sok tagja részéről éreztetett 
intolerancia.

Ezzel azonban távolról sem ért 
véget a magyar iskolák elleni kör-
mönfont, látszatra a mi érdekeinket 
védelmező hazugság leplébe burkolt 
támadások sora. Forgassuk csak visz-
sza az idő kerekét… A hetvenes évek 
közepétől úgymond racionalizálá-
si szándékkal megvalósul az adott 
településen lévő magyar és szlovák 
óvodák, alapiskolák, gimnáziumok 
némelyikének közös igazgatás alá 
vonása, amelyekben általában nem 
magyar nemzetiségű a döntési jog-
körrel felruházott igazgató. Szinte 
ugyanekkor az oktatás színvonalának 
az emelése a kimondott célja a kis-
iskolák körzetesítésének, a hírhedt 
integrációnak, amely megközelítőleg 
150 magyar kisiskolát temetett el… 
Nagyon előre tervezett módon már 
ettől az időtől fokozatosan redukálják 
a magyar pedagógusképzés irányszá-
mait, aminek a következtében a het-
venes évek végére Nyitrán szinte csak 
1-4-es pedagógusokat képeznek ma-
gyar nyelven. Ilyen előkészítés után a 
hetedik évtized végén minisztériumi 
javaslattá érik a régóta dédelgetett 
álom a kétnyelvű oktatás bevezetésé-
ről, majd 1983-ban, sőt még a rend-

szerváltást követő években is tör-
vénymódosítással akarják elérni az 
akkor már alternatív oktatásnak be-
cézett kétnyelvű oktatást. Fontosnak 
tartom kiemelni, hogy ezek a kísér-
letek a felvidéki magyarság kemény 
ellenállásába ütköztek. A kompro-
misszumok nélküli összefogás és a 
bátor, határozott kiállás mindhárom 
alkalommal meghátrálásra kénysze-
rítette a politikai hatalmat. Sajnos 
azonban azt mégis sikerült elérnie, 
hogy a szakközépiskolák és a szak-
munkásképzők némelyikében a helyi 
perszonális lehetőségek alapján az 
iskola igazgatója dönthette el, hogy 
bizonyos szaktantárgyakat, esetleg 
egyéb tantárgyakat is milyen nyelven 
tanítsanak az adott iskolában. Ez a 
benevolencia lényegében az érvényes 
törvények ravasz megkerülése volt, 
ám az érintett szülők szinte sehol sem 
emelték fel a hangjukat az ilyen jelle-
gű döntések ellen… Így fordulhatott 
elő, hogy egy-egy iskolában az ere-
detileg magyar tanítási nyelvű osz-
tály szép csendesen átalakult magyar 
nyelvet is oktató, de lényegében szlo-
vák tanítási nyelvű osztállyá. Az érin-
tett szülőkkel mintha sikerült volna 
elhitetni, hogy mindez a diákok ér-
dekében történik, akik ezen koncep-
ció alapján az egész ország területén 
hasznosítható tudásra tesznek szert, 
tehát már a szándék is példaértékű. 
Azonban arról, hogy az ilyen változá-
sok mennyire gyorsítják az egyébként 
is meglévő asszimilációt, senki sem 
akart még hallani sem… 

Közben teltek az évtizedek, és a 
társadalmi változásokat csak felüle-
tesen figyelők 2011-ben a szlovákiai 
népszámlálás eredményeinek össze-
sítésekor kétségbeesetten konstatál-
ták, hogy az utóbbi húsz évben sző-
rén-szálán eltűnt 120 ezer magyar, és 
nemzetiségünk, a magyarok aránya 
az ország összlakosságának hajda-
ni közel 18%-áról 10% alá csökkent. 
Mintha senkit sem érdekelt volna, 
hogy ebben a csökkenési folyamat-
ban esetleg csak a sajtó tudósított ar-
ról, hogy évente 5-6 magyar kisiskola 
zárta be a kapuját, és folyamatosan 
gyarapodott az üres osztálytermek 
száma a hatvanas, hetvenes években 
épült, akkor fényűző, hatalmas isko-
laépületekben, amelyek az átadás idő-
szakában szinte szűknek bizonyultak. 
Hihetetlen, ám mégis valóság, hogy a 
30-40 évvel ezelőtt 450-500 tanulóra 
tervezett iskolák némelyikében ma 
már kevesebb mint 100 diák tanul… 
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Mára az országban 263 magyar taní-
tási nyelvű alapiskolánk maradt, ami 
közel 40%-kal kevesebb a 40 évvel ez-
előtti állapotnál. A 263 iskolából már 
csak 123 a csak alsó tagozatos – több-
ségükben részben osztott kisiskola, és 
140 a teljes szervezettségű, vagyis 1-9. 
évfolyamos alapiskola. Ami viszont 
valóban ijesztő, hogy mindössze 33 
iskolánknak van 200 főt meghaladó 
tanulói létszáma, tehát ha a csökke-
nés tendenciája folytatódik, 233 is-
kolánkat szinte már a közeljövőben 
a megszűnés veszélye fenyegetheti, 
ugyanis a politikai hatalom az ország 
szűkös anyagi helyzetére hivatkozva 
a következő években aligha emeli a 
szükséges szintre az oktatásügy álla-
mi finanszírozását...

Az iskolák számát tekintve viszont 
teljesen sajátos, szinte csak nálunk 
tapasztalható tendencia érvényesült a 
középiskolák kategóriájában. A rend-
szerváltás óta ugyanis szinte osztó-
dással szaporodott gimnáziumaink 
és szakközépiskoláink száma. Amíg 
a ’80-as években 11 önálló magyar 
gimnáziumban folytathatták tanul-
mányaikat az alapiskolák valóban 
tehetséges tanulói, ma már 19 önálló 
és 7 közös igazgatóságúban teheti ezt 
– szinte bármilyen képességű diák… 
Bizonyára sokak számára nem lesz 
szimpatikus az a véleményem, hogy 
a rendszerváltás után szembemen-
tünk a fejlett országokban egyre in-
tenzívebbé váló gyakorlattal, és a 
folyamatosan csökkenő diáklétszám 
ellenére oktatási központok kialakí-
tása helyett új intézmények létreho-
zásával gyarapítottuk gondjainkat. 
Sikerült ugyanis elérnünk, hogy gim-
náziumaink többsége napjainkban a 
kis iskolák közé tartozik, hiszen év-
folyamonként csak egy-egy osztályt 
képes nyitni, és vajmi kevés esélye 
van arra, hogy gazdag, színes oktatási 
programok skálájával tegye vonzóvá 
intézményét. Tudatosítanunk kellene 
végre, hogy ezekre az iskolákra sem 
lehet lelkiismeret-furdalás nélkül 
alkalmazni a köreinkben olyan elő-
szeretettel emlegetett szlogent, mely 
szerint kicsi, de a miénk... Ha ugyan-
is figyelembe vesszük azt a tényt is, 
hogy a 26 magyar osztályokat nyitó 
gimnáziumban összesen 5765 diák 
tanul, ám ebből 3700 abban a kilenc-
ben, amelyekben a tanulók létszáma 
meghaladja a kétszázat – és közülük 
is közel 900 a komáromi Selye János 
Gimnáziumban – akkor valóban 
el kell gondolkoznunk azon, hogy 

hogyan tovább, hiszen 17 gimnázi-
umunk távlati jövője eléggé bizony-
talan. A gondok megalapozottságát 
jelzi az a tény is, hogy már most, 
2013-ban egy-két gimnáziumunk 
fölött megkongatták a vészharangot. 
Talán nem is kellene külön kitérnem 
arra a tényre, hogy a szakiskolák háza 
táján is hasonló problémák súlyosbít-
ják a magyar nyelvű oktatás jövőjét 
féltő szakemberek gondjait, hiszen 23 
olyan szakiskolánk van, amelyekben 
a magyar nyelven tanuló diákok szá-
ma kevesebb mint 200 fő. 

Az iskolahálózatunk struktúrájá-
ban meglévő súlyos gondok ténysze-
rű felsorolása mellett a szerző való-
ban csak utal azokra a kihívásokra, 
problémákra, amelyeket iskoláink-
nak meg kell oldaniuk ahhoz, hogy 
lehetővé váljon végre a pozitív irány-
ba való elmozdulás. A legégetőbb 
problémák jegyzékét a pedagógusok-
kal való szakmai beszélgetések ered-
ményeképpen fogalmazza meg, tehát 
feltételezhető, hogy pedagógusaink 
többsége tudatában van annak, hogy 
iskoláink nem problémamentesek... 
Nézzük talán az általam legégetőbb 
gondokat:
•	 a magyar gyerekek kb. 25%-a nem 
magyar iskolába jár,
•	 a magyar iskolába járó tanulók 
mintegy 50%-a egyszerűen nem sze-
ret iskolába járni, hiszen nem része-
sül sikerélményben,
•	 a gyerekek aránylag nagy száma 
kommunikációs problémával küzd, 
anyanyelvén sem tudja szabatosan, 
magyarosan kifejezni magát, emellett 
súlyos gondot okoz a szövegértés is,

•	 gondot okoz tanulóink számára 
a szlovák nyelv felhasználói szinten 
való elsajátítása,
•	 egyre gyakoribb a tanulók kimon-
dottan szubjektív értékeléséből faka-
dó konfliktus a tanuló-pedagógus és 
a szülő-pedagógus viszonylatában,
•	 aránylag sok iskola gyengeségként 
tünteti fel viszonylag sok pedagógus 
iskolai és társadalmi passzivitását, 
•	 az iskolák egy részének nincs saját 
arculata,
•	 és talán az egyik legsúlyosabb 
probléma, amely szinte elriasztja 
a szülőket: több iskolában nagyon 
rossz az iskolavezetés és a pedagógu-
sok, a pedagógusok és a szülők, sőt a 
pedagógusok és a diákok közti kap-
csolat is.

Meggyőződésem, hogy ezeknek 
a kihívásoknak a nagyon átgondolt 
megoldása révén érhető el, hogy 
alapiskoláink a szülő és a gyermek 
számára egyre vonzóbbá váljanak, 
egyre őszintébb és bizalmasabb le-
gyen a szülő és az iskola kapcsolata, 
egyre jobban érezzék magukat a di-
ákok iskoláinkban. Tény azonban, 
hogy ehhez teljes szemléletváltásra 
van szükség, elsősorban a pedagó-
gusok részéről. Tudatosítani kell vég-
re, hogy az iskola olyan intézmény, 
amely szolgáltatást biztosít a felhasz-
nálók, vagyis a tanulók és a szülők 
számára, tehát az iskola nem a peda-
gógusok privilégiuma. Ez nem meg-
valósíthatatlan álom, és nem frázis, 
hiszen azokban az iskolákban, ahol 
ezt a szemléletváltást már sikerült 
elérni, fokozatosan emelkedik a  ta-
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nulók száma, egyre nagyobb az iskola 
ismertsége és elismertsége. Gondol-
junk csak a komáromi Selye János 
Gimnáziumra, a Hidaskürti Magán-
szakközépiskolára, a Dunaszerdahe-
lyi Magángimnáziumra vagy éppen 
a dunaszerdahelyi Vámbéry Ármin 
Alapiskolára, ahol nem egészen tíz 
év alatt szinte megkétszereződött az 
iskolát látogató tanulók száma – de 
több pozitív példát is említhetnénk... 
Nem frázis az sem, hogy ezek az isko-
lák a szemléletváltás következtében 
gyermekközpontú, humánus intéz-
ményekké váltak, amelyekben már 
érvényesül az a követelmény, hogy 
lehetőleg ne legyen egyetlen olyan 
tanuló sem, aki sikerélmény nélkül 
megy haza az iskolából.

Az iskola színvonalának emelése, 
eredményességének javítása nagy-
mértékben függ attól, hogy milyen az 
ott tanító pedagógusok szakmai fel-
készültségének, elhivatottságának a 
szintje. Az iskola ugyanis egyszerűen 
nem lehet vonzó kiváló pedagógusok 
nélkül. A következetes szemléletvál-
tás általánossá válása révén jogosan 
remélhetjük, hogy változás áll be 
a szülők gondolkodásában, hiszen 
napjainkban – finoman fogalmazva 
is – nagyon elgondolkodtató Lampl 
Zsuzsa 2011-ben végzett kutatásá-
nak az a konklúziója, mely szerint a 
nemzetiségileg vegyes területeken a 
szlovák alapiskolát végzett gyerekek 
szüleinek 77%-a magyar nemzetisé-
gűnek vallja magát…

Többször is kiemeltem, hogy jó is-
kola nem létezik jó pedagógusközös-
ség nélkül. De a szakemberek szerint 
ki a jó pedagógus, milyen a jó igazga-
tó, milyen a jó tantestület? A jó pe-
dagógus tudja azt, hogy tudás nélkül 
nem lehet, szív nélkül nem szabad 
tanítani. Nem lehet hangulatember; 
hanem szakmailag, módszertanilag 
kiválóan felkészült, kreatív tanító, 

aki pozitívan viszonyul a tanulókhoz, 
szereti, megérti őket; van humorérzé-
ke, következetes, igazságos és igényes, 
képes minden helyzetben pozitívan 
motiválni a diákjait; saját személye 
megszerettetése révén az általa taní-
tott tantárgyakat is megszeretteti di-
ákjaival. És ami a legfontosabb: par 
excellence pedagógus, mindig az, az 
osztályban, az iskola folyosóján, az 
iskolán kívül, a közösség mindennap-
jaiban, a társadalmi életben… Ő az, 
aki tiszteli a szülőket, és aki személyi-
ségével, elismert munkájával kivívja a 
szülők tiszteletét. A jó igazgató maga 
is nagyon jó pedagógus, aki képes a 
tantestülettel, a szülőkkel és az isko-
latanáccsal szorosan együttműködve 
kialakítani az iskola saját arculatát, és 
ezáltal  egyre vonzóbbá tenni  az is-
kolát;  aki meggyőz, motivál, de nem 
kényszerít, engedi szabadon dolgozni 
a pedagógusait, de tudja, kit, mikor 
és hogyan kell ellenőriznie, hogyan 
kell irányítania a kollégákat; aki na-
gyon átgondolt módon  menedzseli 
az általa vezetett intézményt, és e cél 
érdekében hatékonyan együttműkö-
dik a médiákkal, az egyre jobb mun-
kafeltételek biztosítása érdekében 
pedig az iskola szülői szövetségével 
és az iskolatanáccsal. Meghatározó 
személyiség, megfelelő vezetői adott-
ságokkal rendelkezik ahhoz, hogy op-
timális munkakörülményeket teremt-
sen, olyan iskolát, amelynek egyedi, 
különlegesen vonzó a szellemisége, 
amely bizalmat sugároz, ahol nem 
idegen a következetes együttműkö-
dés, a megfelelő szintű tolerancia, a 
tudatos rend és a maximális igyekezet 
a színvonal folyamatos emelésére.

Amennyiben ezek a szempontok 
már érvényesülnek egy intézmény-
ben, akkor már csak az a kérdés, mi-
lyen tehát a jó iskola… A szerző által 
felsorolt kritériumok közül az én ér-

tékrendem szerint talán a következők 
a legfontosabbak:
•	 függetlenül mindenféle esetleges 
korlátozásoktól működjön autonóm 
intézményként
•	 legyen stratégiai terve, átgondolt, 
reális jövőképe 
•	 rendelkezzen saját szellemiséggel
•	 legyen saját arculata és lehetőleg 
gazdag, színvonalas, vonzó egyedi 
oktatási programja
•	 jól felkészült igazgató álljon az in-
tézmény élén
•	 kiváló pedagógusok alkossák a 
tantestületet
•	 lehetőleg hibamentesen működjön 
a belső kommunikáció a vezető-pe-
dagógus, pedagógus-pedagógus és 
pedagógus-diák viszonylatokban
•	 tanítsa meg a diákot tanulni
•	 ismételten kiemelve: legyen kiváló 
az együttműködés a szülői szövetség-
gel és az iskolatanáccsal.

Ez az együttműködés akkor tekint-
hető sikeresnek, ha az iskola ismeri a 
szülők elvárásait, és közösen alakítják 
az iskola arculatát. Ebben a helyzet-
ben nem lehet probléma megnyerni 
a szülőket arra, hogy aktívan segítsék 
az iskola különféle rendezvényeit, az 
iskola felszereltségének a javítását, hi-
szen magukénak érzik az iskolát.

Véleményem szerint az iskolata-
nács mindig külön figyelmet igényel, 
annak ellenére is, hogy napjainkban 
nagyon sok iskolában nem egyéb, 
mint gittegylet, amely csak az igaz-
gatóválasztáskor találkozik, mert ak-
kor találkoznia kell. A jó iskolában 
elképzelhetetlen ilyen helyzet, hiszen 
az okos iskolavezetés – ha kell, tak-
tikusan – szinte központi szerepet 
biztosít számára, mégpedig azt a jo-
got és lehetőséget, hogy betöltse ere-
deti funkcióját, vagyis folyamatosan 
gyakorolja a nyilvánosság ellenőrző 
szerepét az iskola működése felett. 
Elképzelhetetlen, hogy az iskolata-
nács külön ülésen ne tárgyalja meg 
és hagyja jóvá az iskola oktatási prog-
ramját, stratégiai tervét és az adott is-
kolai évre összeállított munkatervét. 
Sajnos nagyon sok iskolában – vul-
gárisan szólva – az iskolatanács csak 
púp az igazgató hátán. Így fordulhat 
elő olyan eset, hogy az iskolatanács-
nak fogalma sincs arról, hogy a veze-
tés a  következő tanévben  nem tervez 
magyar tanítási nyelvű osztályt nyitni 
az első évfolyamban az egyik közös 
igazgatású gimnáziumban.
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Kedves Barátaim!
Albert Sándor tanulmányához 

igyekeztem hozzáfűzni saját meglá-
tásaimat, az általam fontosnak tartott 
gondolatokat. Korreferátumom egyik 
gondolata szerint barackíz és gyöngy-
virágillat fúziójához hasonlítottam ezt 
a munkát. Természetesen lehetetlen 
volt minden tavaszt hirdető gyöngyvi-
rágillatú gondolatot idézni, de ez nem 
is lehetett a célom. Viszont valóban 
arra kérek minden kollégát, tanulmá-
nyozza át ezt az értékes publikációt. 
Legyenek az elmozdulással, a tovább-
lépéssel kapcsolatos javaslatok esetleg 
egy külön módszertani tanácskozás 
témapontjai, mert valóban nagy szük-
ségünk volna rá. A szerző saját maga 
is utal arra, hogy vitaanyagnak szán-
ta, és nemcsak neki, hanem minden 
elkötelezett magyar pedagógusnak 
örömére válna, ha a mi magyar pe-
dagógusközösségünkben elindítana 
egyfajta együttgondolkodást iskoláink 
sikeres jövője érdekében. Mert ebben 
az országban sokkal, de sokkal nehe-
zebb a magyar pedagógusok munkája, 
mint szlovák kollégáiké. Ők ugyanis 
arra hivatottak, hogy diákjaikat ne 
csak szárnyalni tanítsák meg, hanem 
nagyon erős gyökereket is fejlesszenek 
diákjaink tudatában. Hiszem és val-
lom, hogy ez a cél csak akkor érhető 
el, ha a pedagógusok meggyőződésből 
igyekeznek kiváló munkát végezni, 
ha nem fogja senki az iskolát pusztán 
munkahelynek tekinteni, ahol elég 
csak valahogy letanítani naponta 5-6 
órát. Mert kimondottan ijesztő, hogy 
diákjaink 50%-a nem szeret iskolába 
járni, hiszen nem érzi pedagógusai 
szeretetét. Úgy hiszem, egyetlen hiva-
tását szerető magyar pedagógus sem 
fogadhatja el azt, hogy akár egyetlen 
magyar család is úgy döntsön, gyer-
mekét azért adja szlovák iskolába, 
mert az jobb, mert ott folyamatosan 
magasabb a színvonal, mint a magyar 
iskolában. Talán nem vagyok minősít-
hetetlenül idealista, ha hiszek abban, 
hogy sajátosan igényes feladatukat tu-
datosítva rohamosan növekszik azok-
nak a pedagógusoknak a száma, akik 
nyíltan, tiszta lelkiismerettel nézhet-
nek az igazság tükrébe, vagyis kollé-
gáik, diákjaik és a szülők szemébe. Ha 
abból a tükörből a szeretet és a tisztelet 
sugárzik feléjük, akkor az ő mosolyuk 
is egyre őszintébb és gondtalanabb le-
het, hiszen a tisztelet mosolya már azt 
igazolja, hogy iskolánk legtöbbjének a 
hatékonysága növekedett. Legyen ez a 
mi jövőképünk.

