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Legkedvesebb könyvem

Hogy mikor melyik a legkedvesebb könyvem, 
az mindig attól függ, hogy éppen mit olvastam 
legutoljára. Ha választanom kell, nehéz hely-
zetben vagyok, ugyanis több kedvencem is van. 
Mint mindenkinek, aki szereti a könyveket. A 
Top 10-es listámról azonban sikerült válasz-
tanom. Egy hiánypótló, tíz történelmi témájú 
elbeszélést tartalmazó kötetet, Urbánszki Lász-
ló Odakint, a pusztában című művét. S hogy 
miért ezt? A válasz egyszerű: olvasás közben 
élveztem a pergő eseményeket. Szerzője nem 
egy nagy klasszikus, hanem egy közöttünk élő 
őstehetség, aki nálunk kevésbé ismert, ám Ma-
gyarországon egyre nagyobb népszerűségnek 
örvendő, túl az ötvenen tollat ragadó s köny-
vet író igazi mesemondó. Éppen ezért kíván-
csian vettem a kezembe a kötetet, izgatottan 
vártam, milyen hatást tesz rám egy első kötetes 
író. Nem csalódtam. Kár lett volna, ha nem írja 
meg, ha hagyja elveszni a benne lakozó értéket, 
mondanivalót. A szerző a hétköznapi életben 
is kreatív munkát végez, ezért nem meglepő 
számomra, hogy írás közben is szárnyalt a fan-
táziája. 
 A kötetben szereplő novellák nem történel-
mi személyiségekről szólnak, nem idealizált 
karakterekről, hanem hétköznapi emberekről, 
hiteles háttérrel. Így válnak ízessé a humoros, 
laza történetek, és az olvasó képzeletét meg-
pörgető, komolyabb hangvételű és témájú el-
beszélések is. Az életképeket felvonultató tör-
ténetek nincsenek túlírva, hiányérzetünk sem 
keletkezik olvasás közben, nagyszerűen ráérez 
az író, mennyi az elég. S pontosan annyit ka-
punk tőle. 
 A középkorban játszódó, mesteri alaposság-
gal felépített elbeszéléseket az olvasó könnye-
dén a magáévá teszi, szinte beleképzeli magát 
a szereplők bőrébe. Pontosan annyi történelmi 
elem van a műben, amennyi szükséges. A kötet 
nem kíván folyamatos olvasást – bár elmond-
hatom, hogy nehéz letenni a művet –, egy-egy 
elbeszélés annyi új információt, érdekes tör-
ténetet tartalmaz, hogy másnap is lehet azon 
elmélkedni. Szeretem, ha a karakterek között 
találni szerethető figurákat, olyanokat, akik a 

Urbánszki László: 
Odakint, a pusztában
(Töredékek a középkor mélyéről)

könyv elolvasását követően hiányoznak – any-
nyira, hogy szinte vágyom a történet folyta-
tására. Urbánszki szereplői között több ilyen 
karakter is akadt. Most sorolhatnám, de nem 
teszem, mert ezt a könyvet el kell olvasni! Ez a 
könyv azt adta nekem, amit vártam tőle, gazdag 
tartalmat, folyamatos és tiszta stílust, ugyanak-
kor fordulatokban gazdag cselekményt. 
 A kötetet olvasva rájöttem, hogy ez egy csa-
ládi könyv. Családi, mert olvashatja a kamasz 
vagy tinédzser, a szülő és nagyszülő is. Lehet 
olvasni hintaszékben, az anyósülésen, buszon, 
vonaton, nyaraláson, iskolában, parkban pa-
don ülve, fűben hasalva, ebéd közben, de ha 
lehet, halat ne válasszunk aznap az étlapról. 
Lehet olvasni egyszer, kétszer, de háromszor 
is. Természetesen hagyni kell egy kis időt az 
emésztésre. Tapasztalatból mondom, mint 
ahogy azt is, hogy nem lehet megunni. Aki sze-
reti a történelmi témájú könyveket, vagy kíván-
csi a középkori töredékekre, azoknak szívesen 
ajánlom a kötetet. Biztos vagyok benne, hogy 
ha az olvasó kezébe veszi a Historium Könyv-
kiadónál 2011-ben megjelent novelláskötetet, 
nem fog csalódni, és azon kapja magát, hogy 
a megtáltosodott szerző újabb könyvét áhítja, 
mert elárulhatom, hogy már az is megjelent, és 
szintén unikum.
De ez már egy újabb történet. 

Nagy Erika

Helyreigazítás
Az októberi Stafétabot-interjúból tech-
nikai okokból kimaradt Perhács János 
professzor úr fényképe. 
Elnézést kérünk a kellemetlenségért!

Az új esztendőt egy játékkal kezdjük. Megadunk néhány életrajzi 
adatot (fejenként öt mondat), vezetéknevet, keresztnevet, évszá-
mot, településnevet – Önöknek már csak az a dolguk, hogy ebből 
az óriási káoszból rendet teremtsenek, és kinyomozzák, melyik 
nyolc januári hírességre gondoltunk. A januári szülöttek között 
csupa író és költő bújt meg. A megfejtéseket 2014. február 28-áig 
várjuk a katedra.irodalom@gmail.com-ra. 

JANUÁR HÍRES SZÜLÖTTEI 
Játék kicsinek és nagynak

KERESZTNEVEK:

VEZETÉKNEVEK:

ÉVSZÁMOK:

TELEPÜLÉSEK:

ÉLETRAJZI ADATOK:

NÉV: 
SZÜLETÉS IDEJE: 
SZÜLETÉS HELYE: 
Kiskunfélegyházán töltötte gyermekkora egy részét. Tizen-
hat éves korától gyalog járta a nagyvilágot. Egy ideig Po-
zsonyban is körmölte az Országgyűlési Tudósításokat, de a 
Pesti Divatlap szerkesztője is volt. Arany Jánost barátjának 
tartotta. Rendkívül fiatalon, 26 évesen hunyt el.

NÉV: 
SZÜLETÉS IDEJE: 
SZÜLETÉS HELYE: 
Német polgárcsaládból származott. Elsősorban színpadi 
műveit ismerték el a korában, darabjait az Egyesült Álla-
mokban is játszották. Az első világháború idején haditudó-
sítóként közreműködött. A második világháború kitörése 
előtt külföldre menekült. New Yorkban halt meg.

NÉV: 
SZÜLETÉS IDEJE: 
SZÜLETÉS HELYE: 
Kétszer nősült, mindkétszer ugyanazt a feleséget válasz-
totta. Kákay Aranyos No. 3. álnéven is publikált. Kedvenc, 
visszatérő figurái a felvidéki tótok voltak. Rimaszombat-
ban és Selmecbányán végezte az iskoláit. Szülőfaluját átne-
vezték az ő nevére.

NÉV: 
SZÜLETÉS IDEJE: 
SZÜLETÉS HELYE: 
Édesanyja Majthényi Anna, felesége Fráter Erzsébet volt. 
Tizennyolc évesen jogvégzett ügyvéd és elsőkötetes költő. 
Először másodjegyzőként, majd táblabíróként dolgozott. 
Balassagyarmat országgyűlési képviselőjeként is tevékeny-

kedett. Főműve, egy drámai költemény, a 48-as szabadságharc 
bukása után 10 évvel íródott.

NÉV: 
SZÜLETÉS IDEJE: 
SZÜLETÉS HELYE: 
Lengyel Balázs felesége volt. Magyar – latin – művészettörtént 
szakot tanult az egyetemen. Az Újhold című folyóiratban jelen-
tette meg műveit. A tárgyias líra egyik meghatározó alakja volt. 
Róla nevezték el a legrangosabb magyar esszé-díjat.

NÉV: 
SZÜLETÉS IDEJE: 
SZÜLETÉS HELYE: 
Az irodalom mellett iparművészettel és grafikával is foglalko-
zott. A Nyolcak vendégtagjaként tartjuk számon. Meséskönyveit 
maga illusztrálta. A magyar szecesszió egyik legjelentősebb kép-
viselője. Az 1. világháborút követően bécsi emigrációban élt.

NÉV: 
SZÜLETÉS IDEJE: 
SZÜLETÉS HELYE: 
A Debreceni Református Kollégium tanulója volt, majd külföl-
dön tanult. Egy parasztgyermek bosszújának történetével vált 
híressé. Csokonai Vitéz Mihály és Kazinczy Ferenc jó barátai 
voltak. A költészeten kívül szívesen foglalkozott botanikával. 
Részt vállalt a debreceni Nagytemplom újjáépítésében is.

NÉV: 
SZÜLETÉS IDEJE: 
SZÜLETÉS HELYE: 
Szekszárdon született. Kossuth-díjban részesült. Felesége Polcz 
Alaine volt. A Digitális Irodalmi Akadémia alapító tagja. Film-
szerű, szenvtelen beszédmódú szövegeivel vált ismertté.
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A díszruhába öltöztetett karácsony-
fa szinte még minden lakásban hűen 
emlékeztet az év legnagyobb ünnepé-
nek gyönyörű pillanataira, amikor a 
legszebb, a valóban meghitt percekben 
együtt volt a család, amikor a család 
állt figyelmünk középpontjában, de 
őszintén tudtunk örülni barátaink, is-
merőseink hangjának, látogatásának, 
jókívánságainak, amikor szerettük 
egymást fenntartások nélkül. Amikor 
az volt a legfontosabb, hogy az aján-
dékcsomag felbontásakor szeretteink 
arcán feltűnjön a felhőtlen öröm, és 
átérezhessük az ajándékozás örömét. 
Mert igen, örömet szerezni szeretteink-
nek, barátainknak, embertársainknak 
az egyik legcsodálatosabb érzés. Lelki-
ekben nagyon szegény ember lehet az, 
aki ezt az örömet még nem élte meg... 
Talán bennünk van még az óévtől való 
elköszönés furcsa és fájó érzése is, hi-
szen az elmúlt évben újra szegényebb 
lett a felvidéki magyarság… Részben 
azokkal, akik a szülők kimondottan 
rossz döntése következtében a múlt 
év szeptemberében tették meg az első 
lépéseket az asszimilálódás megannyi 
lelki traumával „kecsegtető” útján, vagy 
éppen már a végállomáshoz értek és 
nemzetiséget váltottak… Kimondottan 
fájó veszteség mindannyiunk számá-
ra, hogy az elmúlt tizenkét hónapban 
nemzetiségünk olyan jeles képviselői 
is eltávoztak közülünk, akik egész éle-
tükben a mi szellemi gazdagodásunkért 
dolgoztak, akik tanítottak bennünket, 
és mindent megtettek anyanyelvünk 
szépségének, tisztaságának megőrzésé-
ért, zenei anyanyelvünk megismerésé-
ért, megszerettetéséért, fejlesztéséért, 
gyógyították gyermekeink lelkét, akiket 
barátként tisztelhettünk annak ellenére 
is, hogy már életükben is példaképek 
voltak. Akiktől örökre elköszöntünk, és 
már csak az emléküket őrizzük tisztelet-
tel… Bennünk maradt kitörölhetelenül  
a szélmalomharc fanyar emléke is, hi-
szen több alkalommal is hiába emel-
tük fel a hangunkat, a hatáskörökkel 
felhatalmozott hozzá nem értők immár 
nagyon sokadszor tudomásunkra hoz-
ták, hogy az iskolaügyben újra és újra 
annak kell történnie, amit ők akarnak, 
mert ők a mindentudók, mi – akik 
mégis szakemberek lennénk, hiszen 

Januári gondolatok
PaedDr. Fibi Sándor

sajátos szakirányú sikeres egyetemi 
tanulmányaink befejezése után a szak-
ma ismerőivé avattak bennünket – pe-
dig ne vitázzunk, hanem arra a zenére 
táncoljunk, amelyet a prímás és az ösz-
szeverbuválódott zenekar jónak lát...  
Meg egyébként is, minek ebben az or-
szágban ennyi iskola? És milyen jogon 
akar dönteni a  település önkormány-
zata a  település jövőjét is meghatározó 
iskolaügyi kérdésekben? No, nem olyan 
kimondottan szakmai kérdésekben, 
hogy kell-e az alapiskola felső tagoza-
tán tanítani az integrálszámítást, illetve 
reális ismereteket  vagy inkább  a  „hol 
volt, bizony ilyen sohasem volt“ típusú 
kitalációkat közvetítsük diákjainknak 
a  történelem tanítása során, hanem 
csak abban, hogy az adott településen 
legyen vagy ne legyen iskola...  Mert 
állítólag takarékoskodni kell ám ebben 
az országban, és ha kell, akkor elsősor-
ban az oktatásügyben és természetesen 
a nemzetiségi kultúra anyagi támogatá-
sa terén... Hogy ezáltal egyre kevesebb 
a remény egyedi és szinte pótolhatatlan 
kulturális értékeink szükséges mértékű 
megmentésére? Hogy a  magyar peda-
gógusok szakmai-módszertani folyó-
irata, a  huszonegyedik életévébe lépett 
Katedra is megszűnhet, és radikálisan 
csökkenhet a  magyar nyelvű  szépiro-
dalmi alkotások kiadásának a száma is? 
Ma még elképzelhetetlennek gondol-
juk mindezt, de eléggé el nem ítélhető 
módon békés türelemmel fokozatosan 
hozzászokunk, hogy ebben az ország-
ban az elképzelhetetlenek is megtör-
téntté válhatnak. Mondhatnánk tehát, 
hogy egy szokásos évet hagytunk ma-
gunk mögött. Hiszen ebben az évben is 
történtek csodák, szerelmek teljesedtek 
boldogsággá, ezer és ezer fiatal folytat-
ta tanulmányait a választott középis-
kolában, illetve egyetemen, a végzettek 
közül többen munkát is találtak. Egy 
olyan évet zártunk, amikor a   jó sorsú 
szerencsések közül néhányan jobb sor-
sú szerencsésebbekké, az elesettek szin-
te mindegyike elesettebbé vált, amikor 
ismét sok felvidéki hosszú útra indult, 
hogy más országban keresse a boldogu-
lás lehetőségét… Ma még hazajárnak 
meglátogatni szüleiket, itthon maradt 
barátaikat – de meddig teszik ezt?

Az elmúlt évben újra és sokadszor 
rá kellett döbbenünk, hogy nemze-
tiségi iskoláink sajátos feladatainak 
sikeres megoldásához lényegében 
nem várhatunk hathatós állami 
segítséget, és ez a megállapítás teljes 
mértékben vonatkozik az előttünk 
álló évre is. Csak magas szintű tudá-
sunk, szakmai és módszertani felké-
szültségünk, pedagógusi képessége-
ink, kreativitásunk, elhatározásunk 
szilárdsága, a szülők bizalma és a 
település önkormányzatával – mint 
az iskola fenntartójával – kialakított 
partneri kapcsolat lehet a garancia 
arra, hogy képesek leszünk egyre 
színvonalasabb felkészítést nyújtani 
diákjaink számára. Olyan oktatási 
programokat kínálni, melyek révén 
iskoláink egyre vonzóbbakká vál-
nak. Így reménykedhetünk abban, 
hogy nem lesz olyan magyar szülő, 
aki a magasabb színvonalú oktatás 
és felkészítés miatt adja a település 
magyar iskolája helyett más taní-
tási nyelvű iskolába a gyermekét. 
Meggyőződésem, hogy csak ilyen 
hozzáállással lehet nyugodt lelkiis-
merettel naponta belépni az iskola 
kapuján, benyitni az osztályterem-
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be, és biztatóan, szeretettel nézni 
diákjaink szemébe, akiknek a sorsa 
nagy részben a mi hivatásszerete-
tünk, a mi munkánk színvonalának 
a függvénye. Ilyen hozzáállás révén 
köszönthetjük örömmel azokat a 
szülőket, akik már a napokban ese-
dékes beiratkozáskor a mi iskolán-

kat választották, mégpedig őszinte 
meggyőződésből.

Bízzunk mindannyian abban, de 
saját hatáskörünkben tegyünk is 
meg érte lehetőleg  mindent, hogy 
a 2014-es év végén megnyugvással  
mondhassuk el, iskoláink minde- 
gyike  végre előbbre lépett, a di-

ákok létszámának a csökkenése 
megállt, és a gyermekeiknek ér-
telmes jövőt akaró magyar szü-
lők mindegyike magyar tanítási 
nyelvű iskolába íratta be szeme 
fényét.

 Tőlünk, tanítóktól gyakran 
megkérdezik, miért választottuk 
a pedagógusi pályát. Ha tömören 
akarnánk válaszolni a kérdésre, azt 
kellene mondanunk, azért, mert 
példakövető gyerekek voltunk. 
Tévedés ne essék, e fogalom nem 
azonos a konformizmussal. A kis-
iskolások 9-10 éves korukig, szinte 
kivétel nélkül, ösztönösen konfor-
misták, akik számára a tanító (néni) 
szava szent, amihez alkalmazkodni 
kell. A korán jelentkező példaköve-
téshez viszont – feltehetően – szü-
letett, azaz külön adottságok kelle-
nek.

– Ha visszagondolok gyermek-
koromra – veszi át tőlem Monika a 
szót – a meglátásoddal teljes mérték-
ben egyet kell értenem. Aki nálam 
e hajlamot kellő időben észrevette, 
szülőfalum, Udvard alapiskolájának 
kiváló pedagógusa, Pintér Mária ta-

Csicsay Alajos

Novák Monika, 
az érsekújvári 
Czuczor Gergely Alapiskola igazgatója

nítónő volt. Sokáig nem értettem, 
annak ellenére, hogy kitűnő tanu-
ló voltam, miért sokkal szigorúbb 
hozzám, mint az osztálytársaimhoz. 
Később rájöttem. Ha megpróbálom 
megfogalmazni, mit adott nekem a 
két év alatt, amíg a tanulója lehettem, 
önkéntelenül Saint-Exupéry sorai 
jutnak eszembe: „Ha hajót akarsz épí-
teni, ne azzal kezd, hogy a munkások-
kal fát gyűjtesz, és szó nélkül kiosztod 
közöttük a szerszámokat, és rámutatsz 
a tervrajzra. Ehelyett először keltsd fel 
bennük az olthatatlan vágyat a vég-
telen tenger iránt.” Nekem akkor a 
rejtélyekkel teli tengert az irodalom, 
természetesen a mesék és a versek 
jelentették. A felső tagozaton Kocsis 
Júlia erősítette bennem a magyar 
nyelv és irodalom iránti vonzalmat, 
osztályfőnököm, Paksi Valéria pedig 
a matematika és a logikus gondolko-
dás felé terelt. Az udvardi iskolának 

köszönhetem, hogy a szereplés, a 
nyilvánosság előtti megnyilatkozás 
természetessé vált számomra. Sokfé-
le tanulmányi versenyen, vetélkedőn 
tehettem próbára képességeimet. 
Már harmadikos koromban, Pintér 
tanító néni jóvoltából, első nekifutás-
ra – Csukás István Sün Balázs című 
versével – a szavalóverseny országos 
döntőjébe sikerült bejutnom. Ké-
sőbb arról kezdtem ábrándozni, hogy 
majd magyar-matematika szakos ta-
nár leszek, ám arról, hogy az egyete-
men ilyen szakpárosítás nem létezik, 
fogalmam se volt. 

 Azt viszont tudhattad, ha egye-
temen akarsz tovább tanulni, előtte 
el kellett jutnod az érettségiig.

– El is jutottam, de nem gimnázi-
umban, hanem a Losonci Pedagógiai 
Szakközépiskolában, ahol mindjárt 
az első megmérettetésnél szembe-
sülnöm kellett életem első kudarcá-
val, mivel a jó bizonyítvány kevésnek 
bizonyult a felvételin. Ugyanis a te-
hetségvizsgán zenéből, képzőművé-
szetből és testnevelésből is alulteljesí-
tettem. Talán a véletlen révén mégis 
bekerültem, mert abban az évben 
két első osztályt nyitottak. Így hát 14 
évesen szakadtam el az otthonomtól. 
Az Udvardtól 150 kilométerre levő 
Losoncon az addig félénk falusi bak-
fisból négy év leforgása alatt a kollé-
giumi évek – a szigorú szabályok, a 
minőségi oktatás és kiváltképpen az 
érzelmek fejlesztésére hivatott tan-
tárgyak – határozott, önálló, fegyel-
mezett ifjú lányt formáltak. Németh 
Zsuzsanna osztályfőnököm tolmá-
csolása által még közelebb kerültem 
a magyar irodalomhoz. Annak elle-
nére, hogy ő akkor még kezdő volt a 
pályán, megfontolt céltudatossággal 
tudta kezelni, pontosabban közös-
séggé alakítani a 33 lányból össze-
verbuválódott osztályt. Tán semmi 
sem tudná őt jobban jellemezni, 
mint a szállóigévé vált egyik mon-
data: „Annyira rosszak, hogy nem 
lehet őket nem szeretni.” Szülési sza-
badsága alatt Ivanics István lett az 
osztályfőnökünk, aki emberségből, 
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humorból, következetességből és 
szelídségből egyaránt tömérdeknyit 
árasztott felénk. 

 Van szerencsém ismerni a 
kollégát. Remélem, eljut hozzá e 
mondatod, amelynél méltóbb visz-
szajelzést aligha kaphat egy tanár. 
Folytassuk azzal, hogy tanulmánya-
id befejeztével hol helyezkedtél el.

– Iskolánktól mindent megkaptam, 
amit az általa nyújtott képzés megad-
hatott, mégis úgy éreztem, nincs meg 
bennem a kellő kiegyensúlyozottság, 
tehetség és a fesztelen játékosság ah-
hoz, hogy a legkisebbek között éljem 
le az életem. Ezért a pozbai alapiskola 
napközijében vállaltam helyettesítő 
állást, s ugyanakkor beiratkoztam a 
nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem 
levelező tagozatára, amelyen akkor 
csak alsó tagozatos képesítést lehetett 
szerezni. Azért nem a nappalira men-
tem, mert a húgom és öcsém még 
tanultak, ezért így akartam enyhíte-
ni szüleim anyagi megterhelését, no, 
meg ez a tanulás egy évvel rövidebb 
ideig is tartott. Igaz, hogy Pozbán 
napközis nevelőként kezdtem, de 
aztán taníthattam is az egyik alsós, 
összevont osztályban. Pozba után 
Zsitvabesenyőre kerültem, ahol va-
lóra válhatott a régi álmom. Igaz, ké-
pesítés nélkül, de taníthattam magyar 
nyelvtant és irodalmat. Az iskolát 
Balogh Edit vezette, amelyben édes-
apám egykori tanítói, többek között 
Veszprémi Ferenc, a Grosch házas-
pár (István és Erzsike), Nagy Lajos, 
Furuglás Margit és Karakán Anna 
voltak a tantestület tagjai. Csupa segí-
tőkész ember, ami egy kezdőnek óri-
ási ajándék. Tíz évig maradtam ebben 
az iskolában, miközben Dávid fiam 
is megszületett. Az ott töltött éveim 
alatt – mivel a besenyői kis iskola volt 
–, az idegen nyelvek kivételével szinte 
minden tantárgyat tanítottam. 

 Hogyan lettél végül egy arány-
lag nagy, városi iskola igazgatója?

– Ennek az volt az előzménye, hogy 
2002-ben Besenyőn Balogh Edit le-
mondott az igazgatói tisztségről, s a 
szülők nagy meglepetésemre engem 
kértek fel arra, hogy pályázzam meg 
a posztot. Ez volt az az év, amikor a 
szlovákiai, így a magyar iskoláknak is 
a többsége, jogalanyivá vált. Ez a fel-
adatkör már nemcsak a pedagógiáról 
szólt. Aki vállalta, annak pénzügyi és 
jogi ismeretekre is szert kellett tennie. 
A helyzetemet bonyolította, hogy két 
év múlva, gazdasági okokra hivatkoz-

va, az önkormányzat az iskolánkhoz 
csatolta a helyi óvodát is, ezért újra 
pályáznom kellett. 

 Ez még mind Zsitvabesenyőn 
történt.

– Igen, de már húsz éve, hogy Ér-
sekújvárban élek, fiam ott járt ma-
gyar óvodába, így hát többen is 
ismertek. Amikor az iskolában tiszt-
ségváltásra került sor, a tantestület 
egy csoportja azt szerette volna, hogy 
némi vezetői tapasztalattal rendelke-
ző külső személy kerüljön a tantestü-
let élére, ezért rám gondoltak. Újabb 
kihívás elé néztem. Mi tagadás, hí-
zelgő volt számomra, de utólag úgy 
gondolom, bátor, sőt vakmerő lépés-
re vállalkoztam. Rá kellett jönnöm, 
hogy mégsem rendelkeztem olyan 
tapasztalatokkal, amelyeket egy nagy 
tantestület irányítása megkövetel. 
Legtöbb gondot a rendszerben való 
gondolkodás kialakítása, az általam 
eddig megszokottól eltérő mentali-
tású emberek összetartása, az olykor 
kemény kritikák elfogadása, az egyé-
ni és csoportérdekek háttérbe szorítá-
sa és a konfliktuskezelés megtanulása 
okozott. Szerencsére olyan tantestü-
letbe kerültem, mely tagjainak több-
sége készen állt a változásra, sőt 
igényelte a változtatást, amihez szak-
mailag felkészült és érett is volt. Bíz-
tam bennük, s úgy vélem, ők is bíztak 
bennem. Jó döntésnek bizonyult az 
igazgatóhelyettesek kiválasztása is. A 
nagyszerű szervezői képességekkel, 
megfelelő módszertani tudással és jó 
emberismerettel bíró Krošlák Olga 
vezeti az alsó tagozatot, a felsőt pedig 
Péter Zoltán kolléga, aki a férfiakra 
jellemző tartással, reális gondolkodá-
sával és helyénvaló szókimondásával 
igazi pajzsként szolgál a vezetésben. 
Egyikük társam a szárnyalásban, a 
másik gondoskodik arról, hogy azért 
a földön maradjunk. Az iskolai gyer-
mekklub – közismertebben (volt) 
napközi otthon – munkáját Juhász 
Zsuzsa főnevelő irányítja, aki a tes-
tület egyik legkreatívabb és legdina-
mikusabb tagja. Ilyen háttérrel sokkal 
könnyebb a munkánk. Igazgatóként, 
természetesen, az enyém is.  

 Mikor és mi okból vette fel is-
kolátok Czuczor Gergely nevét?

– Czuczor Gergely szabadság-
harcos, papköltő, nyelvész, tanár 
szótárkészítő életműve nélkül a 18. 
századi magyar irodalom, pláne a 
kultúrtörténetünk, igen hiányos len-
ne. Munkássága nehezen építhető be 

az alapiskolás tananyagba, de nem is 
lehetetlen. A városunk melletti An-
dód községben született 1800-ban. 
Iskolánktól mintegy 150 méterre, a 
Csemadok épületének bejáratánál áll 
a mellszobra, melyet nemzeti ünne-
peink alkalmából az itteni magyarok 
mindig megkoszorúznak, köztük mi 
is a tanulóinkkal. Tehát indokolt volt, 
hogy iskolánk 2000. március 15-én az 
ő nevét vegye fel. Bevallom, emléké-
nek ápolása tekintetében évekig hi-
ányérzetem volt. 2012-ben rendeztük 
meg először iskolánkban, Liszka Éva 
kolléganő irányításával, a Czuczor 
Gergely-emlékhetet, melyeken részt 
vesznek régiónk iskolái is. A szelle-
mi élet regionális elemeit rendre be-
leszőjük több tantárgy tananyagába 
is, mert arra törekszünk, hogy egyre 
nagyobb szerepet kapjon a nevelési 
programunk egészében. 

 Ez azt jelenti, hogy a pedagógi-
ai program készítése nálatok szinte 
magától értetődő feladat?

– Igen, mert volt mire építenünk. 
Elődöm, Gátasi Irén vezetése alatt 
íródott Szlovákiában talán egyedül-
álló példaként pedagógiai program, 
amelyért a rozsnyói pedagógusta-
lálkozón Czabán Samu-díjban (ma 
Felvidéki Magyar Pedagógus Díj) 
részesült az iskola. Természetes, hogy 
azóta alakítani kellett rajta, hiszen 
teljesen megváltoztak az akkori kö-
rülmények. A következő program 
elkészítéséhez már előzetes partneri 
igények felmérése vált szükségessé. 
Jövőre pedig újabb korszakot fogunk 
kezdeni, aminek megtervezéséhez 
véleménynyilvánításra kérjük a szü-
lőket, a tanulókat, a helyi önkor-
mányzatot és, magától értetődően, a 
pedagógusokat is. 

 Úgy tűnik, ti nem féltek attól, 
hogy iskolátok, úgymond, szolgál-
tató intézmény legyen.

