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Legkedvesebb könyvem

Carol Ann Duffy A világ felesége című verses-
kötetében harminc nő szólal meg. Egymás után 
mondják el történetüket, pimasz fölénnyel, 
megdöbbentő szenvedéllyel vagy éppen szenve-
déssel. Női hangok labirintusába kerül az olva-
só, történetek sorjáznak egymás után versben, 
harminc nő története. 
 Nem akárkikről van szó. Itt van Thétisz és 
Kirké, itt van Heródes királyné és Pilátus fe-
lesége, itt van Mrs. Darwin és Mrs. Faust, itt 
van Quasimodo és Freud felesége, itt van De-
lila és Salome, itt van Elvis unokahúga és Jo-
hanna nőpápa, itt van az ördög felesége, és itt 
van Pygmalion menyasszonya is. Az európai 
kultúrkör és a nyugat-európai civilizáció nagy 
mítoszai, közismert eseményei kerülnek elénk 
költészetként – és női nézőponton keresztül. 
Mert a teremtéstörténetektől kezdődően az an-
tik mitológián, a kereszténységen és a felvilágo-
sodáson át a 20. századig a művészetekben és a 
tudományban szinte kizárólag a férfiak hangját 
hallani. Férfiak által létrehozott irodalomról 
férfi irodalomtörténészek írnak férfiszempontú 
irodalomtörténeteket. A nő – ha nem is mindig 
eredendően bűnös –másodrendű, háttérbe szo-
rított, elnémított. Carol Ann Duffy verseskötete 
ezeknek a marginalizált női nézőpontoknak ad 
hangot és nyelvet. „Most is a kővel bénázik, a 
hülye valag” – mondja például Sziszüphosz 
felesége, majd hozzáteszi: „Mit kő, bazi szikla 
– már alig támolyog. / Mikor elkezdte, gondol-
tam, az ember nem morog, / de mostanra úgy 
felgyűlt bennem a harag, / néha attól félek, az 
életére török.” Mrs. Faust monológja pedig így 
kezdődik: „Az volt az eleje, / Faustnak lettem 
a neje. / Egyetemi kapcsolat, / szétszakad, ösz-
szeakad, / albérlet, társbérlet, / jelzálog, letét: / 
mentünk a pályán elébb. / BA. MA. PhD. Sem-
mi gyerek. / Két fürdőköpeny. Enyém. Tied.”
 Carol Ann Duffy a verseskötetben szereplő 
történelmi alakokat hangsúlyozottan a jelen 
nézőpontjából láttatja. Mert hát nem örökö-
sen a jelenben élünk? A múlt mindig a jelen 
függvénye, sugallja a szerző, a múltat mindig 
a jelen érdekei, lehetőségei felől tudjuk csak 
nézni. Honnét is tudhatnánk vajon, hogyan 
gondolkodtak más kor más emberei, miként is 
kéne értelmezni több ezer éves mítoszokat? A 
múltat nem a jelen által bekötött szemmel néz-
zük? Az elkeseredett Mrs. Quasimodo, a frigid 
Mrs. Rip van Winkle, Pygmalion szenvedélyes 
menyasszonya vagy a kalandvágyó, magabiztos, 
tizenhat éves Piroska éppen ezért itt és most él, 
közöttünk, hiszen az egykori nők is saját jelen 
idejükben éltek.
 De Carol Ann Duffy verseskötete a női sor-
sok sokszínűségének felmutatásával arra is utal, 
hogy nincs „örök nő”, nem léteznek egyszer és 

mindenkorra adott női tulajdonságok. A nők 
sokfélék, minden nő más, minden nő más sor-
sot él meg, egyrészt önmaga jellemének, más-
részt férfi társának köszönhetően. „Férfit még 
nem szerettek így” – mondja Queen Kong, azaz 
King Kong felesége – a másik végpontként pe-
dig Ikaroszné monológját idézhetjük: „Sem 
első, sem utolsó nem vagyok, tudom: / állok 
egy ormon, és azt figyelem, / hogy a férfi, kinek 
nevét viselem, / megmutatja a világnak, milyen 
/ teljes, tökéletes, 100%-os barom.”
 A T. S. Eliot-díj mellett minden bizonnyal 
az 1999-ben kiadott A világ felesége című ver-
seskötet is hozzájárult ahhoz, hogy Carol Ann 
Duffy az első nő, az első skót és egyúttal az első 
nyíltan LGBT-személy (leszbikus, gay, bisze-
xuális és transzgender), aki „koszorús költő”, 
azaz poet laureate lett (2009-ben). A költőnő 
azóta többször is bekerült a médiába: 2010 
márciusában Achilles címmel írt verset David 
Beckhamhez, mivel az sérülése miatt nem ve-
hetett részt a 2010-es futball-világbajnoksá-
gon. 2010 áprilisában az izlandi Eyjafjallajökull 
vulkán kitörését verselte meg. Sokak számára 
viszont botrányt okozott azzal, hogy koszorús 
költő létére nem fogadta verssel az ifjú trón-
örököst, Vilmos herceg és Kate Middleton fiát, 
György cambridge-i herceget. 
 A világ felesége hét évvel angol megjelenése 
után, 2006-ban jelent meg magyarul Kappanyos 
András kiváló fordításában. A kötetbeli 
harminc nő legalább harmincféle nyelven 
szólal meg, ráadásul egy-egy versben akár több 
nyelvi réteg is keveredhet – Kappanyos András 
sikeresen adta vissza ezt a nyelvi sokszínűséget, 
a szabadverstől a szonettig. Magyarországi 
karrierjében döntő fontosságú volt, hogy Zsótér 
Sándor a kötetből ötszereplős előadást rendezett 
a Trafóban 2003-ban Béres Ilona, Börcsök 
Enikő, Venczel Vera, Vörös Eszter és Wéber Kata 
szereplésével. A könyvről a legemlékezetesebb 
magyar nyelvű kritikát Csehy Zoltán írta (az Új 
Szó 2007. november 2-i számában jelent meg), 
és a női sorsok, női hangok sorozatát bemutató 
verseskötet-típus Polgár Anikó Régésznő 
körömcipőben (2009), illetve Borbély Szilárd A 
Testhez (2010) című könyveiben mutatható ki. 
Az a jó szöveg, amely katartikus élményt adva 
rákényszerít egyéni nézőpontunk, sőt akár az 
életünk megváltoztatására. Carol Ann Duffy 
verseskötetében ez a változás nemi szempont-
ból is elementáris erejű:

„Amit biztosan tudok:
mikor sétálni ment, még férfi volt,

és nő lett, mire visszajött.”

Én például rögtön 30 idegen nő lettem.  

Németh Zoltán

30 IDEGEN NŐ 
VOLTAM
Carol Ann Duffy: 
A világ felesége

Február híres szülöttei 
Játék kicsinek és nagynak

Folytatjuk a januárban megkezdett játékunkat. Rendeljék egymás mellé a megfelelő vezetéknevet, keresztnevet, születési évet, a születés helyét. 
Az eligazodásban segít, hogy ezúttal közöljük a nyolc híresség fényképét is. A megfejtések között találnak sportolót, művészt, tudóst egyaránt. A 
megoldásokat 2014. március 31-éig várjuk a katedra.irodalom@gmail.com-ra. A levél tárgyában tüntessék fel: FEBRUÁR HÍRES SZÜLÖTTEI
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Béres
                                                 Jókai
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                           1920. február 7.
1947. február 4.                                                     1878. február 1.

Települések:
Dorog                                                                                              Budapest
                                                                     Záhony
                                   Munkács
Budapest                                                 Komárom      
                         Bólya                                                       Budapest

Életrajzi adatok:
NÉV: ......................................................................................
SZÜLETÉS IDEJE: ...............................................................
SZÜLETÉS HELYE: .............................................................
A 20. század egyik legismertebb magyar énekese és zene-
szerzője. Közel 150 dal szerzőjeként és előadójaként tartjuk 
számon. Első dalait az Illés zenekarral készítette, majd saját 
karrierbe kezdett. Külföldön is sikert aratott, Szocsiban és 
Athénben fesztiválhelyezést ért el, a párizsi sanzonverse-
nyen pedig előadói díjat szerzett.

NÉV: ......................................................................................
SZÜLETÉS IDEJE: ...............................................................
SZÜLETÉS HELYE: .............................................................
A magyar delfinnek nevezett sportoló építészmérnöki vég-
zettséggel rendelkezett. Életpályája az úszás körül mozgott. 
Ő volt az első magyar olimpiai bajnok. 1895-ben örökös 
magyar bajnok címet szerzett. A magyar labdarúgó-válo-
gatott szövetségi kapitányaként is tevékenykedett.

NÉV: ......................................................................................
SZÜLETÉS IDEJE: ...............................................................
SZÜLETÉS HELYE: .............................................................
Széchenyi-díjas kutató, a Béres Csepp megalkotója. Ag-
rármérnöki diplomát szerzett, majd általános élettanból 
és agrobiokémiából doktori címet szerzett. Gyógyhatású 
készítményét kuruzslás vádjával illették, és csak hosszú 
évtizedek harca után szerzett elismerést találmánya. A 
gyógyszer erősíti az immunrendszert, és jótékony hatású a 
daganatos betegségek gyógyításában.

NÉV: ....................................................................................................
SZÜLETÉS IDEJE: ............................................................................
SZÜLETÉS HELYE: ..........................................................................
Eredetileg asztaloslegényként dolgozott, innen küzdötte fel magát, 
és szerzett világsikert a festészet területén. Festményein a tipikus 
falusi és városi embert örökítette meg. Romantikus-realista képe-
ket készített. Műveivel hatalmas sikert aratott külföldön is, a Párizsi 
Szalonban aranyérmet is szerzett.

NÉV: ....................................................................................................
SZÜLETÉS IDEJE: ............................................................................
SZÜLETÉS HELYE: ..........................................................................
Híres magyar labdarúgó, az Aranycsapat kapusa volt. A Nemzet 
Sportolójaként tartjuk számon. A sportsajtóban elterjedt neve: a 
„fekete párduc”. Nevét onnan kapta, hogy ő viselt elsőként fekete 
mezt a kapusok között.

NÉV: ....................................................................................................
SZÜLETÉS IDEJE: ............................................................................
SZÜLETÉS HELYE: ..........................................................................
20. századi magyar író, műfordító, politikus. Irodalmi munkássága 
elsősorban műfordásairól ismert, neki köszönhetjük pl. a Gyűrűk 
ura magyarítását. Az 1956-os forradalomban való részvételéért 
életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték, de 1963-ban szabadon 
engedték. A rendszerváltást követően a Szabad Demokraták Szö-
vetsége politikusaként tevékenykedett, majd 1990-től 2000-ig köz-
társasági elnök volt.

NÉV: ....................................................................................................
SZÜLETÉS IDEJE: ............................................................................
SZÜLETÉS HELYE: ..........................................................................
Híres magyar matematikus, a Magyar Tudós Társaság tagja. Töb-
ben úgy vélik, vele kezdődik a magyarországi matematikai kutatás 
története. A nemeuklideszi geometria előfutárának tartják. Egyik 
legismertebb eredménye a sokszögdarabolási tétel. A marosvásár-
helyi református kollégium matematika-, fizika- és kémiaprofesz-
szoraként működött. 

NÉV: ....................................................................................................
SZÜLETÉS IDEJE: ............................................................................
SZÜLETÉS HELYE: ..........................................................................
A „nagy magyar mesemondó” történelmi, családi és kalandregénye-
ivel az ország egyik legnépszerűbb embere volt a reformkor idején. 
Diákkorában a festészet is érdekelte. Részt vett az 1848-as szabad-
ságharc előkészítésében. Országgyűlési képviselői tisztséget is vállalt. 
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Katedra Vezércikk

Minden évben az oktatási törvény 
értelmében január 15-től február 15-ig 
folyik a  beiratkozás az adott év szep- 
temberéig hatodik életévüket betöltő 
gyermekeknek. Gyakran elkövetjük 
azt a hibát, hogy ezt egyszeri köteles-
ségnek tudjuk be, pedig az iskolára 
való felkészülés és felkészítés egy folya-
mat része. Hiszen az iskolakezdés fél év 
múlva történik, így még lehetőség nyí-
lik a felzárkóztatásra, ha ez szükséges.