A Katedra folyóirat 2013. novemberi számában a neveléstudomány 
és mindennapi nevelés gyakorlata között meglévő szakadékról és el-
lentétekről írtunk. Semmiképpen sem titkolt, esetleg burkolt szándé-
kunk volt az, hogy rávilágítsuk a figyelmet a neveléstudomány és az 
edukációs gyakorlat nélkülözhetetlen összekapcsolódására, egymásra 
utaltságára. Ahhoz viszont, hogy a mindennapi edukációs gyakorlat-
ban dolgozó pedagógus számára használható és alkalmazható isme-
retek forrása legyen a neveléstudomány, úm. képbe kell kerülnie az 
embernek, tudnia kell, melyek azok a főbb „csapásirányok”, melyek a 
neveléstudományt jellemzik és foglalkoztatják a 21. század első évti-
zedeiben. A tisztelt olvasó – pedagógus számára ezért betekintést sze-
retnénk nyújtani azokba a főbb kutatási és elemzési problémakörök-
be, melyek nagy valószínűséggel megjelennek a gyakorló pedagógus 
– nevelő gyakorlati munkájában is. Amennyiben ez tényleg így van 
(lesz), akkor ez mintegy legitimizálja is a kutatott és kutatni szándé-
kozott tárgyköröket. 

Trendek és modellek, ill. a külföld és belföld összehasonlításának 
dilemmája

Minden bizonnyal megfordul több olvasóban is az a gondolat, hogy 
nem is olyan lényeges tanulmányt (esetleg többet is) írni arról, merre 
tart egy bizonyos tudomány – a mi esetünkben a neveléstudomány. 
Elég lenne ehhez fellapozni (elektronikus formában „legörgetni”) né-
hány neves és hiteles szakfolyóiratot, melyekből az olvasó meglehető-
sen rövid idő és energiaráfordítás által pontos és aktuális betekintést 
nyerhet a tudomány helyzetéről és azokról a tárgykörökről, melyekkel 
éppen foglalkozik. Ezzel a hozzáállással képtelenség vitába szállni, és 
mi is nagyon hasznosnak és ajánlatosnak tartjuk az ilyen és ehhez ha-
sonló eljárásokat. Ahhoz viszont, hogy teljesebb képet kaphassunk a 
vizsgált tárgykörben, mindenképpen jó néhány forrásból kell, hogy 
merítsünk, mert a  várt és kapott kép soha sem „fehér vagy fekete”. 
Ezenkívül vizsgálódásunkat az is tovább bonyolíthatja, hogy minden 
szakember, ill. szakembergárda sajátossága az elkötelezettség bizo-
nyos nézetek, vélemények mellett, amiben semmi kivetnivalót nem 
lehet találni. Ezért persze mi sem ígérünk teljes objektivitást és pár-
tatlanságot, mert olyan szubjektív tudományban, mint a neveléstudo-
mány (ahol is a szubjektivitás magából a vizsgálat tárgyából, tehát az 
emberből és annak tevékenységéből fakad) az erőltetett objektivitás 

A pedagógia mint az edukáció 
elméletének és gyakorlatának forrása 
- avagy „Merre tart a neveléstudomány a 21. század elején?” – 1. rész

Pintes gábor – Fenyvesi lívia
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lemez. Ezért is esik meg sokszor, hogy 
a szándék és valós szükséglet nem 
találkozik egymással, hanem jó nagy 
távolságból halad el egymás mellett. 
Gyakran kénytelenek vagyunk meg-
elégedni azokkal az újítási javaslatok-
kal, melyeket külföldi szakemberek 
dolgoznak ki, viszont a mi edukációs 
valóságunkra (annak problémáira) 
egyszerűen nem alkalmazhatók. 
Konkrétabban: nagy a valószínűsége 
annak, hogy egy Norvégiában, 
Kanadában, esetleg Szingapúrban 
lefolytatott, finanszírozott és megva-
lósított kutatás eredményei és aján-
lásai nem fogják túl sokban segíteni 
régiónk pedagógusainak munkáját. 
Ezen oknál fogva a „mi neveléstudo-
mányunk” problémáit az edukáció 
megvalósulásának környezetében, 
sajátosságainak összefüggéseiben 
szükségszerű vizsgálni. Ezt a megálla-
pítást folyamatosan szem előtt kell tar-
tanunk, a  célok megfogalmazásakor 
és az elméleti-gyakorlati alkalmazás 
megvalósításakor egyaránt.

Leíró jellegű versus normatív ne-
veléstudomány

A már feljebb felidézett novemberi 
tanulmányunkban is szót ejtettünk a 
deskriptív, ill. normatív jellegű neve-
léstudományi orientáció dilemmájá-
ról. Sokak számára a pedagógiának 
leginkább leíró jellegűnek kellene 
lennie, és dominánsan indukciós el-
járások által kellene leszűrnie azokat 
az általánosításokat és megfogalmaz-
nia olyan ajánlásokat, melyek úm. 
előbbre vihetik ügyeink megoldását. 
Az egzakt tudományosság megkö-
zelítése szerint nagy valószínűséggel 
ez a legobjektívabb módja a kuta-
tásnak, azonban a szinte kizárólagos 
objektivizálás és objektivitásra való 
törekvés sok buktatót és egyben ve-
szélyt is rejt magában. A társada-
lomtudományok multiparadigmikus 
jellege miatt a 20. század második 
felétől (mondhatnánk akár úgy is, 
hogy a posztmodern kor beköszön-
tétől) már nem beszélhetünk nagy és 

globális narratívákról, illetve olyan 
átfogó és szinte minden részterü-
lettel és részproblémával foglalkozó 
koncepcióról, mint a korábbi idősza-
kokban. A neveléstudomány aktuális 
és nagy valószínűség szerint jövőbeli 
orientációja is az egyes részterületek 
és részproblémák feltérképezésére, 
kutatására és orvoslására irányul. Ez 
az orientációs típus viszont nem je-
lentheti azt, hogy az edukáció (és an-
nak egyes részterületei) lemondjon 
azoknak a kihívásoknak a (felül)vizs-
gálatáról, melyeket klasszikus, esetleg 
már-már örök jellegű problémakö-
röknek tekinthetünk. Szükségszerű 
ugyanis megkülönböztetni azokat a 
tárgyköröket, melyek esetében még 
nem rendelkezünk megfelelő tapasz-
talatokkal – azoktól, melyek már 
hosszú évtizedek, esetleg évszázadok 
óta foglalkoztatják az emberiséget. 
Meggyőződésünk, hogy megfelelő 
mennyiségű és minőségű tapasztalat 
és ismeret birtokában megengedheti 
magának a neveléstudomány, hogy 
igenis normatív jelleget öltsön, azaz 
előre meghatározza, lefektesse bizo-
nyos problémakörök vizsgálatának 
céljait és megvalósításának folyama-
tát. Úgy gondoljuk ugyanis, hogy 
egyetemes értékek és eszmények 
esetében nem szabadna csakis az ak-
tuális „közhangulatra” hagyatkozni. 
Még akkor sem, ha ez esetleg csök-
kenő attraktivitásra vagy elutasítás-
ra utalhatna. A neveléstudomány és 
vele együtt minden egyes nevelésben 
részt vevő személy nem kizárólag új 
értékeket teremtő folyamat elősegí-
tője és megvalósítója, hanem egyben 
értékmegőrző és továbbvivő szerepet 
is betölt. 

A tanulmány a KEGA č. 052 UKF-
4/2011, VEGA 1/0184/11. kutatási 
projektek megoldásának szerves ré-
szét képezi.

Megjegyzés: A neveléstudomány 
gyakorlatközpontú orientációjáról a 
Katedra folyóirat következő számában 
olvashat!

sokkal inkább a felszínességet, igény-
telenséget és a koncepció hiányát 
jelezné. Célunk ezért inkább meg-
világítani bizonyos sajátosságokat, 
melyek a neveléstudományi kutatás 
és vizsgálódás fókuszába helyezik az 
edukációs gyakorlat nem is olyan ke-
vés problémakörét.

Felmerülhet tehát a kérdés, követ-
heti-e a hazai neveléstudomány azo-
kat a trendeket és modelleket, melyek 
abszolút prioritást élveznek a külföldi 
neveléstudományban? A válasz meg-
lehetősen egyszerű, vagyis hogy nem, 
vagy nem nagyon. Példaként említ-
hetnénk a sokszor idealizált finn ok-
tatási rendszert, mely a maga nemé-
ben tényleg példaértékű is lehet, de 
a hazai edukációs valóságba nagyon 
nehezen átültethető. A nyugat-euró-
pai és tengerentúli neveléstudomány-
nak vitathatatlan előnye (mely belát-
ható időn belül szinte áthidalhatatlan 
és objektíve összehasonlíthatatlan 
helyzetet teremt) a folytonosság, mely 
a közép-európai régió társadalmaival 
egyetemben a humán tudományok-
nak sem sajátja. Leegyszerűsítve 
ezért abból az alaphelyzetből kell ki-
indulnunk, hogy máshol helyezkedik 
el a „mi neveléstudományunknak a 
rajtvonala”, és máshol húzták meg azt 
a nyugati társadalmakban. Igaz per-
sze, hogy a társadalmi fejlődés iránya 
(már amennyiben azt fejlődésnek le-
het nevezni) sok közös jegyet hordoz 
magában, a megannyi különbözőség 
viszont alapjában más edukációs ki-
hívásokat támaszt a szakemberek elé. 
Tanulmányunk további részében ki 
kívánunk majd térni mind a közös, 
mind az eltérő célokra, feladatokra.

A helyzet persze e téren sem annyi-
ra tragikus, mint azt talán a fent leírt 
gondolatok sugallják, azonban reális 
összehasonlítási keretet a neveléstu-
domány területén elég nehéz lenne 
találni. Azok az elméleti források és 
az alapvető nyelvi, kommunikációs 
és infrastrukturális (értem ezalatt az 
információkhoz való hozzáférés le-
hetőségét) médiumok, melyek a múlt 
század végétől elérhetővé váltak, más 
dimenziót nyitottak a neveléstudo-
mány számára is. A fő gond viszont a 
fejlődés ütemével és lehetőségével van. 
A kutatásra szánt források és lehetősé-
gek leginkább a nyugati társadalmak 
rendszeréhez vannak igazítva, ami 
ezáltal nagyon is nehezen elérhetővé 
teszi azt, hogy minőségi kutatás és 
vizsgálat folyhasson olyan probléma-
területen, mely speciálisan minket jel-
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A Szlovákiai Magyar Pedagógusok 
Vass Lajos Kórusának hangversenye-
in, ha a műsorközlő néhány mondat-
ban a kórus múltjáról is megemlé-
kezik, mindig elhangzik az alapítók: 
Szíjjártó Jenő, Janda Iván, Ág Tibor és 
Schleicher László neve. A kórus tag-
sága szüntelenül változik; szerencsé-
re rendre érkezik egy-két új tag, akik 
– természetesen  – legfeljebb a kórus 
krónikájából, a kórusról szóló írások-
ból, a régebbi kórustagok elbeszélései-
ből ismerhetik meg ezeket a nagyszerű 
embereket, akik kis híján fél évszáza-
da indították el diadalútjára a Cseh-
szlovákiai Magyar Tanítók Központi 
Énekkarát. Vitathatatlan, hogy az 
énekkar megalakulása mindenekelőtt 
Szíjjártó Jenő kitartó szervezőmun-
kájának köszönhető, ugyanakkor az is 
köztudott, hogy félreállítása után Vass 
Lajos valósította meg Szíjjártó Jenő ál-
mát: hogy a Tanítókórus „mintakórus-
ként”, karnagyképző műhelyként mű-
ködjön. Úgy érzem, hogy Janda Ivánt 
manapság hajlamosak vagyunk a két 
zeneszerző-karnagy mögé helyezni. 
Pedig nemcsak az érdemel figyelmet, 
hogy az alapító karnagyok közül ő állt 
a leghosszabb ideig a CSMTKÉ (a mai 
Vass Lajos Kórus) élén (1964-től 2006 
augusztusáig volt az énekkar művé-
szeti vezetője, hangolta össze a mű-
vészi munkát a vendégkarnagyokkal: 
Vass Lajossal, Tamási Lászlóval, majd 
Sapszon Ferenccel), hanem az is, hogy 
az egypártrendszer legveszedelme-
sebb időszakában is képes volt a kórus 
életképességét és mintakórushoz illő 
színvonalát megőrizni.

 Janda Iván 1923. július 3-án szüle-
tett Pozsonyban. Gyermekkorát Nyit-
ra mellett, Nagylapáson töltötte, itt 
járt elemi iskolába is. Szülei tanítók 
voltak, de a csehszlovák állam mind-
kettőjüket pályamódosításra kény-
szerítette. Janda Iván Nyitrán kezdett 
gimnáziumba járni, majd a pozsonyi 
magyar gimnáziumban érettségizett. 
Pozsonyban Schleicher László és 
Szalatnai Rezső is tanította. Először 
édesanyjától, majd a pozsonyi Álta-
lános Konzervatóriumban Németh 
István Lászlótól tanult zongorázni. 
Itt Eugen Suchoň és Albrecht Sán-
dor is tanította. 17 évesen szervezte 
meg és vezényelte a főiskolások és 
középiskolások 100 tagú vegyeskarát. 
A pozsonyi Comenius Egyetem Böl-
csészkarán testnevelés-földrajz sza-
kon szerzett tanári diplomát. Kiváló 
sportoló volt: 1942-ben szlovákiai 
bajnok, 1000 méteres futásban elért 
eredményét tíz évig senkinek sem si-
került megdöntenie.

 1949-ben meghatározó részt vállalt 
a magyar iskolák újraszervezéséből. 
1950-ben az induló Magyar Peda-
gógiai Gimnázium tanára, 1954-től 
igazgatóhelyettese, majd 1958-tól 
igazgatója lett. Közben (1959-től) a 
Pozsonyi Magyar Tannyelvű Alapis-
kola és Gimnázium igazgatását is el-
vállalta; ezt a tisztséget 1986-ig, nyug-
díjba vonulásáig töltötte be. Kemény, 
már-már reménytelen időszakban 
igazgatta a magyar gimnáziumot. 
Kvalitásait a pártállam is kénytelen 
volt elismerni, de ő sohasem élt visz-
sza a helyzetével. Amikor a nyolcva-

nas években a hatalom ravasz módon 
„kétnyelvűsíteni” akarta a magyar is-
kolákat, a Tanítókórus tagjai az elsők 
közt értesültek a tervekről, és számot-
tevő biztatást kaptak Janda Ivántól a 
bátor kiállásra.

 1950-től a Magyar Pedagógiai Is-
kola vegyeskarának, 1954-től 1961-ig 
az Ifjú Szivek énekkarának karnagya 
lett. 1964-től 2003-ig vezényelte a 
Csehszlovákiai Magyar Tanítók Köz-
ponti Énekkarát. 2003-ban lemon-
dott a művészeti vezetésről, de ezt 
a kórus hivatalosan csak 2006-ban 
fogadta el. Karnagyként is vérbeli 
pedagógus volt. Nemcsak érthetően, 
de kifejezetten szépen dirigált, és a 
tanítókórusbeli tanítványait is az esz-
tétikus vezénylésre nevelte. Mindig 
őszinte örömmel fogadta, amikor 
egy-egy tanítványa föléje magaso-
dott. Mélyen emberi hozzáállásával 
tette konfliktusmentessé a kórus éle-
tét; nem szívesen bírált, annál többet 
dicsért és biztatott. Ismerte és elis-
merte Vass Lajos művészeti erényeit.

 Janda Iván munkásságát számos 
díjjal és kitüntetéssel ismerték el. 
Megkapta a Példás Pedagógus címet 
(1967), a Csemadok-érem arany fo-
kozatát (1977), A Kultúra Kiváló Dol-
gozója címet. Pozsonyért emlékérmet 
kapott a Rákóczi Szövetségtől. 2000-
ben Göncz Árpád Pro Cultura Hun-
garica-díjjal tüntette ki, 2002-ben a 
Katedra Társaságtól Életmű-díjat ka-
pott, majd 2003-ban a Szlovák Köz-
társaság Kormánya életműve elisme-
réseként ezüstplakettel jutalmazta.

90 éve született 
janda Iván Horváth géza
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Folyóiratunk matematikaverseny-
rovatának vezetőjeként joggal várná 
el tőlem a pedagógus-közvélemény, 
hogy a matematika tanításáról osz-
szam meg másokkal tapasztalata-
imat. „Friss” nyugdíjasként most 
mégis úgy érzem, hogy másról kell 
szólnom: a gyermekkórusok mai 
helyzetéről, lehetséges jövőbeli fej-
lődéséről vagy visszafejlődéséről.