– Ezt a kor-, vagy ha úgy tetszik, a 
közszellem várja el minden iskolától. 
Ennek figyelmen kívül hagyása, ne-
tán elzárkózás előle, rengeteg konf-
liktus forrása lehet. Egy olyan közeg-
ben pedig, mint a miénk (egyetlen 
magyar iskola vagyunk a sok szlovák 
iskola között), a folyamatos megúju-
lás és az értékkínálatok a verseny-
képesség alapfeltételei. E nélkül az a 
gondolat, hogy a „magyar gyereknek 
magyar iskolában a helye”, nem több 
puszta szlogennél. Egyébként min-
den, amit iskolánk tantestülete képes 
adni a tanulóinknak, megtalálható a 
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honlapunkon, ahogy az elért eredmé-
nyeink is. 

 Örömmel tapasztalom, hogy 
tantestületetek tagjai minden szak-
mai és kulturális rendezvényen, be-
leértve az országos találkozókat is, 
szinte csapatostul vesznek részt.

– Elvem az, ha túlságosan bevac-
koljuk magunkat a saját iskolai kör-
nyezetünkbe, sem összehasonlítási 
alapunk nem lesz más intézmények-
kel szemben, sem tapasztalatcserére 
nem kínálkozik lehetőségünk. Ez év-
ben Rozsnyóra négy pályakezdő kol-
légám is elkísért; Liszka Éva, Szombat 
Erzsébet és Zahoran Judit pedig az 
őszi Katedra Napokon Dunaszerda-
helyen vehetett át elismerő oklevelet 
azért, hogy az általuk felkészített ta-
nulók a Katedra levelezőversenyek 
országos döntőjébe már több éven át 
bejutottak. 

 Mind a két helyen te is ott voltál 
a kollégáid közt. Sőt, vannak olyan 
találkozók, inkább továbbképzések, 
amelyeket te is szervezel.

– A Comenius Pedagógiai Intézet 
igazgatójával, Fodor Attilával 2007-
ben a nagymegyeri termálfürdőben 
szerveztük meg először az Érsekújvá-
ri járás intézményvezetőinek kétna-
pos szakmai találkozóját. Különböző 
helyszíneken, egyre több járás érdek-
lődő intézményvezetőit bekapcsolva, 
további szervezőkkel kiegészülve e 
találkozók a mai napig folytatódnak. 

 Egy külön feladat számotokra, 
hogy a nyitrai Konstantin Filozófus 
Egyetem gyakorló iskolája vagytok.

– A magyar pedagógusképzésben 
1961 óta vesznek részt a mindenkori 
tantestület tagjai. Együttműködésün-
kért éppen a múlt héten részesül-
tünk elismerésben, a Közép-euró-
pai Tanulmányok Karának dékánja, 
dr. Komzsík Attila jóvoltából, a kar 
fennállása 10. évfordulója alkalmából 
rendezett ünnepi ülésen. 

 Ha azt kérdezném, a szakiro-
dalomból mit ajánlanál elolvasni, 
főleg az igazgatóknak, mit felel-
nél?

– Lehet, hogy különös, a 
Shackleton-modell, a Déli-sarki expe-
díció mint vezetéselmélet című könyv 
alapos áttanulmányozását. Meglepő, 
hogy éppen egy felfedező mutat-
hat irányt, adhat nekünk leckét csa-
patépítési technikákból. Sir Ernest 
Shackleton mostoha körülmények 
között képes volt sok különböző em-
berből csapatot kovácsolni: rávenni 
őket, hogy közös célért dolgozzanak; 
jól kezelte az állandóan akadékos-
kodót, lelkesítette a folyton aggodal-
maskodót, megakadályozta, hogy az 
örökösen elégedetlenkedők elrontsák 
a hangulatot és elérte, hogy bírják le-
gyűrni a fáradtságot. Rámutat, miként 
lehet rendet teremteni a káoszból, és 
sikert elérni korlátozott erőforrással 
is. Többek között ezt írja: „Gyakran 
elcsodálkozom, milyen keskeny mezs-
gye húzódik siker és kudarc között. Ha 
a régi cél elérhetetlenné válik, rögtön új 
célt kell kitűznünk magunk elé.”

 Állapodjunk meg abban, hogy 
ez legyen vezetői koncepciódnak a 
jelmondata!

Annak ellenére, hogy tanulmányunk első részében (mely a Katedra 2013/decemberi számában jelent meg) a szinte 
örök és állandó kihívásokkal való foglalkozás elhanyagolása ellen törtünk pálcát, mégis be kell ismernünk, hogy napjaink 
neveléstudományát (az elmélet és a kutatás szintjén is) leginkább azok a problémák foglalkoztatják, melyek nagyon is 
gyakorlati jellegűek és megoldásuk gyors, de egyben szenzitív hozzáállást követel. A mindennapi gyakorlatban ez annyit 
jelent, hogy a posztmodern kor neveléstudománya leginkább eklektikus jellegűnek mondható, és nagyon nehéz lenne min-
den esetben ragaszkodni egy olyan koncepciós fundamentumhoz, mely jellegét tekintve „tiszta”, más nézetektől független 
és tisztán elhatárolható lenne. A filozófiának mint metatudománynak megszűnt az a domináns befolyása, mely néhány év-
tizeddel ezelőtt még tisztán kivehető volt a neveléstudomány összképén. Mára olyan egyéb tudományok és résztudományok 
hatása és befolyása érvényesül, melyek a mindennapi valóságot a gyakorlat, a pragmatikum szempontjából közelítik meg. 
Mivel e tanulmány keretei és célkitűzése sem teszi lehetővé, hogy az aktuális neveléstudományi trendekkel (csapásirányok-
kal) részletesebben foglalkozzunk, ezért csak taxatíve szeretnénk megemlíteni őket. 

Pintes Gábor – Fenyvesi Lívia

Mindennapi gyakorlat a neveléstudomány fókuszában 
– avagy 
„Merre tart a neveléstudomány a 21. század elején?” 
– 2. rész

› Inkluzivitás az edukációban – célja egy olyan befoga-
dó (inkluzív) edukációs környezet kialakítása, melyben úm. 
senki sem marad lehetőség nélkül, még akkor sem, ha sta-
tisztikailag nem fér bele a domináns többségbe. Ezen tárgy-
körbe sorolható a speciális nevelési igényű (SNI) diákok 
edukációs lehetőségének vizsgálata is.

› Diverzitás az edukációban – olyan kiindulópontját 
fogalmazza meg az edukációs folyamatnak, mely szerint a 
sokféleség nem(csak) elérendő cél, de természetes állapot, 
s melynek figyelmen kívül hagyása mindenképpen negatív 
következményekkel jár.

›  Az élethosszig tartó tanulás eszményének gyakorlati 
megvalósítása – célja olyan életvezetés és életfilozófia kiala-
kítása – nevelése, mely szerint az ember belső szükségletet 
érez és életvitelének természetes velejárójaként fogadja el azt 
a tényt, hogy a tanulás nem köthető kizárólag az iskola in-
tézményéhez, hanem annak folytatása végigköveti az ember 
egész életét. Részterületét képezi ennek a problémakörnek a 
pedagógusi pályamodell és továbbképzés lehetőségeinek és 
megvalósíthatóságának vizsgálata is.

› Permanens innováció – nem új keletű problémakör, de 
kiindulva az úm. innovációs kényszerből a nevelés és oktatás 
céljainak, módszereinek, elveinek és tartalmának megújítása 



7

Katedra Az edukáció aktuális kérdései

nem elhanyagolható területe a neveléstudományi kutatás-
nak.

› Elméleti modellek és programok implementációja a 
gyakorlatba – olyan komplex ismerethalmazok és rendsze-
rezett tudástartalmak, már meglévő és új célok eléréséhez 
való módszertani szempontú igazítása, mely támogathatja 
a hatékony edukációt. Ezen modellek és programok alkal-
mazása nem lehet öncélú, hanem minden esetben konkrét 
célkövetés eszközeként kell rájuk tekinteni. Itt említhet-
nénk a Lipman-féle gyermekfilozófia-programot (P4C), a 
Feuerstein-féle strukturális kognitív módosíthatóság és köz-
vetített tanulási tapasztalat elméletét stb. 

› Tartalmi innováció – napjaink neveléstudományának 
az iskolai edukáció aspektusából talán legnagyobb kivívása 
a tartalom megváltoztatása, revideálása olyan szempontból, 
hogy szolgálhassa és segíthesse azon célok elérését, melyeket 
mind az egyén, mind a kor támaszt vele szemben. Az edu-
kációs tartalomra már nem lehet csak úgy tekinteni, mint 
valamiféle ismerethalmazra, melyet a diák el kell, hogy sajá-
títson. Ennél sokkal több (ami sokszor sokkal kevesebb) kell 
ahhoz, hogy valaki boldogulhasson az életben, és az iskola 
intézményét és a benne folyó oktató – nevelő munkát tényleg 
hasznosnak értékelje évtizedekkel később is.

Természetesen nem lehetséges leszűkíteni a neveléstudo-
mány aktuális érdeklődési körét mindössze néhány területre. 
Kutatások folynak többek között a kisgyermekek óvodába 
és iskolába történő adaptációjával kapcsolatban, történelmi 
kutatások igyekeznek felderíteni és interpretálni a még elég-
ségesen meg nem értett eseményeket és összefüggéseket. A 
fent felsorolt területekkel csak jelezni szerettük volna azokat 
a legfőbb irányokat, melyek leginkább jellemzik a neveléstu-
dományt a 21. század elején.

Abban az esetben, ha a jövőben érdeklődés mutatkozik 
majd némelyikük (esetleg mindegyik) bővebb és részletesebb 
kifejtése iránt, ezt nagy örömmel fogjuk fogadni, és mindent 
megteszünk azért, hogy az olvasók számára pontosabb bete-
kintést engedjünk azokba a főbb problématerületekbe, me-
lyek napjaink neveléstudományát leginkább foglalkoztatják. 

Nem tartanánk viszont tisztességesnek azt sem, ha elhall-
gatnánk bizonyos, már-már kibékíthetetlen ellentétet, anta-
gonizmust, melyek szintén jellemzik napjaink neveléstudo-
mányát. Tettünk már említést különböző paradigmákról és 
tudományos fundamentumokról, melyek alapvetően két rész-
re – táborra osztják a neveléstudomány szakembereit, ezzel 
együtt azt az irányulást is, mely jellemzi magát a tudományt 
(mind a jelenben, mind a jövőben is). Létezik a pedagógiának 
ugyanis egy ún. mérésalapú irányzata, mely szinte kizárólag 
olyan jelenségekkel, azok vizsgálatával és tanulmányozásá-
val foglalkozik, melyek mindig objektív tényeken, mérhető 
folyamatokon és jelenségeken alapszanak. Azok a probléma-
körök, melyek ily módon nem vizsgálhatóak, számukra nem 
relevánsak és nem képezik az érdeklődés tárgyát. Ezzel az 
irányzattal áll úm. szemben az a neveléstudomány, mely rész-
ben hagyatkozik az egzakt jelenségekre – azok vizsgálatára, 
de komplementer módon elfogadja és számításba veszi azo-
kat a jelenségeket is, melyek az edukáció szubjektív jellegéből, 
egyediségéből és megismételhetetlenségéből fakadnak. Sok 
kívülálló számára ez a szembenállás csak újabb bizonyíték 
arra, hogy a neveléstudomány – a pedagógia – még nem nőtt 
fel ahhoz a feladathoz, hogy önálló tudományként vizsgálja a 
tárgykörébe tartozó jelenségeket. Az itt említett (ön)kritikus 

megjegyzéssel semmiképpen sem szeretnénk kétségünket ki-
fejezni a neveléstudomány tudományosságával és indokolt-
ságával kapcsolatban, de az összképhez ez az ismeret is hozzá 
tartozik. A különböző szakterületeken kutató és vizsgálódó 
szakemberek számára kihívást kell, hogy jelentsen e két vo-
nulat egymáshoz való közelítése, mely sokkal inkább vezet 
a pedagógia szélesebb körű megértéséhez, elfogadásához és 
gyakorlati alkalmazásához. 

A visszacsatolás fontossága a neveléstudomány és a gya-
korlat számára

Végül, de nem utolsó sorban, utalni szeretnénk arra felhí-
vásra és szándékra, mely a 2013. november 8-i „Katedra Na-
pokon” is elhangzott rövid ismertetőnkben. Nem másról van 
szó, mint kapcsot, kapcsolatot teremteni a neveléstudomány 
és a mindennapi edukációs gyakorlat között. Nem titkolt 
szándékunk ugyanis eme rovattal az, hogy közelebb hozzuk 
egymáshoz az elméleti és gyakorlati pedagógiában tevékeny-
kedő szakembereket. Elsősorban azokat, akik a neveléstudo-
mány elméleti és gyakorlati színterén igyekeznek mindent 
megtenni azért, hogy a nevelés és oktatás ne csak egy tra-
dicionálisan megszokott, elvárt és gyakorlott tevékenység 
legyen, hanem minden résztvevője értelmet is lásson ben-
ne, áthassák az érzelmek és nem utolsó sorban nyilvánuljon 
meg az emberi cselekedetekben, tevékenységben. Egy tudo-
mányos területen dolgozó kutató számára elementáris szük-
séglettel bír az, hogy lássa munkájának értelmét (még ha a 
gyümölcsét nem is), és segíthesse azokat, akik a gyakorlat 
terén valósítják meg mindazon újítást – javaslatot, melyek a 
mindennemű kutatómunka motívumát és értelmét határoz-
zák meg. Ezért is szeretnénk ismételten kommunikációra és 
visszajelzésekre ösztönözni mindazokat, akik igényt tartanak 
új látásmódokra, megoldási javaslatokra az oktató – nevelő 
munka területén. Írják meg bátran azokat a problématerüle-
teket, melyek leginkább nehezítik munkájukat! Kíváncsian 
várjuk azokat a kihívásokat is, melyek jelenkorunk velejárói. 
Ezzel nem azt akarjuk sugallni, hogy valamiféle „szakmai 
panaszládát” kívánunk nyitni. Sokkal inkább várjuk azon te-
rületeknek a fókuszba állítását, melyeknél az új és innovatív 
elméleti ismeretek inspirációt és más rálátási lehetőséget 
biztosíthatnak a gyakorló pedagógusoknak, szülőknek. 
Javaslataikat, észrevételeiket várjuk az edu.gpintes@gmail.
com címre, és reményeink szerint hamarosan a Katedra fo-
lyóirat idevonatkozó online rovatában is.

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

 Amikor a szülő felsóhajt: „Ez a gye-
rek nem akar tanulni, folyton csak ját-
szana!”, meglehet, nem is sejti, hogy a 
gyermekkor fő foglalatossága, a játék, 
valójában a gyermek munkája, egyben 
legfontosabb tanulási eszköze.

 A játék eredetét vizsgálva megfi-
gyelhetjük, hogy a játék szükségletét 
jóval megelőzte a munka szükséglete. 
Az ősi társadalmakban ugyanis nem 
volt szükség játékra, a kisgyerekek is 
bekapcsolódtak a mindennapi mun-
kába, az élelem gyűjtögetésébe. Az 
ősközösségi társadalom fejlettebb fo-
kán viszont már megváltozott a társa-
dalmi munkamegosztás, a gyermekek 
többé nem vehettek részt a számukra 
megerőltető és bonyolult munkák-
ban. A gyermekkor tehát kitolódott, 
s a gyermekek, készülve a felnőtt élet 
elsajátítására, gyakorlására, a felnőttek 
munkaeszközeinek kicsinyített másai-
val kezdtek el játszani. 

 Platón Állam című művében a jól 
megválasztott játéknak az állampol-
gárrá való nevelésben betöltött szere-
pét a leendő életpályára történő felké-
szítésben látta. Arisztotelész Politika 
című művében úgy vélte, a játékkal 
megelőzhető a lustaság, Quintilianus 
pedig már azt is felismeri, hogy a gyer-
mekkor alakítható időszak, s épp ezért 
nem lehet kihasználatlanul hagyni. A 
játék s tanulás kapcsolatát úgy jellem-
zi, hogy a játék maga a tanulás, hiszen 
játék közben a gyermek rengeteget ta-
nul. 

 A gyermekről kialakított, nem ép-
pen hízelgő kép a középkorban rá-

Bohuniczký Dömény Andrea

A játék mint diagnosztikai 
és terápiás eszköz

nyomta bélyegét a játék fogalmára is 
– az egyház a játékot egyenesen az ör-
dögtől származónak tartotta, s benne 
a léhaság megnyilvánulását látta. A re-
neszánsz korban azonban a játék már 
mint nevelési eszköz tűnik fel. 

 J. A. Comenius a játékos elfoglalt-
ságokban a tétlenség elkerülésének 
módját látja, s elsőként foglalkozik a 
játékszerek osztályozásával is. A já-
tékot még ifjúkorban is hasznosnak 
tartja, s hangsúlyozza az egész szemé-
lyiségre gyakorolt hatását, mert „…a 
játék éppúgy használ a test egészségé-
nek, mint a lélek gyarapodásának,….
úgy kell játszani, hogy játékaink a 
komoly tevékenységeknek előjátékai 
legyenek.” Avagy – ahogy jóval később 
– Benjamin Franklin mondta: „A játék 
megolajozza a testet és a lelket“. 

 Friedrich Fröbel, XIX. századi ne-
ves pedagógus felfogása szerint a já-
ték során fejlődik a gyermek ösztönös 
tevékenysége, a beszéd. Ehhez a te-
vékenységhez biztosított eszközöket, 
melyeket adománynak nevezett. Az 
első „adomány” a labda, a második a 
golyó és a kocka, melyet egy kis tálká-
ba kell helyezni, s a tálka mozgatása 
közben éneket kell énekelni. Emellett 
Fröbel felismeri a közös játékban rejlő 
lehetőségeket is, és játszóterek létreho-
zását sürgeti.

 A XIX. század végén  egy új tu-
domány jelenik meg, a  Stanley Hall 
által alapított gyermektanulmány, 
melynek köszönhetően a  figyelem 
a  gyermek játékára, játéktevékenysé-
gére irányul, s amely a különféle játék-

elméletek kialakulását eredményezi: 
többek közt az esztétikai, a  biológiai, 
valamint pedagógiai, pszichológiai já-
tékelméletekét. 

 Az esztétikai játékelméletek szerint 
a játék és művészet kritériumai azono-
sak s mindkettő célnélküli, önmagáért 
való, haszontalan tevékenység. 

 A  biológiai (ösztönös) játékelméle-
tek képviselői főleg biológusok, akik 
a  játék fiziológiai szerepét kutatják, 
s az állatvilágra is jellemző játék-
készséget veszik alapul. Ezen elmélet 
Granville Stanley Hall nevéhez fű-
ződik, aki a  Heckel-féle biogenetikai 
alaptörvényből kiindulva a  gyermek-
játékokban tulajdonképpen az embe-
riség történetének megismétlődését 
látja.

 A pedagógiai, pszichológiai játékel-
méletek képviselői meglátják a  játék-
ban rejlő fejlesztő hatást, s Usinszkijjel 
élve azt a koncepciót vallják, hogy 
a  játék a  valóság tükrözése, melyet 
a  valóságban szerzett tapasztalatok 
folyásolnak be, s melyeket a gyermek 
fantáziája segítségével egészít ki.

 A  pszichoanalízis játékelméletének 
kapcsán fontos még megemlíteni Sig-
mund Freudot, akinek egyik fő érde-
me, hogy a képzelet szerepét helyezte 
a játékelmélete fókuszába: értelmezése 
szerint a  gyermeket a  nemi ösztönök 
irányítják, érzelmi feszültségeit, vá-
gyait pedig, melyeket az életben nem 
valósíthat meg, a  játékban átélheti, 
megjátszhatja, s feldolgozhatja általuk 
kellemetlen élményeit.

 A játék tehát egyaránt fontos fo-
galom nemcsak a pszichológiában, 
szociológiában, pedagógiában, ha-
nem a mindennapi életben is. Mi is 
hát tulajdonképpen a  játék? A  játék 
értelmes, önként, szabadon választott 
tevékenység, amelyben a gyermek 
személyiségének környezetéhez való 
viszonya szabályos formában tükröző-
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dik. Olyan viselkedés, amelynek nincs 
közvetlen adaptív haszna, amely ma-
gáért a cselekvésért folyik. A játék által 
a gyermek hatni tud környezetére, az 
őt körülvevő világra, miközben játé-
kával változást idéz elő a valóságban. 
Univerzális definíció természetesen 
nem létezik, ahány szerző, annyiféle 
megközelítésére lelhetünk a  játék fo-
galmának.

 Johan Huizinga például kultúrtörté-
neti és filozófiai nézeteit összefoglaló 
Homo Ludens című művében, mely-
ben a játékos elem szerepét tanulmá-
nyozza az emberi alkotó tevékenység 
különböző területein, az emberi lét-
fenntartással szemben az ember játé-
kosságát hangsúlyozza, amely a szel-
lem birodalmába emeli az embert. 
Meghatározásában a  játék szakrális 
tevékenység, melynek fontos eleme az 
ünnepélyesség. A játék a hit, bizalom, 
feloldódás, elfogulatlanság, termé-
szetesség értékeit hordozza magában. 
„A játék kiegészítője… az életnek. ...A 
kifejezés és együttélés eszményeit va-
lósítja meg. Rendet teremt, sőt maga a 
rend…” – vallja.

 A  játék sajátossága a  játéktudat, 
melynek értelmében a  játszó tudatá-
ban van annak, mi a valóság és mi a já-
ték; fontos jellemzője a játék komoly-
sága, hiszen a gyermek szinte azonosul 
a  játékban előforduló szerepekkel; a 
játék további sajátossága, hogy önkén-
tes, szabadon választott tevékenység-
ként, tehát örömforrásként funkcio-
nál, egyben feszültségoldó hatással is 
bír. Személyiségfejlesztő hatása pedig 
a nevelés szempontjából nem csupán 
abban nyilvánul meg, amit az egyén 
a játékban tesz, hanem abban is, amit 
a játék tesz az egyénnel.  

 A  játéknak különféle típusai létez-
nek. A gyermeki gondolkodás fejlődé-
sét kutató Jean Piaget az egyes életsza-
kaszok mentén haladva foglalkozott a 
játék fejlődésmenetével, elméletében 
pedig a játéknak három fajtáját külön-
böztette meg: gyakorlójátékot, szim-
bólumjátékot és szabályjátékot. 

 A gyakorló (explorácis) vagy funk-
ciójátékok a játék legegyszerűbb for-
máit képezik, és a szenzomotoros 
szakaszban, kétéves korig töltenek be 
fontos szerepet a gyermekek életében. 
Ide soroljuk a saját testtel, hangokkal, 
mozdulatokkal történő  játékot, a  tár-
gyak, eszközök rakosgatását, az ütöge-
tést és a tologatást. A kettőtől hétéves 
korig tartó, műveletek előtti szakasz-
ban a szimbolikus „mintha“ – játékok 
(szerepjáték vagy konstruáló játékok) 

kerülnek előtérbe, amikor a  gyerme-
kek a  világot szimbólumok segítsé-
gével képezik le. A gyermeki játékok 
itt már komplex módon tükrözik a 
felnőtt társadalmat. A  szabályjátékok 
ideje a  műveleti gondolkodás szaka-
szában, hétéves kortól a  serdülőkorig 
tart. Ezek a játékok társadalmi modell-
ként működnek, ahol a felállított játék-
szabályok szabják meg, miként kell 
bánni az eszközökkel, a térrel, az idő-
vel, a játszótársakkal, egyúttal keretet 
és korlátokat is jelentenek az érzelmek, 
vágyak s a fantázia szabad áramlásával 
szemben.

 Piaget játékelméletében a játék mint 
alkalmazkodási forma jelenik meg, 
melynek két fajtája különböződik el 
egymástól. Az egyik típusba Piaget az 
akkomodációs tevékenységet, vagyis 
az utánzáson alapuló játékot sorol-
ja, melyben elsősorban a külső minta 
érvényesül. S mivel az agresszív csele-
kedetek utánzása megy a legkönnyeb-
ben, ezért is nagyon fontos, miként je-
lenik meg a gyermek életében a felnőtt 
mint modell, hiszen a gyermek, a sze-
repjátszás által, éppen őt utánozva ta-
nulja meg a  cselekvés új módjait. Az 
asszimiláció során a belső sémák elsa-
játítása válik uralkodóvá szimbolikus, 
illetve fantáziajáték formájában.  

 A játék tehát nem csupán az adaptá-
cióban tölt be lényeges szerepet, hanem 
a mentális fejlődésben, a valóság meg-
ismerésében, a szociális kapcsolatok 
alakulásában, az enkulturalizációban 
is nagy jelentőséget tulajdoníthatunk 
neki. A játék alkalmazása pedig a pe-
dagógia, a  diagnosztika és a  terápia 
területére is kiterjed. A  gyermeknek 
ugyanakkor az alapvető létszükségle-
tekhez hasonlóan joga van a játékra, 
amely komplex jellegéből kifolyólag 
nem egy, hanem egyszerre több ké-
pesség alakulásában is fontos szerepet 
játszik, ezért egyszerre több síkon is 
képes kifejteni pozitív hatását a sze-
mélyiség összetevőire. 

 A pedagógia keretein belül a  játék-
nak jelentős szerep jut az értelmi ne-
velésben, hiszen a  játékon keresztül 
a  gyermek olyan mentális ügyességre 
és képességekre tesz szert, amelyek 
fokozatosan magasabb intellektuális 
szintre emelik. Vigotszkij szerint játék 
közben a gyermek előrébb tart a fejlő-
désben, mint a hétköznapi működése 
során, ilyenkor „egy fejjel magasabb 
saját magánál”. A játék továbbá kulcs-
fontosságú a  mozgásfejlődés szem-
pontjából is, a  szabadban folytatott 
játékok növelik a  szervezet ellenálló 

képességét. Nem elhanyagolható az 
sem, ahogyan a  játék az esztétikai 
és a  technikai nevelésben gyarapítja 
a  gyermeket kézügyessége, valamint 
szépérzéke fejlesztése segítségével. 
Azonban legfontosabb küldetéseként 
a  játék mindenkor erkölcsösségre, ki-
tartásra, igazságosságra és empátiára 
kell, hogy neveljen. Így lesz a játék a 
tanóra azon része, amelyet a gyermek 
valóban élvez – és közben észrevétle-
nül fejlődik. A pedagógusnak ezért ér-
demes hagyni, hogy a gyermek szaba-
don játsszon, s közben megfigyeléssel 
kísérni ezt a tevékenységet.  

 A híres gyermekterapeuta, Donald 
Wood Winnicott szerint az egészséges 
gyermek egyik ismérve, hogy tud játsza-
ni, amennyiben pedig nem, tennünk 
kell annak érdekében, hogy képes le-
gyen rá. A pszichoterápia csak ezután 
veheti kezdetét.

 A játékot terápiás és diagnosztikai 
céllal persze a  pszichoterápán kívül 
is alkalmazhatják még, többek közt a 
pedagógiában, gyógypedagógiában, 
beszédterápiában s egyéb területeken 
is. A dinamikus játékdiagnosztika és 
terápia tapasztalati módszer, mely-
nek alapja a gyermek spontán játéká-
nak megfigyelése. Miként Winnicott 
megjegyezte, a gyermek természetes 
nyelve a játék, mellyel bepillantást 
nyerhetünk önteremtő műhelyébe, 
életstílusának laboratóriumába. 

 A játék megkönnyíti a kimondha-
tatlan kimondását. Az a gyermek, aki 
nem képes feldolgozni rossz élmé-
nyeit, a játékban levezetheti feszült-
ségét és megkönnyebbülhet általa. 
Ugyanakkor a játék projektív felületet 
is képez, kötetlen helyzetében a gyer-
mek kivetíti saját belső tapasztalatait, 
gondolkodásmódját. A tapasztalat to-
vábbá azt is mutatja, hogy a gyermek 
játékából környezete tagjainak maga-
tartását szintén megismerhetjük. A 
szabad játékhoz kapcsolódó viselkedés 
és szóbeli megnyilvánulások nyomán 
tehát a  játékdiagnosztika segítségével 
lehetőség nyílik a tudattalan lelki tar-
talmak és összefüggések feltárására 
s  értelmezésére, avagy – Ancsel Éva 
jellemzése szerint – „A játék nem más, 
mint a lélek megnyilvánulása. Segítsé-
gével olvashatóvá válik a lélek…”

 Minden gyermek sajátos módon 
viselkedik játékhelyzetben, ezért a já-
ték terápiás lehetősége nem csupán a 
konfliktust, szorongást okozó traumák 
feltárására szolgált, hanem a közös 
játszással való gyógyítást is segíti. A 
szabad játék amúgy már önmagában 
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gyógyító hatású, lehetővé teszi egy 
érinthetetlen vagy traumatikus ese-
mény lereagálását, feldolgozását. 