Hasznos lenne, ha az iskolaérettség 
vizsgálata az utolsó óvodai év része 
lenne, de hazánkban ez nem kötelező. 
Kérheti a szülő, javasolhatja az óvo-
da, beiratkozás után az iskola, avagy 
a gyermekorvos. Az iskolaérettség 
ugyanis többtényezős dolog, ezért na-
gyon fontos, hogy a feltételek között 
harmonikus együtthatás jöjjön létre. 
Hiszen a gyermek életkora és fejlettségi 
kora között késés, megrekedés, kilen-
gés mutatkozhat, de tanúi vagyunk a 
bizarr fejlődésnek is, amely a gyermek 
iskolai alkalmazkodását gátolhatja. 

Sokszor abba a hibába esünk, hogy 
– az egyéb tényezőket figyelmen kívül 
hagyva – pusztán a gyermek beszédé-
re és külsejére alapozva ítéljük meg az 
iskolaérettséget. Gyakori megnyilat-
kozás a szülők részéről: „…hisz olyan 
nagy ez a gyerek, menjen iskolába…”, 
„…nézd meg, miket mond, olyan jó a 
beszélőkéje…” stb.

Az iskolaalkalmasság feltételei a kö-
vetkezők:   

• szomatikus érettség: megfelelő 
súly, magasság, egészségi álla-
pot, a lateralitás egyértelműsége 
– ezek a legfontosabb elvárások.

• értelmi érettség: tiszta beszéd, 
megfelelő szókincs, mennyiség-
fogalom, színismeret, problé-
mamegoldás stb.

• érzelmi érettség: biztonságérzet, 
hangulati stabilitás, optimista 
beállítódás, elégedettség stb.

• szociális érettség: barátságosság, 
problémamegoldás, kapcsolat 
kezdeményezése és tartása, csa-
patszellem stb.

Az érés feltételei mellett fontosnak 
tartjuk azt is megkérdezni a szülőktől, 
hogy van-e idejük a gyermekkel rend-
szeresen foglalkozni. Gyakran történik, 

Strédl Terézia

Az iskolakezdés optimális feltételei 
– az iskolakötelesség és 
az iskolaalkalmasság különbsége

hogy amikor a kisebbik testvér szüle-
tik, akkor megy a nagyobbik iskolába. 
Azonban a szülőt a kisebbik testvér 
teljesen lekötheti, így nincs elég idejük 
a nagyobbal foglalkozni, vagy a rend-
szeresség marad el. Ha egy gyermeket 
az első félévben rendszeres elvárás, na-
pirend veszi körül, vagyis ugyanabban 
az időben tanul, ugyanazon a helyen, 
ugyanazon személlyel, akkor olyan 
feltételes reflexek alakulnak ki a tanu-
lóban, hogy nyáron is előveszi a képes-
könyvet, mert kialakul benne a tanulás 
vágya. Ez egy olyan tanult készség, ami 
megalapozza a gyermek tanuláshoz 
való viszonyát, motivációját. Az orszá-
gunkban végzett PISA-vizsgálat magas 
függőséget mért az otthoni háttér és az 
iskolai teljesítmény között, vagyis ha a 
gyermeknek segítenek otthon a tanu-
lásban, akkor jobb az előmenetele. 

Nagyon fontos a gyermek felkészíté-
se az iskolára, pontosabban a tanulás-
ra – és ezen a téren elengedhetetlen a 
folyamatosság kialakítása. Ennek érde-
kében kulcsfontosságú az óvoda utolsó 
évének rendszeres látogatása – a gyer-
mek megszokja a közösséget, a közös 
feladatmegoldást, napirendet, megta-
nul csoportban beszélni és hallgatni, is-
meri az utasítások fontosságát stb. Már 
az óvodában jelentkezhetnek a részké-
pesség zavarai, amelyek gátolják a tanu-
lásban, pl. mindenbe belekezd, semmit 
sem fejez be, csak egyedül játszik, saját 
maga választja ki a játékot, nem hallgat-
ja az irányítást, mozgásos ügyetlenség 
figyelhető meg, nem emlékszik arra, 
ami az óvodában történik, nem jegyzi 
meg a mondókákat, versikéket stb. Az 
óvópedagógus megfigyelése fontos, 
mert jelezheti, hogy a fejlődés milyen 
fejlesztést igényel. Mivel az iskola első 
évfolyamában minimális lehetőség 
nyílik a felzárkóztatásra, ezért szük-
ség volna már az utolsó iskolai évben 
az óvodások és szüleik számára a havi 
szinten megszervezett családnapok-
nak, iskolahívogatóknak, fejlesztő fog-
lalkoztatásnak stb. Manapság gyakori 
a rajzkörök szervezése az iskolába lépő 
gyermekek számára, hiszen az ecsetfo-
gás, vonalvezetés mind-mind fejleszti 
a finommotorikát, így előkészítve a 
gyermeket az írásra. Ha az iskolában 

szervezik ezt, a gyermek könnyebben 
adaptálódik az iskolai közeghez, hiszen 
megismeri a leendő társait, az utat az 
iskolába, a csengetés jelentőségét stb. 

Sokéves tanácsadói tapasztalat alap-
ján megállapíthatjuk, hogy a szülő szá-
mára az iskolaválasztásnál az iskola mi-
nősége a döntő. Az az iskola számít jó 
iskolának, amelyben szeretik a gyerme-
ket, tisztelik a szülőket és megtanítják 
a gyermeket az alapvető ismeretekre. 
Esetünkben szükséges, hogy az anya-
nyelvi oktatást biztosító iskolai intéz-
mény legyen a hatékonyabb. Az anya-
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nyelvi oktatás az a természetes közeg, 
amelyikben a gyermek él – növekszik, 
beszél – barátkozik, játszik – tanul, 
álmodik – tervez. Tény, hogy a gyer-
mek már óvodáskorban nyitott más 
nyelvek befogadására is, de ehhez az 
kell, hogy egészséges fejlődésű legyen. 
Manapság a gyermekek többségére a 
diszproporcionális fejlődés jellemző, 
ami azt jelenti, hogy a gyermek a vir-
tualitás világában már tájékozódik, de 
önellátásában bizony segítségre szorul. 
A vegyes házasságokban gyakori, hogy 
a gyermek beszéli mindkét nyelvet, de 
a nyelvhasználatban a magyar nyelv a 
domináns – vagyis ezen a nyelven tud 
hatékonyabban gondolkodni, logiku-
san következtetni, problémát oldani. 
Mindkét nyelv szimultán használatánál 
is a magyar iskolát javasoljuk, hiszen 
ott a kisebbségi és többségi nyelvet is 
irodalmi szinten sajátítja el, és a gyer-

mek mindkét kultúra követévé válhat, 
míg a többségi iskolában csupán egyet-
len nyelvet és kultúrát ismerhet meg.

A nyelvváltás olyan lényeges vál-
tozásokat eredményezhet, amelyek 
problémákat okozhatnak a gyermek 
számára: nincsenek vele a barátai, 
idegen a környezet, a megszokottól 
eltérően beszélnek, gyakran nem érti, 
hogy mit mondanak neki, mit várnak 
el tőle, vagyis az alkalmazkodási idő 
meghosszabbodik, a reakcióidő lelas-
sul, a kifejezőkészség beszűkül stb. Ez 
a bizonytalanság különböző primer 
(nem beszél, nem akar iskolába menni 
és leckét írni stb.) és szekunder (gyak-
ran beteg, alvás- és evészavar lép fel 
stb.) problémákat okozhat, és ezek az 
iskolai teljesítményt rontják.

Az oktatási törvény gondol azokra 
az esetekre is, amikor a gyermek nem 
iskolaérett. Ilyenkor a szülők kérhet-

nek egy év halasztást, illetve az isko-
lának lehetősége van nulladik évfolya-
mot nyitni, ahol intenzív felzárkóztatás 
zajlik. Kirívó esetben az iskolakezdés 
évében is meg lehet szakítani az isko-
lalátogatást, és az óvodalátogatást foly-
tatni. A gyermek számára az a fontos, 
hogy megtanuljon tanulni. Ha ez nem 
alapozódik meg az első két évben, bi-
zony komoly terhelés jelent majd szá-
mára az iskolalátogatás is, nem beszél-
ve a tanulásról.

Az ember életét három alaptevé-
kenység határozza meg: a játék, a tanu-
lás és a munka. A hatéves gyermek ér-
deklődésében ugyanúgy meglelhetjük 
a játék és a tanulás utáni vágyakozást 
is. A játékos tanulás fontos számára, 
ehhez jók a fejlesztő füzetek, az isko-
lahívogató foglalkozások, amelyek 
előkészítik az iskolába lépését. Éljünk 
ezzel a lehetőséggel! 

Igaz ugyan, hogy az utóbbi években 
csökkent a  szlovák tannyelvű iskolá-
ba íratott magyar gyermekek száma, 
de még így is a magyar nemzetiségű 
iskolaköteles gyermekeknek majd-
nem az egyötöde kezdi meg tanul-
mányait szlovák iskolában. A  prob-
léma nem új keletű, a szlovák nyelvű 
iskoláztatás pedig köztudottan szoros 
kapcsolatban áll az asszimilációval, 
ezért minden év januárjában cikkek, 
riportok egész sora foglalkozik e té-
mával a  szlovákiai magyar nyomta-
tott és elektronikus sajtóban. Így van 
ez most is. 

Mivel a  szlovák iskola melletti 
egyik leggyakrabban hangoztatott 

Szabómihály Gizella

Tannyelvválasztás 
és iskolai beilleszkedés

„érv“ a  jobb társadalmi érvénye-
sülés, a  témával foglalkozó írások, 
videoüzenetek stb. leginkább erre rea-
gálnak, azt mutatják be, hogy magyar 
iskolát végezve is sikeres lehet valaki, 
illetve az asszimiláció veszélyére hív-
ják fel a  szülők figyelmét. A  témával 
foglalkozó és általam megnézett cik-
kek, interjúk közül kevesebb az olyan, 
amely a gyermek iskolai beilleszkedé-
sének problémáival foglalkozna, s va-
lójában nem is nagyon találni olyat, 
amely arra mutatna rá, hogy ez egy-
általán nem csak szlovákiai magyar 
probléma. A világon százezreket érint 
a tannyelvválasztás, a kérdést ezért so-
kan vizsgálták, s  tudományos kutatá-

sok igazolják, hogy a gyermek értelmi 
fejlődése szempontjából az anyanyel-
vű oktatás a legjobb. 

Egy, a kisebbségek oktatási kérdése-
ivel foglalkozó 1953-as UNESCO-ki-
advány1 egyértelműen az anyanyelvű 
oktatás fontosságát emeli ki. A  be-
vezetőben a szerkesztők leszögezik, 
hogy minden gyermeknek el kell sa-
játítania az írást és olvasást, s  ennek 
legmegfelelőbb eszköze az anyanyelv, 
vagyis az a nyelv, amelyet a gyermek 
először elsajátított, amelyet családi 
környezetében (a legtöbbet) használ. 
Ez esetünkben tehát azt jelenti, hogy 
egy kizárólag vagy nagyrészt magyar 
környezetben felnőtt kisgyermek 
számára, akivel a családja és szűkebb 
környezete magyarul beszél, azaz 
a gyermek magyarul szocializálódott, 
a magyar iskola a megfelelő választás. 

Ez a  megállapítás számos kutatási 
eredménnyel alátámasztható, de jó-
zan „paraszti gondolkozással“ is erre 
a  következtetésre jutunk. Iskolába 
elvileg iskolaérett gyermek kerülhet. 
Az iskolaérettség feltételei jól kidol-
gozottak, a testi feltételek (testi fejlett-
ség, ép érzékszervek, jó eszközkeze-
lés, a  domináns kéz kialakulása stb.) 
mellett nagyon fontos a  megfelelően 
fejlett beszédkészség. A  szakiroda-
lom anyanyelvi beszédkészséget említ, 
de nyilvánvaló, hogy a  gyermeknek 
azt a  nyelvet kell megfelelően bírnia, 
amelyen majd tanulni fog. A beszéd-
készség azt jelenti, hogy pl. egy adott 
képről vagy témáról a gyermek képes 
önállóan mondani néhány összefüggő 
mondatot. 
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 Ha a  gyermek nem bírja megfe-
lelő szinten az oktatási nyelvet, azaz 
adott nyelven nem megfelelő a  be-
szédkészsége, akkor nyilván nem érti 
kezdetben a  pedagógus instrukcióit, 
később pedig a  tankönyvi szöveget. 
A  kutatók között konszenzus van 
azt illetően, hogy a tankönyvszöveg-
nek a  lehető legközelebb kell állnia 
a  gyermek által beszélt nyelvhez, 
nyelvváltozathoz, mert csak így érti 
azt meg. A köznyelvi nyelvváltozatot 
nem. Azonban ha valamely nyelvjá-
rást beszélő gyermek számára a saját 
anyanyelvének köznyelvi nyelvválto-
zatán írt tankönyvi szöveg megértése 
is nehézséget okoz, akkor mit várha-
tunk egy olyan gyermektől, akinek 
nem is az általa legjobban beszélt és 
értett nyelven írt tankönyvvel kell 
megbirkóznia?