Kezdő pedagógus voltam, amikor 
a zselízi gimnázium igazgatójának, 
Gerő Jánosnak a paranccsal felérő 
biztatására a gimnázium kórusának 
karnagya lettem. Rockzenész voltam, 
a kórusvezetésről semmiféle fogal-
mam nem volt; nagy bátorság volt a 
részemről, hogy rövid gondolkodási 
idő után igent mondtam. Akkoriban 
tagja volt a Csehszlovákiai Magyar 
Tanítók Központi Énekkarának a 
gimnázium egyik tudós tanára, Ur-
bán György. Az ő ötlete volt, hogy 
lépjek be a Tanítókórusba. Nem 

bántam meg. Nem csupán az igazán 
nagyoktól: Janda Ivántól és Vass La-
jostól tanulhattam, leshettem el ott a 
kórusvezetés apró fortélyait, hanem 
azoktól az énekestársaimtól is, akik 
otthon kórust (kórusokat) vezettek. 
Mivel néhány évvel ezután a hatalom 
eltávolított a tanügyből, és a zselízi 
művelődési otthonban „szolgáltam 
le” három évet, a gimnázium kórusa 
fokozatosan elsorvadt, és mindany-
nyiunk bánatára meg is szűnt. Köz-
ben megalapítottam a Csemadok 
vegyeskarát (amely ma a Franz Schu-
bert Vegyeskar névre hallgat), és a 
katedra mögé visszakerülve: mint a 
zselízi alapiskola matematika-föld-
rajz szakos tanára létrehoztam az 
iskola gyermekkarát. Szerencsére 
kórusalapítási vágyam találkozott 
az akkori igazgató, Nyustyin Ferenc 
akaratával is. Egyetlen föltételként 
azt kértem az iskola igazgatóságától, 
hogy a karének-órákkal egy időben 
a felső tagozaton ne legyen más óra, 

de még szakkör se. Ez a kikötés nem 
az én fejemből pattant ki: visszaem-
lékeztem azokra a percekre, amikor 
Gerő János elmagyarázta nekem, 
hogy a leánykórus csak akkor tud 
eredményesen fejlődni, ha minden 
osztályból a legjobb hangú lányok 
kötelezően (!) ott lesznek a próbá-
kon. Mivel én nem voltam a gimná-
zium tanára, a részvételt személyesen 
ellenőrizte.

 Minden bizonnyal hosszúnak tűn-
het ez a bevezető, de írásommal nem 
a zselízi Franz Schubert Gyermekkar 
fejlődésére vagy a sikereire szeretném 
az Olvasó figyelmét irányítani, ha-
nem arra, hogy miért (lenne) fontos 
minden nagyobb iskolában énekkart 
létesíteni/fenntartani, és hogy ezért 
mit tehet az iskolavezetés.

 Matematikatanárként örülnöm 
kellene annak, hogy a matematikát 
a nyelvtanításhoz és az informati-
kaoktatáshoz hasonlóan fontos tan-
tárgynak tartják, a zenei nevelést, a 
képzőművészeti nevelést, a testneve-
lést stb. pedig kevésbé fontosnak. Az 
én szememben azonban nincsenek 
fontos és kevésbé fontos tantárgyak. 
Sajnos azt kell látnom, hogy okta-
táspolitikánk nem így gondolkodik. 
A karéneket már tantárgynak sem 
tekinti. Ha egy iskola úgy gondolja, 
hogy létrehoz egy énekkart, akkor 
azt csak szakköri tevékenység kereté-
ben teheti meg. Írásom szűk keretei 
nem engedik meg, hogy hosszasan 
érveljek a karének személyiségfej-
lesztő elhivatottsága mellett. Nehéz 
meggyőzni azokat a közös éneklés 
szépségeiről, akik ezt még nem pró-
bálták. Egy szólamban énekelni is 
nagyon szép dolog, de ha (sok-sok 
kitartó munka eredményeként) meg-
szólal a kristálytiszta harmónia, az az 
énekesnek semmivel nem pótolható 
élményt szerez. Minden gyermekkó-
rus karnagya ismeri a jelenséget: az 
ötödikesként a kórusba fölvett (vagy 
a kórusba kényszerített) kis éneke-
sek legszívesebben megszöknének a 
próbákról; hetedikesként már kezdik 
élvezni a maguk által megteremtett 
harmóniákat, a kilencedikesek pedig 
sírva búcsúznak a záróhangverse-
nyen, mert tudják, hogy ebben a cso-
dában többé nem lehet részük.

 A kórushangzás fejlesztése min-
den kórusban csak úgy képzelhető 
el, ha az énekesek egyetlen próbát 
sem hagynak ki. Az iskolában, ahol 
sokszor 10-15 osztály legjobb éne-
keseiből áll össze az énekkar, az óra-

Kedves Olvasó!

Nagy örömünkre szolgál, hogy a meghirdetést köve-
tően azonnal sikerült elindítanunk a régóta tervezett 
Tapasztalat-rovatunkat. Több iskolának és tanárnak 
személyesen is elküldtük felkérésünket az egyéni ta-
pasztalatközvetítésre, közülük a Katedra folyóirat 
matematikaversenyének koordinátora, Horváth Géza 
reagált elsőként a kezdeményezésre. Olvassák sok sze-
retettel a tanár úr pedagógiájának esszenciáját.

A kórusnevelés jövője
Horváth géza
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Napjainkban egyre több szó esik az 
iskolai követelményekről. Gyakran 
változnak az elvárások az iskolával, a 
tanulással, az elsajátított ismeretekkel 
szemben.  Teljesítményközpontú és 
normaorientáltság jellemzi az iskolá-
inkat, míg az alapkészségek elsajátítá-
sában súlyos gondok vannak.

Az alapkészségek elsajátítása több 
évet vesz igénybe, a fejlesztéshez, to-
vábbfejlesztéshez a pontos helyzet-
feltárásra és nyomon követésre lenne 
szükség. Szükség lenne egy eszközre, 
mellyel kimutatható, hogy az egyes 
gyerekek önmagukhoz képest hol 
tartanak a fejlődésben.

Nagy József egyetemi tanár és mun-
katársai a Szegedi Tudományegye-
tem Pedagógiai karán kidolgoztak 
egy tesztrendszert, amely DIFER-
diagnosztikus fejlődésvizsgáló rend-
szer néven lett ismert. Ez a 4-8 éves 
gyerekek számára komplex mérési 
rendszer, amely alkalmas a diagnosz-
tizálásra, követésre és ezáltal a diffe-
renciált fejlesztés megalapozására.

Ennek a fejlődésvizsgáló rendszer-
nek a szlovákiai honosítását tűzte ki 
célul a Comenius Pedagógiai Inté-
zet. Az intézmény munkatársai évek 
óta méréseket folytatnak és segítik 
a gyerekek fejlődését. Jónéhány is-
kola – mint pl. a dunaszerdahelyi 
Kodály Zoltán Alapiskola és a Vám-
béry Ármin Alapiskola, a gyallai 
Feszty Árpád Óvoda és Alapiskola, a 
diósfürgepatonyi Móricz Zsigmond 
Alapiskola és Óvoda – minden évben 
részt vesz a szűrésen.

A DIFER-diagnosztika hét elemi 
alapkészség fejlesztését segíti. Mind-
egyikük a személyiségfejlődés, az is-
kolai tanulás szempontjából kritikus 
jelentőségű előfeltételnek tekinthető. 
Ezek a következők: 

•	 Az íráskészség elsajátításának 
előfeltétele, kritikus elemi kész-
sége az úgynevezett írásmozgás-
koordináció.
•	 Az olvasás- és írástanulás megkez-
déséhez elengedhetetlen a beszéd-
hanghallás. 
•	 A nyelvileg közölt információk vé-
telének egyik meghatározó tényezője 
a relációszókincs fejlettsége.
•	 A matematikatanulás előfeltétele 
az elemi számolási készség fejlettsége.
•	 A tudásszerzés, a tanulás, a gon-
dolkodás kritikus feltétele többek kö-
zött a tapasztalati következtetésnek és 
a tapasztalati összefüggések megérté-
sének a fejlettsége. 
•	 Az eredményes iskolai beilleszke-
dés, tanulás további döntő kritériuma 
a társas kapcsolatok kezelésének fej-
lettsége (kortársakkal, felnőttekkel), 
az ún. szocialitás.

A Comenius Intézet a készségmérő 
tesztek mellett kidolgozta a gyerekek 
egyéni fejlődésének dokumentálá-
sát lehetővé tevő Fejlődési mutató 
diagramokat. Ebben folyamatosan 
lehet vezetni a gyerekkel elvégzett 
mérések eredményeit. Ez a diagram 
a „tulajdonos” gyerek készségfejlett-
ségét jellemző diagnosztikus térkép. 
A méréseket évente, esetleg félévente 
célszerű elvégezni.  A méréseket és az 
ezekre alapozódó fejlesztést mindad-
dig érdemes végezni, amíg a készsé-
gek optimális elsajátítása nem törté-
nik meg, amit a tesztek kérdéseinek 
helyes megválaszolása jelez.  A fej-
lesztés szempontjából hasznos lehet, 
ha a szülő is betekint a diagramokba, 
nyomon követi, ideális esetben segíti 
a gyerek fejlődését. Tapasztalataink 
azt mutatják, hogy a szülők jelentős 
részét érdekli a mérések eredménye, 
és támogatják, hasznosnak ítélik 
a méréseket és a fejlesztőmunkát.
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rendben a próbaidőben nem le-
het semmiféle egyéb foglalkozás. 
Még nem kötelező sem. Mert ha 
a kóruspróba idején a többieknek 
–  mondjuk  – moderntánc-szak-
körük van, akkor elvehetjük a kar-
énekléstől azoknak a kedvét, akik 
táncolni is szeretnének. Ha ezt az 
iskola vezetése megérti, akkor az 
sem olyan nagy gond, hogy a kar-
ének ma már nem tanóra, hanem 
„csak” szakkör. Annyit kell csak 
tenni, hogy a kóruspróba idő-
pontjában az órarend üres marad-
jon.

 Az utóbbi évtizedben számos 
tehetséges, buzgó fiatal szerzett 
karvezetői képesítést, és rajtuk 
kívül is vannak még jó páran, 
akik szívesen vezetnének kórust. 
Sajnos ha kezdő pedagógusként 
olyan iskolában kezdenek taníta-
ni, ahol nem volt hagyománya a 
karéneklésnek, számolniuk kell 
azzal, hogy a tantestület és az is-
kolavezetés nem fogja egyértelmű 
megértéssel (és egyetértéssel) fo-
gadni a kórusalapítási szándéku-
kat. Hiszen az ilyen „kórustalan” 
iskolákban már minden délutáni 
időpontot telezsúfoltak mindenfé-
le „sokkal fontosabb” időtöltéssel. 
A kilencedikesek magyarnyelv-, 
szlováknyelv- és matematikata-
nárai pedig egyenesen kikérnék 
maguknak, hogy a tanulókat ki-
zökkentsék az országos tesztelésre 
(az ún. monitorra) való felkészítés 
felszentelt tevékenységéből. 

Harminc éve vezetek gyermek-
kart. Elmondhatom, hogy azok a 
tanulók, akiknek a személyiségét 
öt éven át formálta a közös ének-
lés (gyötrelmes gyakorlásoktól 
sem mentes) szépsége, azok az 
élet más területein is megállják 
a helyüket. Ugyanez elmondható 
a jól működő iskolai tánccsopor-
tokról és más (közös tevékenysé-
get igénylő) tevékenységekről is. 
Ha megtehetném, minden ma-
gyar tannyelvű alapiskola igaz-
gatóságának megüzenném, hogy 
érezzék magukat szerencsésnek, 
ha módjukban áll fölvenni egy 
olyan pedagógust, aki hajlandó 
kórusalapítással, kórusfejlesztés-
sel foglalkozni, és hordozzák a 
tenyerükön ezeket a „megszállot-
takat”, mert az a kincs, amit ezért 
cserében kapnak, semmivel sem 
pótolható.

Képesség-
fejlesztés 
a DIFER 
alapján
Bereznai Malvina
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Németoktatás

 „Ahány nyelvet beszélsz, annyi em-
bert érsz” – tartja a régi mondás. Mai 
felgyorsult, globalizált világunkban ez 
a felfogás még inkább igaznak bizo-
nyul. Bizonyos statisztikák szerint eu-
rópai viszonylatban Szlovákia előkelő 
helyet foglal el az idegennyelv-isme-
ret terén, hiszen Szlovákia lakosságá-
nak  80%-a egy idegen nyelvet, 43%-a 
két idegen nyelvet beszél. A  lakosok 
18 %-a azt állítja, hogy három ide-
gen nyelvet ismer úgy, hogy képes az 
adott nyelveken kommunikálni. Ezek 
az adatok nagyon csalókák, hiszen 
ezekben a statisztikákban a cseh nyelv 
is idegen nyelvnek számít, s mint tud-
juk, a felnőtt lakosság nagy része még 
a csehszlovák filmeken, meséken nőtt 
fel, így számukra természetes a  cseh 
nyelv ismerete. Az orosz nyelvet szin-
tén sokan beszélik – illetve azt hiszik, 
hogy beszélik – az idősebbek közül, 
hiszen a múlt rendszerben ez volt az 
egyetlen oktatott és elfogadott idegen 
nyelv. Angolnyelv-ismeret terén már 
nem olyan rózsás a  helyzet, messze 
elmaradunk az EU átlagától (38%), 
mert az említett statisztika szerint 
Szlovákia lakosságának csak 26%-a 
beszéli ezt a világnyelvet. 

 A gyermekek sokszor már kiscso-
portos óvodás korukban elkezdik az 
idegen nyelv tanulását. Igaz, játékos-
mondókás formában ismerkednek 
az új nyelvvel, de valóban hasznos, 
vagy hangsúlyosabban szólva, szük-
séges már ilyen apró kortól kezdve 
az idegen nyelvre oktatni a kisgye-
reket? Gyakran még az alapiskola 
megkezdése előtt – hódolva az egyre 
nagyobb divatnak – sikkes az alsó 
tagozatos nebulókat különórákra, 
angolra, németre járatni, hiszen a 
szomszéd gyereke is jár… Még mi-
előtt a gyermek megtanulná a saját 
anyanyelvén szépen, választékosan 
kifejezni magát, elvárják tőle, hogy 
egy „tőle távol álló” nyelven „konver-
záljon – kommunikáljon”. Vajon nem 
terheljük túl a legkisebbeket? 

Szlovákiában élő magyarokként 
még inkább hátrányban vagyunk, hi-
szen számunkra a szlovák is idegen 
nyelv, bármennyire is ellenkeznek po-

litikusaink felsőbb körökben.  A szlo-
vák nyelv  az  indoeurópai nyelvcsa-
lád  tagja, azon belül a szláv nyelvek 
nyugati ágába tartozik, míg a magyar 
nyelv az uráli nyelvcsaládba, azon be-
lül a finnugor nyelvek közé sorolható. 
E két nyelv mind nyelvtani sajátossá-
gait, mind szókincsét tekintve távol 
áll egymástól, ezért lenne szerencsés 
a szakemberek szerint is, ha a szlovák 
nyelvet idegen nyelvként, az idegen 
nyelvoktatás módszereivel oktatnák 
már az alapiskola első osztályától 
kezdve. Reményeink szerint a sokévi 
kitartó harc e téren meghozza várva-
várt gyümölcsét, hiszen nem is olyan 
régen a szlovák oktatásügyi miniszter 
is pozitívan nyilatkozott ez ügyben. 
De ez akár egy másik cikk témája le-
hetne. 

Harmadik osztályos kortól heti 3 
órában kezdik elsajátítani a nebulók 
az – így már második – idegen nyelv 
alapjait. Jobbnál jobb tankönyvek, 
munkafüzetek, egyéb segédeszközök, 
például hanganyag, számítógépes 
programok, online feladatlapok áll-
nak a tanítók rendelkezésére, hogy 
elfogadtassák, megszerettessék a di-
ákkal az új tantárgyat. S ehhez jön 
hatodik osztályban a kötelezően be-
vezetett második – illetve a magyar 
iskolások számára immáron harma-
dik – idegen nyelv. Nem is csodál-
kozhatunk, ha a gyermek fejében va-
lamiféle zavar, keveredés alakul ki, ha 
a gyerkőc túlterhelt. 

Ezen a téren picit magam ellen be-
szélek, hiszen némettanár létemre az 
egyre több idegen nyelv elsajátítását 
kellene propagálnom. Bizonyára sok 
kollégámmal egyetemben azon a vé-
leményen vagyunk, hogy a kevesebb 
sokszor több. Beszéljünk inkább egy 
idegen nyelvet, de azt magasabb szin-
ten, tökéletesebben. Nem tartom sze-
rencsésnek azt sem, hogy a legtöbb 
alapiskolában kötelezően az angolt 
kell választani idegen nyelvnek. A 
német nyelvű államok közelsége, a 
jobb tanulmányi és munkalehetősé-
gek ezen országokban mind a német 
nyelv mellett szólnak. Egészségügyi 
szakközépiskolában tanító tanárként 

az idei évben először tapasztaltam, 
hogy azon diákok, akik az alapis-
kolában angolt tanultak első idegen 
nyelvként, iskolánkba kerülve cél-
zottan a német nyelvet választják – 
még ha az angol nyelvből már biztos 
alapjaik is vannak – nem titkolt szán-
dékkal, hogy az iskola elvégzése után 
Ausztriában szeretnének dolgozni 
ápolóként. Hasonló lehet a helyzet a 
pincér, szakács, építőipari munkás, 
szolgáltatások szakon tanuló diákok 
körében is. Mindez pozitívan értéke-
lendő, hiszen nyelvtanárként tudom, 
hogy milyen nehéz kezdő nyelvta-
nulókból akár csak egy mondatot is 
előcsalogatni. Rengeteg időt igényel, 
mire a tanuló veszi a bátorságot és 
meg mer szólalni. S ilyenkor is benne 
van a félsz: vajon jó-e a kiejtés, vé-
tett-e nyelvtani hibát, megtalálta-e a 
megfelelő szavakat mondandójához? 
Mekkora bátorság kell ahhoz, hogy 
valaki egy idegen országban, idegen 
nyelven, idegen kultúrában próbáljon 
meg érvényesülni? 

  Minden nyelvhez tartozik egy nép 
és a néphez kultúra is. Ha valaki meg 
akar tanulni egy új nyelvet, szükséges 
az adott nép kultúrájának megisme-
rése is. A nyelv ugyanis a kultúrának 
szerves része. Az nyelvtanulás fontos-
ságával kapcsolatban eszembe jutott 
a világhírű német író, költő, jogász és 
politikus, Johann Wolfgang von Goe-
the  örökérvényű mondása, amely áll-
jon itt méltó zárszóként: 

„Aki nem ismer idegen nyelveket, 
mit sem tud a magáéról.”