 A két leggyakrabban alkalmazott 
játékterápiás módszer a bábjáték és a 
„világjáték”, tulajdonképpen egymás 
kiegészítői. A  bábjátéknál lényeges 
megfigyelni, miket mond a gyermek 
a  bábunak, s hogyan viselkedik vele. 
Előfordulhat, hogy megváltoztatja 
a szerepeket: már nem csupán passzív 
szemlélő, hanem a szenvedő helyett ő 
lesz az, aki a szenvedést okozza. Így 
vezeti le agresszióját, bosszulja meg 
a  történteket és igazságot tesz a játék 
síkján. Esetleg úgy játssza el a vele tör-
ténteket, hogy azokat pozitív irányba 
korrigálja, s az átélt konfliktusok fölé 
kerekedve, cselekvően megoldja az 
adott  helyzetet. Jean Louis Barrault 
szavaival élve: „Játszani annyi, mint 
küzdeni a félelem ellen; annyi, mint 
feltalálni a boldogságot.” 

 A világjáték konstruktív, projektív 
tevékenység, a tapasztalatok szerint a 

legjobb és legátfogóbb játékdiagnosz-
tikai és terápiás módszer. Margaret 
Lowenfeld húsz éves klinikai tapasz-
talata alapján dolgozta ki a világtech-
nikát, a gyermekek játékát véve alapul. 
Charlotte Bühler és társai nevezték 
el világjátéknak, majd Polcz Alain a 
Lowenfelddel folytatott megbeszélé-
sek és a belegyezése alapján alakította 
ki a világjátéktesztet. 

 A gyermek a  világjátékban az élet 
és a valóságos környezet különböző 
területeinek, jelenségeinek kicsinyített 
elemeiből álló játékokat kap – háza-
kat, bútorokat, közlekedési eszközö-
ket, embereket, növényeket, állatokat 
–, és egy tengert jelképző kék tálcán 
homokból felépítheti a  szárazföldet, 
vagyis a világot úgy, ahogy a képze-
lete megragadja és saját maga meg-
éli. Formai és tartalmi, mennyiségi és 
minőségi szempontok szerint értékel-
jük többek közt az első tárgyat, amit 
a  gyermek használ, a  tér tagolását és 
a szimptomatikus jegyeket.

 A módszer előnye, hogy az építés 
a gyermek számára nem feladat, ha-
nem öröm és játékélmény, ugyanak-
kor a felnőttel való kapcsolatteremtés 
eszköze is. Maga az építés folyamata, 
a  problémák megjelenítése terápiás 
hatású. Egy terápiás folyamatban a 
világjátékot általában több alkalom-
mal használják, amit a szülőkkel és 
környezetükkel való együttdolgozás 
során kiegészíthetnek.

 Végezetül mi sem jellemezhetné 
jobban a  játék természetét és peda-
gógiai felhasználásának mibenlétét, 
mint Friedrich Fröbel megállapítása, 
aki maga is részletesen foglalkozott 
a játék nevelő hatásával: „Minden 
jónak forrása a játék. Az a gyermek, 
aki szívvel, lélekkel, magatevékenyen, 
csöndesen, kitartóan, a testi elfáradá-
sig kitartóan játszik, egészen biztosan 
szívvel-lélekkel, csöndesen, kitartóan 
dolgozó és a mások s a maga javát 
önfeláldozóan művelő emberré fog 
válni.”

Ha azt állítjuk, hogy pedagógusnak lenni nagy felelősség – márpedig ezt állít-
juk –, akkor ez az osztályfőnöki szerepre hatványozottan érvényes. Végigkísérni 
egy osztályközösség életét négy vagy több éven keresztül, támogatást nyújtani a 
diákoknak kamaszkori útkereséseik közepette, oldani az esetleges konfliktusokat, 
bátorítani, motiválni, s ha kell, megfedni és fegyelmezni a közösség tagjait – olyan 
feladatok ezek, amik komoly kihívások elé állítják a pedagógusokat. Ami teljesen 
rendben is lenne, ha ehhez megkapnák a kellő felkészítést az egyetemi oktatásban. 
De sajnos nem kapják. Az osztállyal mint közösséggel való foglalkozáshoz szük-
séges kompetenciák fejlesztése ugyanis hiányzik a pedagógusképzésből. Kétség-
telen, hogy sok olyan készség szükséges ehhez a pályához, amit csak az idő és a 
tapasztalat tud képességgé formálni. De az is vitathatatlan, hogy tudatos odafi-
gyeléssel a tapasztalatszerzés is hatékonyabban fejleszti a tanári kompetenciákat.

Urbán Péter, 
a TANDEM, n.o. trénere, 

AZ ÉLET JÁTÉK című kiadvány 
egyik szerzője

Az osztályfőnöki 
szerepről másként

Az élet játék – projektből kiadvány
Az osztályfőnöki szerep megerősí-

tése és az osztályfőnöki módszer- és 
eszköztár kibővítése volt a célunk a 
TANDEM nonprofit szervezet tréne-
reiként, mikor 2010-ben belevágtunk 
az Élet játék nevet viselő projektünkbe. 
Három iskola tizenkét tanárával együtt 
elkezdtünk olyan eszközöket fejleszte-
ni, amelyek felhasználhatók az osztály-
főnöki órákon. Azokat a témákat gyűj-
töttük össze, melyek foglalkoztatják a 
diákokat, s a frontális oktatás keretén 
belül nehezen feldolgozhatók. A közös 
munka eredményeként nagyon sok já-
ték, gyakorlat, eszköz, ötlet született, 
melyek a tanári visszajelzések alapján 

használható eszközöknek bizonyultak 
a pedagógusi munkában. Ezért döntöt-
tünk úgy, hogy ezeket a játékos, önis-
mereti alapú gyakorlatokat módszer-
tani kézikönyv formájában kiadjuk, és 
– nem kizárólagosan, de elsősorban – 
az osztályfőnökök rendelkezésére bo-
csátjuk. Így született meg az Élet játék 
című módszertani kézikönyv.

Az osztályfőnök egy éve
A kötet három fejezetből áll. Az 

első a nem formális nevelés alapel-
veit tartalmazza, melyek a gyakorla-
tok tudatosabb és hatékonyabb fel-
használásához kínálnak útmutatót 
az osztályfőnök számára. A második 

– a kötet gerincét alkotó – fejezetben 
olyan tematikus egységek találhatóak, 
amelyek az osztályfőnöki órákon egy 
iskolaév során előkerülhetnek. S mivel 
ideális esetben minden órára jut egy 
téma, a fejezet „Az osztályfőnök egy 
éve” címet viseli. A témák rendszerbe 
foglalásához az osztály mint csoport 
alakulásának, fejlődéseinek fázisait 
használtuk fel (alakulás, viharzás, sza-
bályalkotás, működés, lezárás), vagyis 
minden csoportfejlődési szakaszhoz 
a leginkább kapcsolódó témát illesz-
tettük. Például az alakulás fázisába a 
család és integráció témák kerültek 
besorolásra, ugyanis ebben a fázisban 
a „mi-érzés” kialakulása, valamint a 
befogadás, az elfogadás motívuma az 
egyik legmeghatározóbb elem. Ezzel 
a struktúrával az osztályon belüli cso-
portdinamika fontosságára szerettük 
volna felhívni a figyelmet.

Mit köszönhetek 
az osztályfőnökömnek?

A harmadik fejezetet az osztályfő-
nök személyiségének szenteltük. Mi-
től válik hitelessé egy osztályfőnök? 
Emberként, tanárként mi az, amit 
képvisel? Ezeket a kérdéseket igyekez-
tünk körbejárni egy tapasztalt és lelkes 
osztályfőnökkel, Szvorák Zsuzsával, a 
Füleki Gimnázium tanárával, akit az 
osztályfőnöki szerep szépségeiről, ki-
hívásairól és buktatóiról faggattunk. S 
megkérdeztük a volt diákokat is, hogy 
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miként emlékeznek vissza az osztály-
főnökükre. „A középiskolás osztály-
főnökömnek azt köszönhetem, hogy 
megmutatta, a tanári munkát szeretni 
lehet. Köszönöm, hogy nevelni próbált 
saját élete és példája szerint” – többek 
között ilyen reakciókat kaptunk. A 
kiadvány végén csokorba gyűjtve kö-
zöltük az egyes visszajelzéseket, bízva 
abban, hogy motiválóan hatnak majd a 
jelenlegi és későbbi osztályfőnökökre. 

S abban is bízunk, hogy könyvünk 
jó sorsra érdemes. „Pro captu lectoris 
habent sua fata libelli”, vagyis a könyvek-
nek sorsuk van, és ezt a sorsot az olvasók 
alakítják. Mi, a TANDEM trénereiként 
és a kötet szerzőiként, abban is remény-
kedünk, hogy a kötetnek nem csak olva-
sói, hanem használói is lesznek.

A kötetet egy workshop keretén 
belül hordjuk az iskolákba. 2013-ban 
összesen 15 iskolában – tíz alap-, négy 

A nyitrai Konstantin Filozófus Egye-
tem Közép-európai Tanulmányok 
Kara, Magyar Nyelv- és Irodalomtudo-
mányi Intézete és az Arany A. László 
Polgári Társulás immár harmadik al-
kalommal szervezte meg a Legere Iro-
dalmi Versenyt középiskolások számá-
ra. A  háromfordulós csapatvetélkedő 
témája a  szlovákiai magyar irodalom 
volt. A megmérettetést 22 középiskola 
diákjai vállalták. A verseny célja a szö-
vegértő olvasás fejlesztése, az olvasás 
megszerettetése, egy-egy életmű mély-
reható megismerése, az érettségire való 
felkészülés segítése. A megmérettetés-
re készülve a  résztvevők egyrészt házi 
olvasmányokat olvastak (Grendel La-
jos Nálunk, New Hontban c. regényét, 
Neubauer Pál novelláját, Talamon Al-
fonz regényrészletét, valamint Tőzsér 
Árpád, Hizsnyai Zoltán, Csehy Zoltán, 
Polgár Anikó, Mizser Attila, Bettes Ist-
ván és mások költeményeit), másrészt  
meghallgatták Németh Zoltán A  szlo-
vákiai magyar irodalom és a posztmo-
dern fordulat, valamint Bárczi Zsófia 
Magyar irodalom Csehszlovákiában 
a két világháború között című előadá-
sát.  A verseny minden fordulóján tesz-
tet töltöttek ki, mely nemcsak a frissen 
szerzett ismereteikre kérdezett rá, ha-
nem szövegértő és kreativitásra épülő 
feladatokat is tartalmazott. Az utolsó 
fordulón minden csapat egy-egy pre-
zentációt mutatott be. Az ötletes meg-
oldások azt jelezték, hogy a szlovákiai 
magyar irodalom számos inspirációt 
biztosít a fiatal olvasóknak. 

Zella Ágnes

Olvasni mégiscsak jó!
Legere Irodalmi Verseny Nyitrán

A szervezők a tanárok szakmai to-
vábbképzéséről is gondoskodtak. Míg 
a diákok a feladatlap kitöltésén mun-
kálkodtak, a felkészítők módszertani 
előadásokon és foglalkozásokon vettek 
részt. Fűzfa Balázs irodalomtörténész 
(Nyugat-magyarországi Egyetem, Sa-
varia Egyetemi Központ, Szombathely) 
szellemes előadása az irodalomtanítás 
szemléletváltásának szükségességé-
ről szólt, Petres Csizmadia Gabriella 
(Konstantin Filozófus Egyetem, Nyit-
ra) a személyes műfajok interaktív 
tanításának lehetőségeit mutatta be, 
Salga Imre (ELTE Apáczai Gyakorló-
gimnázium, Budapest) pedig szöveg-
értésre irányuló és kommunikációs 
készségek játékos fejlesztését szolgáló 
gyakorlati foglalkozást tartott. 

A rendezvény kuriózuma egy beszél-
getés volt, melyen N. Tóth Anikó Tő-
zsér Árpádot, Grendel Lajost és Mizser 
Attilát faggatta olvasási szokásaikról, 
olvasmányaikról, miközben fény de-
rült néhány műhelytitokra is. A három 
szerző a  Legere résztvevői számára 
egy-egy olvasásról szóló aforizmát is 
megfogalmazott, amit a  fiatal olvasók 
az írók kézjegyével is ellátott emlékla-
pon kaptak ajándékba. 

Az eredményhirdetés előtt sor került 
az Aranymetszés verséneklő együttes 
műsorára. 

A  verseny lebonyolítása komoly 
munkát igényelt.  A szervező 
csapat tagjai, a Magyar Nyelv- és 
Irodalomtudományi Intézet oktatói: 
Sándor Anna intézetvezető, Bárczi 
Zsófia, Petres Csizmadia Gabriella, 
N. Tóth Anikó, Németh Zoltán, 
Benyovszky Krisztián, valamint 
Rigó Gyula, Kantár Balázs és Nagy 
Gábor doktoranduszok fáradtságot 
nem kímélve és nagy lelkesedéssel 
tették a dolgukat annak tudatában, 
hogy jó ügyet szolgálnak, meggyőzik 
a középiskolás diákokat az olvasás 
felettébb szükséges voltáról. Rajtuk 
kívül hallgatók is szívesen vették ki 
részüket a szervezésben. A prezentációs 
zsűri munkájába Nagy Csilla és 
Mizser Attila (Bél Mátyás Egyetem, 
Besztercebánya) is bekapcsolódott.  

A rendezvény támogatói: a Szlovák 
Köztársaság Kormányhivatala és a Ba-
lassi Intézet. A díjakat és az ajándékokat 
a Kalligram Kiadó, a Madách Kiadó, a 
Nap Kiadó, a Lilium Aurum Kiadó, a 
Szlovákiai Magyar Írók Társasága, vala-
mint az AB-Art Kiadó biztosította.

középiskolában, valamint a Selye Já-
nos Egyetem egyik kurzusán belül 
– tartottunk félnapos módszertani 
workshopot. A workshopokról és a 
kötetről bővebb információ a www.
tandemno.sk honlapon olvasható, il-
letve a tandemno@tandemno.sk címen 
igényelhető.
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Rendezvény

HELYEZÉSEK:
Irodalmi verseny: 
I. hely:
GREND-LEL csapat
Zolczer Melánia, Fagyas Friderika, Novák László
Szondy György Gimnázium, Ipolyság
Felkészítő tanár: Német Henrietta
II. hely:
KALAPSZALAG csapat
Illés Anna, Búcsi Veronika, Lehel Zsuzsanna 
Duna utcai Gimnázium, Pozsony
Felkészítő tanár: Író Erzsébet
III. hely:
MIND-EGY csapat
Ardamica Enikő, Fabian Bernadett, Szalai Vivien
Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium, Fülek
Felkészítő tanár: Illés Kósik Andrea
IV. hely:
MADÁCHOSOK csapat
Pongrácz Júlia, Bódis Magdolna, Plutzer Béla 
Madách Imre Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium, 
Somorja
Felkészítő tanár: Hanusz Edit

V. hely:
SAMARIA csapat
Ferdics Andrea, Kenessy Claudia, Vida Anikó
Madách Imre Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium, 
Somorja
Felkészítő tanár: Fröhlich Ágota

A legjobb prezentációért járó díj:
MIND-EGY csapat
Ardamica Enikő, Fabian Bernadett, Szalai Vivien 
Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium, Fülek
Felkészítő tanár: Illés Kósik Andrea

NOTIKA
Nagy Tímea, Benes Krisztina, Kišš Norbert
Neratovicei téri Magyar Tannyelvű Magán Szakközép-
iskola, Dunaszerdahely
Felkészítő tanár: Husvéth Veronika

A versenynek jó a visszhangja, ebből adunk ízelítőt az 
alábbiakban: 

 
A győztes ipolysági csapat tagjai:
Fagyas Friderika:
Már tavaly is voltunk a  Legerén, nagyon tetszett, ezért 

döntöttünk úgy, hogy újra indulunk. És hát jól sült el! Remek 
csapat vagyunk, Laci az ész, Melánka nagyon jól fogalmaz, én 
pedig villámgyorsan leírom a megoldásokat. Nagyon jó volt 
a Grendel-könyv, tele volt vicces szófordulatokkal, meg hát 
benne volt Ipolyság, Balassagyarmat, azok a helyek, ahol én 
is megfordulok. Felismertem bizonyos embertípusokat is. A 
tesztkérdések érdekesek voltak, szeretjük a keresztrejtvényt 
például. A verseny közben nagyon sok tapasztalatot szerez-
tünk. Kicsit belekóstoltunk az egyetemisták életébe, hiszen 
egyetemi oktatók adtak elő nekünk, a teszt pedig olyan volt, 

mintha vizsgáztunk volna, annyi könnyítéssel, hogy csoport-
ban oldhattuk a feladatokat. A szlovákiai magyar irodalmat 
is megismerhettük egy kicsit. Az alapiskolában elég keveset 
foglalkoztunk a témával, a gimnáziumban meg negyedikben 
tananyag, mi pedig harmadikosok vagyunk. De így már van 
egy kidolgozott érettségi tételünk. Nagyon megörültünk az 
íróknak is, akit ismerek, attól alapból szívesen elolvasok va-
lamit. Kaptunk a versenyen egy csomó ajándékkönyvet, biz-
tosan el fogom olvasni őket.

Novák László
A szlovákiai magyar irodalomra nincs nagyon idő, az 

irodalomórákon éppen csak megemlítjük a főbb szerző-
ket. De szerintem nagyon jó téma volt, mert kiderült, hogy 
van a környékünkön értékes irodalom. Eddig még nem ol-
vastam semmit szlovákiai magyar írótól, a Grendel-regény 
viszont nagyon tetszett, főleg azért, mert humorral keze-
li a helyzeteket. Érdekes volt megtapasztalni, hogy a mi 
környékünket hogyan látják mások. Nagyon tetszettek a 
házi olvasmányra feladott novellák, a versek értelmezésé-
vel viszont akadtak gondjaink, ezek elvontabb szövegek. 
A Grendel-regényből azt tanultam meg, hogy ki kell áll-
nunk a saját igazunkért, nem biztos, hogy mindig ahhoz 
kell húzni, akinél a hatalom van. McLaczi pedig megmu-
tatta, hogy a hazai ízek, specialitások a legjobbak. Tetszett 
a kisvárosi légkör bemutatása. A tanári előadásokból sok 
olyan ismeretre tettünk szert, ami hozzátartozik az általá-
nos műveltséghez. Szerintem ismernünk kell a saját iro-
dalmunkat. Nagyon magas szintű előadások voltak, kellett 
figyelnünk, hogy megértsük az összefüggéseket. Az első 
két forduló tesztjei igényesek voltak, épp csak befejeztük 
a leadási határidőre. A kreatív feladatokat nagyon szeret-
tük. Igyekeztünk alapos munkát végezni. Mint kiderült, 
elég magas pontszámfölénnyel nyertük meg a versenyt. 
Az íróknak nagyon örültem, nincs gyakran lehetőségünk 
híres emberekkel találkozni. Tetszett Mizser Attilának az 
a gondolata, hogy nemcsak a mobiltelefonokat kell fris-
síteni, hanem a nyelvet is, amit használunk, s ebben nagy 
segítségünkre lehet az olvasás, hiszen saját magunkat fej-
leszthetjük. Az első díj nagyon jó érzés volt, öröm, hogy 
elismerik a tudásunkat. Komolyan vettük a felkészülést, s 
ennek meglett az eredménye. 

Zolczer Melánia
Már tavaly összeszokott ez a csapat, szétosztottuk a fel-

adatokat idén is. Fridi volt az írnok, Laci volt az agy, én pe-
dig a prezentációért és a kreatív feladatokért, a fogalmazá-
sokért feleltem. Mindenki egyénileg készült, és mindenki 
mindent tanult, főleg a tanári előadások anyagában akar-
tunk így biztonságot szerezni.  A  házi olvasmányok na-
gyon tetszettek. Nem szoktam önszántamból ilyen jellegű 
könyveket olvasni, de ezek a szövegek viccesek, groteszkek 
voltak. A Nálunk, New Hontban kifejezetten tetszett, mert 
hozzánk is kötődik, vannak ipolysági vonatkozásai is. Meg 
hát nagyon jók és egy kicsit ismerősek voltak a karakterek, 
Grendel érzékletesen mutatta be az emberek hibáit. Erről 
csináltuk a  prezentációt is. Kedvenc szereplőnk Kálmán 
bácsi volt, na meg Iván karaktere is bejött. És hát érde-
kes volt a  történelmi eseményekről olvasni a  regényben. 
Ezeket a  dolgokat törin is vesszük, de így közvetlenebb 
képet kapunk a helyi történésekről. Verset elemezni nehe-
zebb volt, ebben segített Német Henrietta tanárnő. Jó volt 
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a tesztben, hogy keveredtek a kreatív feladatok a hagyo-
mányosabb kérdésekkel, amelyek inkább az ismeretekre 
irányultak. Elég sokat vitatkoztunk közben, féltünk, hogy 
nem marad idő, néha rá is kellett szólnunk egymásra. Az 
írókkal való találkozás nagy élmény volt, nem számítot-
tunk rá, hogy eljönnek. Egy kicsit másképp képzeltük el 
őket, főleg a hangjukat. Érdekes volt a beszélgetésben az, 
hogy hogyan látják magukat. Tőzsér Árpád beszélt a leg-
többet, nekem tetszett, amit mondott. Meg az olvasásról 
szóló aforizmák is, amit a Legere résztvevői számára talál-
tak ki a meghívott írók. Az eredményhirdetésen már azt 
hittük, nem is lesz helyezésünk, aztán nagyon jó érzés volt 
átvenni az első díjat, kaptunk egy vagon könyvet. A ver-
seny arra volt jó, hogy megtanultunk csapatban dolgozni, 
megtanultunk empatikusak és toleránsak lenni a társaink-
kal. És hát az olvasás a lelkivilágunkat is építi, meg fejleszti 
a gondolkodásmódunkat is.  

Illés Kósik Andrea felkészítő tanár, Magyar Tanítási 
Nyelvű Gimnázium, Fülek:

Először kapcsolódtunk be a Legerébe, és a diákjaim azt 
mondták, ez volt a legjobb verseny, amelyen eddig részt 
vettek. Nagy élmény volt nekik az író-olvasó találkozó, 

de még a felkészülés is. Szívesen olvasták a házi olvasmá-
nyokat, és nagyon élvezték azt is, hogy a prezentációra ké-
szülve élő írókkal, költőkkel találkozhattak, akik vállalták, 
hogy az általuk készített filmben szerepeljenek.

A diákjaim még csak másodikosok, de már most meg-
szerették a kortárs irodalmat, elsősorban nagy Grendel-
rajongók lettek, s külön megörültek az ajándékcsomagban 
talált Grendel-könyvnek.

Grendel Lajos író
Talán most már rájönnek, hogy a Nálunk, New Hontban 

elsősorban a  felvidéki magyaroknak szól. Nem bántóan, 
hanem humorosan. Rendkívül örülök, hogy sokaknak tet-
szett a könyv. 

Rádi Gódor Mária felkészítő tanár, Összevont Szakkö-
zépiskola, Ipolyság

A módszertani foglalkozásokat nagyon hasznosnak tar-
tottam. Mind Fűzfa Balázs, mind Petres Csizmadia Gabri-
ella előadása, illetve Salga Imre gyakorlatai megerősítették 
bennem, hogy szemléletváltásra van szükség a magyar-
tanításban. A tananyag-feldolgozáshoz új ötleteket, taná-
csokat kaptunk. Nagyon élvezetes volt, örülök, hogy részt 
vettem ezen a rendezvényen. 

Az irodalmi ismeretterjesztésnek egy egészen újszerű és korszerű kiadványa 
látott napvilágot a közelmúltban Magyarországon, amelyet majd fél évszáza-
dos munkájának összegzéseképpen két év alatt készített el a Kárpát-medence-
szerte ismert és méltán népszerű gitáros, énekes, zeneszerző, daltulajdonos, 
avagy – miként önmagát nevezi – „énekmondó közvitéz” Dinnyés József. A 
Dalaim negyvenöt éve című DVD az elmúlt 500 év magyar költészetét tekinti 
át, 300 költőtől válogatott, 1400 énekelt verset fűzve egybe egy nagy gyűjte-
ménnyé, oly módon, hogy az énekek hallgatása közben a versek teljes szöve-
ge is elolvasható, valamint az alkotók életútja és megannyi fontos irodalmi 
tanulmány, háttéranyag is megismerhető. A kiadvány különlegességét tetézi 
még, hogy keresőfunkciókkal látták el: kulcsfogalmak segítségével pillanatok 
alatt megtaláljuk a keresett verset, életrajzi adatot vagy egyéb információt; 
a tematikus összeállítások mellé pedig egyedi szempontok szerint saját cso-
portosítások is készíthetők. A DVD-t maga az alkotó mutatta be lapunknak.

Varga Gabriella

Ötszáz év háromszáz költőjének 
ezernégyszáz verse egy DVD-n
Dinnyés József: Dalaim negyvenöt éve

– A könyvek tartalomjegyzék-
funkcióját a DVD-n menüpontsor 
tölti be, amiről már első ránézésre is 
látszik, hogy meglehetősen egyszerű, 
áttekinthető felépítésű, és könnyen 
eligazítja a felhasználót. Melyek a 
menüpontsor legfőbb elemei?

– A menüpontsor legelején az ábécé 
betűi láthatók, amelyek mögött érte-
lemszerűen a költők sorakoznak, az ő 
fényképeikre kattintva pedig előbuk-
kan egy olyan felület, amely a lemezen 

található verseiket, rövid életrajzukat 
és megjelent versesköteteik felsoro-
lását tartalmazza. Az Összeállítások 
menüpont tematikus csoportokba 
rendezetten kínál verseket, így például 
találunk rajta gyermekeknek készült, 
különböző ünnepekre ajánlott, bizo-
nyos korok szerinti és számos más 
szempont alapján készült összeállítást, 
de készíthet ilyet maga a felhasználó 
is a nagyon gyors és könnyen hasz-
nálható keresőfunkció segítségével. A 

Születésnapok menüpont alatt azt lehet 
megnézni, hogy az adott naptári napon 
mely költők születtek. Hitvalló énekek, 
balladák, a Szabadiskola tíz fejezetre 
osztott, történelmi alapokra helyezett 
„tananyaga” is megtalálható az adat-
hordozón, mint ahogyan irodalomtör-
ténetünk szempontjából fontos olvas-
mányok, korabeli szerzőktől származó 
gondolatok is helyet kaptak rajta.

– Miért érezheti a sajátjának ezt a 
DVD-t a felvidéki magyar versbarát, 
a felvidéki magyar pedagógus?

– A felvidéki érdeklődő megtalálhat-
ja rajta azokat a költőket, akiknek az 
életműve ebben a vidékben gyökere-
zik. A XIX. század nagy költőjétől, Re-
viczky Gyulától a Miatyánk és a Pálma 
a Hortobágyon című költemény hall-
gatható meg, illetve olvasható el. Ha 
figyelembe vesszük a cseh/szlovákiai 
magyar irodalom Fábry Zoltántól szár-
mazó, virágzások szerinti korszakolá-
sát, akkor az általa első virágzás alatt 
értett 1938-ig terjedő korszak lírájából 
Győry Dezső és Mécs László szerepel a 
gyűjteményben, de elolvasható – több 
más, a csonka-Magyarország határain 
túl élő magyarság kultúrájáról szóló 
tanulmány társaságában – az 1942-
ben megjelent, Szlovákiai magyar írók 
antológiája (1938–1942) című könyv 
gróf Esterházy János által jegyzett elő-
szava is. Az 1948 után kezdődő, közel 
négy évtizedet átfogó harmadvirágzás 
időszakából az ötvenes évek második 
felébe újat hozó Nyolcak nemzedéke a 
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hangsúlyos, közülük Tőzsér Árpádot, 
Gál Sándort és Zs. Nagy Lajost találjuk 
meg a válogatásban. A Nyolcakra 1970 
körül következett új nemzedék, az 
„egyszeműek” (egyik bemutatkozó an-
tológiájuk címe volt az Egyszemű éjsza-
ka) közül Mikola Anikó és Tóth László 
szerepel a felvidéki költők közül. Nem 
maradhat ki a felsorolásból Zirig Ár-
pád és Bárczi István neve sem – de 
természetesen ez itt nem a teljesség 
igénye, a felvidéki versbarát célzott ke-
reséssel bizonyosan számos más költőt 
is talál még földijei közül az anyagban.