 Saját tapasztalatom szerint a szlo-
vák iskolába járó magyar gyerekek 
szülei sokszor úgy gondolják, hogy 
a  gyermeküknek nincs nyelvi prob-
lémája az iskolában, hiszen el tudja 
mondani, mit történt ott, s  látszólag 
a  tudásával is minden rendben van, 
jó jegyeket hoz haza. A  kétnyelvű-
ség egyik kiváló és elismert szakér-
tője, Tove Skutnabb-Kangas2 nagyon 
szemléletesen írja le az olyan eseteket, 
amikor nemcsak a szülő, hanem a pe-
dagógus sem veszi észre – akár hóna-
pokig is –, hogy a gyermeknek értési 
problémái vannak. Ennek az oka az, 
hogy a  gyermek utánozza a  többiek 
viselkedését, illetve a  kontextus és 
a szituáció alapján kikövetkezteti, mit 
kívánnak tőle. Minden osztályban 
vannak aktívabb, gyakran jelentkező 
és passzívabb tanulók is, ezért az okta-
tási nyelvet nem vagy gyengén beszélő 
gyermeket a pedagógus egyszerűen az 
utóbbiak közé sorolja, azaz a  tanórai 
passzív magatartását nem a  nyelvis-
meret hiányával, hanem a  gyermek 
természetével magyarázza. Továbbá 
egy rövidebb szöveg, versike, szám-
tanpélda úgy is megtanulható és rep-
rodukálható, ha nem mindent értünk 
belőle, azaz a  gyermek még akár jó 
jegyeket is kaphat.

 A  nem anyanyelvű iskolába járó 
gyermekek természetesen lassanként 
az oktatási nyelven is elsajátítják az 
alapszókincset, az alapvető nyelvtani 
szabályokat, és a  mindennapi, gyak-
ran ismétlődő témákról probléma 
nélkül tudnak beszélni, azaz kialakul 
náluk a felszíni nyelvi kompetencia (az 
iskolaérettség kapcsán említett meg-
felelő szintű beszédkészség). A  külső 

szemlélő számára ezért úgy tűnhet, 
hogy jól beszélik az oktatási nyelvet. 
A  tananyag elsajátításához azonban 
ez a  felszíni nyelvi kompetencia nem 
elegendő, a  beszédnek mint a gon-
dolkodás eszközének a használatához 
ún. kognitív nyelvi kompetenciára van 
szükség. Ennek kialakulása tovább 
tart, mint a felszíni nyelvi kompeten-
ciáé. Skutnabb-Kangas kanadai kuta-
tásokat említve azt írja, hogy azoknak 
a gyermekeknek, akik a második nyel-
vet 4–6 éves korban kezdték tanulni, 
5–7 évre van szükségük ahhoz, hogy 
kognitív nyelvi kompetenciájuk elérje 
az anyanyelvű gyermekekre jellemző 
szintet. A felszíni nyelvi kompetencia 
kialakulását követően mintegy 3–6 
évig tart, amíg a  gyermek másod-
nyelvi kognitív nyelvi kompetenciája 
olyan szintre fejlődik, mint amilyen 
a másodnyelvet anyanyelvként beszé-
lő kortársaié. 

 A gyermeknek tehát ebben az átme-
neti, ún. rizikós időszakban úgy kell 
a  tananyagot megértenie, feldolgoz-
nia és reprodukálnia, hogy az oktatási 
nyelvet csak korlátozott mértékben 
bírja. Milyen következményei vannak 
mindennek a  gyermek szempontjá-
ból? Skutnabb-Kangas az alábbiakat 
sorolja fel: 

1. Idegen nyelvű szöveget hallgat-
va gyorsabban elfáradunk, az idegen 
nyelven tanuló gyermek is gyorsab-
ban fárad, ezért gyakoribb és hosz-
szabb szünetekre lenne szüksége, 
mint az anyanyelven tanuló diákok-
nak. A  tempót azonban nem ő hatá-
rozza meg, hanem alkalmazkodnia 
a pedagógus vagy a többség által dik-
tált tempóhoz.

2. Mivel a gyermek nem teljes mér-
tékben érti a  szöveget, illetve több 
időre van szüksége az idegen nyelvű 
információ megértéséhez, informá-
cióvesztés következik be. Ha valami-
lyen kulcsfontosságú szót, kifejezést 
(pl. a  mondat állítmányát) nem ért, 
vagy nem jegyez meg, mert még az 
előző mondat értelmén gondolkodik, 
akkor valójában elveszti a  fonalat, és 
a továbbiakban már nem is tudja kö-
vetni a magyarázatot.

3. Ha a  gyermek elveszti a  fonalat, 
elfárad, ezért „kikapcsol“, a  további-
akban már nem érzi értelmét, hogy 
figyeljen a  pedagógus mondandójára 
(ez természetesen az anyanyelven ta-
nuló diákokkal is megesik). 

4. Az embernek szüksége van ön-
bizalomra. A  másodnyelven tanuló 
gyermek sokszor – hogy megtartsa 

önbizalmát – az előző pontban em-
lített „kikapcsolást“ tudatos válasz-
tásként interpretálja: nem azért nem 
figyel az órán, mert nem érti a  tanár 
magyarázatát, hanem azért, mert nem 
jól magyaráz a  tanár, nem érdekes, 
amit mond.

5. Ha idegen nyelven kell egy in-
formációt feldolgoznunk – adott idő 
alatt –, vagy felelnünk kell olyan té-
mából, amelyet nem teljesen értünk 
(bizonyos esetekben egyes szava-
kat sem értünk), gyorsabban bekö-
vetkezik a  stresszes állapot. A  nem 
anyanyelven tanuló gyermek állan-
dó stressznek van kitéve, s ez idővel 
hatással lesz teljesítményére, illet-
ve pszichés zavarokhoz is vezethet. 
(Szlovákiai magyar gyermekeknél 
számos ilyen esetet írt le Bajnok Ist-
ván pszichiáter.)

Tudjuk, hogy hasonló  helyzetek az 
anyanyelven tanuló gyermekek ese-
tében is előfordulnak, hiszen anya-
nyelvű szövegben is előfordulhatnak 
a  gyermek számára ismeretlen sza-
vak, de anyanyelvű környezetben 
a  tanulók ezekkel a  problémákkal 
könnyebben meg tudnak birkózni. 
Amikor tehát a szülők iskolát válasz-
tanak, nemcsak arra kell gondolniuk, 
hogyan fog érvényesülni gyermekük 
10–15 év múlva – illetve szülőként 
neki milyen vágyai vannak, mit akar 
a gyerekéből „faragni” –, hanem arra 
is, hogyan fogja gyermekük magát 
érezni az iskolában az elkövetkezendő 
(néhány) tanévben. 

JEGYZETEK
1 A  kiadvány The Use of Vernacular 
Languages in Education címmel jelent meg 
Párizsban, s  egy, az anyanyelvi oktatással 
foglalkozó párizsi UNESCO-konferencia 
anyagára épül. A bevezetőben nemcsak az 
olvasható, hogy a  gyermekeknek az alap-
vető ismereteket anyanyelvükön kell elsa-
játítaniuk, hanem azt is, hogy ez azokra a 
nyelvekre is érvényes, amelyek nem rendel-
keznek írásbeliséggel, vagy csak korlátozott 
írásbeliséggel rendelkeznek, pl. egyes  dél-
amerikai indián nyelvek, a  polinéziai szi-
getvilág nyelvei: „Minden nyelv, még az 
úgynevezett primitív nyelvek is alkalmasak 
arra, hogy oktatási nyelvként funkcionálja-
nak; egyesek a  későbbi másodnyelvi okta-
tásra való áttérést készíthetik elő, mások az 
oktatás minden szintjén használhatók.“ 
2 Tove Skutnabb-Kangas, a kétnyelvűség és 
a kisebbségi oktatás nemzetközileg elismert 
kutatója Finnországban született finn–svéd 
kétnyelvű családban, vagyis személyes ta-
pasztalata is van a kétnyelvűségről. A cikk-
hez a  Menšina, jazyk a  rasizmus címmel, 
a Kalligramnál 2000-ben megjelent könyvét 
vettem alapul.
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A decemberi számban ismertettük 
a  DIFER program – Diagnosztikus 
fejlődésvizsgáló és kritériumorientált 
fejlesztő rendszert.  A program egyik 
feladata, hogy segítse az eredményes 
és gondtalan iskolakezdést. Ismerjük, 
hogy az első iskolai évek eredményei 
döntően meghatározzák a gyerme-
kek jövőjét.

A lexikális tudás az utóbbi években 
vesztett fontosságából. Napjainkban 
egyre gyakrabban tapasztaljuk, hogy 
néhány kisgyermeknek nehéz elin-
dulnia az iskolába vezető úton, hogy 
néhány gyermeknek gondot okoz 
az olvasás-írás-számolás elsajátítása, 
hogy egyre nő a tanulási problémával 
küszködő gyerekek száma. A min-
dennapok információhalmazában, 
gyorsan fejlődő és változó világunk-
ban rádöbbentünk arra, hogy a sike-
rességünk érdekében képességeink 
fejlesztése fontosabb a tudás meg-
szerzésénél.  Persze a képességfejlesz-
téshez szükséges a tudás, de nem a 
mennyisége a meghatározó.

Bereznai Malvína

A megfelelő írásmozgás-koordináció 
a sikeres írástanulás 
nélkülözhetetlen feltétele

Minden gyermek más és más ké-
pességekkel rendelkezik, a mi felada-
tunk, hogy megállapítsuk, a gyermek 
hol tart az egyéni fejlődésében. Ha a 
képességet megfelelő módon fejleszt-
jük, akkor később majd növelhetjük 
az ismeretanyagot is. A képességfej-
lesztés akkor eredményes, ha diffe-
renciáltan érvényesül az egyéni bá-
násmód, és ha megadunk minden 
lehetőséget a gyermekek képességei-
nek fejlesztésére. 

Az alapkészségek nagyon jó, stabil 
megalapozása elengedhetetlenül fon-
tos, hiányában ugyanis rengeteg isko-
lai, tanulási kudarc, tanulási nehézség 
érheti a gyermeket, ami meghatároz-
hatja későbbi iskolai teljesítését, sőt 
jövőjére, életesélyeire is kihathat.

A  DIFER előnye, hogy kulcsfon-
tosságú készségek fejlettségi szintjét 
méri, s különböző szinteket határoz 
meg. A mérés célja, hogy minden 
gyermeknél feltárjuk a fejlesztendő 
területeket, és célzott fejlesztéssel, az 
optimális, azaz a legmagasabb szintre 

segítsük őket. Nem a gyermek telje-
sítményét mérjük, hanem a készség-, 
illetve képességszintjüket. A készsé-
gek optimális szintre fejlődése több 
éves folyamat eredménye. A gyerme-
kek egyéni fejlődési üteme rendkívül 
változó.

A DIFER hét elemi alapkészsé-
get mér, és segíti azok fejlesztését is. 
Mindegyikük a személyiségfejlődés, 
az iskolai tanulás szempontjából kriti-
kus jelentőségű előfeltételnek tekint-
hetőek. Most az egyik legfontosabbal 
fogunk foglakozni, amely az íráskész-
ség elsajátításának előfeltétele, az úgy-
nevezett írásmozgás-koordináció. 

Az íráskészség az egyik leglassab-
ban fejlődő készség, amely a  gyer-
mekeknél kétéves kortól 3-5 éven 
keresztül fejlődik, alakul ki. Ezen 
készségterületen a legnagyobbak 
a  különbségek. Az írásmozgás el-
sajátításának előfeltétele a pontos 
észlelés, a szem-kéz koordináció, a 
finommozgások megfelelő szintű 
fejlettségi szintje. Sajnos éppen ezek 
hiánya miatt  leggyakoribb az iskolai 
kudarcélmény is.