Felhasznált irodalom:  
Kósa, L.  1991.  A magyarságtudomány ké-
zikönyve. Budapest: Akadémiai Kiadó.
Magyar nagylexikon.  2004. Budapest: ma-
gyar Nagylexikon Kiadó. 
Pad Adrienn: Ahány nyelvet beszélsz, annyi 
ember vagy. Elérhető az interneten: 
http://www.teraz.sk/slovensko/takmer-
patina-slovakov-tvrdi-ze-sa/12925-clanok.
html
Kapcsolat: 
Pintes Lívia, Egészségügyi Középis-
kola, Dunaszerdahely
e-mail: lpintes@gmail.com

Pintes lívia

Az idegennyelv-tanulás 
fontosságáról

13_katedra_dec.indd   24 6. 12. 2013   10:36:33



25

Katedra Módszertani Napok

A Közép-európai Tanulmányok 
Karának Magyar Nyelv- és Iroda-
lomtudományi Intézete október 15-
18-e között Módszertani Napokat 
szervezett. A rendezvénysorozat a 
Hol volt, hol nem volt… élménymű-
hely megszervezésével vette kezde-
tét, mely a kortárs szövegek órai és 
tanórán kívüli játékos feldolgozására 
helyezte a hangsúlyt. A rendezvény 
résztvevői között ott voltak karunk 
alsó tagozatos tanárjelöltjei, végzős 
magyarszakos hallgatói, különböző 
iskolából érkezett pedagógusok, vala-
mint a zoborvidéki magyar alapisko-
lák diákjai és pedagógusai, de meg-
tisztelték a rendezvényt intézetünk 
tanárai és doktoranduszai is. 

A jó hangulatot az ipolysági Pong-
rácz Lajos Alapiskola Csillag-szóró 
gyermekszínjátszó csoportja alapoz-
ta meg.  Tőlük a Duna Menti Ta-
vaszon is nagy sikerrel bemutatott 
GASZTROSZTÁR című darabot lát-
hattuk. Az előadás kicsit és nagyot, 
fiatalt és időset egyaránt megnevette-
tett, így oldott légkörben folytatódott 
a további program. Az előadást köve-

tően Kantár Balázs, a Magyar Nyelv- 
és Irodalomtudományi Intézet első-
éves doktorandusza a Csillag-szóró 
vezetőit, Köteles Juditot és N. Tóth 
Anikót faggatta a gyermekszínjátszás 
szépségeiről és nehézségeiről. A be-
szélgetésből kiderült, hogy a nyitrai 
volt az eddigi legjobb közönségük, és 
a poénok érzékeny lereagálása még 
inkább motiválta a gyerekeket az elő-
adás közben. 

A beszélgetést követően a gyere-
kek játékos foglalkozásokon vehettek 
részt, amelyet a kar hallgatói tartot-
tak a gyerekeknek. A felhőtlen játék 
terepére léptünk: a gyerekek origamit 
hajtogattak, „petéket ráztak”, asztal 
alatt bujkáltak, ritmusra tapsoltak. 
Az alsó tagozatos pedagógusjelöltek 
a nyári szemeszterben az ELTE-n 
már kipróbált feladatsort játszatták 
végig a gyerekekkel (sőt később hall-
gatótársaikkal), mely N. Tóth Anikó 
Az eszemet tudom című könyvének 
szövegeire épült. A gyerekek mese-
részleteket hallgathattak, majd vicces 
szövegértő feladatokat oldottak meg 
a teremben kialakított kuckókban. 

Amikor végigjárták az egyes állo-
másokat és helyesen fejtették meg a 
talányos betűrejtvényeket, a játékve-
zetők apró ajándékkal díjazták szor-
galmukat. Eközben pedig a végzős 
magyar szakos hallgatók meséket és 
verseket értelmező feladatlapok meg-
oldásában segítették a gyerkőcöket. 
Amíg a gyerekek játszottak, a tanárok 
összedugták fejüket, és Petres Csiz-
madia Gabriella tanárnő sugallatára 
kerekasztal-beszélgetést folytattak az 
irodalomtanítás alternatív módszere-
iről, iskolai műsorkészítésről, színját-
szásról. 

Köszönet Petres Csizmadia Gab-
riellának, a Magyar Nyelv- és Iroda-
lomtudományi Intézet tanárának, aki 
megálmodta, megszervezte és irá-
nyította ezt a rendezvényt, valamint 
N.  Tóth Anikónak és Köteles Judit-
nak, akik elhozták ezt a vibráló, ciká-
zó és ÍZES darabot a KETK-ra. Végül, 
de nem utolsósorban, köszönet illeti 
a KETK vezetőségét, valamint azokat 
a diákokat, akik játékra buzdítottak 
gyereket és felnőttet egyaránt.  

(Avagy állapotjelentést 
a Hol volt, hol nem…. élményműhelyről) Nagy Tibor

Hol volt, hol meg nem...
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Módszertani Napok

A nyitrai Konstantin Filozófus 
Egyetem Közép-európai Tanulmá-
nyok Karán az október harmadik 
hetében megrendezett Módszertani 
Napok gazdag programjában helyet 
kapott a Hol volt, hol nem volt… 
megnevezésű mesedélelőtt, ahol ta-
lálkozott tanár, tanárjelölt hallgató, 
diák és ezek különböző változatai. 
A nap alaphangulatát az ipolysági 
Csillag-szóró gyermekszínjátszó 
társulat Gasztrosztár című előadása 
adta meg. A műsor után a csoport 
vezetőivel, N. Tóth Anikóval (NTA) 
és Köteles Judittal (KJ) beszélget-
tünk. Na meg a gyerekekkel.

 
 Nagyon szórakoztató és élvezetes 

előadást láttunk, jól kifőztétek. El is 
szeretnénk kérni a receptjét. Mesél-
jetek egy kicsit a csoportról!
 NTA: A Csillag-szóró kilencvenket-

tőben alakult, nyilván nem ezekkel a 
gyerekekkel, hiszen az alapító tagok 
ma már anyukák és apukák. Tizenkét 
éven át működött a csapat, nagyon 
sok fellépésünk volt, fesztiválokra is 
jártunk. Aztán néhány év szünet kö-
vetkezett, majd amikor Judit unoká-
ja és az én kislányom elsős lett, újra 
belevágtunk a munkába. A gyerekek 
hozták magukkal a barátaikat, így to-
boroztuk össze a társaságot.
 KJ: Nagyon-nagyon sok türelem kel-

lett, mert a tehetség csak menet közben 
bontakozott ki, nem a legelején. De 
soha nem küldtünk el senkit, aki jelent-
kezett, azzal szívesen foglalkoztunk, és 
Anikó végtelen türelme és hozzáértése 
kovácsolta össze a csapatot.

 Tehát a létszám állandó, és ahogy 
a csoport egyre idősebb lesz, egyre 
komolyabb darabokat állíthat majd 
színpadra. Hogy néz ki nálatok egy 
szezon, hogy kezditek az évet?
 NTA: Először témát választunk, 

méghozzá közösen; így van, gyere-
kek? (Igen, igen…) A témához álta-
lában verseket keresünk, mégpedig 
kortárs magyar költők verseit, han-
gulatukban, témájukban megfele-
lő szövegeket. Az őszi szezonban 
megtanulgatjuk a verseket a pró-

Kantár Balázs

Ezt jól kifőzték! 
Beszélgetés a Csillag-szóró gyermekszínjátszó-csoport 
vezetőivel, N. Tóth Anikóval és Köteles Judittal

bán, senkinek nem adunk haza ta-
nulnivalót. Miközben a szövegeket 
memorizáljuk, a színpadi beszéd 
fortélyaira is megtanítjuk őket.

 Fontos eleme a színdarabjaitoknak 
a zene?
 NTA: Igen. Sajnos az a tapasztala-

tunk, hogy az iskolai zeneoktatást nem 
veszik olyan komolyan, ahogyan kéne, 
sőt zeneórán gyakran nem is zenével 
foglalkoznak. Holott a gyerekek ezt 
nagyon is igényelnék. A drámajáték 
lehetőséget ad arra, hogy a jó ritmus-
érzékű, muzikális gyerekeket ilyen 
szempontból is megcsiklandozzuk egy 
picit. Nem gépzenét alkalmazunk, ha-
nem egyszerű hangszereket. Az ütős 
hangszereket mindenki tudja hasz-
nálni. Vannak egyébként hangszeres 
zenészeink: klarinétosunk, zongoris-
tánk, furulyásunk, gitárosunk. Elkép-
zelhető, hogy a következő darabban 
már ezek a hangszerek is megszólal-
nak... És persze az énekhang a legszebb 
hangszer, meg praktikus is, mert nem 
kell cipelni, mint más hangszereket. 
Zenei aláfestésre minden gyerek szíve-
sen vállalkozik. Figyelünk arra is, hogy 
mindenki olyan feladatot kapjon, ami 
nem haladja meg a képességeit.

 Említetted, hogy hangszeren 
játszik néhány tag a csoportból. 
Hogyan győzik a gyerekek a zene-
iskolát, a nyelveket, a sportot? Nin-
csenek túlságosan leterhelve?
 KJ: Gondolom, ha értelmes körökre 

járnak, ahol felvidulnak, és azt csi-
nálják, amit szeretnek, akkor nem 
megterhelő számukra a többletmun-
ka. A gyerek olyan, mint egy szivacs. 
Azáltal, amit itt elsajátít játszva és 
örömmel, nyíltabb emberré válik. 
Ráadásul ha a gyerek ilyen tevékeny-
ségekkel tölti ki a délutánjait, akkor 
kevesebb ideje marad számítógépes 
játékokra.

 Heti hányszor van próbátok?
 NTA: Heti egy alkalommal, nagy-

jából egy óra. Tanítás után rögtön 
kezdünk, és bizony bármennyire is 
igyekszünk játékra építeni a foglal-

kozásokat, azért nagy figyelemre és 
fegyelemre is szükség van, ami nem 
megy mindig mindenkinek, hiszen 
délelőtt is ezt várják el tőlük. Meg is 
értem, ha nem akaródzik nekik, főleg 
az egyes színpadi képek beállítása és 
rögzítése, begyakorlása fárasztó.

 Biztosan akadnak konfliktushely-
zetek – ezeket hogyan oldjátok meg 
a csoportban?
 NTA: A legjobb módszer a humor. 

Próbálunk a helyzeten mindig felül-
kerekedni és humorral oldani a konf-
liktusokat, igyekszünk meggyőzni az 
éppen hisztiző, ellenálló gyermeket, 
hogy a próba egy komoly és fontos 
dolog, anélkül nincs előadás. A fellé-
pést pedig nagyon szeretik és várják, 
hiszen mindig sikerélménnyel jár. Ez 
a mai előadás közben is érzékelhető 
volt, a közönség reakciói mindig fel-
dobják őket. Ennek a reménye mű-
ködteti a kis motorokat.

 Szereposztáskor sincsenek viták 
vagy irigykedések?

NTA: Mivel nem kész szöveg-
könyvvel kezdjük az évadot, nem is 
jelöljük ki rögtön a szereplőket. Fo-
lyamatosan figyeljük, egy-egy gyerek 
hol tart éppen. Valaki ugrásszerűen 
fejlődik, valaki pedig lassan bontako-
zik ki. A szövegeket, az egyes szere-
peket mindenki megtanulja. Amikor 
meg eljön az az idő, hogy összeállítsuk 
a műsort, akkor szétosztjuk aszerint, 
hogy ki melyik részt vállalja szívesen. 
Így a gyerekek könnyen azonosulnak 
a szöveggel vagy szereppel. A tanulá-
si módszerünk előnye az is, hogy ha 
valaki nem tud eljönni az előadásra, 
akkor akad helyette beugró.

 Minden csoport, aki valami jó-
ban sántikál, valamivel foglalkozik, 
szerintem megérdemelne egy saját 
termet. Aki már dolgozott csoport-
ban és volt vagy épp nem volt terme, 
tudja, miről beszélek. Nektek van 
hol próbálnotok?
 KJ: Sajnos az iskolánknak nincs 

kultúrterme. A könyvtárban gyako-
rolunk, egy szűk helyen, ahol a pró-

13_katedra_dec.indd   26 6. 12. 2013   10:36:34



27

Katedra Módszertani Napok

bák előtt óriási asztalokat tologatunk, 
próba végén pedig visszaállítjuk 
eredeti állapotába a termet. Sajnos 
nincsenek jó körülményeink az idő 
tekintetében sem, de amikor szorít 
a cipő, akkor csinálunk egy félnapos 
próbát, akár szombaton is, hogy ha-
ladjunk a darabbal. Ha a körülmé-
nyeink jobbak lennének, nem kéne 
ennyi energiát fektetnünk az előké-
születekbe.
 Azt még elmondanám, hogy köz-
tünk nagy az összhang. Anikóval 
több amatőr rendezői tanfolyamon 
vettünk részt együtt, ami megalapoz-
ta azt, hogy egy irányba megyünk. 
Azt nem tudjuk, hogy ez az irány jó-
e, de a lényeg, hogy félszavakból is 
megértjük, mit akar a másik. Ezek a 
tanfolyamok ebben nagyon sokat se-
gítettek nekünk.
 NTA: Jó, hogy ketten vagyunk, a 

munkamegosztás pedig úgy alakul, 
hogy én vagyok a szöveg-, téma- meg 
beszédfelelős. Judit viszont kiváló 
koreográfus. A mozgásokat, az egyes 
jelenetek beállításait nagy fantáziával 
találja ki, ráadásul zseniálisan bizto-
sítja a csoport anyagi hátterét. Ma-
gam sem tudom, hogyan csinálja. A 
felhőkből rángatja le, vagy a fűszálak 
közül csipegeti össze, de előteremti. 
Van egy újabb segítőnk, egy nagyika, 
akinek bámulatos a kézügyessége. A 
jelmezeinket ő készítette, sőt a múlt-
kori előadásra profi frizurákat fésült 
a lányoknak.

 Szerintem azt, hogy jó az irány, 
amerre haladtok, a közönség tapsa is 
bizonyítja. Meséljetek még az eddigi 
előadásaitokról! Úgy tudom, nem ez 
volt az első darab, amibe belefogtatok.
 NTA: Hatodik éve dolgozik a Csil-

lag-szóró új csapata. Egyik speciali-
tásunk, hogy a gyerekek különböző 
korcsoportokhoz tartoznak, ami egy 
picit bonyolítja a szervezést az óra-
rend eltérései miatt. A téma válasz-
tásakor is résen kell lenni, hogy az 
elsős, negyedikes vagy éppen hato-
dikos gyereknek is izgalmas legyen a 
játék.

 Hogyan választotok témát? Milyen 
témákat dolgoztatok fel eddig?
 NTA: Mindig közösen választjuk 

a témát. Feldobunk ötleteket, mint 
valami labdákat, és aztán mérlegel-
jük, hogy van-e kedvünk hozzá vagy 
nincs. Tavaly lányokról-fiúkról szö-
vegeltünk. A lányok elmondták, ho-
gyan látják saját magukat, hogyan 

látják a fiúkat, és fordítva, végül pedig 
mindezt együtt néztük meg, kortárs 
gyerekverseken keresztül. Előtte volt 
a Családi kör – gyerekszemmel című 
műsorunk, amelyben a születéstől a 
testvér születésén a bonyodalmas csa-
ládi kapcsolatokig mindenféle téma 
felvetődött. Korábban volt egy állatos 
műsorunk... Témától függetlenül, a 
választásban a gyerekek mindig ben-
ne vannak, hogy megtalálhassák azt 
a szerepet, amiben jól érzik magukat.

 Térjünk rá a legfrissebb előadásra. 
A Gasztrosztár cím nyelvtörőnek 
sem utolsó, a konferálók biztosan 
megszenvednek vele, de azonnal 
megragadta a figyelmemet. Mi volt 
hamarabb: a cím vagy az ötlet?
 NTA: Az ötlet. Egy nyárvégi szü-

letésnapi bulin félrevonultunk két 
csillag-szórós gyerkőccel, mert egy 
kicsit untuk a felnőtteket, és agyalni 
kezdtünk a sok finomság, pompás 
ízek és illatok között, hogy mi lenne 
a megfelelő téma.  Végül – talán nem 
egészen véletlenül – ezt sütöttük ki. A 
Gasztrosztár egy tehetségkutató ver-
seny döntője, melyben ételek mérik 
össze tudásukat, képességeiket, pro-
dukciójukat pedig egy – ugyancsak 
ételekből álló – zsűri értékeli.

 Mennyire építitek bele a darabjai-
tokba a színészeitek ötleteit?
 KJ: A próbákat mindig úgy kezdjük, 

hogy körbeülünk, és mindenki hoz-
zászólhat a témához. Közben Anikó 
jegyzetel és figyel. Többnyire az itt 
elhangzott ötletekből, beszédfoszlá-
nyokból áll össze az előadás.
 NTA: Számomra ez a munkamód-

szer rendkívül inspiráló. Olyan poé-
nok hangzanak el a próbákon, annyi 
érzelem, annyi indulat, annyi szenve-
dély jön elő, hogy azt nem lehet nem 
használni. Nyilvánvalóan mindezt 
egy kicsit meg kell komponálni, de 
szerintem azért is szeretik ezt az egé-
szet, mert beletehetik a saját mozdu-
lataikat, gesztusaikat, színeiket. Egy 
nagy összmunka ez tulajdonképpen.

 Miért szeretik a csoport vezetői ezt 
csinálni? A gyerekeken látjuk, hogy 
ragyognak előadás közben, és fel-
tételezzük, a próbákat is élvezik. Ti 
miért fektettek bele ennyi energiát?
 NTA: Pont ezért, amit mondasz. 

Hogy a gyerekeknek legyen siker-
élményük, és szeressék a színházat. 
Érdekes, hogy már teljesen máshogy 
néznek színházi előadásokat. Olyan 

dolgokat vesznek észre, amiket nem 
tudnának, ha ők maguk nem színját-
szóznának. Meg hát itt megtanulhat-
nak olyan dolgokat, amiket az iskolá-
ban nincs esélyük megtanulni.

 KJ: Ezért is gondolom, hogy vonzó 
a színjátszókör, mert mindenki ki-
bontakozhat, mi pedig csiszolgatjuk 
őket.  

 Láthattuk a színészeiteken, hogy 
talpraesettek. Mi az, amivel felta-
risznyázza őket ez a színjátszókör?
 NTA: Szerintem kérdezzük meg 

őket!

( Következnek a diákok véleményei)
 A műsorok mindig üzennek valamit. 