– Szavai mögül felsejlik, de a vers 
természetéből fakadóan is követke-
zik, hogy a félévezredes magyar líra 
keresztmetszetén túl az összeállítás 
történelmi vonatkozása sem elhanya-
golható.

– Valóban, hiszen a versek annak a 
kornak a lenyomatai, amelyben szü-
lettek, a költő ugyanis szemtanúként 
alkot, az ő valóságszemlélete, valóság-
ábrázolása pontos képe annak a pilla-
natnak, amikor a verse megszületett. 
Ezek a szemléltető költemények tehát, 
időrendi sorrendbe helyezve, az iro-
dalom mellett a magyar történelmet 
is közelebb viszik a nézőhöz-hallgató-
hoz, ily módon a gyűjtemény nemcsak 
az általános és középiskolai irodalom-, 
hanem a történelemoktatásban is hasz-
nos tankönyvi segédlet lehet.

– Azt mondta, a kiadvány által a 
versbarátok feleleveníthetik valami-
kori versélményeiket, valamint újak-
ra tehetnek szert, és az is világossá 
vált, hogy a DVD elsősorban az iro-
dalom- és a történelemtanításnak le-

het fontos kiegészítője. Kiknek ajánl-
ja még?

– Egy számítógép és egy projektor, 
netán egy interaktív tábla birtokában ra-
gyogóan használható osztályfőnöki órán 
és különböző tematikus foglalkozások 
során is. Ünnepi megemlékezésekre való 
felkészülésekkor a szervezők, rendezők 
számára igen jó támaszték lehet, hiszen 
iskolai és egyházi ünnepeink mindegyi-
kére kínál alkotást, s mint említettem, 
ezekre rövid böngészés után akár szer-
kesztett összeállítás is készíthető. Iskolai 
könyvtáros tanárok, közkönyvtárosok és 
könyvtárlátogatók is nagy hasznát vehe-
tik, hasonlóképpen olvasókörök, biblia-
körök, honismereti-helytörténeti körök, 
szabadiskolák, művelődési egyesületek 
és az egyre gazdagabb tartalommal bíró 
múzeumpedagógiai műhelyek is nagy 
haszonnal „lapozgathatják”.

*Dr. Fűzfa Balázs irodalomtörténész 
lektori jelentése

„Dinnyés József dalai az önmagunkkal való találkozás lehetőségével kecsegtet-
nek, a derűvel megélt élet mindennapjait és ünnepeit húzzák közelebb a szem-
határunkhoz. Tőle megtudhatjuk, hogy a kultúra az egyetlen dolog, amelynek 
minél szaporább fogyasztása nem annak megszűnésével fenyeget, hanem éppen-
séggel gyarapítja magát a kultúrát. S természetesen gazdagítja magát a fogyasztót.

Különleges olvasatot tart kezében az olvasó-hallgató, amikor Dinnyés József 
ötödfél évtizednyi munkáit szemlézi. Egy ősrégi műfaj, a dalolt vers elevenedik 
meg minden percben a (ráadásul) számítástechnikai értelemben is innovatív és 
attraktív DVD-t gépünkbe téve […] A különböző lehetőségek, melyek többféle 
struktúrában teszik pillanatok alatt áttekinthetővé a rendszert s a (dal)költészetet, 
már-már a magyar líra végtelenségének képzetét keltik bennünk. 

Dinnyés József DVD-jét forgalmazásra rendkívül alkalmasnak tartom, sőt 
az iskolai és közkönyvtárak számára azonnal megvásárlásra javaslom. Továbbá 
nemcsak tankönyvi segédletként gondolom kitűnően alkalmazhatónak az általá-
nos és középiskolai (irodalom)oktatásban, de jó szívvel adnám minden magyar 
középiskolás kezébe érettségi ajándékul.”

(Dalaim negyvenöt éve. DVD ROM. Készült a Nemzeti Kulturális Alap [miniszteri 
támogatás] alkotói ösztöndíjának támogatásával. Szerkesztette, zenéjét írta és előad-
ja: Dinnyés József. Fogyasztói ára 12 000 forint. Megrendelhető: www.dinnyes.com)
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Lacza Tihamér azon hazai szemé-
lyiségeink közé tartozik, akit nem 
kell bemutatni az olvasónak: idestova 
négy évtizede fejti ki publicisztikai 
tevékenységét, csaknem húsz éve jól 
ismerjük hangját a pozsonyi Pátria 
Rádió műsorainak köszönhetően, 
a legutóbbi években pedig a televí-
zió képernyőjén is feltűnt a Szemtől 
Szemben című műsor vezetőjeként, 
amelyben hazai szellemi életünk, a 
tudományosság legjelentősebb sze-
replőinek tevékenységét mutatta be.  

Ismeretterjesztői tevékenységét il-
letően a téma iránt érdeklődők pon-
tosan tudják, hogy a múlt század 
hetvenes éveitől kezdve rendszeresen 
informálta az olvasókat a természet-
tudományok múltjának és jelenének 
legfontosabb mozzanatairól. Az már 
kevésbé ismert, hogy szerkesztőként 
az első volt, aki maga köré gyűjtötte 

Ozogány ErnőMúlt és jövő
az élet legkülönbözőbb területén te-
vékenykedő hazai magyar értelmisé-
gieket, akik képesek és hajlandóak is 
voltak megosztani gondolataikat és 
eredményeiket a széles közönséggel. 
Az utóbbi évtizedeken végigtekintve 
elszoruló szívvel kell tudomásul ven-
ni, hogy az egykori kezdők közül már 
nincs közöttünk Pomichal Richárd és 
Bödők Zsigmond, a többiek azonban 
továbbra is igyekeznek helytállni a 
nagyközönség tájékoztatásának terü-
letén. Ennek egyik láncszeme Lacza 
Tihamér legújabb könyve, a CSEMA-
DOK dunaszerdahelyi székházában 
bemutatott A tudomány apostolai 
című mű. 

A tizennyolcadik századtól, a nagy 
francia enciklopédia, majd a német 
lexikonok megjelenésétől kezdve 
két, egymástól eltérő elv érvényesült 
a szakirodalom területén: az előb-

bi az időrendi sorrendet alapul véve 
folyamatában ábrázolta az egyes ese-
ményeket, míg az utóbbi ábécé sor-
rendben tárgyalta az egyes szereplők 
tevékenységét, legfontosabb életrajzi 
adatait. A szerző jelenlegi, a Madách-
Posonium Kft. által megjelentetett 
művében mindkét elv érvényesül 
egy sajátos szerkesztői megoldással 
kiegészítve.

A könyv betűrendben tárgyalja a 
szlovákiai településeket, ismertetve 
történetüket, fejlődésüket, lakossági 
összetételük alakulását a történelem 
folyamán, majd áttér azoknak a leg-
jelentősebb egyéniségek életének a 
taglalására, akik az adott településen 
születtek, tevékenykedtek, vagy vala-
milyen módon meghatározóak vol-
tak e helységek számára. 

A szócikken belül viszont az en-
ciklopédikus elv érvényesül: születé-
sük sorrendjében sorakoznak fel az 
egyes szereplők. 

Elmondható, hogy egy mű akkor 
számíthat sikerre, ha valamilyen lap-
pangó vagy már felbukkant igényt 
elégít ki. Az utóbbi időben az egyes 
településeken egyre nagyobb érdek-
lődés mutatkozik azon személyiségek 
iránt, akik tőlük elszármazva komoly 
befolyást gyakoroltak koruk életére. 
Ez a tendencia nyomon követhető az 
egyre szaporodó helytörténeti mun-
kák anyagában és a világhálóra feltett 
községi honlapokon is. Lacza Tihamér 
jelenlegi művében az olvasó kellő in-
formációhoz juthat e téren is.

Hazai kisebbségi irodalmunk jel-
legzetessége, hogy megfelelő anyagi 
támogatás nélkül egyszerűen képte-
len megjelenni a piacon. Sajnálatos 
módon viszont az adóinkból szár-
mazó összegeket olyan szűkmarkú-
an mérik, hogy épp csak a túléléshez 
elegendőek, sőt nem egy esetben az 
adott cél sem valósítható meg belőlük 
maradéktalanul. Ennek következmé-
nye, hogy Lacza Tihamér izgalmas 
könyve is csak első kötete az eredeti 
munkának: A-tól K-ig mutatja be az 
egyes települések legjelesebb szerep-
lőit. Abban csak reménykedni tu-
dunk, hogy jövőre nem dugulnak el 
a támogatói források csatornái. Nagy 
kár lenne, ha ez a hiánypótló forrás-
munka nem tudna kiteljesedni. Lacza 
Tihamér ezúttal is sikeresen szolgál-
ta a magyar tudományosság ügyét. 
De ezzel aligha lehet újat mondani a 
szerző munkásságát nyomon követő 
olvasónak: immár négy évtizede ezt 
teszi.
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AZ ERKÖLCSI NEVELÉS SZÜKSÉGESSÉGE, 
JELENTŐSÉGE A XXI. SZÁZADBAN

A 110/2012. számú Kormányrendelet a Nemzeti alap-
tantervről a kiemelt fejlesztési feladatok között vázolja az 
erkölcsi nevelés legfőbb célkitűzéseit. 

„A köznevelés alapvető célja a tanulók erkölcsi érzéké-
nek fejlesztése, a cselekedeteikért és azok következménye-
iért viselt felelősségtudatuk elmélyítése, igazságérzetük 
kibontakoztatása, közösségi beilleszkedésük elősegítése, az 
önálló gondolkodásra és a majdani önálló, felelős életvitel-
re történő felkészülésük segítése. Az erkölcsi nevelés legyen 
életszerű: készítsen fel az elkerülhetetlen értékkonfliktu-
sokra, segítsen választ találni a tanulók erkölcsi és életve-
zetési problémáira. Az erkölcsi nevelés lehetőséget nyújt 
az emberi lét és az embert körülvevő világ lényegi kérdé-
seinek különböző megközelítési módokat felölelő megérté-
sére, megvitatására. Az iskolai közösség élete, tanárainak 
példamutatása támogatja a tanulók életében olyan nélkü-
lözhetetlen készségek megalapozását és fejlesztését, mint a 
kötelességtudat, a munka megbecsülése, a mértéktartás, az 
együttérzés, a segítőkészség, a tisztelet és a tisztesség, a kor-
rupció elleni fellépés, a türelem, a megértés, az elfogadás. 
A tanulást elősegítő beállítódások kialakítása – az önfegye-
lemtől a képzelőtehetségen át intellektuális érdeklődésük 
felkeltéséig – hatással lesz egész felnőtt életükre, és elősegíti 
helytállásukat a munka világában is.” Hogy mindezen cé-
lokat sikerüljön megvalósítanunk, olyan hatékony mód-
szerekre, eljárásokra, tevékenységformákra van szükség 
az oktatásban, melyek elősegítik az erkölcsi fogalmak 
megértését, az erkölcsös magatartás alapvető szabályai-
nak kialakítását, belsővé tételét.   

A PEDAGÓGIAI-MÓDSZERTANI KULTÚRA 
MEGÚJÍTÁSÁNAK SZÜKSÉGESSÉGE

A kutatási adatokat és korunk oktatási és társadalmi 
kihívásait figyelembe véve szükségszerű a pedagógiai-
módszertani kultúra folyamatos átalakítása, fejlesztése, az 
innovációs folyamatok támogatása. Ennek kapcsán fon-
tos szempont a tanulók kritikai, reflektív, elemző, értékelő 
gondolkodásának fejlesztése. A konstruktivista tanulásel-
méletet figyelembe véve nélkülözhetetlen a tanulók tu-
dásrendszerének fejlesztése, az „építkezésben” való adek-
vát segítségnyújtás. Az együttműködésre, kooperációra 
nevelés szükségszerűségét számos szakirodalom támaszt-
ja alá, ami a XXI. század társadalmában is rendkívül nagy 
jelentőséggel bír, azonban ha nem készítjük fel a gyerme-
keket erre az iskolában, akkor nem sikerül konstruktív 
személyiséggé válniuk. Az értékelés vonatkozásában az 
interaktív, minőségi értékelés szerepe emelhető ki, mely-
ben a tanulók önértékelési folyamatait is szükségszerű fej-
leszteni. Az adaptív, a tanulók személyiségéhez differenci-

Kövecsesné dr. Gősi Viktória

Az etikatanítás, 
erkölcsi nevelés 
korszerű módszerei

áltan igazodó tanulásszervezésben nagy szerepet kapnak a 
munkáltató módszerek, a változatosan alkalmazott tanu-
lásszervezési módok, az ehhez szükséges eszközrendszer. 
Ebben a tekintetben szükségszerű az elméleti ismeretek, 
minták, modellek kreatív alkalmazása (reformpedagógia 
eszköztára), továbbá a tanulói önállóságot feltételező, a 
tanulói szabadságot a rend keretei között biztosító, segí-
tő, irányító pedagógus (vö.: Kováts-Németh Mária 2011: 
44). Az erkölcsi nevelés, az etika tanítása során mindezen 
folyamatok számbavétele szükségszerű, az oktatási mód-
szerek, stratégiák megválasztásánál a felsorolt szempon-
tok alapján kell, hogy tervezzük munkánkat.

Az etikatanítás korszerű elveinél fontos szempont az él-
ményszerűség, a színesség, a megfelelő motivációs bázis 
biztosítása a tanulók számára, hiszen ez lehet a tanulás, az 
információfeldolgozás alapja, kiindulópontja. Lényeges 
a foglalkozások megtervezésénél a konkrét élettapaszta-
latok, élethelyzetek beépítése a tanórai ismeretekbe, az 
erkölcsi szituációk átélhetősége. A szerepjátékok meg-
tervezése életszerűvé és élményszerűbbé teszi a tanórát. 
Mindezeket támogathatjuk sokféle forrás (irodalom, kép-
zőművészet, zene) felhasználásával, a változatosság bizto-
sításával. Az esetelemzések, problémahelyzetek sokoldalú 
megközelítése fejleszti a tanulók reflektív, kritikai gon-
dolkodását, érzékenységét a problémák iránt. Az egyes 
módszerek és tevékenységformák megtervezésénél fontos 
szempont annak ismerete, hogy milyen a tanulók érdek-
lődése, hogyan tudjuk azt felkelteni, hogyan tudjuk ku-
tató és felfedező vágyukat kielégíteni. Hasonlóan fontos 
a tanulók öntevékenységére történő alapozás, amely az 
előzetes tudásuk integrálásával kell, hogy megvalósuljon. 
Alapelvként kiemelhető utolsóként az erkölcsi értékvilág 
sokszínű bemutatása, az eltérő vélemények, álláspontok 
toleranciájára nevelés szükségessége (vö.: Homor Tivadar 
2003: 136). Mindennek tükrében a tanulmány szerzője 
arra vállalkozott, hogy néhány példán keresztül, a teljes-
ség igénye nélkül, bemutasson néhány olyan tanulói tevé-
kenységet és feladatot, melyek segítségül szolgálhatnak az 
etikaórák, az erkölcsi nevelés tervezésekor. 
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1. BESZÉLGETÉS, SZABAD ASSZOCIÁCIÓK, VÉLEMÉNYEK FELSZÍNRE HOZÁSA ÉS ÜTKÖZTETÉSE
Téma: Az ember és a természet kapcsolata
• Írjatok cédulára egy-egy természettel kapcsolatos, számotokra fontos fogalmat! Keverjétek össze a cédulákat, s 

egyenként húzva mondjátok el, hogy mit jelent nektek a cédulán talált fogalom!
• Készítsetek szóbontót az alábbi fogalomhoz kapcsolódóan. A feladat során a tanulóknak kell keresztrejtvény-

szerűen a fogalomról eszükbe jutó szavakat elhelyezni. Minden betűhöz próbáljanak meg kapcsolódó szavakat, 
gondolatokat találni!

   K u t a t á s   P
  v Ö r ö s i s z a p R
   R         O
   N         B
   Y         L
   E         É
   Z         M
s z E n n y e z é s  Á
   T         K
   I

Téma: Szóbeszéd, pletyka
Értelmezd az alábbi közmondásokat, szólásokat!  
• A mákot könnyebb elszórni, mint összeszedni. 
• A szavak oktatnak, a példák vonzanak.
• A szó gyakran jobban vág, mint a kard.
• A hízelgés jó csengésű aranypénz.
• A kutya ugat, a karaván halad.
• A beszédnek egyenese jó, a mankónak horgasa.

(Forrás: Erdő nincsen zöld ág nélkül, Szólások és köz-
mondások. Társ Kiadó, Sepsiszentgyörgy, 2012)

2. ETIKAI TARTALMAKAT HORDOZÓ SZÖVE-
GEK MEGBESZÉLÉSE, ELEMZÉSE, KÖVETKEZTE-
TÉSEK LEVONÁSA

Téma: Érzelmek
• Beszélgessünk a szövegről! Mennyire értesz egyet 

Konrad Lorenz gondolataival? 
• Mondjunk saját példákat az életünkből! Átéltünk-e 

már a leírtakhoz hasonló helyzeteket? Hogyan vál-
toztathatunk ezeken a problémákon? Mit tehetünk 
a családunkban? 

• A szöveg kapcsán beszélhetünk a fogyasztói tár-
sadalomról, a reklámok káros hatásáról, és az 
irányított diskurzus során fejleszthetjük a tanulók 
kritikai gondolkodását. Hozzunk példákat a médi-
ából, elemezzük azokat!

AZ ÉRZELMEK FAGYHALÁLA 

„Miután egyre inkább uralma alá vonta környezetét, a 
mai ember szükségszerűen megváltoztatja öröm – bosz-
szúság háztartásának egyensúlyát, a bosszúságot kiváltó 
ingerekkel szemben egyre inkább túlérzékenységet mutat, 
míg az örömmel szemben fásultságot, ami nem kívánatos 
következményekkel jár… 

A bosszúsággal szembeni növekvő türelmetlenség – az 
örömök csökkenő vonzásával együtt oda vezet, hogy az 
emberek nem képesek munkát fektetni olyan tevékenysé-
gekbe, amely az örömöket majd csak később hozza meg. 

Ebből ered bármely újonnan támadt kíváncsiság azonnali 
kielégítésének igénye… 

Az, hogy a kellemetlenségeket egyre kevésbé vagyunk 
hajlandóak eltűrni, az emberi életnek a természet által 
elrendelt csúcsait és mélységeit mesterségesen elegyen-
getett síksággá változtatja, a nagyszabású hullámhegyek-
ből és völgyekből alig észlelhető fodrozódást, a fényből 
és árnyékból unalmas szürkeséget, egyszóval: HALÁLOS 
UNALMAT teremt.” 

(Forrás: Konrad Lorenz: A civilizált emberiség nyolc ha-
lálos bűne. Cartaphilus Kiadó, Budapest, 2001)

Téma: Hagyományok, tradíciók, értékátadás
• Beszélgessünk a szövegről! Mennyire értesz egyet 

Konrad Lorenz gondolataival?
• Hogyan őrizzük napjainkban a hagyományokat, 

tradíciókat?
• Szerintetek mi a jelentősége az életünkben a tradí-

cióknak, hagyományoknak?
• Milyen hagyományok élnek a családotokban? Ho-

gyan ápoljuk ezeket? 

A TRADÍCIÓK LEROMBOLÁSA 

„Az a felhalmozódó tradíció, amely minden kulturális 
fejlődés alapját képezi, igen nagy jelentőségű… 

A mai fiatalok nagy része lenéző megvetést tanúsít szülei 
iránt, semmi gyengédséget. A mai fiatalság „forradalmát” 
olyan gyűlölet táplálja, amely közeli rokona valamennyi 
válfaja közül az egyik legveszélyesebbnek és legnehezeb-
ben leküzdhetőnek, nevezetesen az etnikai gyűlöletnek... 

A mai fiatalság által teljesen helyesnek tartott törek-
vés, hogy a „fürdővízzel együtt a szülőket is kiöntse”, más 
okokra vezethető vissza. A hagyományos családszerkezet 
is áldozatául esik az emberiség egyre gyorsuló technikai 
fejlődésének, meggyengíti a szülő és gyermek kapcsola-
tát. 

(Forrás: Konrad Lorenz: A civilizált emberiség nyolc ha-
lálos bűne. Cartaphilus Kiadó, Budapest, 2001)
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3. KÖNYVTÁRI ESZKÖZTÁR FELHASZNÁLÁSA
Téma: Cselekvéseink érzelmi indítékai
• Hogyan fejezi ki, milyen eszközökkel ábrázolja az 

irodalom, képzőművészet, zene az örömöt és a bol-
dogságot? Gyűjtsél példákat!

Téma: Nemzet, nemzetiség, etnikum
• Ha fényképalbumot készítenél a hazádról, milyen 

fotótémákat választanál?
• Gyűjtsetek minél több olyan részletet magyar írók 

és költők tollából, amelyek a magyar tájakról szól-
nak!  

 
4. HÁZI DOLGOZATOK, BESZÁMOLÓK, KRITI-
KÁK, ESSZÉK KÉSZÍTÉSE ÉS BEMUTATÁSA

Téma: Család
• Fogalmazzátok meg a gyermekek jogait és köteles-

ségeit a családban, vagy a család törvénykönyvét! 
• Készítsetek riportot a családtagjaitokkal arról, 

hogy milyennek látnak titeket! Volt-e olyan válasz, 
amin meglepődtetek? Miért?

• Írjatok fogalmazást „Én ilyen szülő leszek címmel!“
• Írjatok levelet egy mai apa nevében gyermekének, 

hogy mire vigyázzon, mire figyeljen a mai 
világban! Hogyan írnátok meg a levelet, ha apa és 
fia a középkorban élne? 

Téma: Ember és természet
• Ha miniszter lennél, milyen rendelkezést hoznál a 

környezet megóvása érdekében? 
• Írjatok útleírást egy általatok ismert magyar 

vidékről, tájról! Tartsatok felolvasást a műveitekből, 
esetleg szerkesszetek belőle utazási magazint! 
Emeljétek ki a tájak természeti értékeit!

5. ÖNMEGFIGYELÉS, ÖNELEMZÉS, ÖNBEMUTATÁS
Téma: Helyünk a világban, önismeret 
• Gyűjts olyan idézeteket, amelyekben – érzéseid 

szerint – kifejezésre jutnak életcéljaid, gondolataid! 
• Ha indián lennél, milyen beszélő nevet választanál 

magadnak?
• Készítsd el a saját címeredet! 
• Rajzold le a saját fádat!
• Válassz magadnak a lerajzolt szimbólumok kö-

zül (virág, nap, villám, zongora, fa, bakancs, kéz, 
szív….stb.) 2-3 olyan képet, mely jellemző a sze-
mélyiségedre! (A gyerekek elé 40-50 db különböző 
szimbólumot helyezünk.) 

6. JÁTÉK (SZEREPJÁTÉK, DRÁMAJÁTÉK)
Téma: Cselekvéseink érzelmi indítékai: 
• Pantomimtörténetek: Minden csoport a minden-

napi életből vett szituációkat mutat be, az osztály 
feladata a történetek és a mögötte húzódó érzelmek 
kitalálása. 

Téma: Ember és természet
• Játsszatok el egy bírósági tárgyalást, amelyet a 

Föld veszélybe jutása miatt indítottak! Osszátok 
el a szerepeket úgy, hogy legyenek vádlottak, akik 
szennyezik a környezetet, valamint bíró, ügyvéd, 
ügyész, esküdtek. (Megidézhetők a tönkretett 
tavak, szennyezett folyók, kipusztult állatfajok…) A 
végén fogalmazzatok meg konstruktív javaslatokat 
a Föld megóvására!

Téma: Elfogadás, tolerancia, egyenlőtlenség, segítség-
nyújtás, szolidaritás

• Szerepjáték: Egyenlő esélyek
A tanulóknak különböző szerepkártyákat osztunk ki, 
amit csak az láthat, aki a kártyát megkapta. Fontos, 
hogy a tanulók titokban tartsák a szerepeiket a játék 
végéig. 

SZEREPKÁRTYÁK (KIOSZTÁSRA KERÜLNEK)

• Te egy egyedülálló, munkanélküli anya gyermeke 
vagy.

• Te egy sikeres gyorséttermi vállalkozást üzemeltető 
kínai család gyermeke vagy.

• Te egy bank igazgatójának a lánya vagy. 
• Téged egy nyugdíjas cipész nagypapa egyedül ne-

vel.
• Te egy mozgáskorlátozott fiú vagy, aki csak toló-

székben tud közlekedni.
• Édesapád hajléktalan, szakmunkás édesanyád ne-

vel három testvéreddel együtt.
• Te egy munkanélküli család gyermeke vagy. 
• Te egy sikeres külkereskedő család gyermeke vagy.
• Egy vidéki kisvárosban élsz, és te leszel az első ér-

telmiségi a családban.
• Te egy kistelepülésen élő gazda gyermeke vagy.
• Egy nyolcgyermekes családban élsz. 
• Te egy diplomata családban nevelkedsz.
• Egy többszörösen bukott diák vagy.
• Te egy roma család negyedik gyermeke vagy.
• Téged édesanyád nevel, mert édesapád börtönben 

van. 
• Te egy értelmiségi család gyermeke vagy.
• Szüleid autóbalesetben elhunytak, nyugdíjas neve-

lőszüleiddel élsz.
• Szüleid elváltak, te egy új családban élsz, de mosto-

haapád nem szeret téged.
• Te nevelőotthonban élsz, szüleidet nem ismered.
• Te egy sikeres művész gyermeke vagy. 
• Te egy roma lány vagy, aki nem fejezte be az álta-

lános iskolát.
• Egy iskolaigazgató gyermeke vagy.

A szerepbe való belehelyezkedést 
az alábbi kérdésekkel segíthetjük:

• Milyen a gyermekkorod/fiatal korod (lakáskörülmé-
nyek, játékok)?
• Mivel foglalkoznak a szüleid, rokonaid, barátaid?
• Hogyan töltöd a szabadidődet? Mit csinálsz délután, 
hétvégén?
• Mik a terveid a jövőre nézve?
• Mi zaklat fel, és mitől félsz?

Ezek után a játékban részt vevő fiatalokat egymás mellé 
állítjuk, mint egy startvonalra, és a következő mondato-
kat olvassuk fel: 

• Eddigi életében te és családod nem került még nehéz 
anyagi helyzetbe.
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• Lakáskörülményeid elég jók, van külön szobád, saját 
íróasztalod.
• Úgy érzed, hogy anyanyelved, vallásod és kulturális ho-
vatartozásod elfogadott abban a társadalomban, amely-
ben élsz.
• Te soha nem érezted magadat hátrányosan megkülön-
böztetve az iskolában a családi háttered miatt.
• Igényeidnek megfelelő szociális és egészségügyi ellátás-
ban részesülsz.
• A család legalább egyszer egy évben el tud menni nya-
ralni.
• Az életed érdekes, és bizakodó vagy saját jövődet ille-
tően.
• Te nem félsz attól, hogy osztálytársaid megfélemlítenek, 
kirekesztenek.
• Abban az iskolában tanulsz, amelyikben szerettél volna.
• Részt tudsz venni a külföldre szervezett iskolai 
kirándulásokon.
• Hetente legalább egyszer elmehetsz moziba, koncertre 
vagy diszkóba.
• Otthonodban használhatsz számítógépet, internetet.

A résztvevőknek minden olyan alkalommal, amikor 
szerepük szerint igennel kell válaszolniuk az állításra, elő-
re kell lépniük egyet. Minden más esetben ott kell marad-
niuk, ahol állnak, és nem szabad megmozdulniuk. Min-
den egyes állítás felolvasása után időt kell hagyni, hogy a 
résztvevők előreléphessenek, és arra, hogy körülnézhes-
senek, hol állnak a többiekhez képest. Végül mindenki 
jegyezze meg a végső helyzetét, és a csoportos értékelés 
előtt adjunk néhány percet, hogy mindenki visszahelyez-
kedhessen eredeti szerepébe. A játék végén közöses meg-
beszéljük az elfogadással, egyenlőtlenséggel, toleranciá-
val, segítségnyújtással kapcsolatos kérdéseket.  

 
A feladatok során a következő szempontokra irányíthatjuk 
a figyelmet: 

− Hogyan érezték magukat az előrelépő/előre nem lépő 
emberek?
− Azok, akik gyakran léptek előre, mikor vették észre, 
hogy mások nem mozognak olyan gyorsan, mint ők?
− Érezte-e valaki, hogy nincs esélye előrelépni? Ha igen, 
mikor?
− Kitalálták a résztvevők egymás szerepeit? (Csak most 
szabad elárulni!)
− Milyennek képzelik az általuk alakított személy iskolai, 
társadalmi sikereit, érvényesülését?
− Tükrözte-e valamilyen módon a társadalmat ez a gya-
korlat?
− Milyen módon tudunk segíteni a másik embernek, a 
társainknak? 