Dr. Nagy József meghatározása sze-
rint: „Az írásmozgás-koordináció, a 
kéz úgynevezett finommozgásának ko-
ordinációja teszi lehetővé az írás elsajá-
títását és használatát. Ez a készség csak 
jóval a születés után sajátítható el, mert 
a működés szabályozásához arra van 
szükség, hogy a megfelelő idegrostokat 
a velőshüvely körbevéve szigetelje. Ez 
az érési folyamat az első 5-8 év alatt va-
lósul meg. Az írásmozgás-koordináció 
a finommozgás sajátos változata, amely 
kicsiny vonalak, vonalkombinációk 
pontos észlelésével, a szem és a kéz 
koordinációjával a leírást szabályozza. 
Az írásmozgás-koordináció megfelelő 
fejlettsége az eredményes írástanítás 
alapvető feltétele. A gyerekek számot-
tevő hányadánál az iskolakezdés egyik 
kudarcforrása az írástanulás, amelynek 
a kialakulatlan írásmozgás-koordiná-
ció az oka.“ A megfelelő írásmozgás-
koordináció tehát a sikeres írástanulás 
és írástanítás nélkülözhetetlen feltéte-
le. A finommotorika fejlesztése segíti 
a gyermeket, hogy iskolai írásmunkáit 
megfelelően tudja elkészíteni. A szép-
írás, a vonalközben való tájékozódás, 
a szabályos betűalakítás a szem és kéz 
koordinált működése nélkül ez nem 
jöhet létre.

Az írásmozgás-koordináció domi-
nánsan érési folyamat, de ez nem azt 
jelenti, hogy fejlődése egyáltalán nem 
segíthető.
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Nem vagyok híve az otthoni tanítatásnak iskolakez-
dés előtt, de gyakran a gyerekek szívesen végeznek, ol-
danak meg különféle feladatlapokat. Ha pedig így van, 
akkor miért ne csinálják. Természetesen tanítani sem-
mit nem szabad, az majd az iskolában következik.  Sze-
rintem az együtt eltöltött idő beszélgetéssel, játékkal, 
kézműveskedéssel, közös tevékenységekkel kellene, hogy 
teljen. Sokat kéne beszélgetni a természet változásairól, 
arról, ami éppen a gyereket foglalkoztatja, érdekli. Tán-
colni, énekelni nap mint nap, mesét és verseket olvasni 
naponta, közösen játszani, közösen sütni, főzni. Persze az 
nem tilos, hogy apró előkészítő feladatokat adjunk a gye-
reknek. Az írásmozgás-koordináció előkészítése nagyon 
fontos ahhoz, hogy sikeresen alakítsa majd a betűket az 
iskolában a gyermek. Szerintem aki pici korától sokat 
rajzol, fest, ollóval nyír-vág,  gyöngyöt fűz, annak a keze 
iskolás korára tökéletesen alkalmassá válik arra, hogy be-
tűket kanyarítson vele. Jó lenne, ha az irányokat minden-
képp ismerné a gyermek, ha kialakulna nála, hogy balról 
jobbra haladunk a papíron. Nagy gondot kell fordítani 
a kézfej és az ujjaik izmainak edzésére, az ujjmozgások 
összerendezettségére. A gyermekek körében igen ked-
veltek az „ujjtornák”. Valamennyi kézműves tevékenység 
kitűnően tornáztatja a gyermek kézizomzatát. Mindenki 
kedvére kiválaszthatja a hozzá legközelebb álló kézműves 
tevékenységet – lehet az festés, gyurmázás, gyöngyfűzés, 
nyírás, tépés, és sorolhatnám még az újabbnál újabb kre-
atív játékokat, de mindenképpen ide tartozik a gombolás, 
cipőfűzés, cipzár föl-le húzása, a masnikötés mind-mind 
fejleszti a gyermek kézizomzatát.

Az írástanulást megelőző első és legfontosabb lépések 
már az iskola előtti időszakban kell, hogy megtörténje-
nek. A rajzolás az írást megelőző grafikai tevékenység. Az 
íráskészség kialakításához elengedhetetlen (a felsorolás a 
teljesség igénye nélkül és a fontossági sorrend meghatáro-
zása nélkül történik):

• az észlelés, ép érzékszervek: szem – látás, fül – hal-
lás

• a testi fejlettség, idegrendszer fejlettsége
• helyes ceruzafogás
• a szem – kéz koordináció
• az azonosság/különbözőség felismerése 
• az alak-, forma-, szín- és nagyságállandóság felis-

merésének a képessége (fontos a kis- és nagybetűk 
elkülönítéséhez, a betű-megkülönböztetéshez)

• analizáló-szintetizáló képesség
• a figyelem, intelligencia, memória
• a formaemlékezet – lényeges szerepe van a szavak 

kialakításában, hiszen nem mindegy, hogy a betű-
ket milyen sorrendbe tesszük a szavak leírásánál

• térbeli tájékozódás – az írás irányának a meghatá-
rozásához szükséges

• mozgáskoordináció – az íráshoz, főképp a folyó 
íráshoz szükséges finommozgás megfelelő szintű 
kialakulásáért felelős

 
A kedves szülők vagy óvópedagógusok számára felvázo-
lok néhány tünetet, amelyek lemaradásra utalnak az írás-
mozgás koordináció fejlődésében 4 és fél éves kor után:

• a gyermeknek gondjai vannak az eszközök megfo-
gásával, megtartásával (nem tudja a fogás erősségét 
szabályozni)

• csörömpöl az eszközökkel, nagy zajjal jár egy esz-
köz lerakása (ezt az is okozhatja, hogy a tértávol-
ság, térmélység észlelése fejletlen, vagy hibás a két 
szem összmunkája)

• a lépcsőn nem tud váltott lábbal menni
• nem tud egyesével lapozni 
• nem tud gombolni, kupakot lecsavarni, szemetet 

lapátra felsöpörni stb., további praktikus tevékeny-
ségek nem végez

• kislányoknál nehézkes a babák vetkőztetése, öltöz-
tetése, a gyöngyfűzés 

• gondot okoz a táskák nyitása, zárása 
• nem szeret rajzolni, kerüli a vágást, ragasztást, nem 

vállal aprólékos odafigyelést igénylő tevékenységet, 
pl. legoval játszás, építés

• nem tudja egyesével kivenni a szalvétát a tartóból
• nehezen birkózik meg zipzárral, masnikötéssel 
• nem tudja felvenni a pénzt, korongot, apró tárgya-

kat 
• nem tudja használni az evőeszközt

A fenti bekezdésben arról szóltam, hogy az írás-
mozgás-koordináció a sikeres írástanulás feltétele. A 
finommotorika fejlesztése szükséges, hogy a  gyermek 
az iskolai írásmunkáit el tudja készíteni. Mindenképpen 
meg kell jegyezni azonban, hogy a finommozgás fejlesz-
tésében előnyt élvez a nagymozgás fejlesztése, az egyen-
súlyérzék fejlesztése és a szem-kéz, szem-láb koordináció 
fejlesztése is.

Kisgyermekkorban a fejlesztés fokozatai, egyes lépései 
lehetnek:

  1. Kéztorna
  2. Ujjmozgás és tapintás
  3. Építő, konstruáló játékok
  4. Konstruktív játékok
  5. Firkálás
  6. Színezés nagy felületen
  7. Színezés kis felületen
  8. Vonalvezetés
  9. Átrajzolás
10. Mérethű másolás

Mindenképpen le kell szögezni, hogy az e  témában 
végzett kutatások és tanulmányok azt bizonyítják, az 
írás elsajátítása és használata erősen függ a  belső felté-
telektől, az éréstől. A születés után a kéz csontjainak és 
izmainak sokéves fejlődésére van szüksége ahhoz, hogy a 
mikromozgásokat igénylő cselekvéseket el tudjuk végez-
ni. Ma már pontos ismereteink vannak a kéz fejlődéséről, 
a kezdetben porcos kézközépcsontok elcsontosodásáról, 
összenövéséről, a kézfej viszonylag letapadt inainak fel-
szabadulásáról, és az ezzel kapcsolatos finom koordináció 
beidegződéséről. 

Az írásmozgás-koordináció tehát dominánsan érési fo-
lyamat, ez azonban nem jelenti azt, hogy fejlődése egyál-
talán nem segíthető. 

FELHASZNÁLT IRODALOM
NAGY József – MISKOLCZINÉ RADICS Katalin: DIFER – Az írás-
mozgás-koordináció fejlesztése 4-8 éves életkorban. Mozaik Kiadó, 
2005 
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Lapunk novemberi számában 
igyekeztünk Olvasóinknak pontos és 
részletes tájékoztatást nyújtani a Ka-
tedra jelenlegi helyzetéről, őszintén 
feltárva az állami támogatás késése 
miatti nagyon nehéz helyzetet. A 
2013-as Katedra Napokon tett ígé-
retünkhöz hűen a szerkesztőség és 
a lapunkat kiadó Lilium Aurum az 
eltelt időszakban minden tőle telhe-
tőt megtett azért, hogy a „bizonyta-
lanság korszakát” felszámolva stabi-
lizálja a lap helyzetét és biztosítsa a 
megjelenéséhez szükséges feltétele-
ket. Kitartó és elkötelezett munkánk 
végre eredményeket is hozott, hiszen 
a kormányhivatal 2013-ra ígért anya-
gi támogatása végül megérkezett, 
így a szeptember-decemberi szá-
mokat már el is juttathattuk a Tisz-
telt Olvasókhoz. Örömünk azonban 
korántsem lehetett teljes, hiszen az 
adminisztráció átláthatatlanul kusza 
útjai oda vezettek, hogy a 2013-as év 
anyagi támogatása ugyan megérke-
zett, de a 2012-re jóváhagyott összeg 
mindmáig nem került a kiadó szám-
lájára – ezért szinte megállás nélkül 
folytatjuk a küzdelmet, hogy jobb 
belátásra bírjuk azokat a kiváltságo-
sokat, akik e témakörben bármilyen 
valós hatáskörrel rendelkeznek.                                                                                                                              

Az új év nagyon kedvezőtlen új 
üzenettel köszöntött be a lap kiadását 
biztosító elkötelezett szakemberek 
táborába. Szinte hihetetlen, de a 
nemzetiségi kulturális életünk fontos 
láncszemei – a könyv- és lapkiadó 
kft-k – lehetetlen helyzetbe kerültek 
a kormányhivatal legújabb döntése 
következtében, mely szerint  2014-
ben  az eddigi gyakorlattól eltérően 
ezek az intézmények nem pályázhat-
nak állami támogatásra, hiszen a ki-

Fibi Sándor – Petres Csizmadia Gabriella

Közös erővel, 
összefogással megmentjük lapunkat, a Katedrát

adott könyvek, folyóiratok eladásából 
bevételre tesznek szert… Ebből kifo-
lyólag a Lilium Aurum sem pályáz-
hat, viszont állami támogatás nélkül 
képtelenség még csak gondolni is 
arra, hogy továbbra is kiadja a Kated-
ra című folyóiratunkat. Így válik hát 
2014 újabb határkővé lapunk életé-
ben, ugyanis kiadót kell keresnünk, 
illetve kiadót kell váltanunk. 

A  lehető legzökkenőmentesebb 
folytatás érdekében lapunk továb-
bi kiadására a  Katedra Alapítványt 
kértük fel, és köszönettel nyugtáz-
tuk, hogy az alapítvány ezt a  felké-
rést megértéssel fogadta, vállalta az 
igényes feladat teljesítését.  Mindany-
nyian tudjuk azonban, hogy e feladat 
sikeres teljesítése elképzelhetetlen 
összefogás nélkül. A  kiadóváltás a 
2014/15-ös tanévben néhány gya-
korlati jellegű változást eredményez. 
Az idei tanév előfizetési díjait – elvi-
leg – december folyamán rendezték 
lapunk előfizetői, így a 2013/2014-
es évfolyamunk költségvetése még 
hagyományos módon alakul. Az idei 
előfizetési díj változatlan, vagyis havi 
0,83 eurót és a postaköltséget foglalja 
magában (lapunkat csak postai úton 
terjesztjük, nem vásárolható meg 
semmilyen könyvesboltban vagy új-
ságárusnál). A postaköltség azonban 
csak a reális érték felét tartalmazza, 
hiszen a valós postai díj 0,80 eurót 
tesz ki, a kiadó azonban csak 0,40 eu-
rót számol fel laponként. A mostani 
évfolyamban ez is rendhagyó módon 
valósult meg, hiszen a szeptembe-
ri-novemberi számokat egyszerre 
postáztuk, ám a közös postázás nem 
csökkentette a kiadási költségeket, 
hiszen a három szám közös postázása 
a megszokottnál nagyobb kiadást je-

lentett a terjesztő számára, így sajnos 
nem tudtunk ezen spórolni az Olva-
sóinknak.