A Gasztrosztár azt üzeni, hogy minden 
ember ugyanannyit ér.
 Én azért szeretem ezt a műsort, és 

azért szeretek ezekkel a gyerekekkel 
együtt lenni, mert mindig olyan nagy 
sikereket érünk el. Kétszer lettünk már 
ezüst sávosak. Ezért olyan jó, hogy ilyen 
csapatban vagyok.
 Én azért szeretek ide járni, mert ilyen jó 

társaink vannak, meg valaki nem olyan, 
amilyen, és azt akarom ezzel mondani, 
hogy mindenki olyan, amilyen. És ezért 
kell az egész csapatot szeretni.
 Szerintem az a jó az ilyen műsorokban, 

hogy mindenki összedolgozik csapat-
munkában, és így jobban megismerhet-
jük egymást, és olyanokat tudhatunk meg 
a másikról, amit eddig sosem tudtunk.
 Én meg azért szeretek ide járni, mert 

kedvesek a tanító nénik, és szeretem a 
többieket.
 Én azért szeretek ide járni, mert 

elmegyünk sok helyre.
 Szerintem azért jó, mert belelátunk 

másnak a szívébe.
 Szerintem, amikor én idejöttem, még 

nem tudtam nagyon szépen beszélni. És 
itt nem csak színjátszást tanulunk, ha-
nem verseket is.
 Mi azért szeretünk ide járni, mert sze-

retjük a humort. És ez a kör abban is jó, 
hogy barátokat lehet szerezni és lehet 
ismerkedni.

 Ez a sok vélemény így együtt egy 
csodálatos összefoglalása és lenyoma-
ta a munkátoknak. A gyerekek őszin-
te gondolatai után többet már nem is 
szeretnék kérdezni, csak megköszön-
ni nektek a beszélgetést, és minden-
kit arra buzdítani, hogy fogjon bele a 
színjátszásba valamilyen formában, 
színészként vagy csoportvezetőként, 
mert ez egyszerűen minden szempont-
ból nagyon jó dolog.
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Jan Mukařovský cseh irodalomtu-
dós egyik tanulmányában1 az eltérő 
időábrázolás összehasonlító vizsgá-
latát végezte el epikai és drámai szö-
vegekben. Mivel mindkét műnem a 
cselekményes művészetek közé tar-
tozik, ezért azonos tulajdonságaikból 
kifolyólag tudományos összevetésük 
is megalapozott – viszonylag meg-
bízható végkövetkeztetéseket ered-
ményezve. A film multidiszciplináris 
jellegénél fogva közel áll az iroda-
lomhoz, ugyanakkor más szálakkal 
a drámához, zenéhez és festészethez 
kapcsolódik. Mukařovský ezért a fil-
met a dráma és az epika közé sorolta. 
Ennek magyarázatát példákon ke-
resztül szemléltette. Bár a tanulmány 
keletkezésének éve 1933, számos té-
zise napjainkban is helytálló.

 Mint már említettem, a filmet, il-
letve az epikus és dramatikus szöve-
geket a tények egyfajta sorba rende-
zése, időbeli egymásutánisága köti 
össze, ugyanakkor az idő fogalma 
mindhárom esetben más jelentőség-
gel, lehetőségekkel bír. Ahhoz, hogy 
jobban megértsük az idő filmre gya-
korolt explicit, valamint implicit ha-
tásait, jobban meg kell vizsgálnunk 
a film epikához, illetve drámához 
való viszonyát. Szükséges továbbá az 
epika drámához való kapcsolatának 
elemzése is. Közös pontként tartjuk 
számon, hogy mindegyikükben „ket-
tős időréteggel van dolgunk: az egyik 
a cselekmény időrendje a másik pedig 
a befogadó szubjektum (néző, olvasó) 
által megélt idő“ (Mukařovský, 2007, 
294). A drámában ez a két jelenség 
egyszerre nyilvánul meg, azaz párhu-

zamosan pereg. A drámai időre jellemző egyfajta tranzitoritás2. Vegyünk pél-
dául színházi előadást, ahol az idősíkok variálási lehetőségei korlátozottak. A 
néző ugyanabban az időintervallumban érzékeli a cselekményt, mint amikor 
az a színpadon játszódik.3 Az epika a drámával szemben teljesen másként vi-
szonyul az időhöz, a cselekmény egymás utáni sorrendben történik. Tehát az 
olvasó (befogadó) és olvasott mű semmilyen időbeli kapcsoltban nincs egy-
mással.4 A cselekményidő elkülönül a reális időtől (a befogadó ideje). Ami-
kor a filmes időkonstrukciókat vizsgáljuk, világossá válik a filmidő epika felé 
való közelítése.5 Mindkettőre jellemző a szinekdochikus ábrázolásmód (mely 
a rész-egész kapcsolatára épül: a befogadó részleteket érzékel, miközben a 
teljesség illúziója befolyásolja), valamint az időbeli visszacsatolás képessége. 
A drámához hasonlóan a filmben is párhuzamosan zajlik a filmidő a néző 
által megélt idővel, miközben a cselekmény más idősíkban játszódik, mint a 
filmkép ideje.6 A filmes idősíkok elemzése során Mukařovský három típust 
különböztetett meg: a cselekmény idejét, a képek mozgásának idejét, valamint 
a reális, befogadó szubjektum által tapasztalt időt. A felsorolt hármas differen-
ciálódás részletekben tetten érhető az epikában és drámában is. A filmkép ide-
je az, mely a két szélső réteg között közvetít. Ha a filmidőt mint „a műalkotás 
mint jel időbeli kiteljesedését“ (Mukařovský, 2007, 301) értelmezzük, konsta-
tálhatjuk, hogy a másik két tényező kívül esik magán a művön: a cselekmény-
idő maga az eseménysor, a néző által megélt reális idő pedig „kivetítés a mű 
szerkezetébe“ (Mukařovský, 2007, 301). A felvázoltak alapján megállapítható, 
hogy a filmben mindhárom réteg arányosan van jelen, ám a drámában a befo-
gadó ideje, míg az epikában a cselekményidő dominál.

Műfaj 

Dráma a) cselekmény ideje
b) befogadó időérzékelése

a) dráma

b) befogadó szubjektum

az idő párhuzamosan halad
Epika a) cselekmény ideje

b) az olvasó időérzékelése
a) regény

b) olvasó

a cselekményidő független a reális időtől
Film a) cselekmény folyó ideje 

b) képek mozgásának 
    ideje
c) néző által megélt 
    reális idő

a)

b)

c)

a filmidő (a,) és a reális idő (c,) párhuzamosan 
halad

Jan Mukařovský értelmezésében Számel Petra

Az idő ábrázolása a filmben
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Epikai szövegek és filmes narra-
tívák

A narráció egy történetet mutat be, 
pontosabban a bemutatás aktusát je-
lenti a fogalom, melyben a kijelentés 
és annak tárgya közötti kapcsolatot 
(működésmódját) vizsgálja. Az egyes 
narratív viszonyokat kétféle pozíci-
óból szemlélhetjük: mint produktu-
mot (mit jelent a történet maga) és 
mint jelölési mechanizmust (a folya-
mat, mely során a narratívák létre-
jönnek). (Füzi-Török, 1.) 

A befogadó szempontjából a nar-
ratíváknak roppant jelentős szerepük 
van, hiszen nagyban befolyásolják, 
mondhatni előrevetítik a befogadó 
reakcióit, mint ahogy erről majd a 
későbbiekben bővebben szólunk. 
„Azt a mintaolvasót, akit a cselek-
mény alakulása tart izgalomban, 
aki mindenekelőtt azt szeretné tud-
ni, hogyan végződik majd a történet, 
Umberto Eco szemantikus olvasónak 
nevezi, s azt pedig, akit ezen túl a szö-
veg nyelvi és poétikai megformáltsága 
is érdekel, tehát a mód, ahogy a tör-
ténet elmesélődik, esztéta olvasónak.“ 
(Benyovszky, 2010, 69) Hasonló mó-
don oszthatjuk fel a befogadók típu-
sait a narratív viszonyokkal szem-
ben: feladó → címzett → befogadó. 
Az egész felvázolt kommunikációs 
folyamatban kiemelt szerepet játszik 
a címzetten kívül a szerző személye 
is. Amennyiben ez a sorrend átalakul 
vagy felcserélődik, megváltoznak a 
befogadás feltételei is. 

Pragmatikai szempontból a nar-
ratívák vizsgálata éppen az ábrázolt 
modell köré összpontosul. A fenti 
vázlatos ábrázolás leegyszerűsíti, ki-
emeli azt a fajta folyamatot, melynek 
összefüggései alapján az adaptációk, 
illetve egyes narratív szintek, vala-
mint azok ágensei összevethetővé 
válnak. A hétköznapi kommuniká-
cióban ezek a különbségek kevésbé 
dominánsak, elhanyagolhatóak. 

Szerző és narrátor viszonya
 A Füzi-Török szerzőpáros Beveze-

tés az epikai és narratív film elemzé-
sébe című publikációjában a szerző és 
narrátor fogalmát a következőképpen 
határozták meg: „A szerző fogalma a 

kijelentés forrására vonatkozik, a nar-
rátor fogalma pedig az éppen aktuá-
lisan beszélőre.“ (Füzi-Török, 2.). A 
szerzőség inkább az eredetre vonat-
kozik, szerepére inkább funkcióként 
kell tekintenünk7, míg a narrátor sze-
repe az aktuális közléshez köthető. 
Ez a kijelentés nyilvánvalóan bővebb 
magyarázatot igényel. A szerző sa-
ját fizikai valóságán kívül már eleve 
képvisel valamilyen értéket, és a szö-
vegalkotási aktus után pedig kiala-
kulnak bizonyos elvárások műveivel 
szemben.8 Ebből kifolyólag a funkció 
fontosságát szeretnénk hangsúlyozni 
(mivel az adott szöveg számos befo-
gadói, besorolási, illetve kanonizációs 
folyamaton megy keresztül). Ami pe-
dig a narrátor szerepét illeti, a közlés 
viszonylataiban fogalmazódik meg 
szerepköre.9

Szerző → kijelentés
Narrátor → közlés

 A közlés módja is nagy jelentőség-
gel bír. Alapvetően megkülönböz-
tetünk személyes, illetve személy-
telen közlést10 (a közlés pillanata és 
a kimondás, azaz a tartalom nem 
közömbös egymással szemben). Az 
egyes beszédpozíciók elkülönítése 
hierarchikus rendszerezést ered-
ményez (alá- vagy fölérendelt). A 
homodiegetikus narratíva esetén az 
elbeszélőnél gyakran kifogásolják, 
hogy a megtévesztés nyelvi művele-
teivel él, illetve a rendelkezésre álló 
információkkal manipulálja a befo-
gadót, téves következtetéseket ered-
ményezve ezzel. Ez utóbbi jelenség 
főként akkor jelenthet problémát a 
befogadó számára, ha nem áll rendel-
kezésére semmilyen kontrollinstan-
cia, mely lehetővég tenné a téves (be-
fogadói) következtetések felülírását, 
korrigálását (Füzi-Török, 3-11). A 
korrekciót jelentheti egy fölérendelt 
narrátori elbeszélés11, mely helyesbí-
ti a már előzőleg elhangzott, megté-
vesztőnek ható narratívát. 

 Az általam felvázolt a film forma-
nyelvére vonatkozó tézisek ismerete 
elengedhetetlen bármilyen behatóbb 
adaptációs megközelítésű filmes 
elemzés során.

Jegyzetek:
1 Az idő a filmben. In: Szemiológia és esz-
tétika
2 A cselekmény azon részét érzékeljük jelen 
időben, amely konkrétan a szemünk előtt 
játszódik, miközben a közvetlen előzmé-
nyek már a múlt homályába merültek. A 
jelen állandó mozgásban tart a jövő felé.
 jelen →jövő (Mukařovský, 2007, 295)
3 Nem számít, hogy a cselekmény esetleg a 
múltban játszódik, pl. történelmi drámák 
esetében.
4 Egy regény olvasása közben nem megha-
tározó a kor, melyben a mű játszódik. Sőt, 
nem általános, hogy az egész művet egy-
szerre olvassa el a befogadó (bár nem ki-
zárt), hanem különböző időintervallumok-
ban, megszakításokkal teszi ezt.
5 Órák, napok, hetek történése percek lefor-
gása alatt játszódik le (a cselekmény ideje 
nem azonos a reális idővel), pl. emlékezés, 
múltidézés, az évszakok múlásának ábrá-
zolása, hosszabb vonatút érzékeltetése a 
pályaudvar bemutatásával, azt követi pár 
képkocka a vonatból, majd a célba érkezés.
6 A befogadó szubjektum tisztában van vele, 
hogy a cselekmény, melyet a filmkockák 
közvetítenek, a múltban játszódik – csupán 
a filmnézés maga zajlik a jelenben.
7 Egyfajta gyűjtőfogalom – tartalmazza a 
szerzőt ért környezeti és kulturális hatáso-
kat, melyeket művein keresztül akaratlanul 
is közvetít a befogadó irányába.
8 Pl. egy adott filmrendezőről tudjuk, hogy 
mit várhatunk tőle (Woody Allen intel-
lektuális humora, Alfred Hitchcock-nál a 
suspense stb.)
9 Bizonyos esetek sajátos időbeliséget és kü-
lönféle narrátori pozíciókat feltételeznek.
10 É. Benveniste különbséget tesz a 
„discourse“, valamint a „historie“ között, 
míg G. Genette narratív instanciáról beszél, 
tágabb értelmezési teret biztosítva ezzel a 
narátor beszédpozíciójának.
11 Márai Sándor: Eszter hagyatéka művében 
ilyen esettel találkoznánk, pl. ha a vissza-
emlékezés Lajos szempontjából történne, és 
ezt írná felül később Eszter narrációja.
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Mediális nevelés

Korunk rohanó világában egyre 
kevesebb időt töltünk (szépirodalmi) 
olvasással, ellenben egyre nagyobb 
mértékben élünk a folyamatos infor-
mációáramlást biztosító médiákkal, 
hogy a világ rohamos változásában 
mindig naprakészek legyünk. S hogy 
az információáramlás igényes legyen, 
szükség van olyan fiatal tollforgatók-
ra, akik „tollukat” az igényes hírköz-
lésre teszik fel, s ezzel nem csupán 
embertársaiknak, hanem anyanyel-
vüknek is szolgálnak. Ebből a gondo-
latból született immár öt esztendeje a 
Médiasztár országos tehetséggondo-
zó diákújságíró-verseny, melynek öt-
letgazdája a Gútai Magyar Tannyelvű 
Magán Szakközépiskola volt. A kez-
det kezdetén Szokol Dezső alapító-
tulajdonos felkérésére Cseri Ilona 
tanárnő volt az, aki a tehetséggon-
dozás e formáját irányította. Az első 
év sikereit követően nem volt kérdés, 
hogy iskolánk megpróbál hagyo-
mányt teremteni e versennyel. Peda-
gógiai pályafutásom első napjaiban 
szereztem tudomást intézményünk e 
tevékenységéről, s lettem én is a szer-
vezők egyike.  

A Médiasztár országos diákújság-
író-verseny céljaként a nyomtatott és 
elektronikus média mélyebbre ható 
megismerését határoztuk meg. Ah-
hoz, hogy közösségmegtartó ereje le-
gyen a médiának, kiváló újságírókra, 
rádióriporterekre van szükség. Hisz 

nemcsak az a fontos, hogy informá-
ciókat juttassunk el embertársaink-
hoz, az is fontos, hogy milyen mó-
don, milyen igényességgel használjuk 
anyanyelvünket, miközben mondan-
dónkat, véleményünket közöljük a 
világgal. A nyelvművelés e módját 
próbáljuk versenyünkkel elősegíteni. 

A tehetséggondozás arról szól, hogy 
inspiráljuk a fiatal tehetségeket, hogy 
felébresszük bennük a  tudásvágyat 
és meggyőzzük őket, hogy gyermeki 
tudásukra, véleményükre és ismere-
teikre is szükség van ahhoz, hogy egy 
(nyelv)közösség jobbat tudjon alkot-
ni. Nem titkolt szándékunk továbbá 
az is, hogy a gyermekeink fantáziavi-
lágát is megmozgassuk, illetve fejlesz-
szük problémamegoldó képességüket 
is.  Feladataink a magyar nyelvközös-
séget érintő problémákkal, illetve or-
szágunkban és világunkban zajló tár-
sadalmi változásokkal foglalkoznak. 
Az ifjú újságírók – meglepetésünkre 
és nagy örömünkre – felnőtteknek 
is példaértékű módon oldják meg 
a feladatsorainkat, melyek által a vé-
leménynyilvánítás gyakorlása mellett 
fogalmazókészségüket is fejlesztik. A 
feladatok megoldásához elsősorban 
fantáziára és fogalmazói készségre 
van szükség. Egyes feladatok kutató-
munkára és gyűjtőmunkára irányul-
nak. Az ilyen jellegű feladatok a saj-
tótermékek és a világháló böngészése 
által könnyen megoldhatók. S mivel 

Médiasztár
Bálint Katalin

a verseny a médiára irányul, egy-egy 
feladat megoldásához a sajtóműfajok 
ismerete, illetve idő közbeni elsajátí-
tása is szükséges. 

Folytatva a hagyományt, a Gútai 
Magyar Tannyelvű Magán Szakkö-
zépiskola a 2013/2014-es tanévben 
is azt a célt tűzte ki maga elé, hogy 
a megmérettetés sikeres megoldói 
között megtalálja a Médiasztár 5. év-
folyamában is az Év diákújságíróját. 
Idén a Pátria Rádió (Szlovák Rádió 
Magyar Szerkesztősége) közreműkö-
désével meghirdettük Az év riportere 
kategóriát is, mely a hangos média 
munkálatait próbálja közelebb hozni 
az utánpótláshoz. 

Az idei tanévben három kategóri-
ában zajlik a versengés. Az év diák-
újságírója kategóriában 65 diák mér-
kőzik meg, jelenleg az első feladatlap 
megoldása zajlik. Az év diákriportere 
kategóriában egy egynapos felkészítő 
találkozást követően kapják meg a 
diákok feladataikat. A harmadik ka-
tegóriában az iskolaújságok kapják 
a főszerepet, hogy elnyerjék Az év 
iskolaújsága címet. E kategóriában 
a hozzánk eljuttatott iskolaújságok 
kerülnek értékelésre, melyeket hoz-
záértő zsűri értékel. Az eredmény-
hirdetésre a Médiasztár élő döntőjén 
kerül majd sor, amelyen a szlovákiai 
magyar média neves szakemberei is 
részt vesznek, értékelnek.  