7. CSELEKVÉSI PROGRAM KÉSZÍTÉSE (SAJÁT 
MAGA VAGY KÖRNYEZETE SZÁMÁRA)

Témakör: Az ünnepek jelentősége életünkben 
• Tervezzetek meg egy adást az iskolatévébe/rádióba, 

amelyet az általatok kiválasztott ünnepen mutatná-
nak be az iskolában! 

8. INFORMÁCIÓSZERZÉS TÖMEGKOMMUNIKÁ-
CIÓS CSATORNÁKBÓL, INTERNETES FORRÁSOK 
ALKALMAZÁSA 

Témakör: Környezetvédelem, egészségvédelem, fenn-
tarthatóság

• Nézzük meg a következő képeket (művészi alkotá-
sokat)! Mire hívják fel a figyelmet? Hogyan óvhat-
juk meg a környezetünket? Mit tehetünk egészsé-
günk megóvása érdekében? Készítsünk reklámokat 
a tudatos vásárlók számára!

Forrás: (http://www.chrisjordan.com/gallery/rtn/#unsinkable) 
2013.01.16.

FELHASZNÁLT IRODALOM:  

A Kormány 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelete a Nemzeti alap-
tanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról

Homor Tivadar: A tevékenység-központú etikatanítás pedagógi-
ája. In: Az etikatanítás gyakorlata (szerk.: Homor Tivadar). Króni-
ka Nova Kiadó Kft., Budapest, 2003. 

Kováts-Németh Mária (szerk.): Globális kihívások, alterna-
tív megoldások. Nyugat-magyarországi Egyetem Kiadó, Palatia 
Nyomda, Győr.  2011. 

Bacskay Bea – Lénárd Sándor – Rapos Nóra – L. Ritók Nóra: 
Kooperatív tanulás – oktatási programcsomag a pedagógusképzés 
számára. Educatio Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság, 
Budapest, 2008. www.wekerle.gov.hu/download.php?doc_id=2347 
(2011.10.15)

Kéri Katalin – Ambrus Attila: Szárnyaljon a képzeleted! Feladat-
gyűjtemény. Calibra Kiadó, Budapest, 1995.

Kéri Katalin – Ambrus Attila: A sokoldalú ember. Calibra Kiadó, 
Budapest, 1996.

Erdő nincsen zöld ág nélkül, Szólások és közmondások. Társ 
Kiadó, Sepsiszentgyörgy, 2012. 
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 Óravázlatomban a kuruc toposz 
módszertani beágyazódását kísérelem 
meg bemutatni két olyan tanóra kere-
tében, amely egyrészt az irodalmi ha-
gyományozás jelentőségét tűzte ki cé-
lul, másrészt a kuruc lírai hagyomány 
továbbélési lehetőségeinek feltérképe-
zését kívánja elvégezni. Mindkét tanóra 
(2x45 perc) megvalósítására a budapes-
ti ELTE Trefort Ágoston Gyakorlóisko-
lában került sor 2013 májusában. A cél 
a kuruc lírai hagyomány toposzának 
beépítése két különböző korosztály és 
tananyag keretébe; a 11. osztály (26 
fő) esetében ez Ady költészete volt, a 
7. osztályban (34 fő) pedig az irodalmi 
hagyományozás és az intertextualitás 
témakör kontextusában1 került tárgya-
lásra a kuruc toposz. Az alábbiakban 
megkísérlem összefoglalni az óra elő-
készületét és megvalósulását, az abból 
származó tapasztalatokat és meglátáso-
kat. Ezek után pedig a tapasztalatokat 
felülvizsgálva a kidolgozott óravázlatok 
javított változatát közlöm.

A tanórák kísérleti terepként is szol-
gáltak olyan módszerek, formák és esz-
közök kipróbálásához, amelyek a mo-
dern irodalomtanítás szempontjából 
kardinális jelentőségűek. Igyekeztem 
olyan típusú gyakorlatokat összeállí-
tani, amelyek intermediális és inter-
diszciplináris jelleggel bírnak, és pró-
báltam az óra menetét két különböző 
irányból megközelíteni. A 11. osztály-
ban a művészeti hagyományok (zenei, 
képzőművészeti és filmadaptációk) 
felől indítottam az órát, fokozatosan 
rátérve az irodalmi hagyományozás 
jelentőségére, majd a szövegek interp-
retációira és a kuruc toposz Ady-lírába 
történő beágyazására, illetve a Kovács 
András Ferenc általi újraírásra. A 7. 
osztályban viszont mindezt fordított 
sorrendben kíséreltem megvalósíta-
ni, először három szöveg (az előző 
kettőhöz még csatoltam a Buga Jakab 
énekét) időrendi beazonosítására ke-
rült sor, majd a szövegek különböző 
aspektusok alapján történő egymásra 
reflektáltságát megvizsgálva jutottunk 
el fokozatosan a hagyományozás je-

1 Az intertextualitás idén az emelt szintű 
nyelvtan szóbeli tétel része Magyarországon.

Brutovszky Gabriella

Kuruc toposz az irodalomórán

lentőségéhez, majd a további művé-
szeti ágakban való megvalósulásáig. 
A tapasztalatok viszont azt bizonyí-
tották, hogy a választott irány épp az 
ellenkező korosztályban érvényesült 
volna kellőképpen. Mivel az alacso-
nyabb évfolyamba járó diákok még 
nem elég járatosak a szövegértelmezés-
ben, érdemesebb tágabb perspektívá-
ból, vagyis a művészi hagyományozás 
különböző formáinak áttekintéséből 
kiindulva felépíteni az értelmezést. A 
szövegközi párhuzamok ábrázolása 
sokkal könnyebben zajlik, ha vizuális 
egységeken keresztül – például jelen 
esetben a Mona Lisa, adaptációk segít-
ségével – vezetjük el a diákokat az in-
terpretációs eljárások alkalmazásáig. A 
nagyobb korosztálynál viszont, mivel 
már kellőképpen jártasak az irodalmi 
hagyományozás és az intertextualitás 
témakörében, javasoltabb a szöveg-
központú indítás. Mindkét esetben 
érdemes kitérni a „kurucos életérzés”, 
legfőképpen a „bujdosó” toposzának 
tárgyalására, és arra a folyamatra, 
amely mindezt felülírja, az egységes 
szerepek felbomlásának folyamatára, 
és a kuruc-labanc dichotómia évszá-
zados vitájának feloldási kísérleteire (a 
huszadik században, a kortárs lírában). 
Míg a csoportos tanítási forma a 11. 
osztályban megfelelőnek bizonyult, a 7. 
osztályban a nagy létszám miatt java-
soltabb (legalábbis részlegesen) a páros 
munka alkalmazása. Mindkét esetben 
kevésnek bizonyult a 45 perc, ha lehe-
tőség nyílik rá, javasoltabb két tanóra 
keretein belül tárgyalni a tananyagot: a 
11. osztály esetében érdemes egy felve-
zető órát tartani a barokk kor alkalmi-
politikai regiszterének ún. kuruc kori 
költészetéről és azok későbbi vándor 
toposzairól, valamint ajánlott a Thaly 
Kálmánhoz kapcsolható művelődés-
történeti adatokat is számba venni, a 
kuruc tárgyú verseket elhelyezni az 
Ady-lírában, illetve tisztázni a közköl-
tészet fogalmát. A 7. osztály esetében 
javasolt az első órán az említett művé-
szeti hagyományozás felől kiindulni, 
majd eljutni a három említett szöveg 
egymásra reflektáltságához, a követke-
ző órán pedig a szövegek mélyrehatóbb 
elemzésére kerülhetne sor, ahol részle-

tesen ki lehetne térni az adaptáció, az 
intertextualitás szempontrendszerére. 
Ajánlatos ebben a kontextusban tisz-
tázni az adaptációk különböző fajtáit 
és „kritériumait” a különböző művé-
szeti ágak esetében (pl. mást emel ki a 
képzőművészeti adaptáció – felnagyít, 
torzít stb., mást a zenei feldolgozás, a 
filmművészet és megint mást az iro-
dalmi feldolgozás, ami csupán a nyelv 
eszközeire szorítkozik). 

Érdekes tapasztalat, hogy a hetedi-
kes tanulók egy hányada a szövegek 
időrendi sorrendbe állításakor (ami 
egyébként elég nagy fejtörést okozott 
számukra) a központozás nélküli Két 
labanc beszélget című verset tartották 
a legkorábbinak (1985!), azzal érvel-
tek, hogy a nyelvezete egyszerű, nép-
dalszerű, számos számukra idegen 
kifejezéssel (pl. „megkázeroltak”), míg 
egy-két tanuló azt hitte, hogy a „kurva” 
kifejezést régen nem írhatták le, ezért 
gondolták a Buga Jakab énekét mainak 
(a Kovács András Ferenc-versről va-
lószínűleg épp ezért nem érezték meg 
az intertextualitást, nem volt mihez 
viszonyítani). Ilyenkor érdemes kitér-
ni a régi irodalom nyelvi regiszteré-
nek sokszínűségére, és a trágár nyelvi 
elemek nagyrétű előfordulási arányá-
ra (a populáris költészetben). A Buga 
Jakab énekének kolofonja egyébként 
utalást rejt a szöveg megszületésének 
évére, ezt kevesen vették észre, illetve 
egy csoportban felmerült az a kérdés, 
hogy a szövegben utalt 1668-as esz-
tendő nem is köthető a Rákóczi-sza-
badságharchoz, azaz a kurucokhoz. 
Itt érdemes kitérni a kurucok korábbi 
létére is (illetve akár a kuruc szavunk 
etimológiájára is), és eloszlatni azt a 
tévhitet, hogy a kurucok csak a Rákó-
czi-szabadságharchoz köthetők. Java-
solt ebben a kontextusban tárgyalni a 
variálódás kérdéskörét, hogy számos 
vers, mivel énekeskönyvekben maradt 
fenn, különböző variánsokban ismert, 
ami a mai világgal párhuzamba állítva 
leginkább arra hasonlít, amikor a zene 
szerelmese fejében a kedvenc zenéjé-
nek a dallama megmarad, de a szöve-
get már újraköltve énekli.

Ugyanezt az anyagot kisebb módo-
sítással érdemes a végzős osztályban is 
kipróbálni (Ady-kontextusban), nekik 
már elég az intertextushoz kapcsolni 
az anyagot, ügyesen böngésznek a ha-
sonlóságok/eltérések között, jól tudják 
alkalmazni a más versek alapján (lásd: 
Kovács András Ferenc, Parti Nagy La-
jos, Esterházy Péter stb.) már ismert 
technikát, lényeget.

Buga Jakab éneke, Ady „Két kuruc beszélget” és Kovács András Ferenc 
„Két labanc beszélget” – óravázlat kuruc témájú versek oktatásához, 
illetve két tanóra tanulságai
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ÓRAVÁZLAT 45 PERC, 11. OSZTÁLY
A szerepjáték – Ady Endre kuruc témájú versei

A tanulók 4-5 fős csoportokban dolgoznak.

1. Hallgassátok meg az alábbi verseket, majd értelmez-
zétek a  csoportotoknak megfelelő szempont szerint! 
Ha elkészültetek, prezentáljátok a többieknek a meglá-
tásaitokat!

Ady Endre: Két kuruc beszélget

„Most már nagyon jó, mert nem lehet rosszabb, 
Szívünk jó borát gonosz ittasoknak
Mivel hogy úgy is odaadtuk: mindegy, 
Majd elvezérel az Ördög már minket.”

„Tudom pajtásom, szívbéli pajtásom, 
Nem is magunkat, a holtakat bánom, 
Kik meg nem érték ezen igaz jókat, 
Őket sajnálom, síri bujdosókat.”

„Ha volt vón’ szükség emberre, magyarra, 
lett volna, aki másképpen akarja. 
Nem akaródott, hát nem akaródott.” 
„Gyerünk pajtásom, a strázsa már szólott.”

„Menjünk hát, menjünk cudar temetőkön, 
Adj’ Isten, holtak, mi még más mezőkön 
Taposunk rongyos, vén piros csizmánkkal, 
Vérben pirulni egy véres világgal.”
(1918)

Kovács András Ferenc: Két labanc beszélget

emlékszel pajtás kurucok voltunk 
dicső hitekbe maj’ beleholtunk 
vagy meg is holtunk s nem vettük észbe 
te meg én hányszor hány csúfos vészbe 

hazudol hékám te labanc voltál 
tenéletedbe egyedül holtál 
kuruc én voltam úgy általába’ 
s fejedet vettem hány szócsatába 

hetvenkedsz hitvány kuruc én voltam 
más életekbe egyedül holtam 
labanc te voltál megkájzeroltak
ékes erkölcsbe kik beleholtak 

gondviselésbe kik beleholtak 
labanc te voltál megkájzeroltak 
retteg a lelked eleven holtan 
hurrá bercsényi kuruc én voltam 

keserült prédás agyafúrt szerzet 
feladod fajtád feleded nyelved 
rengjen agyadban ágyúzó zsoltár 
kuruc én voltam te labanc voltál

agyafúrt kóbor keserült korcsos 
feleded nyelved feladod sorsod 
kacagás isten kacagás holtunk
emlékszel pajtás labanc is voltunk 
(1985)

Két kuruc beszélget – értelmezések Két labanc beszélget – értelmezések

a) Dialógusvers. Jelenetkeret: Milyen sorsdöntő élet-
helyzethez köthető a beszélő megszólalása? Milyen (élet)
filozófiai kérdéseket vet fel a költemény? Keressetek erre 
vonatkozó utalásokat a versben (húzzátok alá), majd ha-
sonlítsátok össze, hogy a két versben ez hogyan valósul 
meg, és miben különbözik egymástól. Értelmezéseiteket, 
véleményeiteket írjátok a táblázatba!

b) A szerep lebomlása: Ady egy örökölt szerep leépíté-
sének folyamatába enged betekintést a kuruc témájú ver-
seiben, amely a „Két kuruc beszélget” című vers első sorá-
ban eljut a modernség egyik legkietlenebb tapasztalatáig. 
Hogyan értelmezhető ez a sor a hagyomány és a modern-
ség tükrében?  Hogyan írja tovább (felül) e tapasztalatot 
Kovács András Ferenc verse? Húzzátok alá a két versben 
az ezekre vonatkozó részeket (identitásvesztés), és írjátok 
a táblázatba az értelmezéseiteket!

c) A megszólalás hangjai: Mindkét költemény dialó-
gusvers. Hogyan valósul meg ez a párbeszéd Ady és ho-

gyan Kovács András Ferenc versében? Vizsgáljátok meg a 
beszélőváltások helyét az egyik s a másik versben, illetve 
azt is, hogy hol nem dönthető el, ki „beszél”! Véleménye-
teket, értelmezéseiteket írjátok a táblázatba!

d) Ritmus: Milyen ritmikájú a két vers? Milyen ver-
selése és rímelése van a költeményeknek? Milyen a vers 
hangzása (figyeljétek meg a magas és mély magánhang-
zók váltakozását)? Milyen más ritmikai jegyeket véltek 
felfedezni a szövegekben (áthajlás, kihagyás, alliteráció, 
ismétlések)? Jelöljétek be a versben a ritmikai jegyeket, és 
a további megjegyzéseket írjátok a táblázatba!

e) Nyelvi regiszter és hangnem: Milyen nyelvi réte-
geket mozgósít a két vers (szleng, nyelvjárás, idegen sza-
vak, régies nyelv stb.)? Az érintett szavakat húzzátok alá 
a költeményekben! Hogyan illeszkednek a versekbe ezek 
a nyelvi sajátosságok, ha a szöveg értelmezését (hagyo-
mányelvét és újraírását) figyelembe vesszük? Milyen a két 
vers hangneme? Magyarázataitokat írjátok a táblázatba!
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f) Figurativitás: Milyen toposzokat (metafora, metoní-
mia, megszemélyesítés, szimbólum stb.) véltek felfedezni 
a két versben (húzzátok alá), és ezek hogyan értelmezhe-
tők a szöveg kontextusában? Értelmezéseiteket, vélemé-
nyeteket jegyezzétek be a táblázatba!

• Az előző szövegértelmezések és összevetések alap-
ján hogyan reflektál Kovács András Ferenc verse 
Ady költeményére? Az ún. kuruc kori költészet 
mely toposza jelenik meg hangsúlyosan a versek-
ben és milyen kontextusban? 

• Zenei és irodalmi hagyományok szerepe és jelen-
tősége a magyar kultúrában: Nézzétek meg a kö-
vetkező képeket, milyen szerepe, jelentősége van 
Andy Warhol Mona Lisa adaptációinak! (Lehet 
bármilyen más Mona Lisa-feldolgozás, érdemes a 
Google képtárban böngészni.) Hogyan értelme-
zetik újra az általunk közismert Mona Lisa-fest-
ményt? Milyen funkciója van az adaptációknak a 
képzőművészetben?

• A következőkben különböző zenei stílusú adaptáció-
kat fogtok hallani. Magyar kultúránk mely századának 
és milyen történelmi, irodalmi és zenei (pl. hangszer) 
utalásai/dokumentumai jutnak az eszetekbe róla? (A 
jól ismert Csinom Palkó kezdetű táncdal zenei adaptá-
ciói közül válasszunk ki egyet: alternatív szimfonikus-
ska zene, rap, régi zene, filmbetét).

• Szerintetek milyen szerepe van/lehet az irodalomban 
a hagyományozásnak?

• Milyen irodalmi újraírásokat ismertek? Soroljatok fel 
párat!

3. KREATÍV ÍRÁS: 
Írjatok Kovács András Ferenc következő „remake”-vers 

stílusában egy rövid verset Ady-kuruc hagyományokat újra-
író stílusáról (a hagyományhoz való viszony újraértelmezése, 
a hagyomány megszakítottságának és folytonosságának ta-
pasztalata).

Kovács András Ferenc: Új Nyugat

Marhára ráment Ady Endre
A vadiúj dúvadi trendre:

Pörölte véreit,
Vörös fehéreit.

Nem hajtott turbós happy endre.

4. HÁZI FELADAT: 
Tanulmányozás
Olvassátok el Tverdota György Rákóczi, akárki, jöjjön 
valahára című tanulmányának egy részletét Ady további 
kuruc témájú verseivel kapcsolatban, és cáfoljátok vagy 
véleményezzétek a benne leírtakat. 

Kreatív írás
Ültessétek át a két vers tartalmát egy általatok választott 
műfajba. Az új szöveg terjedelme ne legyen több 8-10 
mondatnál.
a) A verset alakítsátok át...
b) rövid elbeszéléssé.
c) rövidhírré (bulvárlapban).
d) esti hírré a híradóban.
e) rappverssé.
f) himnusszá.
g) A kuruc levelévé távoli kedvesének.

Függelék a versekhez (minden csoport kap egy idézetet 
a kuruc-labanc dichotómia feloldási kísérlete kapcsán, ér-
telmezzék a részletet):

„Az, hogy a magyarok ekkoriban mellékesen egymás ellen 
harcoltak, igazán elhanyagolható tényező. Különben sem ma-
gyar küzdött a magyar ellen, hanem »labancok« a »kurucok-
kal«. Előbbi függetlenségpárti, törökökkel szövetséges magyart, 
a másik császárpárti osztrákokkal szövetséges magyart jelentett 
ugyan, de ez a látszat senkit ne tévesszen meg. Mindenki csak 
a saját táborában küzdőket tekintette magyarnak.” (Milyenek 
a magyarok? Lackfi János, 2012)

„A Harmonia caelestis példázatai közül fájdalmas időszerű-
sége lehet annak az anekdotának, melynek hőse „édesapám”, aki 
a kurucok kérdésére („mi vagy?”) a „labanc”, a labancok kérdé-
sére a „kuruc” választ adja, s akit ily módon mindkét alkalom-
mal jól elvernek. Amikor harmadszor is katonákkal találkozik, 
már az adjonisten előtt így kiált: „Ne is kérdezzetek, csak üsse-
tek.”  (Harmonia Caelestis, Esterházy Péter, 2000)

„Minden kuruc szerelmes a maga labancába, és viszont. A 
„kuruc-labanc csatározás” is a szexuális aktus ritmusához iga-
zodik (mely a szövegnek ironikus távlatot ad): „Akárhogyis a 
loboncz bennük, fölényesen forog, tol, nyom, markol, pörget, ha-
tol, körköröz, erős parfümjei felszaladnak az orrba, akár a torma 
szaga, és rosszul borotvált arca mély sebelet vág belénk? Akkor 
aztán ki a kard? Köll mán a vitézség? … szeretem őt testközelben 
tudni, hallani rémült zihálását, lihegését, nyögét, az ujja karmolt 
hajlását, érezni azt a labanczi lüktetést, melyben nem nehéz föl-
ismerni egy világot átfogó terv, tervezés, óhaj nagyvonalúságát, 
mintha csillagok dobognának vérében, melyet ontok?“ (Kis ma-
gyar pornográfia, Esterházy Péter, 1984)

„A kuruc-labanc szerelmi keringő nyelvi bravúrjai egybejátsz-
szák a 17–18. századot a 20.-kal, ránk vetítik a hasadtlelkűség 
árnyát. Mindig ilyenek voltunk, kuruc énünk nem élhetett el a 
labanc fele nélkül, író a tilalomfás szerkesztő, ávós a kitelepített, 
Királyhegyi Pál Sztálin, Ferenc Jóska Kossuth Lajos (legalább-
is Kossuth Ferenc) nélkül. „Kevésszer gondolunk arra, hogy 
kurucznak lenni nemcsak logikai truváj a labanczok kontra, 
hanem önmagában is színes összetett fogalom?” (Kis magyar 
pornográfia, Esterházy Péter, 1984)

„Nyilvánvaló, hogy a kuruc katonák félig-meddig népi elköte-
lezettségű vitézek voltak, ám létfenntartásuk éppúgy a parasz-
toktól rekvirált terményekhez kapcsolódott, mint a sokat szidott 
labancoké. Ez a korszak katona-modellje, félig-meddig rabló 
életformával.” (Csörsz Rumen István, 2003)

„De sokan a Károlyi hadából, kivált akik erdélyiek valának, 
látván, hogy csak hazugság a kurucságnak minden dolga, mi-
kor ki akarna menni Erdélyből, visszaszökének s a generáltól 
grátiát kérvén magoknak, hazatakarodának. Sőt Magyaror-
szágról is sokan az erdélyiek, feleségestől, gyermekestől, szeke-
restől hazajövének, a fejérvári, enyedi professzorokkal, papokkal 
együtt, noha sokan szegények közül, a kurucok utánok jővén, 
minden jovokból kifosztanának, vissza is vivének bennek csak-
nem mezítelenül, maig is ott raboskodnak. Akik ott maradának 
is Rákóczi mellett az erdélyiek közül, mint a kutyák, úgy tar-
tatnak, semmi hitelek, becsületek nincs a magyarországiak előtt, 
szidják, csufolják. »Ebadták – úgymond − , a magatok orszá-
gát elpusztítottátok, és már idejöttetek ránk Magyarországban, 
hogy minket is elpusztítsatok.«( …) Sok tekergő tolvaj kuruc vala 
Csíkban (…) esmét feltámadtak a tolvajok, és a Nagyerdő útján a 
német execútoroktól a Csíkból kihajtott feles marhákot elvették, 
igazán rossz németek valának azok, mert másfél száz némettől 
tizenkilenc rossz gyalog tolvaj elvevé a sok marhát, egy németet 
meg is lövének“. (Cserei Mihály, Erdély históriája, 1710)
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ÓRAVÁZLAT 45 PERC, 7. OSZTÁLY
Az intertextualitás szintjei, irodalmi hagyományozás
Interdiszciplináris és intermediális kapcsolatok

A tanulók 4-5 fős csoportokban dolgoznak.

1. A következőkben néhány feldolgozást fogtok látni, 
hallani. Gondolkodjatok el azon, milyen jelentősége 
van az adaptációknak! Milyen előzményekhez köthe-
tők és hogyan értelmezhetők az új kontextusban?  

Zenei és filmadaptáció: A Tenkes kaptánya című 
film: A kurucok tánca (http://www.youtube.com/
watch?v=8WNZFYWz_Fo) és a Bëlga: Magyar 
nemzeti hip-hop című (http://www.youtube.com/
watch?v=rnmR6fRObGI, a kurucok tánca 3:18 perc.) 

Képzőművészeti adaptáció:
Bal oldali kép: Andy Warhol: Mona Lisa
Jobb oldali kép: A kép „női” arca gyakorlatilag már a közös-
ségi emlékezet részének tekinthető, ismert az egész világon, 
másolják, fényképezik, karikatúrákat készítenek róla és ezer-
számra sokszorosították.

2. Milyen szerepe van a hagyományőrzésnek? Milyen 
módon történhet az adaptáció? Milyen adaptációkat is-
mertek? Gyűjtsetek össze a csoportotokban legalább 10-
et. Legyen közöttük irodalmi, zenei, képzőművészeti és 
filmadaptáció is!

3. A következőkben három különböző szerzőtől és kor-
ból származó verset olvashattok (A tanulók három verset 
kapnak szerző és cím nélkül – Buga Jakab éneke, Ady End-
re: Két kuruc beszélget, Kovács András Ferenc: Két labanc 
beszélget). Milyen kapcsolat áll fenn a három szöveg kö-
zött? Melyik lehet a kiindulópont és miért?

Versek Kiindulópont Kapcsolat és indoklás

„Most már nagyon 
jó…”

„Mit búsulsz, 
kenyeres…”

„emlékszel pajtás…”

4. A tanulók csoportokban dolgoznak (5 csoport, mindenki kap egy feladatot), az intertextulitás különböző szintjeit vizs-
gálják. Amikor egymásnak prezentálnak, térjünk ki az intertextualitás jelentéségére is az egyes szinteken.

• Keressetek a versekben hasonló szavakat! Jelöljétek be őket, és írjátok ki a füzetbe!

• Keressetek a versekben nyelvi hasonlóságokat (pl. 
szleng, régi nyelv, idegen szavak stb.)! Jelöljétek be 
őket, és írjátok a füzetbe!

• Keressetek a versekben hasonló gondolatokat! Jelöljé-
tek be őket, és jegyezzétek a füzetbe!

• Keressetek a versekben tematikai párhuzamot (pl. 
milyen életérzést tükröznek a versek)! Jelöljétek be 
őket, és írjátok a füzetbe!

• Mennyire hasonlítanak egymásra a versek forma-
ilag (versszakok, sorok, rímelés, verselés stb.)? Je-
löljétek be őket, és jegyezzétek a füzetbe!
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5. Házi feladat
a) Készítsetek saját adaptációt (irodalmi, képi, zenei) a 

közismert Csinom Palkó barokk táncdalhoz (ha irodalmi 
feldolgozást készítetek, válasszatok ki 2 versszakot, és ké-
szítsétek el annak átiratát). 

Buga Jakab éneke

1. Mit búsulsz, kenyeres, midőn semmid sintsen?
    Jó az Isten, jót ád, légy jó reménségben!
    Ha nyilik az üdő majd a gyenge fűven,
    Hová két szemünk lát, elbujdosunk ketten.

2. Ó édes pajtásom, hogy ne búsulgatnék,
    Midőn sok búbánat rajtam uralkodik!
    Ily nyomorúságban még soha sem voltam,
    Gondolkozásimban ugyan elfáradtam!

3. Rongyos a dolmányom, kinn van az oldalom,
    A sok fóttúl ugyan nehéz a nadrágom,
    Hátam lapockáját veri a kalpagom,
    Rongyos mentécském is alig áll vállamon.

4. A köpönyegem is nem igen jó immár,
    Mind elrothasztotta csizmámat a sok sár,
    Nyereségem pedig igen vékonyan jár,
    Csillagom, pajtásom, mesze van Tömösvár!

5. Kenyerem s pecsenyém nem igen bőven van,
    Morzsalék sem hever üres tarsolyomban,
    Pénzem pedig nincsen az hitvány zacskómban,
    Mind megiddogáltam taval az kocsmában.

6. A dohányzacskómból elfogyott a dohány, 
    Valamimet nézem, mindenem pusztán van,
    Az vörös gyurkóm is tele van csak ritkán,
    Ki miatt én torkom száraz nyálakat hány.

7. A farkas bőrömnek lekopott a szőre,
    Pókháló palackom a szegen bélepte,  
    Nyargalódzik rajtam a tetők serege,
    Mert szennyes az ingem, nincs, ki fejérítse.