A jövő tanévtől, mint említettük, 
a Lilium Aurum helyett a Katedra 
Alapítvány lesz lapunk kiadója, ezért 
az éves előfizetői díjat az Alapítvány 
számlájára kell küldeni. Mivel azon-
ban alapítványról van szó, hagyomá-
nyos előfizetői csekket nem mellékel-
hetünk, így a lap az eddigi előfizetési 
díjnak megfelelő évi 15 eurónyi tá-
mogatásra szorul majd minden előfi-
zetőnk részéről.

A  szinte kiszámíthatatlanul döcö-
gős költségvetés miatt a Katedra Ala-
pítvány szeretné racionalizálni a  lap 
kiadását. Sajnos vannak olyan előfi-
zetőink, akik 2-3 évre visszamenőleg 
sem rendezték a  kiadóval szembeni 
tartozásukat. Amíg a  lap aránylag 
kiegyensúlyozott anyagi helyzetben 
volt, a  szerkesztőség a  tartozás ki-
egyenlítésére történő figyelmeztetés, 
felszólítás nem teljesítése ellenére is 
folyósította remélt olvasói számá-
ra a  lapot. Ebben a sokkal nehezebb 
anyagi helyzetben azonban kényte-
lenek vagyunk normalizálni az elő-
fizetők számát és jegyzékét. Kérjük 
tehát tisztelettel az Olvasóinkat, akik 
nem tartanak igényt a felvidéki ma-
gyar pedagógusok egyetlen szakmai-
módszertani folyóiratára, jelezzék ezt 
a katedra@katedra.sk villámposta 
címen vagy a szerkesztőség telefon-
számán {0903215714}, hogy lapunk 
egyes példányai ne kallódjanak gaz-
da nélkül. Mi töretlenül bízunk az 
együttműködésben. Meggyőződéssel 
hiszünk abban, hogy összefogunk, 
és nem engedjük elveszni közös ér-
tékünket. Reméljük, hogy az elma-
radással rendelkező Olvasóink is 
mihamarabb rendezik számlájukat, 
és ezzel is segítik a Katedrát helyzete 
stabilizálásában. 

Megkérjük továbbá minden tisz-
telt előfizetőnket, amennyiben az 
előfizetési díj rendezése után nem 
kapták meg valamelyik lapszámot, 
jelezzék ezt a tényt a fent említett 
villámpostán vagy telefonszámon. 
Azon fáradozunk, hogy minden el-
kötelezett Olvasónk elégedett legyen, 
és velünk együtt örüljön annak, hogy 
lapunk a rengeteg nehézség ellené-
re is eljut az érdeklődőhöz, és segíti 
őt a szakmai információszerzésben. 
Kérünk minden elhivatott magyar 
pedagógust, segítsük egymást, hogy a 
jövőben is tudjuk folytatni ezt az ál-
datlanul áldott munkát.
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Az irodalomtörténeti útmutatók mintegy támpontként tüntetik fel azon 
települések nevét, ahol egy-egy író, költő a világra jött. Talán azért, mert a ré-
gebbiek általában a születésük helyén élték le életük nagy részét, s e környe-
zet óhatatlanul befolyásolta érzelemviláguk és mentalitásuk (ki)alakulását, 
működését. A 20. század második felétől kezdve e gyakorlat idejét múlta, a 
helység megjelölése ma már legfeljebb azt tünteti fel, hogy az adott időben 
melyik kórház szülészeti osztálya volt legközelebb a szülők (édesanya) lakhe-
lyéhez. Így fordulhat elő például olyan paradox információ, hogy én, mivel 
Csiliznyáradon születtem, életem végéig nyáradi maradok, ami lélekben szá-
momra igaz is, de tanulmányaim, majd az életpályám 16 éves koromtól kezd-
ve fokozatosan elsodortak tőle. A nálam másfél emberöltővel fiatalabb Vida 
Gergely költő pedig pár napos korától kezdve, mindmáig Csiliznyáradon él, 
viszont Komáromban született, holott a rend(elet) úgy várta volna el, hogy 
Dunaszerdahelyen élje meg élete első pillanatait.

Csicsay Alajos

Kérdezek, vitázom, provokálok…
Beszélgetés Vida Gergellyel

– Azért lettem én Komárom város 
szülötte, mert – a családi emlékezet 
szerint – épp akkor festették a duna-
szerdahelyi kórházat, de a szülésze-
tet mindenképpen (különben ezt a 
„storyt” egyik versemben meg is ír-
tam…) – mondja Gergely. 

– Állapodjunk meg abban, hogy 
nyáradi vagy. Milyen útravalót kap-
tál szüleidtől, rokonaidtól, a falutól 
egyáltalán?

– Egyik rokonomtól hallottam 
személyesen, még évekkel ezelőtt, a 
kinyilatkoztatást: mi dolgos család 
vagyunk. S ugyanez a falu önmegha-
tározása is lehetne. Nyárad mindig is 
szorgalmas, (güriző) község volt, tele 
hatalmas fóliasátrakkal, paradicsom-
földekkel. A nyári zöldség-felvásárlási 
szezon – a „tulikocsik” magasra rakott, 
madzaggal rögzített ládaoszlopaival, a 
paradicsomszártól zöldes kezű asszo-
nyaival, ki-kitörő csetepatékkal – igazi 
pezsgést vitt az egyhangú életbe, akadt 
közös téma bőven, amelyben minden-
ki otthon volt. Néha azt gondolhatta 
az ember, hogy itt közösség van… A 
családom is nagyban nyomta a ker-
tészkedést, de édesapám hivatali fog-
lalkozása okán (a falu polgármestere 
volt születésemtől 2010-ig) valahogy 
a vidék horizontján túli „közélet”, a 
nagypolitika aktuális lecsapódásai na-
gyon gyorsan váltak nálunk konyhai 
beszédtémává. Ha valami útravaló-
félét keresnék, ebben az életmódban, 
pontosabban az erről bennem élő em-
lékek közt kezdeném a kutakodást.

– Kezdjük hát azzal, hogy hol jár-
tál alap- és középiskolába, s miként 
emlékszel vissza ezekre az évekre!

– Iskoláimat szülőfalumban, Nyára- 
don kezdtem, aztán ötödiktől – sok 
más nyáradihoz hasonlóan – már 
Csilizradványra jártam, majd a duna-
szerdahelyi gimi következett. Vissza-
gondolva valahogy úgy érzem, mintha 
– pár fontos kivételtől eltekintve – a 
jelentős tanáregyéniségeket állandóan 
elkerültem volna: vagy a párhuzamos 
osztályt kapták, vagy szülési szabad-
ságra mentek a félév közepén, vagy 
éppen elhaláloztak. Mivel alkatom sze-
rint sem áll hozzám közel a múlt meg-
szépítése, nagy, mélyreható hatások 
helyett mindenekelőtt széktámlára csa-
pódó botok szerteröppenő szilánkjai, 
az egész iskola előtt megszégyenített 
csínytevők lehajtott feje, vagy éppen 
zeneórán tejeszacskókat mosó-öblítő 
diákműszak működési rendje ugrik be. 



Katedra

10

Stafétabot

Ja, persze, mélyreható élmények 
voltak ezek is, csak talán éppen ezek 
vezettek ahhoz a mondathoz, amelyet 
hetedikben egy polgári nevelés órán 
mondtam, tanítói kérdésre: „… ha 
tanító lennék – márpedig soha nem 
leszek –, akkor…”; a mondat vége ter-
mészetesen nem érdekes, a történet 
vége, már ami engem illet, talán igen. 
Ugyanakkor – mégis – szerencsém is 
volt, mert elevenen él bennem azon 
pedagógusok emléke, néhány apró 
gesztusuk, jellemző arckifejezésük, 
akik hajlandóak voltak gyereknek és 
partnernek nézni egyszerre, s (főleg) 
még éppen időben, „iskolás” pályafu-
tásom korai szakaszában: Miklós Anna 
tanító néni nagymamás gondoskodása 
elsőben és másodikban, valamint Si-
mon Barna tanító bácsi csibészes hu-
mora negyedikben. A kioktatóktól, a 
mindent mindig jobban tudóktól máig 
iszonyú viszolygás fog el.

– Ki(k) vagy mi keltette fel érdek-
lődésedet az irodalom iránt? Pró-
báld felidézni első olvasmányélmé-
nyeidet!

– Gyerekkoromban nagyon sok tör-
ténetet hallottam arról, ki, hol, milyen 
könyveket olvasott. Például – a statisz-
tikákat ez vezette – libapásztorkodás 
közben. Meg valahogy nagy költőink 
állandóan jelen voltak, főleg édesapám 
által idézett memoriterekben. Első 
olvasmányélményeim? Semmi extra: 
kalandregények, János vitéz, Robin-
son, meg a Robur regényújság Conan 
Doyle-lal, a Jedi-kristállyal. Aztán, 
ami alap még: én Karl May-os voltam, 
nem kiplinges, amit tudtam, elolvas-
tam tőle, bár módszeresen azokat a 
könyveit kerestem, amelyekben Old 
Shatterhand szerepelt. Az egyik csalá-
di legenda szerint negyedikes-ötödi-
kes koromig négyszer-ötször olvastam 
a Winnetou-t – valami igazság lehet 
benne.

Utólag úgy szoktam a pályaválasz-
tásomat indokolni, hogy az iroda-
lomhoz kerestem szakmát –, olyan 
megélhetést, amelynek köze van a 
szenvedélyemhez, s a rendes polgári 
foglalkozást is lehetővé teszi.

– Volt ilyen továbbtanulási lehető-
ség nálunk?

– A pozsonyi Comenius Egyetem 
Bölcsészkarában bíztam, melyen a 
magyar-esztétika szakot végeztem el. 
Visszahúzódó, szorongó ember lévén, 
hosszú időbe telt, amíg adaptálód-
tam a körülményekhez, meg az újabb 

„kihívásokhoz”, és eltelt egy idő, mire 
megérett bennem a gondolat, hogy 
irományaim – esetleg – nem pusztán 
egy fiatalember éretlen önkifejezései. 
Hosszú hezitálás után megmutattam 
verseimből egy adagot Fónod Zoltán 
tanár úrnak, aki közölt is belőlük az 
Irodalmi Szemlében. Máig köszönet-
tel tartozom bátorságáért… De ekkor 
már harmadikos, sőt tán negyedikes 
lehettem, s Beke Zsolti barátomon kí-
vül senki sem tudta, hogy írogatok, de 
szövegeimet ő is csak már kinyomtat-
va látta. De ami tán említésre méltó: a 
magyar szak akkoriban kissé statikus 
volt, túl sok nyelvészet, túl sok (iroda-
lom)történet. Ahhoz, hogy mélyebb 
reflexió tárgyává tegyem saját és má-
sok alkotásait, ma úgy gondolom, az 
esztétika szak néhány tárgya és kur-
zusa, illetve személyisége adta a végső 
löketet. A kortárs trendek, a külföldről 
begyűrűző szövegelméletek természe-
tesebben mozogtak az esztétikán, mint 
a magyaron.

– Valamikor a kétezres években 
tudtam meg édesapádtól, hogy 
PhD. tudományos fokozatot sze-
reztél. Miből írtad a disszertáció-
dat?

– Az ELTE Bölcsésztudományi 
Karán jutottam doktorátushoz; Ke-

nyeres Zoltán professzor úrnál írtam 
Babits-olvasatok című értekezésemet, 
amelyet 2006-ban védtem meg, s a 
Kalligramnál 2008-ban meg is jelent a 
szerkesztett változata könyv alakban. 
(Egyébként tudomásom szerint né-
hány egyetemen szerepel a kurzusok 
olvasmánylistáján – ezt csak melléke-
sen jegyzem meg, de nagy örömmel.)

– Megjelent négy versesköteted is. 
Melyik kiadóknál?

– Első a Tinta-palinta (1999) a 
Nap Kiadónál, a Sülttel hátrafelé 
(2004), a Rokokó karaoke (2006) és 
a Horror klasszikusok (2011) pedig a 
Kalligramnál.