13_katedra_dec.indd   30 6. 12. 2013   10:36:35



31

Katedra Kötelező

1. Az előző órán írt röpdolgozatok kiosztása és értékelése 
(frontális munka): Mindenkinek kiosztjuk az előző órai 
dolgozatot, és közösen megbeszéljük a helyes válaszokat. 

2. Rakd sorba! (páros munka): Minden páros kis papír-
csíkra vagdalva mondatokat kap, amelyeket helyes sor-
rendbe helyezve ki tudják rakni a 4. fejezet történéseit. A 
legügyesebb páros jutalomban részesül. Ppt-anyag segít-
ségével ellenőrizzük le a mondatok helyes sorrendjét. A 
papírcsíkokon ezeket a mondatokat találják a gyerekek: 

 Mindegyik versenyző köteles egy gallyat hozni az erdő 
szélén álló tiszafáról. Az lesz a bizonyíték, hogy ott jártak.

 - Hát te, phü... olyan gyors vagy, phi... – lihegett –, mint 
a szélvész. Most már elhiszem, hogy nem győzhet le senki.

 - Csalnak? Miért csalnának? – csodálkozott Mikkamakka. 

 Vacskamatit ette a méreg. – Csak pár lépés hiányzott – 
mormogta.

 - Megvan – mondta kis szünet után. – Akkor fusson ver-
senyt önmagával.

 - Majd én emlékeztetlek! – rikácsolt Bruckner Szigfrid. – 
Azt mondtad, mindenkinél gyorsabban tudsz futni.

Megoldás: 
1. Majd én emlékeztetlek! – rikácsolt Bruckner Szigfrid. – Azt 
mondtad, mindenkinél gyorsabban tudsz futni.
2. Csalnak? Miért csalnának? – csodálkozott Mikkamakka.
3. Mindegyik versenyző köteles egy gallyat hozni az erdő szélén álló 
tiszafáról. Az lesz a bizonyíték, hogy ott jártak.
4. Hát te, phü... olyan gyors vagy, phi... - lihegett -, mint a szélvész. 
Most már elhiszem, hogy nem győzhet le senki.
5. Vacskamatit ette a méreg. – Csak pár lépés hiányzott – mormog-
ta.
6. Megvan – mondta kis szünet után. – Akkor fusson versenyt ön-
magával.

3. Állókép (csoportmunka): A tanulókat csoportokra 
osztom. Minden csoport húz egy kis kártyát, amin egy 
jelenet található a 4. fejezetből. A csoportok egy állóképet 
alkotnak, melyet aztán a másik csoportnak kell felismer-
nie. Az állókép bemutatói közül akinek a tanár ráteszi a 
fejére a kezét, annak hangosan ki kell mondania, mire 
gondol az általa alakított karakter.

Kováč RékaA Ló Szerafin legyőzi 
önmagát című fejezet óravázlata
A Négyszögletű Kerek Erdő módszertani 
feldolgozása 4. osztályosok számára – 4. rész

 Tematikus egység: szövegfeldolgozás
 Az óra típusa: új tananyag
 Eszközök: feladatlapok, kis kártyák

 Munkaforma: egyéni, frontális, csoportmunka, dramatizálás 
 Célcsoport: 4. évfolyam

a) csoport: Vacskamati, Aromo, Bruckner Szigfrid heje-
hujázott és hippszi-hoppszázott.
b) csoport: Vita arról, amikor meggyanúsítsák Ló 
Szerafint, hogy nagypofájú és legyőz mindenkit.
c) csoport: Versenyfutás, Bruckner Szigfrid fekvőhely 
után néz.
d) csoport: Ló Szerafin törölgeti a szemüvegét, és 
Mikkamakka keresi az igazságot.

4. Válaszok a kérdésekre (csoport munka): A történet 
dramatizálása után a gyerekek a már kialakított csoport-
jukkal együtt foglalnak helyet. Minden csoport kap egy 
feladatlapot, amin kérdések szerepelnek. Ezekre a kérdé-
sekre kell megtalálni a helyes választ. 

Ki az, aki nem tudott aludni a hangzavartól? 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kik voltak azok, akik hangoskodtak? 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ki volt a nagyképű, hencegős, „nagypofájú”?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Mit jelentett ki Ló Szerafin? 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Milyen állatoknál gyorsabb Ló Szerafin? 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kik futnak versenyt Ló Szerafinnal? 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Megoldás:
Mikkamakka 
Vacskamati, Aromo és Bruckner Szigfrid
Ló Szerafin
Mindenkinél gyorsabban tudsz futni
Gazella, gepárd, Aromo
Aromo és Vacskamati
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7. Jóslás (páros munka): A 4. fejezet átismétlése a T-táblázat segítségével. Az egyik tanuló az eseményt írja fel, míg 
a másik tanuló a saját véleményét róla.  

A 4. fejezet eseményei     Vélemény róla

Megoldások:
1. Bruckner Szigfrid 2. Szemüveg 3. Vacskamati 4. Nyakleves 5. Önmagát 6. Tiszafagally 

1.
2.

3.
4.

5.
6.

8. Házi feladat (egyéni munka): A tanulók rövid fogalmazást írnak arról, miért nem szabad csalni és igazságtalannak 
lenni. Ha van tapasztalatuk erről a személyes életükből, röviden írják le azt. A következő órára az 5. fejezet szövegét is 
el kell olvasniuk.

5. Keresztrejtvény (csoportmunka): Minden csoportnak osztunk keresztrejtvényt, a kér-
déseket ppt-segítségével vetítjük ki. A leggyorsabb és legügyesebb csoport ismét elismerés-
ben részesül. A rejtvény megfejtése: csalás.
Megjegyzés: A többjegyű mássalhangzók külön négyzetbe kerülnek.

Kérdések: 
1. Ki mondta azt, hogy nagypofájú?
2. Milye volt Ló Szerafinnak?
3. Kivel versenyzett másodszor Ló Szerafin?
4. Mit nem kapott Bruckener Szigfrid Ló Szerafintól?
5. Kit győzött le Ló Szerafin?
6. Mit kellett hozni az erdő széléről? 

6. Forró szék (drámajáték): A szöveg értelmezése alapján a becsapásról, igazságtalanságról beszélgetünk. Az osztály elé 
egy széket helyezünk, aki abba beleül, valamelyik szereplő nevében elmeséli, miben voltak vele szemben igazságtala-
nok a többiek vagy hogyan csapták be. Az osztálytársak meghallgatják, és megpróbálnak tanácsot adni neki, hogyan 
kellett volna ezt a helyzetet megoldani. 
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Katedra Tesztfeladatok

Cikksorozatunk következő részé-
ben a kombinatorikai feladatokkal 
foglalkozunk. Eme témakör prob-
lematikusságát a cikk írója nem na-
gyon érti (pedig több kiértékelésben 
is megjelenik), hisz az alapiskolán a 
legtöbb tanuló számára érthető, fel-
fogható szinten kell csak tárgyalni. 
Valószínűleg inkább az húzódhat a 
probléma hátterében, hogy általában 
utolsó anyagként, az év végén foglal-
kozunk csak vele (illetve az időhiány 
miatt még akkor sem), amikor már a 
kedves tanulók semmiféle matemati-
kai probléma iránt nem érdeklődnek. 

A témakör számomra annyira 
szűk, hogy akaratlanul is beleszőt-
tem néhány példába a valószínű-
ségszámítást is, hogy kicsit változa-
tosabbá tegyem azt. Az alapiskolás 
valószínűségszámítás szintén nagyon 
egysíkú: ha a tanuló felfogja és képes 
alkalmazni a „jó esetek számát osz-
tom az összes eset számával” tételt, 
akkor szinte mindent tud.

1. Péternek 3 pár piros, 4 pár zöld, 10 
pár fekete és 1 pár fehér zoknija van 
a fiókban szépen párokba rendezve. 
Este elfelejtette kikészíteni másnap-
ra a ruháit, ezért most sötétben kell 
kutakodnia, nehogy felébressze kis-
testvérét. Mindenképp fekete zoknit 
akar felvenni. Hány párt kell kivennie, 
hogy biztosan legyen közte fekete?
2. A nagymama minden reggel meg-
eteti az állatokat: a kutyát, a macská-
kat, a tyúkokat és a malacokat. Hány-
féle sorrendben etetheti meg őket?
3. A kilencedik osztály legjobb mate-
matikusai: Dávid, Gábor, István, Eme-
se és Ilona. A következő versenyre 
azonban csak 2 tanuló mehet. Hány-
féleképp alkothatnak párokat? Mi az 
esélye annak, hogy Dávid ott lesz a 
versenyen?
4. A Jégkirálynő elvitte magával Zo-
likát a Jég birodalmába. Zolika 3 pu-
lóvert, 2 nadrágot, 2 sapkát és 1 cipőt 
vitt magával. A Jégkirálynő addig en-
gedte meg neki, hogy a birodalomban 
maradjon, amíg mindennap másképp 
öltözik fel. Hány napig maradhatott, 

ha mindennap fel kellett vennie egy 
pulóvert, nadrágot, sapkát és cipőt?
5. Kiindulópont városából el akarunk 
jutni Végcél városába. Útközben min-
denképp útba akarjuk ejteni az Aka-
dály áruházat és a Bárány benzinkutat. 
Kiindulópontból az áruházig 3-féle 
úton tudunk eljutni, onnan a benzin-
kútig 2 út vezet, a benzinkúttól Vég-
célig pedig 4-féle úton haladhatunk. 
Hány különböző úton juthatunk el 
egyik városból a másikba?
6. Az iskolai étkezdében hétfőn tojá-
sos leves és paradicsomleves közül vá-
laszthatnak a tanulók, továbbá 3-féle 
főételből: kirántott sajt, rizottó, ma-
gyar gulyás. Mi a valószínűsége, hogy 
Mindentleny Elek tojásos levest és ri-
zottót fog enni?
7. A kilencedikesek 18-an vannak az 
osztályban. Ebből hét a fiú. A fiúknak 
az a szokásuk, hogy minden reggel üd-
vözlésképpen kezet fognak egymással. 
a) Hány kézfogás történik minden 
reggel?
b) Mennyi lenne a kézfogások száma, 
ha a fiúk a lányokkal is kezet fogná-
nak?
8. Anikónak 5 kártyája van. Mind-
egyiken egy-egy betű: U, K, V, O, L. 
Enikő húz három lapot. Mennyi az 
esélye, hogy ezekből a lapokból kirak-
hatja a VUK szót?
9. Ács bácsinak 5 deszkája van, 
mindegyik eltérő hosszúságú: 2 m, 4 
m, 5 m, 6 m, 9 m. Mi a valószínűsége, 
hogy olyan deszkákat választ ki, me-
lyekből kirakhat egy háromszöget?
10. Ervinnek 265 ismerőse van a kö-
zösségi portálon, ebből 14-et berakott 
a szűk baráti kör csoportba. Mi az esé-
lye, hogy legújabb fotójához az első 
hozzászólás pont az egyik szűk bará-
ti körébe tartozó ismerősétől érkezik 
majd?
11. Érmés Lajos háromszor dobott fel 
egy pénzérmét. Mindháromszor írást 
dobott. Ezenkívül még hányfajta ered-
ményt kaphatott volna?
12. Lekv Áron szereti a lekvárt. Reg-
gel, délben és este is eszik egy kis 

lekváros kenyeret. A spájzban 4-féle 
lekvárt tárolnak. Áron ki szeretné 
próbálni az összes fajta kombináció-
ját a lekvároknak. Hány nap kell neki 
hozzá? (Megjegyzés: ha más sorrend-
ben fogyasztja egy nap a lekvárokat, az 
már más kombinációnak számít Áron 
elmélete szerint.)
13. A bajnokságban 7 csapat játszik 
egymás ellen. Mindenki játszik min-
denki ellen, de csak egyszer. Hány 
meccset fognak lejátszani a szezon-
ban?
14. A nyúlüregtől a patakig 4-féle biz-
tonságos út vezet. Hosszuk sorban: 2 
km 3 m, 2530 m, 23 000 dm, 2 km 303 
cm. Mi a valószínűsége, hogy nyuszi 
(aki nem tud mértékegységeket átvál-
tani) a legrövidebb úton jut a patak-
hoz? 
15. A titkos ajtón három zárnyitó szer-
kezet van: egy gomb, egy kilincs és egy 
zár kulccsal ellátva.  Józsi megtudta, 
hogy a kinyitásához a háromból csak 
kettőt kell felhasználni, de ennek a 
kettőnek csak egyfajta sorrendje nyit-
ja az ajtót. Az ajtón időzár is található, 
ami egy nap csak egy próbálkozást en-
gedélyez. Legfeljebb hány nap kell az 
ajtónyitáshoz?
16. Erikának négy jegye van idén föld-
rajzból: 4, 1, 1, 3. Azt már elfelejtet-
te, milyen sorrendben kapta őket, és 
ellenőrző könyvecskéjét is elhagyta. 
Hányféle sorrendben kaphatta őket?

17. Ödön 5 számkártyát kapott a taní-
tó nénitől, mindegyiken egy-egy szám 
volt: 3, 2, 1, 0. 
a) Hányfajta 3-jegyű számot rakhatott 
ki belőlük?
b) Hányfajta 4-jegyű számot rakhatott 
ki belőlük?
c) Hányfajta 4-jegyű, 3-mal osztható 
számot rakhatott ki belőlük?
d) Hányfajta 4-jegyű, 5-tel osztható 
számot rakhatott ki belőlük?
e) Hányfajta 3-jegyű páros számot 
rakhatott ki belőlük?
f) Két kártyalap segítségével törteket 
is ki tud rakni. Hányféleképpen tud 
kirakni 1-nél kisebb törtet?

Felkészítő gyakorlatok 
a matematikai tesztelésre 
– IV. rész Farkas Béla
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Pók. Nyolc láb. Csípés. Tarantu-
la. Madárpók. És még sorolhatnánk. 
Így juthatunk el a pók hívó szótól 
egészen a pókhálóig, esetleg Ázsiáig, 
a madárpókok származási helyéig. 
Pontosan ezen a metóduson alapul 
az a módszer, amely mivoltát, fel-
használásának lehetőségeit és körül-
ményeinek kérdéskörét szeretném 
most körbejárni. A módszert magya-
rul pókhálóábrának, angolul pedig 
brainstorming-nak nevezzük.

A fogalom magyar megfelelője a 
metódus és a megnevezett tárgy kö-
zötti hasonlóságon alapszik. Közis-
mert, hogy a pókháló apró és szerte-
ágazó fonalak összessége, ugyanúgy, 
mint maga a pókhálóábra. A közpon-
ti helyre mindig a tananyag legfon-
tosabb kulcsszava, vagyis a hívó szó 
kerül, amely előhívja a diákok em-
lékképeit, ismereteit vagy más, a hívó 
szóval bármilyen kapcsolatba hozha-
tó egyéb, a tudatunk mélyére ásódott 
fogalmait. A módszer első lépése, 
hogy a tanár azt a szót írja fel a táblá-
ra, rajzlapja, csomagolópapírra vagy 
egyéb helyre, amely a lehető legtöbb 
szót és szókapcsolatot képes elővará-
zsolni a diákok tudatából. A kulcsszó 
felírása után szerintem magának a ta-
nár kell kezdenie a szavak összegyűj-
tését úgy, hogy az első szót ő mondja 
és írja fel a táblára vagy papírra. 
Hasznos lehet olyan szóval indítani, 
ami nem a legkézenfekvőbb, mutatva 
ezzel azt, hogy bármilyen olyan foga-
lom felkerülhet a pókhálóra, amely 
valamilyen módon kapcsolatba hoz-
ható a hívó szóval. A feladat tehát az 
asszociáción alapszik, ami azt jelenti, 
hogy minden lehetséges, kapcsolódó 

szó elfogadható, ha a diákok magya-
rázata alátámasztja a két szó, illetve 
azok jelentésének összefüggését.

Effektív, ha a hívó szó olyan hely-
re kerül, amelyet minden diák jól lát, 
így elősegíthetjük a diákok akadály-
nélküli gondolkodását, és kizárhatjuk 
a felírt szavak ismétlődését. Fontos 
része a tanár előkészületének az is, 
hogy néhány „segítő kérdést” ké-
szít arra az esetre, ha a diákok ötle-
tei el- vagy megakadnak, mivel azok 
segítségével könnyedén folytatható 
a feladat. A pókhálóábrára felkerülő 
szavak mennyiségét a tanár határoz-
za meg, s addig érdemes a feladatot 
folytatni, amíg minden fontos szó el 
nem hangzik. Ajánlatos minden diá-
kot bevonni a játékba, hogy minden-
ki érezze, hozzátett valamit a tanóra 
sikerességéhez. Miután felkerültek 
a szavak, a tanár irányításával a leg-
fontosabbak kiemelésre kerülnek 
(szóbeli vagy/és írásbeli módon), s 
megszilárdulnak a diákok tudatában.

A pókhálóábra nemcsak a diákok 
figyelmének felkeltésére bizonyul 
kiváló módszernek, hanem ismétlő, 
sőt számon kérő módszerként is 
megfelel. Nem elhanyagolandó az a 
tény sem, hogy ez a metódus egyéni, 
páros, csoportos és kollektív feladat-
ként is kezelhető és megvalósítható, 
a témakör igényességétől, a diákok 
számától, fejlettségi szintjétől és a 
csoport sajátosságaitól függően. Ami 
a legfontosabb: játékos, aktivizáló 
és– a látszólag könnyű – munkára 
sarkall. Azért látszólag könnyű a fel-
adat, mert a diákok előtt rejtve marad 
a tény, hogy miközben kapcsolódó 
szavakat társítanak a hívó szóhoz, 

lényegében a már meglévő ismerete-
iket hívják elő. Ezen didaktikai játék 
során hirtelen jön a ráismerés, amely 
azt sugallja a diákoknak, hogy a tan-
anyag nem is áll tőlük olyan távol, 
hisz már rengeteg jól felhasználható 
tudással rendelkeznek a témakörben, 
amelyet a tananyag, a tanár és a tan-
eszközök segítségével már csak ki kell 
szélesíteniük.

Én személy szerint rengetegszer 
használom a pókhálóábrát az angol 
óráimon. Eleinte döcögősebben 
ment a feladat, de a diákok hamar 
rákaptak a játék ízére, s már elég csak 
a jól ismert pókhálót felrajzolnom a 
hívó szóval a közepén, s a diákok már 
szórják is a jobbnál jobb ötleteket, 
sokszor meghökkentő kapcsolatokat. 
Egyre inkább mernek nem minden-
napi összefüggésekben is gondolkod-
ni, mert tudják, hogy minden ötlet és 
vélemény elfogadható, ha az megfe-
lelő támaszt kap egy rövid magyará-
zat keretén belül. A diákoknak nagy 
segítségükre szolgál az ábra egy-egy 
nagy felelést megelőző percekben is, 
hiszen elegendő azt gyorsan átszalad-
ni, mindegyikkel egy-két mondatot 
alkotni, a mondatokat megfelelő lo-
gikai sorrendbe rakni, s kész a felelet, 
mosoly ül a tanár arcán, egyes ragyog 
az ellenőrzőben. 