8. Az lovam lábáról lehullott a patkó,
    Aki rajta van is, az is nem igen jó,
    Ha nem patkoltam, elromlik a jó ló,
    Ló nélkül pediglen nékem nem igen jó!

9. Kurva anyja, pajtás, élünk, mint élhetünk!
    Tavaszi melegnek hasunkat kivetjük,
    Égessük pipánkat, hogyha megéhezünk,
    Több szegénylegénnyel mi is eltengődjünk.

10. Ez verseket szerzém keserűségemben,
      Az nagy ínség miatt Nógrád vármegyében,
      Ezerhatszázhatvan és nyolc esztendőben,
      Megvervén az Isten nagy korhelségembe.

b) Gyűjtsetek példákat (4-5) olyan irodalmi művekre, 
melyeket képzőművészeti, zenei vagy irodalmi adaptáci-
ókban feldolgoznak (mindegyikre egy-egy példa). Vizs-
gáljátok meg, hogy milyen kapcsolat van közöttük!

FÜGGELÉK:

Ady Endre: Két kuruc beszélget

„Most már nagyon jó, mert nem lehet rosszabb, 
Szívünk jó borát gonosz ittasoknak
Mivel hogy úgy is odaadtuk: mindegy, 
Majd elvezérel az Ördög már minket.”

„Tudom pajtásom, szívbéli pajtásom, 
Nem is magunkat, a holtakat bánom, 
Kik meg nem érték ezen igaz jókat, 
Őket sajnálom, síri bujdosókat.”
„Ha volt vón’ szükség emberre, magyarra, 
lett volna, aki másképpen akarja. 
Nem akaródott, hát nem akaródott.” 
„Gyerünk pajtásom, a strázsa már szólott.”
„Menjünk hát, menjünk cudar temetőkön, 
Adj’ Isten, holtak, mi még más mezőkön 
Taposunk rongyos, vén piros csizmánkkal, 
Vérben pirulni egy véres világgal.”

Kovács András Ferenc: Két labanc beszélget

emlékszel pajtás kurucok voltunk 
dicső hitekbe maj’ beleholtunk 
vagy meg is holtunk s nem vettük észbe 
te meg én hányszor hány csúfos vészbe
hazudol hékám te labanc voltál 
tenéletedbe egyedül holtál 
kuruc én voltam úgy általába’ 
s fejedet vettem hány szócsatába 
 
hetvenkedsz hitvány kuruc én voltam 
más életekbe egyedül holtam 
labanc te voltál megkájzeroltak 
ékes erkölcsbe kik beleholtak
gondviselésbe kik beleholtak 
labanc te voltál megkájzeroltak 
retteg a lelked eleven holtan 
hurrá bercsényi kuruc én voltam 
 
keserült prédás agyafúrt szerzet 
feladod fajtád feleded nyelved 
rengjen agyadban ágyúzó zsoltár 
kuruc én voltam te labanc voltál 
 
agyafúrt kóbor keserült korcsos 
feleded nyelved feladod sorsod 
kacagás isten kacagás holtunk 
emlékszel pajtás labanc is voltunk 
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Tematikus egység: szövegfeldolgozás
Az óra típusa: új ismereteket feldolgozó tanóra
Eszközök: A  Négyszögletű Kerek Erdő 

(könyv), ppt-prezentáció, füzet, 
toll, rajzok, szék, feladatlapok

Munkaforma: egyéni, frontális, csoportmunka, 
dramatizálás 

Célcsoport: 4. évfolyam 

I. A házi feladat ellenőrzése (frontális munka): Az előző 
óra végén megegyeztünk, hogy mindenki önállóan elol-
vassa a Négyszögletű Kerek Erdő 5. fejezetét. Ki emlék-
szik rá, mi volt a másik házi feladat? (illusztráció) Min-
denki bemutatja a rajzát, tömören indokolja, miért azt a 
részt rajzolta le.
 
II. Villámkérdések (egyéni munka): Mielőtt belekezde-
nénk az 5. fejezet feldolgozásába, egy röpdolgozat se-
gítségével mérjük fel, mennyire sikerült a tanulóknak 
elsajátítaniuk az előző tanórai anyagot. Az írásbeli hét 
villámkérdést tartalmaz:

Mura Anita

A BÁRÁNYFELHŐ-BODORÍTÓ című 
fejezet óravázlata
A NÉGYSZÖGLETŰ KEREK ERDŐ 
MÓDSZERTANI FELDOLGOZÁSA 
4. osztályosok számára – 5. rész

1. Mi a címe a negyedik fejezetnek?  

...........................................................................................
2. Kire mondták társai, hogy hencegős, nagyképű, nagy-

pofájú?  

............................................................................................
3. Sorolj fel 3 szereplőt a negyedik fejezetből!   

............................................................................................
4. Ki mondta: „Éppen most fussak vele versenyt, amikor 

a lábamban a csúz megtámadta a köszvényemet?“  

............................................................................................
5. Mit kell hozniuk bizonyítékként a versenyzőknek az 

erdő széléről?  

............................................................................................
6. Kikkel futott versenyt Ló Szerafin?  

............................................................................................
7. Hogyan csapta be Bruckner Szigfrid és Vacskamati Ló 

Szerafint?  

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

Az írásbelit követően közösen megbeszéljük a megoldá-
sokat. 

III. Hangzatos nevek (páros munka): Az ötödik fejezet-
ben több új szereplővel is megismerkedtetek. Kapcsoljá-
tok össze a vezetékneveket a megfelelő keresztnevekkel, 
majd egy mondatban magyarázzátok meg, vajon miért 
épp ezt a nevet kapták a szereplők. A leggyorsabban elké-
szült helyes megoldás jutalomban részesül.

Vezetéknév Keresztnév Névmagyarázat
 

GEPÁRD     VALDEMÁR

MEDVE     GÉZA

SZÉLKIÁLTÓ REZSŐ

SZIRÉNFALVI SZÜRKEVARJÚ BALAMBÉR

BÖLÖMBIKA   SZIDÓNIA

RIGÓ SZERÉNA

VADKAN MEDÁRD

IV. Rakd időrendrendbe! (páros munka): A szereplők fel-
elevenítését követően próbáljuk meg felidézni, mi történt 
ebben a fejezetben. Minden páros kis cetliken megkap-
ja az eseményeket, az a feladatuk, hogy minél gyorsab-
ban rakják helyes időrendbe a cselekményt. A feladat 
befejeztével közösen ellenőrizzük a megoldásokat (ppt-
prezentáció segítségével). 

• A történet csavargókülsejű egyénekről, Gepárd Gézáról, 
Medve Medárdról, Vadkan Valdemárról és Szirénfalvi 
Szürkevarjú Szerénáról szól.

• Gepárd Géza felébreszti Vadkan Valdemárt, a riadóau-
tót.

• Vadkan Valdemár és Medve Medárd üldözőbe veszi a   
csavargókat.

• Mikkamakkát és Vacskamatit le akarják tartóztatni, 
mert úgy néznek ki, mint a csavargók.

• Mikkamakka túljár az őrmesterek eszén.
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V. Állókép (dramatizálás): 4-5 tagú csoportokat alakítunk 
ki (csoportalakítási módszer: hasonló pulóvert/nadrágot/
zoknit viselők kerülnek egy csoportba). A csoportok kár-
tyán megkapják, a fejezet melyik jelenetét kell állókép-
pé alakítaniuk. Kis ötletelést követően minden csoport 
egyenként bemutatja a maga kompozícióját, amit taps-
ütésre kezdenek és zárnak. Az épp nem játszó tanulók 
feladata, hogy felismerjék az adott jelenetet.

Az állókép jelenetei:
• Medve Medárd és Gepárd Géza ráülnek Vadkan 

Valdemárra
• Mikkamakka bodorított bárányfelhőit mutatja Medve 

Medárdnak és Gepárd Gézának
• Gepárd Géza, Medve Medárd és Szirénfavi Szürkevarjú 

Szeréna azon vitatkoznak, ki a kövérebb

VI. Forró szék (dramatizálás): A szereplők karakterének 
megismeréséhez segít hozzá ez a játék. Egy tanuló vállalja 
Mikkamakka szerepét, majd az osztállyal szemben foglal 
helyet. A  többiek kérdéseket tesznek fel neki (pl. Miért 
mondtad azt, hogy bárányfelhőket bodorítottál?). A pár-
beszéd folyamán eljutunk addig a felismerésig, hogy bár 
Mikkamakka túljárt az őrmesterék eszén, mégsem akarta 
őket becsapni.  

VII. Becsapni a másikat…? (csoportmunka és drama- 
tizáció): Minden csoport kap egy újabb kártyát, amin egy 

olyan helyzet alapját találják, amikor valaki becsapta a 
másikat. A csoport feladata, hogy dialógust készítsen az 
adott témára – majd két vállalkozó a csoportból dramati-
zálja az adott élethelyzetet.

A szituációk:
• a tanuló eltitkolja az édesapja előtt a rossz magavisele-

tért járó beírását 
•  a tanuló túljár a tanító bácsi eszén, mikor felelteni 

akarja őt 
• egy hamis történettel megsajnáltatom magam a padtár-

sammal, hogy kicsalhassam tőle a házi feladatot

A bemutatókat követően megbeszéljük a szándékos félre-
vezetés következményeit, majd röviden megvitatjuk, va-
jon minden félrevezetés tudatosan történik-e, előfordul-
hat-e olyan eset, amikor akaratlanul csapjuk be a másikat.

VIII. Hasonló cipőben (frontális megbeszélés): Körbe-
ülünk, és a befejezetlen mondat segítségével arra kérjük 
a tanulókat, idézzenek fel egy rövid történetet, amikor 
ők is túljártak valakinek az eszén. A mondat így kezdő-
dik: „Túljártam a barátom/anyukám/stb. eszén, amikor… 
Minden kijelentést közösen is megbeszélünk, így rá tu-
dunk mutatni a másik személy szándékos vagy akaratlan 
félrevezetése közötti különbségre.
Az óra végén kijelöljük a házi feladatot, a 6. fejezet elol-
vasását.

Tematikus egység: szövegfeldolgozás
Az óra típusa: új ismereteket feldolgozó tanóra
Munkaforma: egyéni, frontális, csoportmunka, 

dramatizálás 
Célcsoport: 4. évfolyam 

I. Ki vagyok én? (frontális motivációs játék): Minden gye-
rek hátára ráragasztjuk az egyik szereplő nevét. A gyere-
kek feladata, hogy eldöntendő kérdések feltevése segítsé-
gével minél gyorsabban rájöjjenek, melyik szereplő nevét 
kapták. Miután megoldották a feladatot, mindenki há-
rom mondatban bemutatkozik: a nevén kívül elmondja, 
milyen külső és belső tulajdonságok jellemzik, valamint 
milyen jellemző cselekvések kapcsolhatók hozzá az egész 
meseregény folyamán.

II. Szülinapos interjú (csoportmunka): Az előző feladat 
szereplőit megőrizve Vacskamatit, Mikkamakkát és a 
Virágot emeljük ki – mindegyik tanuló csoportot gyűjt 
maga köré. 
A kiscsoportok feladata, hogy meginterjúvolják az adott 
szereplőt, majd a válaszokat egy táblázatba gyűjtve a töb-
biek elé tárják az interjúalany véleményeit. A kérdések:
• Hogyan gondolsz Vacskamati születésnapjára a törté-

net elején?
• Mi a véleményed a történet végén Vacskamati születés-

napjáról?
• Miért változott meg a véleményed?

Ferenczi Mónika – Petres Csizmadia Gabriella

A VACSKAMATI VIRÁGJA című fejezet óravázlata
A Négyszögletű Kerek Erdő módszertani feldolgozása 4. osztályosok számára – 6. rész

A prezentációkat közös megbeszélés követi, ahol kiemel-
jük a virág meglepő viselkedését. Miért lóg ki a többi sze-
replő közül a virág, miben más a többiekhez képest? (Ér-
demes kihangsúlyozni, hogy a virág nem érdem szerint 
osztotta a szeretetét.)

III. Ha én virág volnék… (dramatizálás és frontális meg-
beszélés): Képzeljétek el, hogy ti vagytok az a virág, amit 
Vacskamati kapott ajándékba. Mindenki álljon fel, hunyja 
be a szemét, és kövesse a tanár instrukcióit:
• Egy magányos virág vagy, aki nem tartozik senkihez 

(pl. kókadozó fej, csüggedt arckifejezés, összeroska-
dás)

• A Négyszögletű Kerek Erdő lakói rád találnak, és kivá-
lasztanak téged születésnapi ajándékul, az ünnepelt 
megkap téged (kivirágzás, virulás)

• Az ünnepelt elhanyagol téged
• Az ünnepelt megpróbálja helyrehozni a hibáját

A játékot követően körbeülünk, és megbeszéljük, virág-
ként mit éreztek a tanulók az egyes fázisok során. A játék 
végén felvethetjük a kérdést – vajon mindenki megbocsá-
tott volna a virág helyében Vacskamatinak?

IV. Szerepcsere (dramatizálás és frontális megbeszélés): Az 
előző feladatot most Vacskamati szemszögéből játsszuk 
el. Arra vagyunk kíváncsiak, vajon milyen érzelmek ját-
szódtak le Vacskamatiban.
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• Neked még sose ünnepelték meg a születésnapodat.
• Elérkezett a te napod, látod a szeretteiden, hogy megle-

petéssel készülődnek.
• Megkapod életed első igazi születésnapi ajándékát.
• Megfeledkezel az ajándékról.
• A barátaid figyelmeztetnek hálátlanságodra.
• A virág megbocsát neked, és újrakezdheted a barátsá-

gotokat.

V. Az igazi érték (egyéni munka): Vacskamati születés-
napjára nem egy átlagos ajándékot kapott, hanem egy 
barátot, akivel foglalkozni kell. A virág állapota hűen tük-
rözte, hogy mennyi figyelmet szentel Vacskamati annak, 
aki szereti őt. Gondolkozzatok el, vajon ti odafigyeltek 
mindig a szeretteitekre! Megfelelően ápoljátok velük a 
kapcsolatot? Töltsétek ki őszintén az alábbi táblázatot.

Barátaid, szeret-
teid neve

Milyen gyakran 
találkozol vele? 

Miért szeretsz 
vele lenni? 
Mit szoktatok 
együtt csinálni?

Írj legalább egy 
példát arra, 
amikor segítettél 
neki valamiben!

Írj egy példát 
arra, amikor ő 
segített neked/
rajtad valamiben!

A táblázat kitöltését követően közösen megbeszéljük a feladatot.

VI. Kinek vagyok a virága? (kreatív írás): Házi 
feladatra gondoljátok végig, ki az a személy, akinek 
az életében te töltöd be a gondozandó virág szerepét. 
Ha egy kis időre elhanyagolna téged, te is meg tudnál 

bocsátani neki? 6-8 mondatban fogalmazd meg a vé-
leményedet.
A következő órára olvassátok el a Négyszögletű Kerek 
Erdő 7. fejezetét.

1. számú idézet
Kazinczy Ferenc szabadulása után újult erővel vetette be ma-
gát a nyelvújítás szervezésébe. Tudta, hogy neki kell összefog-
nia a mozgalmat, hogy a nemzet tőle várja a sok fáradsággal 
járó szervezőmunkát. Így is történt: fáradhatatlan levelezé-
sén nyugodott sok évig az akkori nyilvánosság, róla szóltak a 
gúnyiratok és a dicsőítő köszöntések. 

1. Egy szöveget az tesz szöveggé, hogy nyelvtani elemek 
segítségével folyamatosan kapcsolatot teremtünk – visz-
szautalunk a korábban elhangzott/leírt mondat elemeire.
A szöveg alapján az alábbi nyelvtani elemek melyike nem 
tekinthető kapcsolóelemnek? 
A) határozott névelő
B) névmás
C) tulajdonnév
D) igeragok

2. A névmások mely fajtáját képviseli a szövegben szerep-
lő neki névmás? 
A) személyes névmás
B) birtokos névmás

Feladatok magyar nyelv és irodalomból az érettségizők számára
Összeállította: Tóth Katalin

C) mutató névmás
D) vonatkozó névmás

3. A nyelvújításnak köszönhetően kialakult az egységes 
magyar irodalmi nyelv és az egységes helyesírás. Új sza-
vak jöttek létre, melyek a mai napig használatosak. Melyik 
módszerrel nem éltek a nyelvújítók?
A) szócsonkítás
B) mozaikszó-alkotás
C) szóképzés
D) idegen szavak tükörfordítása

4. Milyen szófájú a járó szó? Írja le minél pontosabban!

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

5. Az első sorban szereplő vetette be szerkezet ún. 
metaforizáción ment keresztül (vonzatot is kapott: ma-
gát), a bevet ige elsődleges jelentésének a „bevetni valami-
lyen területet” adható meg. Milyen további metaforikus 
kifejezés szerepel a szövegben? (1 példa)  

...................................................................................................
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2. számú idézet
(részlet)
Ki madaraknak Szent Ferenc mondá: Igen tartoztok Isten-
nek, én húgim, madarak. És tartozzatok mindenkoron űtet 
dicsérni a szabadságért, kit vallotok mindenütt röpülést, 
kettős ruháért avagy hármazotért, Noénak bárkájában 
Istentűl timagatoknak megtartásért, égnek életi nektek 
adásáért. Ti nem vettek, sem arattok, és Isten titeket eléltet, 
és ad folyóvizet és kútforrásokat innotok, fészekre hegyet és 
halmot. És mert sem fonni nem tudtok, sem szőni, de maga 
ad tinektek és ti fiaitoknak kellemetes öltözést. Azért igen 
szeret titeket Teremtő, ki tinektek ezenne jót adott. Azért 
óggyátok magatokot, én húgim, madaracskák, hogy ne le-
gyetek hálátlanok, de mendenkoron kellemetest dicsérjétek 
Istent. Ez bódogságos atyának beszédire mend az madarak 
kezdék megnyitni orrokat, kiterjeszteni szárnyokot, kinyúj-
tani nyakokot, és tisztesen fejeket lehajták földiglen. És ő 
éneklésekvel és mívelkedésekvel mutaták, hogy az beszéden, 
kiket szentatya mondott vala nekik, sok képpen örvendez-
nek vala. De szentatya azonképpen mikor ezeket őrizné, 
csodálatost örüle és csudálkodik vala madaraknak ezenne 
sokaságáról és őnekik különb-különb szépségéről és nyájas 
sokaságokról, és őket Teremtőnek dicséretire édesen hívja 
vala. És azért ő köztük Szent Ferenc csudálatost dicséri 
vala Teremtőt.

Szent Ferenc prédikál a madaraknak

1. Melyik kódex tartalmazza a legendát?

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

2. A szavak, hangok, mondatszerkesztés stb. sok tekintet-
ben eltér a mai beszéd-, ill. szövegnyelvtől. Milyen ma-
gánhangzó-különbségek találhatóak a szövegben? Írjon 
legalább ötöt!

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

3. A mai helyesírás szerint milyen központozás hiányzik a 
szövegből és honnan (hányadik sor(ok)ban)? 

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

4. A kontextusból adódóan az alábbiak közül melyikkel 
helyettesítené a nyájas jelzőt? 
A) szívélyes
B) szelíd
C) hízelgő
D) hajbókoló

5. Mi igaz az alábbi állításokból?
A) a teljes hasonulás minden esetben jelölve van 
B) a létige csupán jelentésében változott, alaktani szempontból nem
C) a névmások mindegyike eltér alaktanilag a mai használatuktól
D) az -ai birtoktöbbesítő jel helyén -i áll

6. Az ezenne szó milyen mondatrészi szerepet tölt be a 
mondatban? 
A) minőségjelző
B) módhatározó
C) mértékhatározó
D) mennyiségjelző

3. számú idézet
A bánat szürke, néma postás, 
Sovány az arca, szeme kék,
Keskeny válláról táska lóg le,
Köntöse ócska meg setét.

Mellébem ócska tik-tak lüktet,
Az uccán félénken suhan,
Odasimul a házfalakhoz,  
És eltünik a kapuban.   
(József Attila: A bánat)

1. Állapítsa meg a vers szóképét! 
A) metafora
B) szinesztézia
C) megszemélyesítés
D) allegória

2. A mellében ócska tik-tak lüktet sor az Ön szerint mire vo-
natkozik? 

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

3. Mely folyóiratnak volt József Attila a szerkesztője (Ig-
notus Pállal egyetemben)?
A) Nyugat
B) Szép Szó
C) Aurora
D) Magyar Figyelő

4. József Attila létértelmező verseinek egyik kiemelkedő 
műve az Eszmélet című vers. Mi a műfaja a költeménynek?
A) gondolati vers
B) elbeszélő költemény
C) elégia
D) óda

5. A metonímia mint költői kép – melyik állítás hamis?
A) a metonímia térbeli érintkezésen alapuló jelentéstani vi-
szony
B) a metonímia ok-okozati érintkezésen jelentéstani viszony
C) a metonímia rész-egész viszony felcserélésén alapuló je-
lentéstani viszony
D) két különböző érzékelési terület összekapcsolásán alapu-
ló jelentéstani viszony

6. Ki nem tartozik József Attila szerelmei közé?
A) Marton Márta
B) Gyömrői Edit
C) Kozmutza Flóra
D) Tanner Ilona

4. számú idézet
Sokféle legenda, néphit él a magyar nép emlékezetében, amely 
valamilyen módon azt sugallja, hogy a magyar nép a hunok 
leszármazottja. Etele (Attila magyar neve) nagysága, hatalma 
szerepet kapott a keleti fejedelmek eredetmondáiban is. Tőle 
származtatták magukat a bolgár kánok, később, a 13. század-
ban pedig az Árpád-házi királyok is hun-magyar rokonságot 
írattak maguknak. Mindez azonban csupán irodalmi alkotás, 
a középkor tudatos találmánya, ami semmivel sem igazolható.
A hunokat Szkítiába vezető csodaszarvas mondája nagyon régi 
keletű. E történet szerint a hunok a Meótisz (az ókori Azovi-
tenger) túlsó partján éltek, vadászaikat egy szarvasünő üldö-
zése csalta át a Meótisz mocsarain, amit korábban áthatolha-
tatlannak véltek, így jutottak el Szkítiába. A középkori magyar 
történetírás átvette és a keresztény hitvilághoz igazította ezt a 
történetet. E szerint Noé egyik fia volt Hám, az ő fia pedig Nim-
ród (Ménrót), aki „nagy vadász vala az Úr előtt”. Nimródnak 
két ikerfia volt, Hunor és Magor, akik a csodaszarvast űzve ju-
tottak el Szkítiába, és ott a hun és magyar nép ősei lettek.
Forrás: http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/tarsadalomtudomanyok/torte 
nelem/a-kozepkor-tortenete-476-1492/a-magyar-nep-tortenete-a-
honfoglalasig/a-magyar-nep-eredete-es-vandorlasa
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1. Mit állít a fenti szövegrészlet?
A) a  kereszténység átvette ugyan az eredetmondákat, de 
másként magyarázta 
B) a magyar nép a hunok törzséből származik 
C) az ókori Azovi-tenger mai magyar neve Meótisz
D) a monda már az ősmagyar korban is létezett   

2. Írjon legalább két eredetmondát (a Rege a  csodaszar-
vasról kivételével)! 

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

3. Ady Endre a  Új versek (1906) c. kötet nyitóversében 
hogy nevezi a magyarok őseit? 

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

4. A magyar nyelv egy a finnugor nyelvek közül, mégis 
szókincsében rokonságot mutat egyéb nyelvekkel is. Első-
sorban mely nyelvek szókészletéből történt átvétel a ma-
gyar nyelv története során?
A) latin, török, német, szláv
B) finn, török, német, szláv 
C) finn, török, szláv, latin 
D) finn, német, szláv, latin

5. A szláv, valamint a latin nyelvek melyik nyelvcsaládba 
tartoznak?

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

6. Az emlékezetében szó a  következő szóelemeket tartal-
mazza:
A) szótő, igeképző, főnévképző, birtokos személyjel, határo-
zórag
B) szótő, főnévképző, birtokos személyjel, határozórag 
C) szótő, főnévképző, birtokos személyjel, igei személyrag
D) szótő, igeképző, főnévképző, birtokos személyjel, igei sze-
mélyrag

5. számú idézet
(részlet)
 Amikor az emberek a magyar vagy a szlovák (vagy bár-
mely más) „nyelv”-ről hallanak, többnyire annak egyetlen 
változatára, a  hagyományosan irodalmi nyelv-nek, újabban 
pedig egyre inkább standardnak nevezett alakulatára gon-
dolnak. Ez az a változat, amely mintegy reprezentálja a nyelv 
egészét, vagyis azoknak az egymáshoz többe-kevésbé hason-
ló nyelvváltozatoknak a sokaságát, amelyből egy nyelv áll. Ez 
az a változat, amellyel a főképp a választékosabb stílusú írott 
szövegekben találkozunk; némileg lazább formáját a nyelvileg 
művelt beszelők szóban is használják; ezt tanulják és ezen ta-
nulnak a diákok az iskolában, s az idegen ajkúaknak is ezt a 
nyelvváltozatot oktatják. (....)
Tudjuk, hogy minden nyelv gazdaságosságra törekszik: hogy 
lehet mégis, hogy annyi „fölösleges” szót megtűr? S hogyan le-
hetséges az, hogy például a kisebbségi magyarok nyelve még 
sokkal több „fölösleges” szót tartalmaz, hiszen nyelvművelőink 
egy része szerint nincs olyan szlovák szó, amelynek ne volna jó 
magyar megfelelője. Mit keres akkor nyelvhasználatunkban a 
válenda (‘heverő’), a poliklinika (‘rendelőintezet’), a csinzsák 
(‘bérház, tömbház’), a bandaszka (‘marmonkanna’) és a töb-
bi? Ennek csak az lehet az oka, hogy ezek a szavak – mégsem 
fölöslegesek. Nem, mert a beszélők meglévő szükségleteit elé-
gítik ki.

Lanstyák István: Nyelvünkben otthon

1. Állapítsa meg, mire nem utal a szöveg első bekezdése:
A) egy nyelvnek csak egy változata létezik: a standard (iro-
dalmi nyelv)  
B) a standardot az iskolákban tanítják
C) az irodalmi nyelvet szóban is hallhatjuk
D) külföldiek a standard nyelvet sajátítják el

2. Mit ért Lanstyák István a fölösleges szó alatt?
A) szlengből származó szavakat
B) idegen nyelvből származó szavakat
C) alkalmilag képzett szavakat
D) kisebbségi magyarok nyelvhasználatára jellemző szavakat

3. A szöveg alapján mit nem méltányolnak a nyelvművelők? 
A) „fölösleges“ kifejezések fordítását
B) „fölösleges“ kifejezések használatát
C) „fölösleges“ kifejezések korlátozását
D) „fölösleges“ kifejezések szabályozását

4. A felsorolt kifejezések közül melyik tükörfordítás (szlo-
vákból magyarra):
A) heverő
B) zsuvi
C) gyes
D) hajtási

5. Az alábbi kölcsönszavak közül melyek csoport tartal-
maz kizárólag közvetlen (azaz az idegen nyelvből egy az 
egyben átvett) szavakat?
A) alapiskola, anyasági, kultúrház
B) bejárat, infarkt, bordel
C) dezinfikál, brigád, invalid
D) nanuk, szanitka, burcsák

6. Hogy rövidítjük az  és a többi szerkezetet?

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

MEGOLDÁSOK:
I. számú idézet
1. C
2. A
3. B
4. folyamatos melléknévi igenév 
5. elfogadható: összefognia a moz-
galmat, a nemzet várja, levelezé-
sén nyugodott

II. számú idézet
1. Jókai-kódex A
2. ű – ő, ö – e, e – i, o – u, i – é/e, 
í – ű 
3. több lehetőség: idézőjel az 1. és 
a 9. sorban, felkiáltójel az 1. és a 
2. sorban 
4. B
5. D
6. A

III. számú idézet
1. D
2. több megoldás elfogadható: a 
szív, az óra, az élet elfogyó percei-
nek jelzése stb.
3. B
4. A

5. D
6. D

IV. számú idézet
1. A
2. Fehér ló mondája, Lehel kürtje, 
Emese álma, Botond stb.
3. Góg és Magóg 
4. A
5. indoeurópai
6. A

V. számú idézet
1. A
2. B
3. B
4. D
5. D
stb.
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Tesztfeladatok

A tesztek készítői az utóbbi időben nagy hangsúlyt fek-
tetnek olyan feladatokra, melyekben a tanulóknak külön-
böző ábrákat, diagramokat, táblázatokat, számlákat kell 
értelmezniük, vagyis előtérbe kerültek a pénzügyi, illetve 
statisztikai feladatok. Az alábbiakban ebben a témakör-
ben szándékozunk elmerülni.