– Tegyem hozzá, hogy kettőért 
Madách-nívódíjat, a 2006-os kötete-
dért pedig Madách-, Forbáth Imre-
díjat és Posonium-különdíjat kaptál. 
Mondhatnánk, koszorús költő vagy, 
de nálunk sajnos írásból nem lehet 
megélni, ezért hát tanítasz. Hol és 
milyen tantárgyakat?

– Az egyetem után a dunaszerdahe-
lyi Ozorák-féle iskolában tanítottam 
egy évig, ezután jött a budapesti há-
rom év doktori képzés. Miután haza-
jöttem, részmunkaidőben dolgoztam 
különböző iskolákban, volt egy rövid 
időszak, amikor egyszerre öt szer-
dahelyi tanintézmény alkalmazottja 
voltam. Van úgy, hogy mostanság is 
büszkén emlegetem. Idővel elmara-
doztak a kisebb mozaikdarabok, jelen-
leg kizárólag a Neratovicei téri Magán 
Szakközépiskolában tanítok Duna-
szerdahelyen: magyart, kultúrtörté-
netet, s valamiféle rejtélyes, számomra 
ismeretlen okból társadalmi kommu-
nikációt.

– Olyan szakképesítéssel, mint a 
tiéd, leginkább egyetemen, esetleg 
valamilyen kutatóintézetben igye-
keznek elhelyezkedni a fiatalok, vi-
szont te szakközépiskolában vállaltál 
állást. Mi ennek az oka? 

– Egyszerűen így alakult az élettör-
ténetem, sokat lehetne erről mesélni, 
de nem biztos, hogy érdemes. Annyi 
bizonyos, hogy sohasem lebegett előt-
tem különösebben az egyetemi kated-
ra, s a tudományos műhelyek vezetői 
– ha mégis szóba került a dolog – bár 
általában tehetségesnek tartottak, de 
bizonyára nem látták szememben a 
tüzet… Akadt ugyan egy lehetőségem 
úgy 6-7 évvel ezelőtt; felajánlottak heti 
két órát az egyik egyetemen, de az 
útiköltség többe került volna, mint az 
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érte járó munkabér. Ám akkor speciel 
a tanításon kívül volt másik munkahe-
lyem is, és nem tudtam összeegyeztetni 
a dolgokat. Ma meg az a helyzet, hogy 
az egyre bővülő doktoranduszképzés 
blokkolja a lehetőségeket, hiszen az 
állami ösztöndíjas PhD-sek lefedik az 
óraszámok fennmaradó részét…

– Van-e olyan rejtett terved, hogy 
egyszer majd mégis tovább, azaz fel-
jebb lépsz a pályán, vagy inkább ma-
radsz egyszerű középiskolai tanár, és 
a költészetben fogsz tovább haladni?

– Ezek a területek nem zárják ki 
egymást. Ugyanakkor el kell mondani, 
hogy valójában a szakmai fejlődés – itt 
elsősorban az irodalmat értve a szak-
mán – szempontjából egy középiskolai 
állás nem a lehetőségek netovábbja. Az 
évekkel ugyan megszilárdul, mond-
hatnánk, tán úgy is: elmélyül egy álta-
lános kép, de a napi penzum, az erőlte-
tett menet az érettségik felé nem teszi 
lehetővé a részletekben való elmélyü-
lést.

– A szlovákiai magyar irodalmá-
rok közül többen is megpróbálkoz-
tak azzal, hogy műveikben meg-
rajzolják Csallóköz arculatát, ami 
szerintem eddig csak töredékekben 
sikerült nekik. Az okát abban látom, 
hogy ezek az emberek, ritka kivétel-
lel, más vidékről kerültek Csallóköz-
be, Csilizközről pedig, ami eléggé 
zárt tájegység – legalábbis az volt – 
halvány fogalmuk sincs. Neked van 
néhány versed, amelyek művészi esz-
közökkel örökítik meg a nyáradi em-
bereket, vagy jelenítik meg egy-egy 
ottani esemény hangulatát. 

– Nem tudom megítélni, mennyire 
nevezhetők sikeresnek, hitelesnek az 
efféle próbálkozásaim. De ha valame-
lyest igen, akkor ez azért lehet, mert 
az általad említett jelenségeket nyelvi 
képződményként igyekszem megra-
gadni. A Sülttel hátrafelé c. kötetem-
ben pl. a tájnyelvi dialektusok újraal-
kotásán keresztül próbáltam néhány 
alakot, vonást megragadni az általam 
jól ismert falusi miliőből, de más re-
giszterekkel ütköztetve ezeket, távol-
ságot is tartottam a konkrétumoktól. 
Egyébként talán érdekes adalék, hogy 
a kötet pesti bemutatóján az Írók 
Boltjában megkérdezték, mit jelent a 
címbe emelt sült (a címet egyébként 
Hizsnyai Zoli javasolta, aki a kötet 
szerkesztője volt, az egyik versből vet-
tük ki). Az, hogy neked „lejönnek” a 
nyáradi alakok, közös gyökereink, és 

persze személyes érdeklődésed okán 
lehet. Az igazán izgalmas kérdés az, 
hogy működik ez a lokál, ha vala-
ki „csak” a nyelvet olvassa. Ma picit 
másként írok. Grammatikai értelem-
ben alanyibb módon, de többet bíz-
va, mondjuk, filmszerűen egymást 
követő képekre. A Poldi bácsi-hason-
lat című versem (először a debreceni 
Alföld hozta) címszereplőjét olyan 
emberről mintáztam, akit mindketten 
ismertünk, tudjuk, hol lakott, mivel 
töltötte napjait. Ugyanakkor, ha a me-
diális eltávolítások (pl. képregényes 
megoldások, vágások) észrevétlenek 
maradnának, „nekem” nem tetszene 
a vers.

– Épp ennek kapcsán jegyzem 
meg, milyen jó lenne, ha költésze-
teddel rá tudnál hangolódni Bartók, 
Kodály, akár még Bárdos Lajos (bár 
szerintem ő kevésbé volt otthonos tá-
jainkon), vagy mások szellemiségére 
(hangvételére)! Félő, hogy találó sza-
vaink, közmondásaink, az emberek 
mentalitásával, viselkedés-kultúrá-
jával együtt örökre elvesznek.

– Ha arra gondolsz, hogy Bartókék 
megőrizték (népi) kultúránk felbecsül-
hetetlen értékeit, akkor az is eszünkbe 
kell, hogy jusson, a lejegyzés egyben 
feldolgozás és teremtés, ezek a mozza-
natok elválaszthatatlanok egymástól. 
A környezetükből kimozdított elemek 
elkezdenek saját életet élni, leválnak az 
eredet idejéről, megváltozik a közön-
ség: ezért például a szó szoros értel-
mében vett autentikus népzenei CD-t 
nemigen hallgathatunk. Én ezt a szép-
irodalomra is érvényesnek gondolom: 
miközben új minőség keletkezik a 
nyelvi anyagból, óhatatlanul megőrző-
dik valami az „átélt kultúrából” (nem 
az én kifejezésem).

– Ezt mindenkinek tudnia kell, aki 
írásra adja a fejét, gondolom, tud-
ja is. Más téma: szó esett róla már, 
hogy a tanári állás kevésbé elégíti ki 
a szellemi igényeidet, ráadásul anya-
gi szempontból is eléggé szűkmarkú. 
Van-e olyan mellékfoglalkozásod, 
amely az irodalmi munkásságodhoz 
(is) kötődik?

– Hát igen, feleségemnek nincs 
munkája, két kisgyermekünk van. Az 
Opus című irodalmi lap olvasószer-
kesztője vagyok, de szerkesztek a Nap 
Kiadónak is. Vagyis irodalom-közeli 
mellékfoglalkozásokkal igyekszem 
kiegészíteni a „stabil” keresetet. Pa-
radox azonban, hogy amiatt a mun-

kahelyemen le kellett mondanom a 
teljes állásról… Persze a szerkesz-
tés nemcsak a pénzről szól, hanem, 
szavaiddal élve, irodalmi igénye-
ket is kielégít. S rendkívül hasznos: 
szövegközelben tart, állandó kapcso-
latban a nyelvvel.

– Szakközépiskolában tanítasz 
magyar nyelv és irodalmat és más 
tantárgyakat is. Mennyire tudod 
vonzóvá tenni témaköreidet azon fi-
atalok (gyerekek) számára, akiknek 
teljesen más az érdeklődésük, ezért 
egészen más miliőkben is élnek, 
mint te?

– Mondok egy példát. A szakmát 
tanuló diákoknak egy hét szakmai 
gyakorlatuk van, ilyenkor autószere-
lő- vagy fodrászműhelyben teszik a 
dolgukat. Ha a hétvégéket is számít-
juk, összesen kilenc napot nincsenek 
egyhuzamban iskolában. Aztán jön a 
két magyar óra (meg mások persze). 
No most, enyhén szólva, minimum 
bástyahátrányban vagyunk a tekin-
tetben, hogy a diákoknak megteremt-
sük a miliőt, hogy olyan anyagra kon-
centráljanak, mely zömében távol áll 
tőlük. Persze a szakmunkás-képzés-
ben ez mindig is így volt, mostanra 
„csak” annyi változott, hogy radikáli-
san csökkent az olvasásalapú kultúra 
társadalmi státusza, és a funkcionális 
analfabetizmus aggasztó méreteket 
ölt. S ha hozzávesszük mindehhez, 
hogy egy-egy gyerek mögött mifé-
le, elborzasztó élettörténetek íród-
nak…, igen, hát ők leginkább nem 
a gimikbe mennek tanulni. S ez így 
már több mint egy bástyahátrány. 
Tehát pedagógusi feladat van bőven. 
Ugyanakkor vannak nálunk érettsé-
givel végződő szakok is, amelyeken 
azért a heti három órás magyar több 
teret adhat a kibontakozásra, a tanár-
nak is. E diákok motivációja már más 
azért, de többségében külső: a sikeres 
érettségiért hajlandók többet dolgoz-
ni… Mindazonáltal nagyon nehéz 
azt felmérni, mennyire sikerül egy 
négyéves folyamat során „eladni” ne-
kik az irodalmat. Nincs különösebb 
módszerem: a személyiségemet ve-
tem be hétről hétre, csak rajta keresz-
tül megy – talán. Kérdezek, vitázom, 
provokálok, beszélgetek, próbálom 
feszegetni a határokat…

– De hát ez a pedagógusi „szak-
ma” alfája és ómegája Szókratész 
óta. Nem ártana, ha sokan követnék 
e példát.
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Egy iskola krónikájának régi, kissé 
megsárgult lapjait forgatva az ember 
eltűnődik, vajon mi vezethet el odá-
ig, hogy egy iskola a bezárás szélére 
kerüljön. Maga a megszüntetés ténye 
is fájdalmas veszteség egy község éle-
tében, de még megdöbbentőbb, ha 
nagy múltú iskolák kapujára készül-
nek lakatot tenni.

Az Izsai Döme Károly Magyar Ta-
nítási Nyelvű Alapiskola az utóbbiak 
közé tartozik. Megalapítása régebb 
időkre nyúlik vissza, hiszen az iskola 
már a 18. században a község szerves 
részét alkotta. Az első feljegyzések 
szerint 1780-ban alapították az isko-
lát, vannak azonban olyan források 
is, amelyek már a század első felére 
utalnak. Az iskola névadója – Döme 
Károly plébános – 1800-ban került 
Izsára. Az itt töltött évek alatt taní-
tói feladatokat is ellátott. Végrende-
letében egy alapítványt hozott létre, 
amelyben anyagi segítséget nyújtott a 
rászorulóknak, hozzájárult az iskola 
karbantartásához és a felszereltsé-
géhez. A következő századokban az 
intézmény túlélt mindent: a háborús 
éveket, a politikai viharokat, de ter-
mészeti katasztrófát is. Az 1700-as 
évek óta azonban mindennap be-
csengettek Izsán. 2013-at írunk. 