Én csak dicsérni és ajánlani tudom 
minden kedves kollégának az ügyes 
és találékony pókocskák által meg-
szőtt ábrát, amely nem csak a tanóra 
érdekesebbé tételében és a diákok be-
kapcsolásában játszik nagy szerepet, 
hanem segít a diákoknak logikusan 
gondolkodni, összefüggéseket látni, 
és alkotni is egyaránt.

KatedraÁltalános pedagógia

Hogyan segíthet a pók 
a tanóra megvalósításában?

Fekete Farkas Tímea
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Dušan Čaplovič oktatási, tudo-
mányügyi, kulturális és sportminisz-
ter a pozsonyi Comenius Egyetem 
rektorával november végén aláírták 
azt a szerződést, melyben az Okta-
tási, Tudományügyi, Kulturális és 
Sportminisztérium nem-visszaté-
rítendő anyagi támogatást nyújt a 
BioMed projekt létrehozásához. A 
projekt egy kutatóközpont kialakítá-
sát tűzte ki célul Martinban, az egye-
tem kihelyezett orvosi karán belül. 
A fő kutatási területek a neurológia, 
onkológia, a molekuláris gyógysze-
rek lesznek. 

Martinban 
biogyógyszer-kutató 
parkot létesítenek

2013. november 28-án Selmec-
bányán (Banská Štiavnica) Dušan 
Čaplovič, a Szlovák Köztársaság  
Oktatási, Tudományügyi, Kulturális 
és Sportminisztériumának megbízá-
sából első alkalommal adta át a tudo-
mány és technika területén kimagasló 
eredményeket elért szakembereknek 
a Samuel Mikovíni-díjat. A Szlovák 
bányamúzeumban megrendezett ün-
nepségen a kitűntetéseket három ka-
tegóriában vehették át a díjazottak:   

 Életműdíj a tudomány és technika 
területén elért kiváló eredményekért 
– Samuel Mikovíni-nagyplakett

 A tudomány és technika területén 
külföldön elért eredményekért – Sa-
muel Mikovíni-kisplakett

A Szlovák Köztársaság Oktatási, 
Tudományügyi, Kulturális és Sport-
minisztériumának emlékplakettje 
– a kutatásban és fejlesztésben elért 
eredményekért a 35. életévüket még 
be nem töltött szakemberek számára.

A rendezvényt követően szemi-
náriumot tartottak Samuel Mikovíni 
küldetése a bányászat fejlesztésében 
Banská Štiavnica és Szlovákia néző-
pontjából címmel.
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A Samuel Mikovíni-díj 
átadása

A BioMed Martin projekt kiala-
kításának összköltsége várhatóan 
26,31 millió euró lesz. Az összeg 
nagy része az Európai Uniós alapból 
kerül elkülönítésre, körülbelül 22,37 
millió euró, az állam költségvetésé-
ből 2,63 millió eurót fognak a pro-
jektre fordítani. A maradék 1,31 mil-
lió eurót az iskola saját forrásokból 
állja majd.    

A projekt a „Kutatás és fejlődés” 
operációs programból lesz finanszí-
rozva. A projekt megvalósításának 
időpontja 2015 harmadik negyed-
évére várható.

„Ismerd meg szülőföldedet és vál-
toztasd paradicsommá” – ezzel a 
szlogennel indult útjára az iskolai 
könyvtárak versenye, melynek célja 
a legérdekesebb rendezvény megva-
lósítása és a tanulók széleskörű moz-
gósítása volt.

A versenybe 324 iskola kapcso-
lódott be, ebből 261 alapiskola, 63 
pedig középiskola volt.  Az első he-
lyezett a Lutišei Alapiskola és Óvoda 
(Základná škola Lutiše s Materskou 
školou) lett.

Az iskola a következő eredeti ötlet-
tel nyerte el az első helyet. A terchovái 
és besztercei régió történetéből merí-
tették versenytémájukat. Beszélgetést 
szerveztek szülőfalujuk történetét 
megíró könyv alkotójával, Anton Re-

mis íróval. Ezenkívül értékes herbá-
riumgyűjteményt készítettek a régió 
különleges növényvilágából, gom-
báiból. Rendezvényeiken felelevení-
tették lakóhelyük néphagyományait, 
leporellókon ábrázolták a falucska 
jellegzetességeit.

A kilencedik alkalommal meghir-
detett versenybe minden olyan iskola 
benevezhetett, melyik október 28-án, 
a nemzetközi iskolakönyvtárak nap-
ján Út az élet felé elnevezéssel rendez-
vényt szervezett, és ennek lebonyolítá-
sáról beszámolt a Szlovák Pedagógiai 
Könyvtár Szakbizottságának. Ez a bi-
zottság döntött a győztes intézmény 
felől is. A győztes iskola 3  000 euró 
jutalomban részesült, amit a könyvtár 
bővítésére használhatnak fel. 

Az iskolai 
könyvtárak 
legérdekesebb 
rendezvényei

Dušan Čaplovič oktatási, tudo-
mányügyi, kulturális és sportmi-
niszter 2013. november 24-től 26-ig 
Oroszországban tartózkodik. A szol-
gálati út keretén belül részt vesz a 
„Tudomány Éve Oroszország – Euró-
pai Unió” konferencia és az „Oroszor-
szág és az Európai Unió tudományos 
és technikai együttműködésének ví-
ziója” elnevezésű konferencia meg-
nyitóján. Az út során találkozik az 
orosz oktatásügyi miniszterrel, Ivan 
Livanovval is. 

Dušan Čaplovič szolgálati útja
az orosz Föderációban
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A főiskolák és üzemek közt létrejött meg-
állapodás alapján az üzemek lehetőséget biz-
tosítanak a diákoknak a szakmai gyakorlatra 
a tanulmányaik folyamán. „A főiskolák a 
tudatos társadalmi fejlődés motorjai” elne-
vezésű projekt elsődleges célja az elméleti 
tudás gyakorlati kibővítése. Štefan Chudoba, 
az Oktatási, Tudományügyi, Kulturális és 
Sportminisztérium államtitkára kijelentette, 
hogy Szlovákiában a főiskolák jövője első-
sorban a technikai és természettudományi 
irányzatok kezében összpontosul. A főisko-
lások gyakorlati képzését azért vezetik be, 
hogy megfelelő tapasztalatokat szerezzenek, 
és ezáltal az iskola elvégzése után azonnal 
kamatoztatni tudják képességeiket, széle-
sebb látókörrel rendelkeznek a munkapia-
con.  

Az egyes főiskolák, egyetemek, illetve a 
vállalkozói szféra képviselői folyamatosan 
mutatják be projektjeiket a nyitrai, trencsé-
ni, besztercebányai, zsolnai és nagyszombati 
egyetemeken. Az ötletet kedvezően fogadták 
az intézmények és a diákok egyaránt.

Jelenleg több mint 70 ajánlatból vá-
logathatnak a hallgatók, akik a szakmai 
gyakorlatot még az őszi félév folyamán el-
kezdhetik. További információk a www.
vysokoskolacidopraxe.sk oldalon találha-
tók. A nemzeti projekt fő célja a főiskolák, 
egyetemek és a munkáltatók közti jó viszony 
ápolása, valamint a szakmai és emberi kap-
csolatok elmélyítése.  

Az első diákcsoportok már 
bekapcsolódtak a szakmai gyakorlatba

A NÚCEM gyakorlatok olyan adat-
bázisát alakítja ki, mely segítséget 
nyújt a tanulók szövegértésének fej-
lesztésében. Jelenleg olyan feladatok, 
tesztek kialakítása zajlik, melyek a 
pénzügyi és statisztikai „szövegértést” 
problematizálják. 

A teszteket kidolgozó pedagógu-
sok a napokban kapják kézhez azt 
a feladatgyűjteményt, amely a fenti 
területek problémáit tematizálja. A 
statisztikai feladatokat tartalmazó pél-
datárban 18, a pénzügyi számításokat 
tartalmazóban pedig 22 tesztfeladatot 
találhatunk. 

Mindkét gyűjtemény „Az alap- és 
középiskolák oktatási szintjének fej-
lesztése” elnevezésű projekt segítségé-
vel készült, mely szorosan kapcsoló-
dik  „Az alap- és középiskolák oktatási 
szintjének fejlesztése elektronikus 
tesztelés alkalmazásával” elnevezésű 
projekthez. A NÚCEM mindkét pro-
jekt anyagát felhasználva indította el a 

A NÚCEM adatbázist alakít ki
tesztek kidolgozására vállalkozó peda-
gógusok szakmai továbbképzését.

A pénzügyi feladatgyűjteményt már 
megkapták azok a pedagógusok, akik 
november 22-én részt vettek a pozso-
nyi továbbképzésen, míg a statisztikai 
feladatgyűjteményt a november 29-
én tartandó továbbképzésen kapják 
meg. Eddig 30 tanár kapcsolódott be 
a munkálatokba, melyek során több 
mint 30 000 feladat és 150 teszt elké-
szítését tervezik.

A feladatok összeállítása során 
olyan problémák megoldására tö-
rekszenek, melyekkel gyakran talál-
kozhatunk mindennapi életünkben. 
A pénzügyi számítások területén 
ilyen például a pénzzel való helyes 
gazdálkodás, vagy egy családi kirán-
dulás költségvetésének kidolgozása. 
Mérlegelni kell a nélkülözhetetlen és 
szükségtelen kiadásokat, megfelelő 
prioritást alkalmazni a háztartásban 
szükséges cikkek vásárlásánál. A sta-

2013. november 29-én, Besz-
tercebányán (Banská Bystrica) 
rendezték meg a X. Nemzetközi 
Színháztudományi Konferenciát, 
melyen a Szlovák Köztársaság 
oktatási, tudományügyi, kulturá-
lis és sportminisztere is részt vett. 
A rendezvény helyszíne a beszter-
cebányai Művészetek Akadémiá-
jának stúdióterme volt. A konfe-
rencia fő programpontja a hazai 
színházak jelenlegi helyzetének 
kérdése volt.

Dušan Čaplovič később megte-
kintette az akadémia épületének 
újjáépített részlegét is, melynek 
termei a modern kor elvárásainak 
megfelelően optimális lehetősé-
get nyújtanak a jövő színészeinek, 
rendezőinek és dramaturgjainak 
képzéséhez. Az átalakításokat az 
Európai Uniós alapokból finan-
szírozták. Mintegy 2,6 millió eu-
rót használtak fel erre a célra.

Beszámoló 
a hazai iskolaügy 
helyzetéről

Nemzetközi színháztudományi 
konferencia 
Dušan Čaplovič részvételével

tisztikai tesztek fő problémái pedig 
a táblázatok és grafikonok megfelelő 
használatának elsajátítása, valamint 
a grafikailag kimutatott eredmények 
helyes alkalmazása.

A NÚCEM a már említett feladat-
gyűjtemények megjelentetésével rea-
gál arra a világszerte terjedő trendre, 
amely a tanulók tudásának növelését 
szorgalmazza nemcsak az általános 
műveltséget biztosító tantárgyak te-
rületén, hanem a kulcsfontosságú 
kompetenciák terén is. Ezek közé 
tartozik az egyén statisztikai és fi-
nanciális képességeinek a fejlesztése 
is. Ezen kompetenciák segítik a vá-
ratlanul felmerülő problémák meg-
oldását, a munkakörnyezetbe való 
sikeres beépülést. A projekt irányelvei 
összhangban állnak az Oktatási, Tu-
dományügyi, Kulturális és Sportmi-
nisztérium és a Szlovák Köztársaság 
kormányának politikájával, valamint 
az OECD ajánlásával.

A Szlovák Parlament 2013. dec-
ember 13-án elfogadott 374-es 
számú határozata alapján az Ok-
tatási, Tudományügyi, Kulturális 
és Sportminisztérium közvitára 
bocsátotta beszámolóját, melyet a 
hazai iskolaügy helyzetéről készí-
tett. A jelentés részletesen foglal-
kozik a jelenlegi iskolarendszer ál-
lapotával, az elkövetkező időszak 
stratégiai tervezetének és irány-
vonalának felvázolásával. Tartal-
mazza a regionális iskolarendszer 
fejlesztésének 22 pontban kidol-
gozott programját, valamint a 
felsőoktatás reformjának elképze-
lését is. Az érdeklődők hozzászó-
lásait június 30-ig regisztrálták. 
Ezek alapján kidolgozták az ere-
deti anyag módosított változatát, 
amit újabb bővítés és kiigazítás 
céljából szeptember 23-án nyúj-
tottak át a tárca szakembereinek.
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A nyitrai Konstantin Filozófus 
Egyetem Közép-európai Tanulmá-
nyok Kara, a név kötelező-jellegéből 
adódóan, fontos küldetésének tekinti 
a közép-európaiság szellemiségének 
közvetítését. Ennek a feladatának tett 
eleget a 2013. október 30-án szer-
vezett Cseh irodalom és film című 
konferencia, melyet a Közép-európai 
Nyelvek és Kultúrák intézete valósí-
tott meg szoros együttműködésben 
a pozsonyi cseh nagykövetséggel. 
A  konferencia védnökségét a kar 
csehországi oktatója, Zelenka Miloš 
professzor úr, valamint a régió ismert 
irodalomtudományi szakembere, 
a Közép-európai Nyelvek és Kultúrák 
intézetének igazgatója, Žilka Tibor 
professzor úr vállalta. A rendezvény 
szervezése a kar harmadéves dokto-
randuszára, Szabó Rékára hárult, aki 
disszertációs munkájában is a cseh 

irodalmi művek filmadaptációival 
foglalkozik.

A konferenciát a kar dékánja, Dr. 
Komzsík Attila, a nagykövetség kép-
viseletében Dr. Jadlovský Tomáš, va-
lamint a konferencia egyik védnöke, 
Žilka Tibor professzor úr nyitotta 
meg. A szervezők meghívását több 
külföldi és hazai, valamint a nyitrai 
egyetem oktatói is elfogadták. Ösz-
szesen tizenegy magas színvonalú 
előadás hangzott el a kellemes, baráti 
hangulatú nap folyamán. Az előadá-
sok három tematikus blokkba kerül-
tek. Elsőként az általános elméletet 
tartalmazó prezentációk kerültek 
előadásra a brünni Masaryk Egyetem 
szakemberei által. Dr. Bubeníček, 
az adaptációelmélet és a cseh film-
adaptációk nemzetközileg is elismert 
szakembere az irodalom filmmű-
vészetre kifejtett hatásának változó 

 Az Eötvös Lóránd Tudomány-
egyetem Tanító- és Óvóképző Kar 
Magyar Nyelvi és Irodalmi Tanszé-
ke és a  Könyvtár 2013. november 
22-én hatodik alkalommal rendezte 
meg a Nemzetközi Egyetemi és Fő-
iskolai Mesemondó Versenyt Népek 
Meséi címmel a felsőoktatási intéz-
ményekben tanuló hallgatók részére. 
Ezen a  napon képviselték magukat 
a  magyarországi hallgatók és mi, 
szlovákiai egyetemisták is. A nyitrai 
Közép-európai Tanulmányok kará-
ról Csölle Stefávnia, elsőéves magyar 
nyelv és irodalom, valamint törté-
nelem szakos hallgató, Szelecki Mó-
nika, harmadéves magyar nyelv és 
irodalom – biológiai szakos diák és 
Rákota Bianka, ötödéves tanító sza-
kos hallgató. 

Konferencia 
a cseh irodalomról 
és kultúráról 

Szabó Réka

megítéléséről tartotta meg előadását. 
Több érdekes időszakra és vélemény-
re hívta fel a résztvevők figyelmét, 
mellyel komplex képet adott az iro-
dalom filmművészetben betöltött 
szerepéről. Száz Pál, a pozsonyi Co-
menius Egyetem elsőéves doktoran-
dusza egy igényes motívumrendszert 
alkalmazott Jan Švankmajer Lekce 
Faust című alkotására. Izgalmas elő-
adás hangzott még el Vančurával 
és Lustiggal kapcsolatban, valamint 
a cseh irodalom megkerülhetetlen 
nagyjairól, Hrabalról és Kunderáról 
is hallhattak a szép számban megje-
lentek. A témák szerteágazósága adta 
meg a konferencia színességét és ér-
dekességét, azonban valamennyi elő-
adásról megállapíthatjuk, hogy igé-
nyesen felépített, pontosan átgondolt 
eszmefuttatásokat tartalmazott. 

Népek meséi 
– beszámoló egy versenyről

Rákota Bianka

 A  versenyen húsz diák vett részt, 
akik nemcsak meséikkel, de ízes be-
szédükkel is elkápráztatták a  hall-
gatóságot, valamint a  gyermekzsűri 
tagjait.  Itt szeretném megemlíteni, 
hogy a mesemondók között egy bátor 
férfiú is szerepelt, ami igen ritkaság a 
mai előadóvilágban. 

 A mesékben szó volt pletykás, aka-
ratos asszonyokról, elvarázsolt ki-
rályfikról, furfangos menyecskékről, 
Jézus Krisztus tetteiről, és még sok 
érdekes, vicces történetről, amelyek 
nemcsak a gyerekeknek, de a felnőt-
teknek is szóltak.

 Mi, a nyitrai Konstantin Filozófus 
Egyetem Közép-európai Tanulmá-
nyok Karának hallgatói elmondhat-
juk, hogy sikerekben gazdag versenyt 
tudhatunk magunk mögött, ahol 

nemcsak jeles helyezéseket értünk el, 
de tapasztalatokkal is gazdagodtunk. 
Ezúton szeretném ismertetni a ver-
seny eredményét:
1. helyezést ért el Szelecki Mónika 
Mese egy fukar asszonyról című me-
séjével, amelyet eredeti palóc nyelv-
járásban adott elő. Az előadása köz-
ben szinte mi is részesei voltunk a 
meséjének. Sodró előadásmódjának 
köszönhetően Mónika magáénak 
tudhatja a gyermek zsűri díját is. 
2. helyezést ért el Csölle Stefánia 
A székely asszony című meséjével, 
amely az akaratos nő plasztikus meg-
jelenítésével szintén mosolyt csalt 
mindenki arcára. 

A könyvtárosok díját szerény sze-
mélyem (Rákota Bianka) kapta, 
A  szegény asszony vászna című me-
sével, további előadók társaságában. 
Ezenfelül minden külföldi versenyző 
Bethlen Gábor-díjban részesült. 