Kiinduló szöveg (Az 1-3. feladatok tartoznak ehhez a 
szöveghez)

Az alábbi táblázatban az iskola egyes osztályainak hiány-
zását mutatjuk be:

Osztály Létszám
Hiányzás 
összesen

Hiányzás 1 
személyre

I. 15 165 11,00
II. 12 222 18,50
III. 16 341 21,31
IV. 10 94 9,40
V. 15 254 16,93
VI. 12 135 11,25
VII. 17 454 26,71
VIII. 11 254 23,09
IX. 16 320 20,00

1. Melyik grafikon felel meg a táblázat adatainak?

A) Hiányzás 1 személyre
 

B) Osztályok létszáma

Farkas Béla

Felkészítő gyakorlatok 
a matematikai tesztelésre – V. rész

C)

2. Az összes hiányzás 0,51%-a volt igazolatlan. Hány 
órát nem tudtak igazolni a tanulók?

3. Az osztályok létszámához viszonyítva melyik osztály 
tanulói hiányozták a legtöbbet?

4. Az osztályba 19 tanuló járt. Év végén az osztályfőnö-
kük elvitte őket fagyizni. Mindenki két gombócot kért. 
A fagylaltárus olyan akcióval kedveskedett nekik, hogy 
minden negyedik fagyit ingyen adta. 
a) Mennyit fizettek összesen, ha egy gombóc 0,33 euróba 
került?
b) Hogyan változna az eredmény, ha az osztályban csak 
17 tanuló lenne? 

5. István és barátnője pizzázni voltak. Az alábbi szám-
lát kapták:

a) Mennyibe került egy üveg kóla?
b) Istvánék összesen 16,20 eurót fizettek, ebben már ben-
ne van a 20%-os adó is (DPH). Mennyibe került volna az 
ebéd, ha nem kell adót fizetniük?
c) A végösszeg hány százaléka az adó?

6. A következő diagram egy svéd városka születési ada-
tait tartalmazza 2010-től:

a) Melyik évben a legnagyobb a lányok születésének rela-
tív gyakorisága?
b) Melyik évben született a legtöbb fiú?
c) 2012-ben milyen volt a lányok és a fiúk aránya?
d) A négy év alatt született összes gyermek hány százaléka 
volt lány?
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LESSON PLAN
Topic: Lord of the Flies
Age: 16+
Level: Intermediate to Upper-Intermediate 
Time: 90 min.

Overview:

The aim of this lesson plan is to combine literature with 
methodology in order to create activities that are focusing 
on the whole spectrum of Students’ language skills. The 
structure of the activities is flexible allowing the teacher to 
shape the lesson plan for the desired class. Students may find 
it enjoyable to deal with such a story in which a group of 
boys are lost and they are trying to survive on an uninhabited 
island without any adult supervision. Depending on the 
level of students the activities could be used to expand their 
vocabulary, improve their comprehension skills, enable them 
to express their opinion or engage them in a discussion. 
Hopefully this lesson plan will evoke and improve all the 
skills of a student which are essential while learning a foreign 
language. The plan contains drama teaching elements.

Objectives for the students:

to be able to produce a broad conversation about the story’s 
symbolic meaning (What happens with civilized people in 
isolation from society?),
to recognize what kind of characteristic features are 
important when one is trying to establish a relationships 
with others,
to be able to make up an interesting and exiting alternative 
ending of the story,
to be able to produce a short poem about the book (optional 
for homework).

Prerequisites:

The homework for this lesson must be to get familiar with 
the story of the Lord of The Flies. Considering the average 

Peter Zolczer
J. Selye University

Faculty of Education
Department of Modern Philology

free time of a student we should use either the abridged 
version or the extensive summary of the novel.

Warm up activity:

It often happens that the Ss are tired and sleepy. The purpose 
of this warm up activity is to wake them up and make them 
summarize the names of the story’s main characters. First 
the T and the Ss should quickly discuss the character of the 
Lord of the Flies. It is important to mention that it is just an 
imaginary character, it cannot speak. The task for the first 
student in the first row is to introduce himself or herself as 
a character of the story, then to ask his/her neighbor the 
question: Are you the lord of the flies? The neighbor’s task 
(after saying no) is to introduce himself/herself as a different 
character from the novel then turn to the other neighbor 
and ask the same question and continue this chain until 
the last S. The idea is that nobody can be the lord of the 
flies because it does not exist as a real entity. By the end of 
the chain all the main characters should be summed up. Of 
course, each S should name and a different character. If the 
class has more members than the number of characters in 
the story they could use the essential elements of the novel 
like the conch shell, ship, fire, island, sow or even Piggy’s 
glasses as a name as well.

ACTIVITY 1

In this activity four groups should be created:
Group 1 – Ralph and his friends,
Group 2 – Jack and his friends,
Group 3 – attorneys who are accusing the first group and 
defending the second,
Group 4 – attorneys who are defending the first group and 
accusing the second.

The task for the first two groups is to write down at least ten 
things (according to the plot of the story) which they think 
had a positive effect on their own group or on the commu-
nity in general. The third group should write down at least 
five accusatory sentences addressed to the first group and 
collect at least five sentences with which they will defend 
the second group. The fourth group has the same task as the 
third, only in reverse judging position (accuse the 2nd group 
and defend the 1st).

Examples: 

Group 1: organizing the meetings; creating shelter; the idea of the signal-beacon; leading the group,
Group 2: successful hunting; Jack is better in leading the boys; get meat for food,
Group 3: a) Ralph was giving orders like a commander; in spite of the energy they put into it, nobody 

saw the signal-fire,
b) Jack and his group was hunting to get meat; he fed them,

Group 4: a) without Ralph they could not have survived; without shelter they would have died,
b) Jack was behaving as an outlaw; he created an uncivilized tribe.

When the Ss are done the first two groups read their sentences. After they finish the mini-court starts: The third group 
says the first accusation, Ralph’s group reacts, then the fourth group defends them. After they are done the fourth group 
starts to accuse Jack’s group, they react and the third group defends them. This goes on until they run out of accusatory 
sentences. At the end the Ss should summarize the events of the mini-court. 
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Kötelező

ACTIVITY 2

The task is to make a quick character analysis by point-
ing out the most important characteristic features of 
certain characters from the story. Each group should 

choose one character. The first two groups can remain 
as they were in the previous activity. The second and the 
third group should decide and choose either Piggy or 
Roger. A bonus task for every group is to characterize 
Simon.

Examples:

Group 1 - Ralph athletic, leader, protago-
nist, representative of 
order, clever, provident, 
wise

Jack strong-willed, egoma-
niac, savage, frustrated, 
violent,  rig,

Piggy intellectual, inventive, 
scientific, rational, civi-
lized, represents order 
and democracy

Roger cruel, brutal, evil, wrong-
ness, vicious, destructive, 
careless malevolent

Simon emotional, spiritual, 
friendly, daydreamer, 
sensitive, shy

When the S are done the T starts a discussion by asking 
questions connected to the story:

• Did the characters possess these characteristic features 
before the plane crash as well, or did they develop in 
them on the island?

• What kind of symbolic role does each character play or 
represent?

• Who is the most friendly character for you? Would you 
like to have a friend like him?

• Can we blame anybody for the terrible things that 
happened on the island?

• What do you think would have happened if they had 
killed Ralph?

• Without which main character would the community be 
better off? 

• There is an occasion when Jack says “Shut up, fatty” to 
Piggy. Piggy accepts this without opposition. What do 
you think why?

• What do the boys first do when they realize that there are 
no adults on the island to supervise them?

By asking the following questions the conversation can be 
turned into an analysis of the symbolic meaning of certain 
events or objects:

• What does the conch shell symbolize in Lord of the Flies?
• What is the meaning of Ralph taking off his school uni-

form in the beginning of the story?
• What is the meaning of the dead parachutist in Lord of 

the Flies?
• What is the symbolic meaning of the shelters and how do 

they relate to the main theme (survival)?
• What does the lord of the flies (the sow’s head) symbolize?

By discussing these questions the Ss should be able to 
imagine the real complexity of the situation the boys had 
got into. This activity helps them to prepare for the next 
one, the role-play.

3. ACTIVITY

This task is a role-play which will certainly freshen the Ss 
up because it involves one of the most precious “weapons” 
of a S’s mind: imagination. The groups can remain as they 
were in the previous activities (in case “gangs” formulated 
the groups should be mixed). Each S should play the role 
of one character. The task is to make up an alternative end-
ing to the story. There are no restrictions regarding the 
end, it does not matter if it is unrealistic (UFOs, fairies, 
dragons…). There is only one condition: every member of 
the group has to participate in the play. After they made 
up their own ending the task for each group is to act it out. 
While performing their play, the Ss should describe their 
actions. The groups watching can guess what the ending 
is about.

Examples:

Jack and his group get rid of Ralph. Jack becomes the 
ultimate ruler of the boys and the island. They completely 
lose their civilized form of life. The boys become savages.
When the boys are chasing Ralph, Jack falls from a rock 
and gets lost. Ralph becomes the righteous ruler. The Boys 
build stronger shelters and they make a cemetery for their 
lost friends. They become able to hunt wild animals.

Bibliography:
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Egy átlagos irodalomórán, legyen 
az általános-, középiskolai vagy 
egyetemi környezetben, a diákok 
sajnos nem aktív résztvevői, hanem 
sokszor elszenvedői a tanórának. A 
tanár magyaráz és mesél és magyaráz 
és fegyelmez és újra magyaráz, a 
diák pedig unottan ül, ásít, elveszik 
saját gondolatviharaiban vagy SMS-
ezik… Ezt a két teljesen különböző 
tevékenységet kellene valami módon 
összehozni úgy, hogy mindkét félnek 
ugyanaz kösse le a gondolatait, és 
mindkét fél ugyanolyan gazdagon és 
sikerélménnyel telve hagyja el a tan-
termet. A megoldás szerintem abban 
rejlik, hogy mindkét félnek változtat-
nia kell egy kicsit (olykor jókorát) a 
hozzáállásán, illetve a tananyag fel-
dolgozásának módján.

Miért ne lehetne például a közép-
kor és reneszánsz határán játszódó is-
mert történet Júliájának és Rómeójá-
nak maroktelefont adni a kezükbe, és 
a ki nem mondott gondolataikat a mai 
nyelvhasználat, valamint a diákok 
találékonyságának segítségével aktu-
alizálni? Miért ne küldhetne SMS-t 
Hamletnek a Szellem, vagy miért 
ne írhatna Tess szöveges üzenetet a 
rég nem látott Angelnek, Hardy re-
gényében? Így lehetne kezet fogatni 
a régen íródott, a mai diákok által 
alig érthető, s még kevésbé értelmez-

Fekete Farkas Tímea

Az SMS és az INTERJÚ világában
Avagy hogyan könnyítsük meg 
az egyes irodalmi szövegek megértését

hető szövegekkel, és a modern kor 
legfelkapottabb tevékenységével, a 
mindenféle okos telefonok végtelen 
nyomkodásával.

A módszer olyannyira meghök-
kentő, hogy éppen ezért nagyon ha-
tásos, sőt vicces is tud lenni. A diá-
kok leginkább azt feltételezik egy 
magyarórán, hogy a telefon haszná-
lata ki van zárva, s mikor azt hallják 
a tanártól, hogy próbálják magukat 
Vicuska helyébe képzelni, s írjanak 
SMS-t Gergőnek, akkor megdöb-
bennek, bekapcsol a kíváncsiság, a 
versenyszellem, a diákok végre érzik, 
hogy olyan feladatot kaptak, amiben 
ők igazán jók. Hisz ki ne tudna sms-
ezni? Igen ám, de ezt a feladatot csak 
az tudja megoldani, aki érti, hogy 
miről szól a könyv, milyenek az egyes 
szereplők közötti viszonyok és ki áll 
a jó, illetve a rossz oldalán. Ezért ér-
demes nem ezzel a játékkal kezdeni 
az adott irodalmi mű bevezetését, 
hanem inkább a feldolgozás, értelme-
zés időszakára hagyni. Lehet egyéni, 
páros vagy akár csoportos feladat is, 
amelyben a diákok kiélhetik találé-
konyságukat és alkotóképességüket 
egyaránt. Lehet bevezető vagy éppen 
lezáró, összegző feladat is, esetleg 
hézagkitöltő a csengetésig. Minden 
esetben nagyon közkedvelt a diákok 
körében.

A másik módszer, amelyet bár 
még csak egyszer próbáltam, mégis 
nagyon hatásosnak tűnt, az Interjú 
nevet viseli. Ez a módszer is nagyon 
népszerűnek hat, hiszen sok interjú 
vagy párbeszéd a nagyközönség in-
formálásán, kíváncsiságának kielé-
gítésén, ha úgy tetszik, a pletykán 
alapszik. Sokat segíthet egy mű értel-
mezésének elindításában, ha a diák 
rejtetten kapja meg a feladatot, hogy 
magyarázza meg ezt vagy azt a tet-
tét az egyes szereplőnek, nem pedig 
egyenes kérdéssel, amelytől megijed-
het. Ha a diákokat egy-egy szereplő 
bőrébe bújtatjuk, talán merészeb-
ben és szabadabban fejezik majd ki 
a véleményüket, vagy értelmeznek 
egy-két részt a feldolgozandó iro-
dalmi műből. A módszer a tanórán 
úgy alkalmazható, hogy megkérünk 
egy diákot vagy a csoport felét, kép-
zeljék magukat egy riporter szerepé-
be, aki le szeretne ülni például Ká-
rász Nellivel egy kicsit beszélgetni, 
hogy meg tudja írni a következő lap 
címlapsztoriját, s írják össze azokat 
a kérdéseket, amelyeket feltennének 
Nellinek. A csoport másik fele pedig 
Nelli válaszain dolgozik, természe-
tesen Nelli jellemének tükrében. Bi-
zonyos idő eltelte után a két csoport 
egy-egy képviselőjével meg is valósít-
hatjuk az interjút az osztályteremben. 
A módszer felhasználásával közelebb 
kerülhetünk a diákok gondolkodásá-
hoz és lelkivilágához, illetve szabad 
teret nyújthatunk a kibontakozásuk-
nak, amelyet ha megfelelően irányí-
tunk, nagyon sokat javíthat a tanóra, 
a tanár-diák, diák-diák és a diák-iro-
dalomkapcsolatán is.

Mindkét módszerben szerintem 
az a jó és ötletes, hogy mind a taná-
roknak, mind a diákoknak megpró-
bálnak egy másik utat mutatni az iro-
dalomtanítás és értelmezés mezején. 
Arra a tényre szerettem volna rámu-
tatni, hogy a mai modern kor diákjai 
változnak az őket körülvevő külön-
böző külső és belső körülmények és 
feltételek hatására, s merőben mások, 
mint a húsz évvel ezelőtti diákok. A 
tanagyag viszont ugyanaz, amely ak-
tualizálás nélkül unalmasnak tűnhet 
számukra. Az irodalom viszont so-
sem unalmas, csak meg kell keresni 
azt az utat, amely képes elvezetni a 
mai kor diákjait az irodalom gyö-
nyörűséges, érdekes és szivárványos 
bugyraiba. Talán ezt segíti elő az SMS 
és az INTERJÚ használata az órán. 
Próbáld ki! Játékra fel!
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Szerencsés az olyan iskolába kerülő 
gyermek, ahol a pedagógus és az isko-
lavezetés is „eljut” a kodályi „üzene-
tekig”, mi több: kórust is alapít, hogy 
ezáltal az „üzenetek” a gyermekekhez 
és a szülőkhöz is eljussanak.

A komáromi Jókai Mór (egykor II. 
lakótelepi, majd Béke Utcai) Alapisko-
la azon ritka felvidéki iskolák egyike, 
amelynek három énekkara is van: 42. 
éve énekel a – Kaszás Margit alapítot-
ta, később Zsákovics Zsuzsa vezette, 
– jelenleg Pfeiferlik Annamária veze-
tésével működő Kicsinyek Kórusa, 52. 
éve működik a – Pálinkás Zsuzsa ala-
pította, később Stirber Lajos vezette, 
– jelenleg Juhász Mónika vezetésével 
dolgozó felső tagozatos „nagyok” kó-
rusa, valamint 11 évvel ezelőtt kezdte 
meg működését a GAUDIUM vegyes 
kar. A 2013-as évben mindegyik kó-
rus különösen szép sikereket tudhatott 

Stirber Lajos

A GAUDIUM vegyes kar 
fellépésekben gazdag évadot zár

„Nem lehet egészen boldog ember, akinek nem öröm a zene. Erre az örömre 
azonban tanítani kell az emberiséget, mert magától nem jut el odáig.”

(Kodály Zoltán)

magának: a XV. Csengő Énekszón, a 
szlovákiai magyar gyermek- és ifjúsági 
kórusok seregszemléjén mind a Kicsi-
nyek Kórusa, mind a felső tagozatosok 
kórusa aranysávos minősítést szerzett, 
amihez ezúton is szívből gratulálunk. 

Az iskola és a komáromi VMK által 
közösen működtetett harmadik kórust, 
a GAUDIUMOT 11 évvel ezelőtt a 
gyermekkarok azon egykori tagjai ala-
pították, akik gyermekként megszeret-
ték a kóruséneklést, a kórusmuzsikát, 
és mindmáig gaudiummal, azaz öröm-
mel énekelnek; innen a nevük is. A 
GAUDIUM versenyekre nem nevez be, 
hanem saját hagyományos rendezvé-
nyei – adventi hangverseny; VOX HU-
MANA, a komáromi énekkarok feszti-
válja – mellett különféle emlékesteken, 
ünnepségeken, kórustalálkozókon sze-
repel. Az idei évad mérlege 21 fellépést 
mutat, sorrendben a következőket: 

• szeptember 8-a: komáromi Borkorzó
• szeptember 22-e: Ipolyszakállas, nyilvános hangverseny az evangélikus 

templomban
• október 12-e: tárlatnyitó a helyi Limes galériában
• október 20-a: a Komáromi Magyar Gimnázium Öregdiákjainak és Taná-

rainak Baráti Köre tagsági összejövetele
• november 10-e: a komáromi Jókai Egyesület Illyés-emlékestje
• november 24-e: a helyi Kodály-emlékhangverseny
• december 8-a: Búcs, az Eszterházy könyvtár megnyitója
• december 14-e: a kórus nyilvános adventi hangversenye
• február: Harmónia díjkiosztó Dunaszerdahelyen
• március 14-e: ünnepi gála, főhajtás az 1848-as márciusi ifjak emléke előtt
• március 17-e: könyvbemutató a Limes Galériában
• április 27-e: VOX HUMANA
• április 28-a: Szőny, kórustalálkozó
• május 3-a: Galán Géza-emlékest a komáromi Jókai Színházban
• június 1-je: Öregdiák-nagytalálkozó
• június 9-e: Naszvad, Tűzvirág-díjkiosztó gála
• június 15-e: Búcs, Testvér Települések Találkozója
• június 23-a: Csicsó, tanévzáró istentisztelet
• július 14-e: Ógyalla, Basternák László-emléknapok
• augusztus 3-e: Zsére 900 éves, ünnepi kórustalálkozó
• auguszus 20-a: Szent István napi ünnepi megemlékezés.

– áldozatkész munkáját és a velem való 
együttmunkálkodását. A GAUDIUM 
vegyes kar tagjai hálával gondolnak 
mindazokra, akik a kórus munkáját 
erkölcsiekben vagy anyagiakban tá-
mogatták. Köszönet illeti Ölveczky 
Mónikát és Ölveczky Árpádot, akik 
Szíjjártó Jenő Zoborvidéki lakodalmas 
című művéhez koreográfiát készítet-
tetek, hasonlóan hálával tartozunk a 
nagykéri táncosoknak, akik emléke-
zetessé tették a XII. VOX HUMANÁT.

A kórus munkájára ösztönzőleg 
hatottak a helyi civil szervezetekkel 
– a Jókai Közművelődési és Múzeum 
Egyesülettel, a Komáromi Magyar 
Gimnázium Öregdiákjainak és Ta-
nárainak Baráti Körével, a Művészeti 
Alapiskola Kamarazenekarával, a Cse-
madok Városi Szervezetével – közösen 
létrehozott rendezvények, s ugyanúgy 
inspiráló hatással bírt az a tény, hogy 
Komáromban és a városon kívül is 
igény mutatkozik a kórusmuzsikára, a 
„nemesebb zenére”, a GAUDIUM-ra is.

Az örömteli események közepette, 
december 13-án megdöbbentő, mind-
nyájunknak mély fájdalmat okozó hírt 
kellett tudomásul vennünk. Drága 
Gituskánk, Mikolainé Kashalmi Margit, 
a GAUDIUM alapító tagja, 10 éven át 
annak gondos elnökasszonya, örökre 
eltávozott közülünk. Számunkra felejt-
hetetlen marad Gitánk kedves moso-
lya, felkészültsége, lélekkel teli, szépen 
csengő szoprán hangja. Drága Gitánk! 
Ígéretünket betartva: továbbra is éneke-
lünk, most már Érted is, Te szívünkbe 
zárva mindörökre köztünk maradsz!

Kodály Zoltán üzeneteinél marad-
va: „Az ének szebbé teszi az életet, az 
éneklők másokét is.” Fellépéseink al-
kalmain, az üzenet valós voltát szám-
talanszor megélve hívjuk sorainkba 
mindazokat, akik velünk együtt szeret-
nék átélni az „énekkarozás” izgalmait; 
a közös éneklés, az élőzene adta örö-
möt. A GAUDIUM próbáit kedden és 
csütörtökön tartja 17.30-tól 19.30-ig a 
Jókai Mór Alapiskola Béke utcai épü-
letében.

Befejezésül egy, a XII. VOX HUMA-
NA utáni bejegyzést idézek a kórus 
krónikájából: „Szeretnék a Vox Femina 
nevében köszönetet mondani a szom-
bati éneklési lehetőségért. Nemcsak 
a kiváló akusztika nyűgöz le újból és 
újból, hanem az összefogás nagysze-
rűsége is. Ég áldjon meg benneteket, 
hogy még mindig tartjátok a lelket és a 
magyar kultúra iránti igényt a felvidé-
ki magyarságban. Minden jót kívánok 
nektek. Hoffmanné Vera”

Példaértékű, ahogy a kórus tagjai 
vállalják a sok fellépést, a felkészülést, a 
sok munkát. Ismét Kodály üzeneteinek 
egyike látszik bebizonyosodni, misze-
rint: „Másképpen énekel a felnőtt is, ha 
magával hozza a gyermekkori ének ra-

jongó lelkesedésének emlékét”. Ezúton 
is köszönöm a kórus minden egyes 
tagjának a tevékenységét, valamint a 
szervezőmunkából is sokat vállalók 
– Kiss Anita, Kolozsi Ildikó, Grassl 
Ferdinánd, Nagy János, Pipper László 
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Szárnybontogatás előtt
„Tűzoltó leszek s katona! Vadakat terelő juhász!” – cseng sokunk fülében József 

Attila jól ismert versidézete. Bizony, József Attila óta eltelt jópár évtized, és ezzel 
együtt a „slágerszakmák” is megváltoztak. Vagy talán mégsem? A  tapasztalat azt 
mutatja, hogy nagyon nehéz döntés előtt áll a 14-15 éves gyermekünk. Jobb esetben 
talán bízhatunk abban, hogy van némi „fogalma” arról, mi is érdekelné valójában, 
mit is csinálna szívesen – rosszabb esetben azonban szinte fogalma sincs, mi lesz 
belőle, ha nagy lesz. Hát, igen, a pályaválasztás nem könnyű feladat. A kínálat, a 
választék óriási, az érvényesülés viszont annál csekélyebb. Talán ezért is lettek nap-
jainkban egyre népszerűbbek a sulibörzék. 

A középiskolák börzéje ugyanis egyedülálló lehetőséget nyújt a nagyszámú ér-
deklődőnek – diáknak és szülőnek egyaránt, hogy megismerhesse járása középis-
kolái által kínált oktatási lehetőségeket. A már hagyománynak számító dunaszerda-
helyi szakközépiskolák börzéjét minden év novemberében szokás megrendezni. Ez 
ezúttal sem alakult másképp, 2013. november 7-én ugyanis sor került a Dunaszer-
dahelyi járásban működő szakiskolák bemutatkozására. A csallóközi térség egyedü-
li magyar tanítási nyelvű építészeti szakközépiskolája is képviseltette magát ezen a 
rendezvényen. A dunaszerdahelyi Szabó Gyula utca 1. szám alatt működő Építészeti 
Szakközépiskola diákcsapata és kísérőtanáraik, Ing. Bebiak Edit, Ing. Schwendtner 
Anikó, Mgr. Haris Belucz Szilvia, valamint Ing. Leboda Gábor minden tőlük telhe-
tőt megtettek annak érdekében, hogy ezen a börzén az intézmény teljes szakmabeli 
kínálatát felvonultassák. Bizony, volt is mivel büszkélkedniük a kedves látogatók 
előtt. Az ács, a festő, a padlóburkoló, a kőműves, az asztalos, a központi-, víz- és 
gázszerelő 3-éves szakokon kívül a 4-éves, érettségivel végződő műszaki líceumon 
át a kertész, virágkötő és dekoratőr szak is bemutatkozott, hiszen a jó szakemberből 
sosem elég kis és nagy hazánkban. A dunaszerdahelyi Építészeti Szakközépiskola 
azonban a felnőttek oktatásáról sem feledkezik meg. Levelezős tagozatán szakokle-
velet és érettségi bizonyítványt is szerezhet a tanulni vágyó felnőtt. Az iskola érdeke 
többek között az is, hogy olyan diákok üljenek padjaiban, akik tudatosan választa-
nak szakmát, illetve szakirányt maguknak. Így motiváltabbak lesznek nemcsak a 
tanulásban, hanem a privát szférában is.

A végzős kilencedikesek hamarosan végleg leteszik voksukat valamelyik középis-
kola mellett. Kívánunk nekik  jó és átgondolt döntéshozatalt, melyhez remélhetőleg 
a novemberi jól sikerült sulibörze is hozzájárult.

Leboda Gábor

Rajzfilmkészítés 
felsőfokon

A dunaszerdahelyi Magyar Tan-
nyelvű Magán Szakközépiskola di-
ákjai háromfordulós képzésen jár-
tak Budapesten a Magyar Rajzfilm 
Kft. Alkotóműhelyben. A  három 
szombati napon rajzfilmkészítésről 
szóló előadásokon vehettek részt, 
majd rajzfilmet rajzoltak és mozgó-
képpé varázsoltak. Az élménybeli 
találkozásokon betekintést nyer-
hettek a rajzfilmek világába. Megis-
merhették, hogy milyen technikával 
készülnek a kezdetlegesnek tűnő 
rajzok, majd hogyan alakulnak ezek 
rajzfilmmé. A rajzfilm figurái egy 
speciálisan megvilágított rajztáblán 
készülnek, majd fokozatosan életre 
is kelnek a számítógépes progra-
moknak köszönhetően. A képzése-
ket Jankovics Marcell, a Kossuth- és 
Balázs Béla-díjas magyar rajzfilm-
rendező, grafikus, könyvillusztrátor 
szervezte. A diákokat Lőrincz Bitter 
Denisza tanárnő kísérte, aki az isko-
lában szakköri tevékenységen belül 
foglalkozik a diákokkal. A találko-
zások során a kreativitás nem hi-
ányzott, amihez jókedv is társult, így 
mindenképp sikeres napokat köny-
velhettünk el.

PaedDr. Vízkeleti László, PhD.