„Ti hova íratjátok a gyermeket? A 
helyi iskolába vagy viszitek a város-
ba?” – kérdezgetik az ismerős szülők 
egymástól. A válasz ritkán határozott. 
A faluban élő többgyermekes csalá-

Ádám Borbála

Egy kisiskola mindennapjai
„A tanárok energiája az iskola, a közösség és az egész ország egyik legféltet-

tebb kincse – kellene, hogy legyen.” 
(Csermely Péter)

doknál nagyon sok körülmény befo-
lyásolja a választást. Milyen előnyök-
kel bír, és vajon milyen hátrányokkal 
küzd egy falusi kisiskola? A létszám 
az intézmény alfája és omegája. Ez 
elsősorban társadalmi probléma. Az 
alacsony gyermeklétszám nemcsak 
az intézményt veszélyezteti, de hosz-
szú távon a község fennmaradására 
is hatással van. Érdekes probléma ez, 
ugyanis ha nem vesszük figyelembe a 
társadalmi és gazdasági tényezőket, 
ez az oktatás szempontjából kimon-
dottan előny. Kevés olyan pedagógus 
vagy szülő van, aki hátrányként ke-
zelné az alacsony osztálylétszámot. 
Ennek köszönhetően a tehetséggon-
dozás, az egyéni felzárkóztatás gond 
nélkül megvalósul. Az Oktatásügyi 
Minisztérium Izsán a felső tagozat 
megszüntetését és az alsó tagozatos 
osztályok összevonását javasolta. Ez 
utóbbi egy évfolyamban meg is való-
sult, oktatási szempontból azonban 
ez nem jelent különösebb problémát. 
A diák megtanul önállóan dolgozni, 
a tanárból pedig kihozza a legtöbbet, 
mivel rákényszerül a differenciált ok-
tatásra. Az sem hátrány, ha hallják a 
diákok a másik osztály tananyagát. 
Az alacsony létszám hatással van a 
diákok egymás közötti és a tanár-di-
ák közötti kapcsolatára is. Az a tanár, 
aki megtapasztalhatta a nagy isko-
lák életét is, meglepődve érezheti, 
hogy egy nagy családba érkezett. A 
te problémád az én problémám is, 

a te örömed az enyém is. Nem elha-
nyagolandó ez, a nagyobb iskolákban 
ritkán valósítható meg. A nagyobb 
diákok együtt élnek a kicsikkel. Az 
iskola által szervezett programokon, 
tanulmányi kirándulásokon az összes 
tanuló részt vesz, ahol természetes 
az egymásra figyelés. Hogy meny-
nyire lényeges ez, ki sem fejezhető 
igazán, csak érezhető, mikor például 
egy erdei kiránduláson a kicsik ott 
topognak a nagyobbak között, akik 
el-elkapják a kezüket, ha megcsúszni 
látják őket. Tagadhatatlan: az érzel-
mek küzdenek a számokkal.

Ez a közösségmegtartó erő az izsai 
iskolában szinte kézzel fogható. A 
falu kiemelkedően gazdag kulturális 
életében meghatározó szerepük van 
az itt tanuló diákoknak. A hagyo-
mányőrzés az életük része, a diákok 
gondolkodásmódja, felelősségtudata 
és értékítélete ebben a szellemiség-
ben fejlődik. Emellett az iskola felve-
szi a versenyt a közeli Komárom nagy 
iskoláival is. Nincs olyan év, hogy a 
diákok ne szerepelnének sikeresen 
a különböző járási és kerületi tanul-
mányi versenyeken. A továbbtanu-
lási esélyek semmivel sem kisebbek, 
mint a városi iskolákban, a diákok 
többsége bekerül az általuk választott 
középfokú intézményekbe. Az isko-
la mellett működő óvoda felkészíti a 
gyerekeket a tanulásra, így a kicsik 
életében kialakult napirend, a csalá-
dias környezet adta biztonság folyto-
nossága is megmarad.

A gazdasági szakemberek szerint a 
kisiskolák kora leáldozóban van, az 
intézményeket anyagilag ellehetetle-
nítik. A bezárás állandó fenyegetettsé-
gének légkörében mindannyiunknak 
fel kell tenni a kérdést, hogy érde-
mes-e a csemetéinket kitenni a napi 
szintű oda-visszautaztatásnak, a 
megszokott környezetéből való kira-
gadásnak. Az izsai iskola csak egyike 
azon 13 magyar tannyelvű iskolá-
nak, amelyet megérintett a bezárás 
veszélye. Hasonló cipőben jár Baka, 
Nagyszarva, Felsőpatony, Felbár, 
Deáki, Alsóbodok, Pozba, Pográny, 
Nagycétény, Fűr, Érsekkéty és Palást. 
Ezekben a községekben tudják, egy 
kisiskola visszafordíthatatlanul meg-
szűnik, ha a szülők elviszik a gyerme-
keket. De fennmarad, ha felelősséget 
vállalunk érte. Mert „embernek lenni 
pontosan annyit jelent, mint fele-
lősnek lenni. Érezni, hogy a kővel, 
melyet lehelyezel, a világot építed to-
vább.” (de Saint-Exupéry) 
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A nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai 
Tanulmányok Kara idén ünnepli megalakulásának 10. év-
fordulóját. A karon folyó magyar tanító- és tanárképzés vi-
szont több mint 50 éves hagyományra tekint vissza.

A Közép-európai Tanulmányok Karának küldetési nyilat-
kozata szerint a kar oktatási és kutatási tevékenysége két fő 
alappilléren nyugszik:

• biztosítani kívánja az egyes akkreditált tanulmányi 
programokon belül a  pedagógusok magyar nyelvű 
képzését a szlovákiai magyar tannyelvű alap- és kö-
zépiskolák számára,

• a vegyes lakosságú területek önkormányzatai, álla-
mi intézményei, a magánszféra, továbbá a harmadik 
szektor (szolgáltatások) számára olyan szakembere-
ket kíván képezni, akik a kultúra, a szociális ügyek, a 
közigazgatás, a regionális politika, a gazdaságszerve-
zés és idegenforgalom területein megfelelnek az ak-
tuális európai integrációs feltételeknek, és elősegítik a 
régiók felzárkóztatását.

A képzés az ECTS kreditrendszer alapján folyik. Jelenleg 
több tanári és egyszakos akkreditált tanulmányi programot 
kínálunk az érdeklődőknek bakkalaureátusi, magiszteri és 
doktori szinten. Az egyszakos akkreditált tanulmányi prog-
ramok közé tartoznak a finnugor tanulmányok, a közép-
európai areális tanulmányok, a tolmács- és fordítóképzés: 
magyar nyelv és kultúra + szlovák nyelv és kultúra szakpá-
rosításban, a szlovák-magyar kétnyelvű ügyvitelszervezés, 
valamint a regionális idegenforgalom programok.

Egyetemünk más karai részben szintén biztosítanak ma-
gyar nyelvű képzést. Főleg a Természettudományi Kar egyes 

Baráth Lászó

tanári programjain (biológia, matematika, informatika, fizi-
ka) nyílik lehetőség részben magyar nyelven is tanulni. 

Hallgatóink egy- vagy kétszemeszteres külföldi részképzé-
sét az államközi egyezmények, a Szlovákiai Magyar Ösztön-
díj Tanács, a nemzetközi programok és egyéb, alapítványi 
támogatások teszik lehetővé. Az így végzett tanulmányokat 
és megszerzett krediteket a kar teljes egészében elismeri. 

AZ EGYETEMI FELVÉTEL FELTÉTELEI

A felvételiző egyidejűleg több tanulmányi szakra is jelent-
kezhet, azonban minden programhoz külön jelentkezési lap 
szükséges. Amennyiben a jelentkezési lap nincs helyesen ki-
töltve, ill. hiányosak a jelentkezéshez szükséges dokumentu-
mok, a tanulmányi osztály a jelentkezési lapot nem fogadja 
el.

Az óvodapedagógia- és tanítóképzés, valamint a  testne-
velés tanulmányi programra jelentkezőknek alkalmassági 
(orvosi) igazolást kell bemutatniuk.

A kar dékánja dönthet a felvételi vizsgák alóli teljes, illetve 
részleges felmentésről a jelentkezők számától, a jelentkezők-
nek a középiskolán elért tanulmányi eredményétől, valamint 
a középiskola típusától függően. E döntésről az érintett sze-
mélyeket a tanulmányi osztály a megfelelő időben értesíti.

A felvételi vizsgán számon kért tananyag megegyezik 
a középiskolai tanterv tananyagával.

Javasoljuk, hogy rendszeresen látogasson el honlapunkra: 
http://www.fss.ukf.sk/studium/prijimacie-konanie/zasady-
prijimacieho-konania// 
http://www.ukf.sk/prijimaciekonanie/moznosti-vs-studia/366 

Akkreditált bakkalaureátusi tanulmányi programok

A tanulmányi program megnevezése T V K

Tanári szak:
N Bc. 3

Magyar nyelv és irodalom szakpárosításban 
Finnugor tanulmányok N Bc. 3
Közép-európai areális tanulmányok N Bc. 3
Magyar – szlovák kétnyelvű ügyvitelszervezés N Bc. 3
Óvodapedagógus-képzés N Bc. 3
Tolmács- és fordítóképzés: magyar nyelv és kultúra – szlovák 
nyelv és kultúra szakpárosításban N Bc. 3

Regionális idegenforgalom N Bc. 3,5
Magyarázat: T – tagozat, V – végzettség, K – képzés időtartama, N – nappali, Bc. – bakkalaureátusi végzettség

A VÉGZŐS HALLGATÓK 
ÉRVÉNYESÜLÉSI LEHETŐSÉGE

Az óvodapedagógus, tanító- és tanárképzés végzősei 
óvodában, alap- és középiskolákban, és egyéb nevelési és 
oktatási intézményekben helyezkedhetnek el.

A közép-európai areális tanulmányok szakot végzett 
hallgatók a művelődés területén, kulturális és szociális in-
tézményekben, a közigazgatásban, művelődési intézmények 
vezetésében, könyvtárakban, szerkesztőségekben és kiadók-
nál helyezkedhetnek el.

A tolmács- és fordítóképzés: magyar nyelv és kultúra 
– szlovák nyelv és kultúra tanulmányi programot végzett 

Továbbtanulási lehetőségek a Közép-európai Tanulmányok Karán
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hallgatók tolmácsként és fordítóként, valamint nemzetkö-
zi intézmények, közigazgatási szervezetek munkatársaként 
érvényesülhetnek.

A magyar – szlovák kétnyelvű ügyvitelszervezés tanul-
mányi program végzőse a kétnyelvű és többnyelvű ügyvitel-
szervezés szaknyelvét sajátítja el, valamint jártasságra tesz 
szert a modern és hatákony ügyvitelszervezés részét képező 
információs eszközök használatában. A képzés a tolmácso-
lásban és fordításban is kamatoztatható nyelv- és irodalom-
tudományi ismeretek megszerzését is biztosítja. 

A finnugor tanulmányok szakot végzett hallgató képessé 
válik a gyorsan fejlődő finnugor nyelvészetben és irodalom-
tudományban, valamint a rokon tárgyak ismeretanyagában 
való tájékozódásra. Olyan munkaköröket is betölthet, ame-
lyekben finn, észt, angol nyelvtudás szükséges. Gyakorlat-
ra tesz szert különböző nyelvű szövegek szerkesztésében 
és elemzésében, s ismereteit hatékonyan alkalmazhatja az 
egyéni kutatás terén is.

   A regionális idegenforgalom szak végzősei szakmai fel-
készültségük révén képesek lesznek hatékonyan szervezni és 
menedzselni az idegenforgalmat és szállodaipart. A végzős 
hallgató a turizmus területén rendelkezik a termékkínála-
tok és programok készítéséhez szükséges szakmai tudással, 
valamint képes munkaközösséget irányítani. Általános átte-
kintést kap a vállalati pénzügyekről és a számvitel alapjairól 
olyan szinten, hogy ezen ismeretek továbbfejleszthetőek le-
gyenek a mesterképzésben. Elsajátítja az idegenvezetés alap-
jait és a szakmai partnerekkel való hatékony kommunikáció 
szabályait is. A képzés gyakorlatorientált, a hallgatók a 7. 
félévben szakmai gyakorlaton vesznek részt.

HOGYAN TOVÁBB?

A Közép-európai Tanulmányok Karán több tanulmányi 
program mesterszakon is akkreditált, így az alapképzését 
sikeresen befejező hallgatónak lehetősége van magiszteri 
képzésen folytatnia tanulmányait.

Akkreditált magiszteri tanulmányi programok

A tanulmányi program megnevezése T V K

Tanítóképzés:

Magyar nyelv és irodalom szakpárosításban N Mgr. 2

Hungarológia N Mgr. 2

Tolmács- és fordítóképzés: magyar nyelv és kultúra – szlovák nyelv 
és kultúra szakpárosításban N Mgr. 2

Közép-európai areális tanulmányok N Mgr. 2

Magyarázat: T – tagozat,V – végzettség, K – képzés időtartama, N – nappali, Mgr. – magiszteri végzettség

A NYITRAI DIÁKÉLET

Nyitra a fiatalok igényeit messzemenőleg figyelembe vevő 
diákváros. Több ezer egyetemista tanulóéveinek helyszíne. 
Gazdag és sokszínű egyetemi és városi kulturális rendezvé-
nyek nyújtanak szórakozási lehetőséget magyar és szlovák 
diáknak egyaránt. 