Nagy élmény volt hallgatni a me-
semondótársak előadásait, hisz egy 
kicsit újra gyermeknek érezhettük 
magunkat mi is. Ezúton is szeretnék 
gratulálni minden mesemondó tár-
samnak és a nyerteseknek is egyaránt.  

Iskolahírek
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A Mária Zavarská-emlékverseny orszá-
gos fordulóján, 2013. november 7-én a Se-
lye János Gimnázium fiúcsapata a 10x1000 
méteres távot, a lányok pedig 5x800 méteres 
távot tettek meg váltófutásban. A  közép-
iskolás fiúk és lányok versenyében a  fiúk 
csapata a második helyen végzett. A lányok 
a  harmadik helyezést szereztek. A  lányok 
csapata: Sahaj Mercedes, Földes Tímes, 
Korpás Réka, Pásztó Eszter, Gábor Zsuzsan-
na, pótember: Muszela Jessica. A fiúk: Tóth 
Dominik, Lakatos Attila, Csintalan  Gábor, 
Andruskó Zoltán, Fiala Tamás, Rigó Gyu-
la, Mácsik Péter, Habán András, Mészáros 
András, Müller Konrád, pótember: Livinka 
Erik. Felkészítő tanáruk Dióši Viktor, aki 
büszke diákjaira, hogy szorgalmukkal, ki-
tartásukkal ilyen szép eredményt értek el.

A komáromi kórház idén is 
csatlakozott a Szlovák Vöröske-
reszt által meghirdetett Diákvér-
csepp országos akcióhoz. Az idei 
akció október 14-től november 
15-ig tartott, és mottója „Semmit 
nem kell tenned“. A diákhét egyik 
programpontjaként november 12-
én 30 diák adott vért, akik nem-
csak másokon tudnak így segíteni, 
de így biztosak lehetnek abban is, 
hogy teljesen egészségesek.

A  véradással párhuzamosan 
10.00 órakor iskolánk aulájában 
Tóth Pál Érdekes fizikai kísérletek 
és jelenségek címmel 15 általá-
nos iskola 117 diákja és 20 kísé-
rője hallgathatta meg mindazon 
ismereteket, melyekkel segíthe-
tők a gyerekek környezettudatos 
energiafelhasználásra történő fel-
készítése. Ez az interaktív foglal-
kozás a Magyar Tudomány Napja 
és a  tudomány és technika hete 
alkalmából került megrendezés-
re a  magyarországi FIZIBUSZ 
program keretében. A gyerekek 
szájtátva hallgatták a másfél órás, 
kísérletekkel tarkított előadást.

November 13-án, egy nap-
pal később, Klobusitzky György, 
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
Rendészettudományi Karának 
nyugalmazott adjunktusa tartott 
előadást 120 elsős diáknak. A ta-
nár úr ötvözi a bűnmegelőzést 
a  baleset megelőzéssel. A rend-
őrtiszteket oktatott szakember 
nem csak kiváló pedagógus, és 
nem mellesleg a kábítószerekből 
fakadó gondok és a közlekedési 
veszélyek szakértője, hanem kivá-
ló showman is, aki olyan szenve-
déllyel tud a szenvedélymentesség 
fontosságáról beszélni, hogy azzal 
fiatalt és időset egyaránt ámulatba 
ejt. 

„A nagy álmok kis segítségre 
szorulnak“ mottóval fémjelzett 
országos pénzgyűjtő akciót in-
dított az Egy óra a gyerekeknek 
(Hodina deťom) mozgalom. Az 
alapítvány már 15. éve szerve-
zi meg jótékonysági projektjét, 

mely keretében három napig fo-
lyik az utcai gyűjtés. November 
14-én gimnáziumi aktivistáink 
az alapítvány Hugó nevű kabala-
bábuját ábrázoló kitűzőt viseltek, 
és az adakozókat is ezzel ajándé-
kozták meg. Az alapítvány olyan 
programokat és akciókat támogat, 
melyek a  gyermekek személyi-
ségének és kreativitásának a  fej-
lesztését, a  jobb iskolai környezet 
kialakítását, biztonságosabb élet-
körülmények biztosítását céloz-
zák. Iskolánk azért is kapcsolódik 
be az ilyen rendezvényekbe, hogy 
diákjainkat közösségi felelősség-
vállalásra, és a  szegények segíté-
sére, rászorultakkal való szolida-
ritásra neveljük.

November 15-én, pénteken, 
hagyományos diáknappal zártuk 
a  diákhetet. A  reggeli hideg idő 
ellenére az elsős diákok hangosan 
énekelve érkeztek iskolánk udva-
rára, ahol az igazgató úr átadta az 
iskola kulcsát a  „negyedikes ide-
iglenes igazgatónak”. Majd hangos 
énekszóval a Városi Sportcsarnok-
ban folytatódott az avatás. A  ke-
rettörténet minden évben más és 
más, idén az Istenek és a pórnép 
volt a  fő irányvonal. A  sportjáté-
kokon, ügyességi vetélkedőkön 
kívül a fiatalok szellemi fejlődésé-
ről sem feledkeztek el a negyedi-
kesek. Képrejtvényeket, istenekről 
szóló kvízt, logikai fejtörőket kel-
lett megoldaniuk, verset kellett 
faragniuk adott szavakból. A  leg-
nagyobb sikert az elsősök és a kis 
prímósok műsorai aratták. Min-
denkinél látszott, hogy a megelőző 
heteket végiggyakorolták, s ennek 
eredményeként fergeteges előadá-
sokat láthattunk. Az elsősök ava-
tása hagyományosan eskütétellel 
ért véget. A  napot a  tanár-diák 
foci zárta, melyet a tanárok meg-
érdemelten nyertek meg. Befeje-
zésként köszönet a szervezőknek, 
a  negyedikeseknek, és azoknak, 
akik finom palacsintával kínálták 
meg a  közönséget, beleértve en-
gem is. Finom volt!

A Selye János Gimnázium diáklapjától 
hatan vettünk részt a 2013. október 29-
én megrendezett „Crossing Borders by 
Information in the Pons Danubii Border 
Region” című project Média workshopján. 
Ennek célja a média iránt érdeklődő fiatalok 
alapvető dolgokkal való megismertetése.

A fogadtatás után dr. Csermák Zoltán, az 
MTVA munkatársa beszélt munkájáról és az 
újságírók által gyakran elkövetett hibákról. 
Ezt követően dr. Havasi János videóújságíró 
kapott szót, aki úgy gondolja, a tudósítói, ri-
porteri munka a legérdekesebb szakma a vi-
lágon. Az előadásukat követően két csoport-
ra oszlottunk; az egyiket Csermák Zoltán, 
a másikat Havasi János vezette. Én az elsőbe 
mentem, mivel az írás érdekel. Ott kezdő 
feladatként „Mondjuk szebben” címszó alatt 
hatvan – fogalmazási hibákat tartalmazó – 
mondatot kaptunk. Ezeket a hibákat ki kel-
lett javítanunk, vagy ha úgy láttuk jónak, az 
egészet átfogalmaznunk. Miután a monda-
tokkal sikeresen végeztünk, elővettük írá-
sainkat, amiket közösen átnéztük. Minden-
kinek lehetősége nyílt elmondani, ő mit és 
miért írt volna másképp az adott szövegben. 
Úgy érzem, a foglalkozás ezen része adta 
nekünk a legtöbb hasznos tudnivalót. Azon 
kívül, hogy mindenki rádöbbenhetett saját 
hibáira, lehetőségünk volt egymást kijaví-
tani. Ezáltal nem csak a saját, de a többiek 
hibáiból is tanulhattunk.

Összegzésképpen elmondhatom, hasznos 
volt elmennünk, hiszen olyan ismeretekre 
tehettünk szert, amiket a jövőben is kama-
toztathatunk.

Fergeteges diákhét 
a Selye jános gimnáziumban

PaedDr. Králik zsuzsanna

Mária zavarská-emlékverseny
Králik zsuzsanna

juhász Anikó
Selye jános gimnázium, III.D

„Az igét nem csak hirdetni, 
ragozni is kell!”
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Legkedvesebb könyvem

 Pont ilyen dadusról álmodoztam a könyv 
elolvasása után, pedig még csak szükségem 
sem volt rá, hiszen nekem van egy csudála-
tos nagymamám. Mégis egyszeriben azt sze-
rettem volna, ha hozzám is ellátogat Mary 
Poppins, szipogva, kalapját és papagájfejű es-
ernyőjét szorongatva.
 A csudálatos Mary a keleti széllel érke-
zik Londonba, a Cseresznyefa utca tizenhe-
tes számú házába, egyenesen a Banks család 
gyermekeihez: a legidősebb Jane-hez, öccsé-
hez, Michaelhez, és a még gőgicsélő ikrekhez, 
Johnhoz és Barbarához. S egészen addig, míg 
nyugatira nem fordul a szél, varázslatos kalan-
dokban lesz része a négy testvérnek. Mi sem 
tanúsítja jobban, mekkora sikernek örvendett 
a történet, mint az, hogy még hét könyv kö-
vette.
 Pamela Lyndon Travers, eredeti nevén 
Helen Lyndon Goff ausztrál írónő, húsz éves 
koráig mint színésznő, énekesnő és költő te-
vékenykedik Ausztráliában, azonban minden 
vágya, hogy megismerje a világot. Ezért elő-
ször Írországba utazik, majd Londonba és az 
USA-ba, életének nagy részét viszont Nagy-
Britanniában tölti. Dublinban ismerkedik 
meg George William Russel költővel, s miután 
barátság szövődik köztük, Russel az, aki felve-
ti egy boszorkányról szóló történet megírását. 
Goff 1934-ben, súlyos betegségéből lábadoz-
va, megalkotja Mary Poppins személyét – 
mely eredetileg vendégségbe érkező gyerekek 
szórakoztatására születik meg –, s a könyv ki-
adása előtt felveszi a P. L. Travers írói álnevet. 
 Travers misztikum, legendák és spirituá-
lis tanok iránti érdeklődése együttesen tették 
lehetővé a  fantázia s  a  gyermekvilág hétköz-
napi eseményeinek természetes egymásba 
fonódását a nevelőnőről szóló könyvekben. 
A szigorú, mogorvának és olykor megközelít-
hetetlennek tűnő Mary Poppins valójában egy 
álruhába öltözött tündér, aki ha szóba kerül-
nek különleges képességei, megsértődik s hi-
tetlenkedve szipog egyet: még hogy ő! 
 Akadnak olyanok, akik úgy vélekednek 
a  dadatündér történeteiről, hogy azok nem 
tanítanak a  gyerekeknek semmiféle fontosat 
az életről, cseppet sem tanulságosak, s  hiá-
nyolják a  könyv végéről ama bizonyos kon-
zekvencia levonását is. Ellenben én pontosan 

A CSUDÁLATOS 
MARY

ebben látom e  könyvek legnagyobb erényét. 
Nem rágnak az olvasó szájába semmit, nem 
akarnak mintagyerekeket nevelni – természe-
tesen a rosszalkodást sem pártolják –, s a fan-
táziánkra bízzák azt is, miért érkezett s miért 
kellett hirtelen távoznia csudálatos Marynek. 
 Nem ez volt a cél. Sokkal inkább az, hogy 
felfedezzünk egy olyan varázslatos világot, 
amely csupán a képzeletünkben él, ugyanak-
kor mégis valóságos, hiszen egyik pillanatról 
a másikra a  leghétköznapibb dolgok képesek 
átalakulni meghökkentő, bizarr, mesés tüne-
ményekké. 
 Soha nem kételkedtem abban, hogy Mary 
Poppins minden gőgje ellenére lényeges s el-
gondolkodtató dolgokra hívja fel a figyelmün-
ket. Például az ikrek példáján keresztül, akik 
értették a  szél suttogását, s  akiket megnevet-
tetett a napsugár, arra, milyen nagy kár, hogy 
felnőve már nem „halljuk meg“, nem vesszük 
észre ezeket a mindennapos csodákat.  
Legkedvesebb idézetem, melyben szerintem 
a Mary Poppins könyvek valódi mondaniva-
lója, kvintesszenciája található, a következő:
„Amikor Mary visszajött kimenőjé-
ből, Jane és Michael elébe rohantak. 
– Hol volt? – kérdezték.
– Tündérországban – felelte Mary Poppins.
– Látta-e Hamupipőkét? – kérdezte Jane.
– Mit, Hamupipőkét? Nem én! – mondta meg-
vető hangon Mary. – Még csak az kellett volna! 
– Vagy Robinson Crusoe-t – kérdezte Micha-
el.
– Robinson Crusoe-t? Piha! – mondta nyer-
sen Mary.
– Hát akkor nem is ott volt! Az nem lehetett a 
mi tündérországunk!
 Mary Poppins gőgösen szippantott egyet.
– Hát nem tudjátok – mondta szánakozó han-
gon –, hogy mindenkinek megvan a maga 
tündérországa?”
 Ezért aztán mindenkinek, aki még nem ol-
vasta Csudálatos Mary meséjét, azt ajánlanám, 
jobb, ha sürgősen felkészül rá, hogy a gyufa-
árus járdára rajzolt krétaalkotásaiban sétálni 
éppoly magától értetődő, mint skatulyákba 
gyűjteni csillagokat az égről. S elhinni, hogy 
tündérország, tűnjön bármennyire is közhely-
szerűnek, itt van körülöttünk, bennünk, akár 
találkozunk Mary Poppinsszal, akár nem.

Bohuniczký  Dömény Andrea

2013. november 8-án, a Katedra Na-
pok keretén belül a laptervezés témá-
ján belül felmerült néhány új rovat 
indításának az ötlete. Ezeket a rova-
tokat interaktív, olvasói visszajelzése-
ken és szövegalkotásokon, szubjektív 
véleménynyilvánításokon alapuló so-
rozatoknak tervezzük, és az aktuális 
elméleti-gyakorlati pedagógiai kér-
désekre kívánunk velük reagálni.

 Három új rovat körvonalazódását 
látjuk:

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

A SZLOVÁKIAI MAGYAR 
NYELVTANTANÍTÁS KIHÍVÁSAI 
– a rovat ötlete abból az apróból 
született, hogy a nyitrai Közép-eu-
rópai Tanulmányok Karán és a ko-
máromi Selye János Egyetemen 
szinte egyidőben merült fel az igény 
a  nyelvtantanítás aktuális kérdései-
nek felvetésére. Mindkét intézmény 

konferenciát szervezett a témában, 
melynek a szövegeiből a Katedra lap-
jain is majd olvashatnak ízelítőket. 
Vančo Ildikó, a nyitrai konferen-
cia szervezője e számban vitaindító 
cikket közölt, melyben felveti a mai 
nyelvtantanítás dilemmáit. Arra buz-
dítjuk az olvasókat, aki érdekeltnek 
érzi magát a témában, bátran reagál-
jon a cikk szöveganyagára, írja meg 
véleményét, tapasztalatait, hogy az 
elméleti és gyakorlati szakemberek 
ezen a szinten is interaktív kapcsolat-
ba léphessenek egymással.

TAPASZTALAT-ROVAT 
– régóta tervezett rovat indítását sze-
retnénk pótolni ezzel a sorozattal. 
A Tapasztalat-rovatban azokat a pe-
dagógusokat szólítjuk fel cikkírásra, 
akik hosszú évek óta dolgoznak a ta-
nítási gyakorlatban, és kiismerték 
az oktatói-nevelői munka minden 
csínját-bínját. Olyan trükkök és tit-
kok továbbadására buzdítjuk Önö-
ket, amelyek csak empirikus úton, 
személyes tapasztalaton keresztül 
szerezhetőek meg. Beszámolóik vo-
natkozhatnak egy tantárgy tanításá-
nak a tanulságaira, a tanórán kívüli 
foglalkozások felépítésére, a diákok-
kal és a szülőkkel kialakított kap-
csolat ápolásának titkaira. Kérjük 
a kreatív, szívvel-lélekkel odaadó 
pedagógusokat, osszák meg a fiatal 
generációval a tudásukat, meséljék 
el, hogyan élték meg a tanári pályá-
jukat, és milyen tanulságokat vontak 
le hivatásuk során. Beszámolóikat 
a katedra.irodalom@gmail.com 
címre várjuk – a postacím ne tévesz-
sze meg Önöket, nemcsak a magyar-
tanárok felszólalására számítunk.

Alapítványunk kutatómunkája során fel-
tárta, hogy a hiperaktívnak, figyelemza-
varosnak nevezett gyermekeknek adott 
pszichiátriai szerek számos mellékhatást 
és függőséget okozhatnak a gyerekeknél. 
Ha gyermeke, tanítványa „tanulási prob-
lémára” vagy „viselkedési rendellenesség” 
miatt pszichiátriai szereket szed, és úgy 
érzi, hogy a gyermek állapota semmit 
sem változott vagy rosszabbodott emi-
att, keresse az Állampolgári Bizottság az 
Emberi Jogokért Alapítványt. Az alapít-
ványtól ingyenes tájékoztató kiadvány is 
kérhető a hiperaktivitás témájában.
 
Cím: 
1461 Budapest, Pf.: 182. 
Telefon: 
06 (1) 342-63-55, 06-70-330-5384
E-mail: info@cchr.hu 
Weboldal: www.emberijogok.hu
 
Minden információt bizalmasan keze-
lünk!

ÚJ ROVATOK A KATEDRÁBAN

Felhívás! 
Pszichiátriai szerek 
viselkedési problémákra?
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Felhívjuk Tisztelt Olvasóink figyelmét, hogy a Katedra honlapján 
(www.katedra.sk) az Archívum rovatban megtalálhatóak a tavalyi és régebbi 
tanévek teljes lapszámai is, illetve az Aktualitások között cikkelőzeteseket találnak 
a kiadás alatt álló számok kínálatából. Az Archívum rovatban visszakereshetik az 
előző évfolyamok Katedra-versenyeinek feladatait is, ami gyakorlásképpen hasznos 
segédanyag lehet a tanítási folyamatban. Természetesen a jelenleg zajló versenyek 
feladatai is megtalálhatóak a honlapon. A Felhívások rovatban pályázatokról, figye-
lemfelkeltő aktualitásokról, rendezvényekről olvashatnak az érdeklődők. Kérjük, 
látogassanak el honlapunkra.

Áttekintés a 2013-ban megjelent Katedra-számokról

2012/13 január

2012/13 június

2012/13 február

2013/14 szeptember

2012/13 március

2013/14 október

2012/13 április

2013/14 november

2012/13 május

2013/14 december

A honlapon kívül tekintsék meg a lap Facebook-profilját is „Katedra (Média/
Hírek/Kiadó)” névvel, amelyen a legfrissebb hírekről és információkról tájéko-
zódhatnak.
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