A dunaszerdahelyi Neratovicei téri 
Magyar Tannyelvű Magán Szakközép-
iskolát 2006-ban minősítette egy lon-
doni székhelyű intézmény. Az IES egy 
hitelesítő társaság, amelyet 1997-ben 
alapítottak Londonban, és amelynek 
ügyfélfogadó központja és vezetősége 
Brünn városában, Csehországban ta-
lálható. Az IES különféle oktatási intéz-
mények, oktatási programok és lektorok 
értékelésére és hitelesítésére szakosodik 
nemzetközi szinten. A hitelesítésben 
részt vehetnek főiskolák, egyetemek és 
azok tanszékei, emelt szintű szakiskolák, 
középiskolai intézmények, alapiskolák, 
nyelviskolák, oktatási ügynökségek és 
kommersz, ill. nem kommersz szerve-
zetek oktatási osztályai. A szigorú elő-
írások közé tartozik mindenekelőtt a 
pedagógusok és szakoktatók végzettsége, 
publikációs és szakmai tevékenysége, az 
iskola felszereltsége, valamint az oktatott 
szakmák és tanulmányi szakok megva-
lósításához szükséges feltételek (elméleti 
és gyakorlati oktatás effektivitása). Ezt a 

IES - Nemzetközi bizonyítványok átadása
minősítést időszakonként meg kell újíta-
ni, ami azt jelenti, hogy kétévente felmé-
rik, illetve ellenőrzik a teljesítményeket, 
s aszerint döntenek a meghosszabbítás-
ról vagy az elutasításról. Ezeknek eleget 
téve iskolánk azon kevés intézmények 
közé tartozik, ahol a végzős diákok kér-
vényezhetik az Európai Unió tagállama-
iban elismert nemzetközi bizonyítvány 
kiállítását angol vagy bármilyen idegen 
nyelven. Idén is több végzős diákunk 

kérvényezte ezt, valamint voltak olyan 
diákok, akik a kiváló tanulmányi előme-
netelük miatt, az osztályközösségekben, 
szakmai versenyeken kifejtett aktív tevé-
kenységük miatt az iskola ajándékaként 
vehették át az IES nemzetközi bizonyít-
ványokat.  Diákjaink számára lehetőség 
nyílik nemzetközi minősítés szerzésére, 
megkönnyítve így az érvényesülést a 
munkaerőpiacon.
PaedDr. Vízkeleti László, PhD. igazgatóhelyettes



Iskolahírek Katedra

36

A nyitrai Közép-európai Tanulmá-
nyok Karán már a karácsonyvárás 
bizsergető izgalmával indultak de- 
cember első napjai is. A szemeszter-
záró izgalmakon túl ugyanis jutott 
idő a közös ünneplésre, amikor tanár 
és diák együtt nyitotta meg a szívét és 
adta át magát a hagyományos kará-
csonyi ünnepség átélésére.  

A hatalmas előadóterem színültig telt 
emberekkel, s csakhamar felcsendült 
az ének is.  A Pedagógusképző Intézet 
oktatója, Józsa Mónika tanárnő vezette 
énekkar tagjai fentről indultak lefelé, s 
kétoldalt, a nézők mellett haladva ér-
keztek meg a „színpadra”. A hallgatóság 
fokozatosan kapott képet (először ala-
kokat, majd arcokat) a hanghoz, és test-
közelből élvezhette a tehetséges fiatalok 
magasztos ünnepi énekét. A két műsor-
vezető, N. Tóth Anikó, a Magyar Nyelv- 
és Irodalomtudományi Intézet oktatója 
és Szabó Réka, a Közép-európai Areális 
Kultúrák Tanszékének doktorandu-
sza köszöntötte az egybegyűlteket. A 
Konstantin Egyetem Magyar Kórusáról 
kiderült, hogy bár tagjai folyton vál-
toznak az évek során, de a nagyszerű 
hangok utánpótlásából nincs hiány. A 
csapat lendülete kiapadhatatlan, hiszen 

Hagyományos 
Mikulás-napi vetélkedő
 
 December hatodikán Kassán a Má-

rai Sándor Alapiskolában a felsősök 
megszervezték hagyományos Miku-
lás-napi vetélkedőjüket, melyben kü-
lönböző kategóriákban mérték össze 
rátermettségüket. Kipróbálhatták 
matematikai, nyelvészeti, földrajzi, 
környezetvédelmi tudásukat, de az 
általános műveltségi jártasságukra is 
szükségük volt. Felidézhették még a 
nemrégiben megszervezésre került 
Márai – Feszt reneszánszkori isme-
retekeit is. A diákok a hajtogatott pa-
píron való táncolás közben mulattak 
a legjobban, mivel a papír mérete egy-
re csökkent, és a lábfejük nem érint-
hette a talajt. Szórakoztató, de egyben 
igényes feladat volt Puzzle-kirakó is, 
ahol Leonardo da Vinci „Hölgy her-
melinnel” című festmény kockáit kel-
lett összerakni. Az izgalmas, de csupa 

Együtt ünnepelni jó!
/Beszámoló a nyitrai Közép-európai Tanulmányok Kara karácsonyi műsoráról/

a korábbi évekhez hasonlóan idén is 
hagyományos karácsonyi koncertso-
rozattal ajándékozza meg a nyitrai és 
Nyitra környéki falvak zenekedvelő kö-
zönségét. A kari karácsonyi műsorban 
az énekkar előadását még fényesebbre 
varázsolta furulyán Horváth Noémi 1. 
éves óvóképző hallgató, valamint fu-
volán Varga Hajalka, a pozsonyi Ze-
neművészeti Főiskola hallgatója. Zon-
gorán Fehér Eszter működött közre. 
Józsa Mónika tanárnő mindig lehetővé 
teszi a fiatal tehetséges karnagyjelöl-
teknek, hogy kipróbálhassák magukat, 
így vezényelt Tóth Katalin, a Magyar 
Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet 
másodéves doktorandusza, Zöld Ágnes 
ötödéves magyar-zene szakos hallgató, 
valamint Csáky Antal, a matematika 
tanszék másodéves doktorandusza. A 
zene szárnyán repítettek bennünket 
tovább Puss Anikó negyedéves óvó-
képzős és Saróka Liliána másodéves 
magyar szakos hallgatók, akik megze-
nésített verset énekeltek gitárkísérettel.  
Komolyzenét nem csupán az énekkar-
tól hallgattunk; Buša Viktor elsőéves 
zene szakos hallgató Johann Sebastian 
Bach g-moll szonátájának Presto tételét 
adta elő hegedűn. 

Kantár Balázs egyetemi évei alatt 
többször is írt alkalmi szöveget a ka-
rácsonyi műsorra. Elsőéves doktoran-
duszként is folytatta ezt a hagyományt, 
de mivel személyesen nem tudott el-
jönni, Nagy Tibor ötödéves magyar 
szakos hallgató tolmácsolta gondola-
tait az ünnepvárás sajátosságairól. A 
másodéves magyar szakosok alkalmi 
színjátszó csoportja Kari karácsony 
címmel egy etűdöt mutatott be. Bete-
kintést nyerhettünk egy átlagos mai 
család karácsonyestjébe, melynek elen-
gedhetetlen része a humor, „különleges 
ünnepi fűszere” pedig a civakodás. A 
karácsonyi fenyő alatt búvó ajándék pe-
dig megszívlelendő jó tanáccsal látott el 
mindnyájunkat, hogyan is töltsük majd 
a nagy napot. A karácsonyváró műsort 
az énekkar zárta, majd Józsa Mónika 
tanárnő megénekeltette a közönséget 
is. A kórustagok kezében egy-egy mé-
cses lángja fénylett, s ez még meghit-
tebbé tette a hangulatot. A közismert 
karácsonyi énekeket, a Mennyből az 
angyalt, a Pásztorok, pásztorok…-at 
vagy a Csendes éjt olyan áhítattal, gyer-
meki önfeledtséggel énekeltük együtt, 
akárcsak otthon, a családi körben.

Csölle Stefánia

móka megmérettetésen holtverseny 
alakult ki az osztályok között. 

V.- IV. helyezett: ötödik és a hato-
dik osztály

III. helyezett: nyolcadik osztály
II. helyezett: hetedik osztály

I. helyezett: kilencedik osztály
A győztes csapat tanulmányi kirán-

dulást nyert, ami majd természetesen 
tanítási napon kerül megrendezésre. 
A nagylelkű Mikulás mindenkinek 
édességet is osztogatott.

Tóth Mónika
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Az Európai Uniós alap támogatása
Az Európai Unió 230 millió euróval támogatta a honi ok-

tatást. Ezeket a vissza nem térítendő pénzügyi támogatásokat 
elsősorban az iskolák kaptak meg, amelyek a 2007-2013-as 
időszakban különböző területen használták fel az anyagi tá-
mogatást. Ez alatt az időszak alatt 33 felhívás látott napvilágot, 
melyek segítségével sikerült megerősíteni a művelődés és az 
oktatás fejlesztésére irányuló reformot, megújítani a főiskolai 
és egyetemi oktatást, javítani az oktatás minőségét minden 
szinten, így az alap- és középiskolákban is.

A Szlovák Köztársaság Oktatási, Tudományügyi, Kulturá-
lis és Sportminisztériuma az ASFEU közreműködésével 814 
pályázatnak ítélte oda a vissza nem térítendő anyagi támoga-
tásokat 230 millió euró értékben. 524 projekt a hagyományos 
iskolarendszer megújítását tűzte ki célul. Az alap- és középis-
kolák közel 100 millió eurót kaptak oktatási rendszerük meg-
reformálására, melyből különböző modern segédeszközöket 
vásároltak, új módszereket vezettek be a tanítási-nevelési fo-
lyamatba. A középiskolákban korszerűsítették a szaktanter-
mek felszerelését, ezzel is elősegítve a tanulók szakmai képzé-
sének elmélyítését.

A felsőoktatás szintjén 122 pályázatot támogattak 100,6 mil-
lió euró értékben. Elsősorban az oktatás minőségének javítása 
és az egyes iskolák közti együttműködés elmélyítése volt a cél.

Megkülönböztető figyelmet szenteltek a roma közösség tag-
jainak továbbképzésére, illetve speciális intézmények létreho-
zására.

A művelődés fejlesztését célzó pályázatok a számok tükrében:
• 33 felhívás 
• 814 szerződés nem visszatérítendő támogatás formájá-

ban, 230 millió euró értékben
• 504 pályázat a hagyományos iskola modernizálására, 

96,7 millió euró értékben
• 113 pályázat a főiskolai oktatás modernizálására, 96,4 

millió euró értékben
• 50 pályázat a művelődés egyébirányú fejlesztésére, 10,2 

millió euró értékben
• 19 pályázat a speciális továbbképzést igénylő tanulók 

részére, 3,3 millió euró értékben
• 20 pályázat a hagyományos iskola modernizálására a 

pozsonyi kerületben, 2,7 millió euró értékben
• 9 pályázat a pozsonyi kerület iskoláinak versenyképes-

sé tételére a főiskolai oktatás minőségi javításának se-
gítségével, 4,2 millió euró értékben.

Az állami iskolai 
inspekció jelentése
Az iskolai művelődési programok kidolgozásának 

színvonala évről évre emelkedik. Ezt bizonyítja az a je-
lentés, amit az állami iskolaügyi inspekció hivatala tett 
közzé.

A jelentés ugyanakkor rámutat bizonyos hiányossá-
gokra is, melyek a tantervek nem következetes betar-
tásában, valamint a tantervek tartalmi értelmezésének 
területén mutatkoztak. 

A hivatal 676 esetben végzett ellenőrzést a hiányos-
ságok eltávolításának céljából. Összesen 5016 esetben 
rendelték el a hibák elhárítását, javítását, ám az iskolák 
igazgatói mindössze 90 százalékban tettek óvintézkedé-
seket.

A legtöbb kivetnivalót a belső ellenőrzés és értékelés 
területén fedték fel. A jelentés rámutat az iskolákban és 
az iskolai objektumokban uralkodó helyzetre, a tanítás 
és a nevelés színvonalára, az iskolai biztonság és a ta-
nulók viselkedésének problémájára. Feltárja a kényes 
kérdéseket, sürgeti a szigorúbb elvárásokat. Figyelembe 
veszi a tanulók észrevételeit a tanár-diák kapcsolatban, 
nagyobb nyitottságot, több kommunikációt javasol.

Pozitívan értékelik az egyes iskolákban a gazdag szak-
köri kínálatot, továbbá a nevelési tanácsadók munkáját. 
Továbbra is problémák mutatkoznak a tankönyvi ellátás 
területén, azonban javult az iskolák technikai felszerelt-
sége. 

Az oktatás színvonala a jelentés szerint az óvodákban 
a legkiemelkedőbb. Az alapiskolákban képesítetlen sze-
mélyek tanítják a nevelési tantárgyakat, a középiskolák-
ban szintén gyakori a szakemberek hiánya.

A tanítók és a szociálisan hátrányos helyzetű diákok 
között megfelelő a kapcsolat, sok iskolában egész napos 
foglalkozást dolgoztak ki ezen tanulók számára. A je-
lentés alátámasztja a tárca azon törekvését, hogy az arra 
rászoruló gyerekek egyre nagyobb figyelemben és tá-
mogatásban részesüljenek, minél jobban elősegítve in-
tegrálódásukat a művelődési-nevelési környezetbe.
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7 és fél millió euró útiköltség-térítésre
Az Oktatási, Tudományügyi, Kulturális és Sportminisztérium ebben az évben 

több mint 7,5 millió eurót fizetett ki azoknak a tanulóknak az útiköltségére, akik 
nem a lakhelyükön járnak iskolába. 

A legnagyobb összeget az Eperjesi kerületben fizették, 1,5 millió eurót. Utána 
a Besztercebányai kerület következik 1,3 millió euróval, majd a Kassai kerület 1,2 
millióval, a Trencséni kerület pedig 1,1 millió euróval. Legkevesebbet a Pozsonyi 
kerület tanulóinak fizettek, összesen 192 000 eurót. A Nagyszombati kerületben 
471 000, a Zsolnaiban 900 000, a Nyitraiban 945 000 euró kifizetésére került sor.

Az iskolák üzemeltetőinek szempontjából a legtöbbet a falvak és városok isko-
láinak üzemeltetői kapták, 6,5 millió eurót. Az egykori kerületi iskolaügyi hiva-
talok 561 000 eurót, az egyházi iskolák tanulóinak pedig 426 000 eurót fizettek ki.

Az útiköltség térítését az alap-, és középiskolások számára törvény határozza 
meg, melynek célja a szülők anyagi terhelésének kompenzálása azon tanulók ese-
tében, akik iskolai tanulmányaikat lakóhelyükön kívül végzik.

Az elektronikus tesztelési rendszer sikeres rajtja
A 2013-ban elindított elektronikus tesztelési rendszer sikeresen mutatko-

zott be az alap- és középiskolákban. Az első három hónapban 430 szakmailag 
képzett pedagógus kapcsolódott be a munkálatokba, beleértve a magyar isko-
lák tanítóit is. A NÚCEM programjába 1651 iskola jelentkezett. 

Romana Kanovská, a NÚCEM igazgatónője elégedetten nyugtázta, hogy 
felhívásukra az ország valamennyi kerületéből jelentkeztek alap- és középis-
kolák. Az elektronikus próbatesztelésbe, melyre novemberben került sor, 52 
iskola több mint 2000 tanulója kapcsolódott be. A tesztelés során matemati-
kából, német és angol nyelvből oldottak meg feladatokat a tanulók. Az elekt-
ronikus tesztelés az alapiskolák ötödikes és kilencedikes tanulóinak, továbbá a 
középiskolák elsős és negyedikes tanulóinak a tudását mérte fel.

A NÚCEM különösen nagy hangsúlyt fektet a teszteket kidolgozó pedagó-
gusok szakmai felkészültségére. A tervek szerint egy olyan adatbázist hoznak 
létre, amely 30 ezer feladatot és 150 tesztet fog tartalmazni. A nyári és őszi 
képzéseken a pedagógusok megtapasztalhatták, hogy a jó tesztek létrehozása 
nem könnyű feladat. Decemberben regionális központokat létesítettek, me-
lyek segítségével a programban dolgozó pedagógusok kapcsolatot tarthatnak 
egymással. Ezen központok száma jövőre eléri a 26-ot. 

A program népszerűsítését a megfelelő publicitással is növelik, különböző 
rendezvényeken ismertetik az emberekkel (pl. Feltalálók éjszakáján – verseny 
a projekt logójának megtervezésére stb.).

A NÚCEM 2014-ben is folytatni fogja a pedagógusok szakmai továbbkép-
zését, valamint újabb iskolákban végeznek majd próbateszteléseket. Február 
folyamán iskolázást tervez az informatika, történelem, orosz nyelv, geográfia, 
polgári nevelés tantárgyakból készülő tesztek készítőinek is. 

Romana Kanovská, a projekt menedzsere elmondta, hogy 2014 januárjában 
megkezdik az iskolák ellátását megfelelő minőségű számítógépekkel.

A nemzeti projekt meghatározó pontjai 2013 folyamán:
Március: A projekt beindítása
Április: A szükséges technikai és dokumentációs eszközök beszerzése – 

közbeszerzési pályázat
Május: Az első szerződések aláírása
Június: A multiplikátorok továbbképzése
Július: A tesztek (szlovák nyelv, matematika, német és angol nyelv) készítő-

inek képzése
Szeptember: A projekt népszerűsítése különböző fórumokon
Október: A tesztek készítőinek (szlovák nyelv és irodalom, magyar nyelv és 

irodalom) képzése
November: A biológia, fizika és kémia tesztek készítőinek továbbképzése
December: A technikai berendezések bebiztosításáról szóló részleges szer-

ződés aláírása, regionális központok létrehozása a tesztírók szakmai  találko-
zásának céljából.

Didaktikus segélycsomag 
200 alapiskola részére
Kétszáz alapiskola kapta meg dec-

ember folyamán azt a csomagot, amit 
az MPC küld a besztercebányai, nyit-
rai, trencséni, kassai és eperjesi kerület 
iskoláiba. A didaktikus csomag tartal-
ma – kerti segédeszközök, konyhai se-
gédeszközök, hangszerek, sportszerek, 
könyvek, technikai eszközök, higiéniai 
eszközök – segítséget nyújt a nevelési 
rendszer attraktivitásának növelésé-
ben, hogy a szociálisan hátrányosabb 
közegből származó gyerekek több időt 
töltsenek el az iskolában a tanítás után, 
és nagyobb számban kapcsolódjanak 
be a különböző szakkörök munkájába.

A projektbe azok az iskolák kapcso-
lódhattak be, ahol a szociálisan hátrá-
nyos helyzetű diákok száma megha-
ladja a húsz százalékot. Ennek alapján 
27  617 tanuló veheti majd igénybe a 
kapott eszközöket.

Az egyes iskolák 10 ezer euró ér-
tékben kérvényezhették a fenti tá-
mogatást. A projekt elsődleges célja a 
gyerekek egész napos nevelési-foglal-
koztatási programjának biztosítása, a 
különböző érdeklődési körök munká-
jába való bekapcsolása, pl. sütés, főzés, 
színjátszó csoport, sportkörök stb. 
Egyidejűleg szükségessé válik a szo-
ciálisan hátrányos helyzetű gyerekek-
kel foglalkozó tanítók továbbképzése, 
melybe bármely pedagógus bekapcso-
lódhat, jelentette ki a projekt mene-
dzsere, Eva Kaduková.

Egy olyan felhívás is napvilágot lá-
tott, mely egy adatbázis kidolgozását 
tűzte ki célul, amely 1000 tananyag-
hoz nyújtana forrásanyagot a hátrá-
nyos helyzetű gyermekek számára. 
Az adatbázis kidolgozói honorárium 
ellenében olyan témákat dolgoznak 
fel, melyeket a tanulók fel tudnak majd 
használni az egyes tantárgyak eseté-
ben. Körülbelül 400 pedagógusasz-
szisztens munkája lesz finanszírozva a 
projekt költségvetéséből. Ezek a mun-
katársak a pedagógusok munkáját se-
gítik majd.
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Legkedvesebb könyvem

Hogy mikor melyik a legkedvesebb könyvem, 
az mindig attól függ, hogy éppen mit olvastam 
legutoljára. Ha választanom kell, nehéz hely-
zetben vagyok, ugyanis több kedvencem is van. 
Mint mindenkinek, aki szereti a könyveket. A 
Top 10-es listámról azonban sikerült válasz-
tanom. Egy hiánypótló, tíz történelmi témájú 
elbeszélést tartalmazó kötetet, Urbánszki Lász-
ló Odakint, a pusztában című művét. S hogy 
miért ezt? A válasz egyszerű: olvasás közben 
élveztem a pergő eseményeket. Szerzője nem 
egy nagy klasszikus, hanem egy közöttünk élő 
őstehetség, aki nálunk kevésbé ismert, ám Ma-
gyarországon egyre nagyobb népszerűségnek 
örvendő, túl az ötvenen tollat ragadó s köny-
vet író igazi mesemondó. Éppen ezért kíván-
csian vettem a kezembe a kötetet, izgatottan 
vártam, milyen hatást tesz rám egy első kötetes 
író. Nem csalódtam. Kár lett volna, ha nem írja 
meg, ha hagyja elveszni a benne lakozó értéket, 
mondanivalót. A szerző a hétköznapi életben 
is kreatív munkát végez, ezért nem meglepő 
számomra, hogy írás közben is szárnyalt a fan-
táziája. 
 A kötetben szereplő novellák nem történel-
mi személyiségekről szólnak, nem idealizált 
karakterekről, hanem hétköznapi emberekről, 
hiteles háttérrel. Így válnak ízessé a humoros, 
laza történetek, és az olvasó képzeletét meg-
pörgető, komolyabb hangvételű és témájú el-
beszélések is. Az életképeket felvonultató tör-
ténetek nincsenek túlírva, hiányérzetünk sem 
keletkezik olvasás közben, nagyszerűen ráérez 
az író, mennyi az elég. S pontosan annyit ka-
punk tőle. 
 A középkorban játszódó, mesteri alaposság-
gal felépített elbeszéléseket az olvasó könnye-
dén a magáévá teszi, szinte beleképzeli magát 
a szereplők bőrébe. Pontosan annyi történelmi 
elem van a műben, amennyi szükséges. A kötet 
nem kíván folyamatos olvasást – bár elmond-
hatom, hogy nehéz letenni a művet –, egy-egy 
elbeszélés annyi új információt, érdekes tör-
ténetet tartalmaz, hogy másnap is lehet azon 
elmélkedni. Szeretem, ha a karakterek között 
találni szerethető figurákat, olyanokat, akik a 

Urbánszki László: 
Odakint, a pusztában
(Töredékek a középkor mélyéről)

könyv elolvasását követően hiányoznak – any-
nyira, hogy szinte vágyom a történet folyta-
tására. Urbánszki szereplői között több ilyen 
karakter is akadt. Most sorolhatnám, de nem 
teszem, mert ezt a könyvet el kell olvasni! Ez a 
könyv azt adta nekem, amit vártam tőle, gazdag 
tartalmat, folyamatos és tiszta stílust, ugyanak-
kor fordulatokban gazdag cselekményt. 
 A kötetet olvasva rájöttem, hogy ez egy csa-
ládi könyv. Családi, mert olvashatja a kamasz 
vagy tinédzser, a szülő és nagyszülő is. Lehet 
olvasni hintaszékben, az anyósülésen, buszon, 
vonaton, nyaraláson, iskolában, parkban pa-
don ülve, fűben hasalva, ebéd közben, de ha 
lehet, halat ne válasszunk aznap az étlapról. 
Lehet olvasni egyszer, kétszer, de háromszor 
is. Természetesen hagyni kell egy kis időt az 
emésztésre. Tapasztalatból mondom, mint 
ahogy azt is, hogy nem lehet megunni. Aki sze-
reti a történelmi témájú könyveket, vagy kíván-
csi a középkori töredékekre, azoknak szívesen 
ajánlom a kötetet. Biztos vagyok benne, hogy 
ha az olvasó kezébe veszi a Historium Könyv-
kiadónál 2011-ben megjelent novelláskötetet, 
nem fog csalódni, és azon kapja magát, hogy 
a megtáltosodott szerző újabb könyvét áhítja, 
mert elárulhatom, hogy már az is megjelent, és 
szintén unikum.
De ez már egy újabb történet. 

Nagy Erika

Helyreigazítás
Az októberi Stafétabot-interjúból tech-
nikai okokból kimaradt Perhács János 
professzor úr fényképe. 
Elnézést kérünk a kellemetlenségért!

Az új esztendőt egy játékkal kezdjük. Megadunk néhány életrajzi 
adatot (fejenként öt mondat), vezetéknevet, keresztnevet, évszá-
mot, településnevet – Önöknek már csak az a dolguk, hogy ebből 
az óriási káoszból rendet teremtsenek, és kinyomozzák, melyik 
nyolc januári hírességre gondoltunk. A januári szülöttek között 
csupa író és költő bújt meg. A megfejtéseket 2014. február 28-áig 
várjuk a katedra.irodalom@gmail.com-ra. 

JANUÁR HÍRES SZÜLÖTTEI 
Játék kicsinek és nagynak

KERESZTNEVEK:

VEZETÉKNEVEK:

ÉVSZÁMOK:

TELEPÜLÉSEK:

ÉLETRAJZI ADATOK:

NÉV: 
SZÜLETÉS IDEJE: 
SZÜLETÉS HELYE: 
Kiskunfélegyházán töltötte gyermekkora egy részét. Tizen-
hat éves korától gyalog járta a nagyvilágot. Egy ideig Po-
zsonyban is körmölte az Országgyűlési Tudósításokat, de a 
Pesti Divatlap szerkesztője is volt. Arany Jánost barátjának 
tartotta. Rendkívül fiatalon, 26 évesen hunyt el.

NÉV: 
SZÜLETÉS IDEJE: 
SZÜLETÉS HELYE: 
Német polgárcsaládból származott. Elsősorban színpadi 
műveit ismerték el a korában, darabjait az Egyesült Álla-
mokban is játszották. Az első világháború idején haditudó-
sítóként közreműködött. A második világháború kitörése 
előtt külföldre menekült. New Yorkban halt meg.

NÉV: 
SZÜLETÉS IDEJE: 
SZÜLETÉS HELYE: 
Kétszer nősült, mindkétszer ugyanazt a feleséget válasz-
totta. Kákay Aranyos No. 3. álnéven is publikált. Kedvenc, 
visszatérő figurái a felvidéki tótok voltak. Rimaszombat-
ban és Selmecbányán végezte az iskoláit. Szülőfaluját átne-
vezték az ő nevére.

NÉV: 
SZÜLETÉS IDEJE: 
SZÜLETÉS HELYE: 
Édesanyja Majthényi Anna, felesége Fráter Erzsébet volt. 
Tizennyolc évesen jogvégzett ügyvéd és elsőkötetes költő. 
Először másodjegyzőként, majd táblabíróként dolgozott. 
Balassagyarmat országgyűlési képviselőjeként is tevékeny-

kedett. Főműve, egy drámai költemény, a 48-as szabadságharc 
bukása után 10 évvel íródott.

NÉV: 
SZÜLETÉS IDEJE: 
SZÜLETÉS HELYE: 
Lengyel Balázs felesége volt. Magyar – latin – művészettörtént 
szakot tanult az egyetemen. Az Újhold című folyóiratban jelen-
tette meg műveit. A tárgyias líra egyik meghatározó alakja volt. 
Róla nevezték el a legrangosabb magyar esszé-díjat.

NÉV: 
SZÜLETÉS IDEJE: 
SZÜLETÉS HELYE: 
Az irodalom mellett iparművészettel és grafikával is foglalko-
zott. A Nyolcak vendégtagjaként tartjuk számon. Meséskönyveit 
maga illusztrálta. A magyar szecesszió egyik legjelentősebb kép-
viselője. Az 1. világháborút követően bécsi emigrációban élt.

NÉV: 
SZÜLETÉS IDEJE: 
SZÜLETÉS HELYE: 
A Debreceni Református Kollégium tanulója volt, majd külföl-
dön tanult. Egy parasztgyermek bosszújának történetével vált 
híressé. Csokonai Vitéz Mihály és Kazinczy Ferenc jó barátai 
voltak. A költészeten kívül szívesen foglalkozott botanikával. 
Részt vállalt a debreceni Nagytemplom újjáépítésében is.

NÉV: 
SZÜLETÉS IDEJE: 
SZÜLETÉS HELYE: 
Szekszárdon született. Kossuth-díjban részesült. Felesége Polcz 
Alaine volt. A Digitális Irodalmi Akadémia alapító tagja. Film-
szerű, szenvtelen beszédmódú szövegeivel vált ismertté.
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0,83 €Szlovákiai magyar pedagógusok és szülők lapja

   Fibi Sándor: Januári gondolatok

 Bohuniczký Dömény Andrea: 
 A játék mint diagnosztikai és 

terápiás eszköz
  Urbán Péter: Az osztályfőnöki 
szerepről másként

  Zella Ágnes: Olvasni mégiscsak jó!

  Varga Gabriella: Ötszáz év há-
romszáz költőjének ezernégyszáz 
verse egy DVD-n – Dinnyés József: 
Dalaim negyvenöt éve

  Ozogány Ernő: Múlt és jövő
  Kövecsesné dr. Gősi Viktória: 

 Az etikatanítás, erkölcsi nevelés 
korszerű módszerei 

  Brutovszky Gabriella: 
 Kuruc toposz az irodalomórán 
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