A Nyitrán tanuló magyar diákok mindegyike jól isme-
ri a helyi magyar ifjúsági klub, a több mint négy évtizede 
folyamatosan működő JUGYIK (Juhász Gyula Ifjúsági 
Klub) tevékenységét. A klub a városban tanuló magyar di-
ákok összefogását, a magyar kulturális és értelmiségi élet 
megszervezését, a diákok aktivizálását tekinti feladatának. 
Tagjai minden év szeptemberében megrendezik a Gímesi 
Művelődési Tábort, mely a gólyák beilleszkedését segíti 
elő. A Hagyományos Őszi Diákbál, a  táncházak és a már-
cius 15-ei Zobor-túra a test, a műveltségi vetélkedők pedig 
az ész megmozgatására szolgálnak. A  klub rendszeresen 
szervez filmvetítéseket, koncerteket, évtizedek óta sikeresek 
akadémiai estéi s a mára szintén hagyománnyá vált ún. ma-
gyar bulijai.

   A JUGYIK a Diákhálózaton (a Szlovákiában és Csehor-
szágban tanuló diákok szervezete) belül is aktív tevékeny-
séget fejt ki, segítve ezzel nemcsak a nyitrai, hanem a szlo-
vákiai és csehországi magyar ajkú diákok összefogásának, 
kulturális életének koordinálását is.

HATÁRIDŐK

A jelentkezési lap beadási határideje:
2014. február 28. (Bc. nappali, levelező tagozat)
2014. április 30. (Mgr. nappali, levelező tagozat)
A felvételi vizsgák időpontja:
2014. június 9 -13. (Bc., Mgr. nappali, levelező tagozat)
Nyílt napok:   2014. február 20.
Jelentkezési díj:  
elektronikus úton: 25,00 €
jelentkezési lapon: 30,00 €
Cím:  Fakulta stredoeurópskych štúdií 

UKF
  Dražovská 4, 949 74 Nitra
Telefon/Fax:   037 6408 860
E-mail:  vsandorova@ukf.sk, nbalkova@ukf.sk 
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A jelenkori változások annyira fel-
gyorsultak, hogy szinte folytonosan a 
jövőre, a jövő lehetőségeire fókuszá-
lunk. Kijelenthetjük, hogy a „jelen tel-
jesen a jövő szolgálatába lépett”, azaz 
a különféle változások nem évek vagy 
évtizedek alatt, hanem alig követhető 
sebességgel történnek. Változásokat 
észlelhetünk az élet különféle terüle-
tén, így az oktatásügyet sem mellőzik 
a folytonosan megújuló módszertani 
sajátosságok a tanítás effektivitásának 
tükrében. Ugyanakkor felmerül a kér-
dés, hogy milyen lehetőségek kínál-
koznak az oktatás átalakulására, hogy 
az Európai Unióban fejlett és verseny-
képes „tudásközéppontú” társadalmak 
alakuljanak ki.

Ebben a kihívásokkal teli világban 
az elmúlt évtizedek folyamán kezde-
tét vette a tradicionális oktatás egyik 
lehetséges alternatívája, az e-learning 
(elektronikus tanulás). Az informatika, 
illetve az információ világában szinte 
napról napra születtek újabb szakkifeje-
zések az e előtag használatával (e-mail, 
e-book, e-shop). Így született meg az 
e-learning terminus is, melynek jelenté-
se: a tanulás, tanítás, ismeretelsajátítás 
elektronikus alternatívája. Ugyanakkor 
több is ennél, mivel magába foglalja 
akár az elektronikus könyvtárakat vagy 
az elektronikus ellenőrzőket is. Ehhez 
a tanári felkészültség mellett, termé-
szetesen korszerű technikai eszközök 
igénybevétele is szükséges. Az elekt-
ronikus oktatás és tanulás kialakítá-
sához iskolák hálózatára van szükség 
egy adott projekten belül, mely hálózat 
biztosítja az átjárhatóságot, a folyama-
tos adatfeltöltést és -letöltést egyaránt.  
Ilyen eszközök akár az elektronikus 
osztálynaplók, ellenőrzők bevezetése, 
mellyel több intézmény már régebb óta 
rendelkezik. Az e-learning azonban 
sokkal több ennél, része az interaktív 
oktatásmechanizmusnak. 

A külföldi országok valamivel előbb-
re tartanak ezekkel a modern módsze-
rekkel, de még ott is van mit tökélete-
síteni. Az utóbbi években elterjedőben 
van a világhálón való idegennyelv-ta-
nulás és -tanítás. A lektor e-mailben 
küldi a tanítványnak az elsajátítandó 
tananyagot, majd webkamera segítsé-
gével kommunikálnak. Több főiskola 
és egyetem rendelkezik elektronikus 
könyvtárral, vannak olyan tanszékek is, 

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

E-learning – elektronikus ismeretszerzés és oktatás
ahol nem ritka a videokonferenciás ok-
tatás. Ebben az esetben egy oktató akár 
több országban is előadhat ugyanabban 
az időben. Az ilyen típusú oktatásnak 
jómagam is részese voltam a nyitrai 
Konstantin Filozófus Egyetemen, ami-
kor Szombathelyről Pusztay János pro-
fesszor úr videokonferencián keresztül 
oktatott finnugrisztikát. Magyarorszá-
gon megjelent az elektronikus oktatás 
több iskolában már az alsó tagozaton 
is, ahol az interaktív táblán történik a 
betűképek elsajátítása vagy az első sza-
vak olvasása. Ezek a lehetőségek elérték 
hazánkat is, sőt több óvoda is használ 
interaktív táblát a foglalkozások során 
(pl. színek, alakzatok, tulajdonságok 
stb. illusztrálásához).

Szlovákiai viszonylatban nagy előre-
lépések tapasztalhatók az elektronikus 
oktatás és tesztelés fejlesztésében, az 
elektronikus tananyagok megalkotásá-
ban a közoktatás részére.

Napjainkban egyre többet lehet hal-
lani a digitális tananyagokról, interak-
tív tábláról. Több, pedagógusok részére 
szervezett továbbképzés is foglalkozik 
a digitális tananyagok alkotásának me-
chanizmusával, valamint ezeknek a tan-
anyagoknak az interaktív táblákon való 
prezentálásával. Ezzel nagymértékben 
változik a hagyományos oktatási folya-
mat, amikor is a tanár és a tankönyv 
mellé – vagy épp a helyükre – belép egy 
elektronikus eszköz és program. 

Szlovákiai viszonylatban két na-
gyobb projektet említenék:

• A „DIGIPEDIA – digitalizácia 
školstva”/ Az oktatás digitalizá-
lása – nemzeti projekt keretén 
belül humán- és reáltárgyakhoz 
kapcsolódó több ezer digitá-
lis tananyag elkészítése zajlik a 
tanárok, illetve az alap- és kö-
zépiskolák részére. Ezek nem 
csupán tananyagok, hanem 
képességfejlesztő programok, 
gyakorlatok. Ezt a projektet a 
Tudományos és Műszaki Infor-
mációk Központja (Centrum 
vedecko-technických informá-
cií SR), illetve annak az egyik 
alosztálya biztosítja.

• „E-test – elektronické testo-
vanie“/ Elektronikus tesztelés 
– az oktatás effektivitásának, 
minőségének ellenőrzésére, 
tesztelésére létrejött projekt, 

melynek keretén belül több 
tanár tesztkérdéseket alkot az 
ismert MONITOR-tesztekhez 
hasonlóan. Ezt a projektet a 
Certifikált Mérések Nemzeti 
Intézete (NÚCEM) biztosítja.

Mindkét projekt az Európai Unió 
finanszírozásából működik a 2013–
2015 közti időszakban. 

Szlovákiában kevésbé elterjedten, de 
pl. több angliai intézmény kínál online 
ismeretszerzésre szolgáló programo-
kat, digitalizálási projekteken belüli 
folyóiratokhoz és hanganyagokhoz 
való hozzáférést.

Az e-learning céljai:
• a tanárok és diákok az ismere-

tekhez az osztálytermekben, az 
iskolákban és otthon is hozzá-
férhessenek, 

• a tanárok hatékonyan tudják 
alkalmazni az információs és 
kommunikációs technológiát, 
hogy a diákjaik minél jobb ered-
ményeket mutathassanak fel,

• a digitális tartalom és a kiépült 
hálózatok minél hamarabb ala-
kítsák át az oktatást.

Az e-learning hatékonyságának té-
nyezői:

• multimédia (szöveg, kép, film, 
hanghatás együttes jelenléte)

• interaktivitás (kétoldalú, pár-
beszédes információcsere)

• azonnali visszacsatolás (azon-
nali visszajelzésre számítha-
tunk, így pl. a félreértelmezett 
tananyag nem memorizálódik)

• az idő és tér szabadsága (a na-
gyobb rugalmasság hatékonyabb 
elsajátítást eredményezhet).

Ha az oktatás effektivitását tartjuk 
szem előtt, akkor megállapíthatjuk, 
hogy az e-learning legfontosabb előnye 
a hagyományos oktatással szemben, 
hogy képes azt a tudást produkálni, 
amit a jelenkori „információs társada-
lom” igényel. Ez megoldást kínálhat az 
oktatási szféra válsághelyzetére. 

Felhasznált irodalom:
KOCSIS Éva – SZABÓ Katalin: A poszt-
modern vállalat. Tanulás és hálózatosodás 
az új gazdaságban. Oktatási Minisztérium, 
Budapest, 2000. 
KOVÁCS Ilma: Az elektronikus tanulásról. 
Holnap Kiadó, Budapest, 2007. 
TÓTH-DARU Zita: E-learning az oktatás 
tradicionális és modern felfogásának tükré-
ben. Budapest, 2003.
http://www.cvtisr.sk
http://www.nucem.sk
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A modern, tudás alapú társadalomban kulcsfeladat, hogy 
a tanulókat megtanítsuk eligazodni a nagy mennyiségű in-
formáció között. Az is nagyon fontos, hogy amit a tanulók 
elsajátítottak az iskolában, azt megtanulják felhasználni 
és beépíteni a mindennapi életükbe. A gyors gazdasági és 
társadalmi változások rugalmas, átképezhető munkaerőre 
tartanak igényt. Mindezt szem előtt tartva kellene az okta-
tó-nevelő munkát folytatni. Az Európai Tanács 2000 márci-
usában tartott lisszaboni tanácskozásán megfogalmazták az 
Európai Unió oktatásüggyel foglakozó szakemberei, hogy 
fejleszteni kell a hatékony oktatási és tanulási módszereket, 
és mindenki számára lehetővé kell tenni a megfelelő isme-
retek és készségek elsajátítását. A szakemberek véleménye 
szerint ezek eléréséhez az európai oktatási és képzési rend-
szerekben gyökeres változtatásokra van szükség. Az egész 
életen át tartó tanulást folyamatos tanulási tevékenység-
ként határozták meg, melynek célja a tudás, a készségek és 
a kompetenciák fejlesztése.1 Ezeknek az ajánlásoknak a fi-
gyelembevételével készült el az Állami művelődési program 
(ÁMP), ami a kompetenciaalapú oktatásra helyezi a hang-
súlyt. Mivel a kompetenciára nincs univerzális meghatáro-
zás, ezért legszélesebb körben J. Coolahan meghatározását 
fogadták el. „A kompetenciát úgy kell meghatározni, mint 
olyan általános képességet, amely a tudáson, tapasztala-
ton, az értékeken és a diszpozíciókon alapszik, és ame-
lyet egy adott személy tanulás során fejleszt ki magában.”2 
Szlovákiában kétszintű oktatási modell működik, és ennek 
a modellnek első szintjét alkotja az ÁMP, a második szint 
dokumentumát pedig az iskolák saját maguk készítik el. 
Természetesen ez a két dokumentum szorosan kapcsolódik 
egymáshoz, egymásra épülnek. A kerettanterv részét képezi 
egy választható rész, amit az iskola saját igényeinek megfele-
lően használ ki. Az iskolai művelődési program megírásánál 
lehetőség van figyelembe venni az adott közösség igényeit, 
elvárásait, és ezeket beépíti a saját iskolai művelődési prog-
ramjába. Itt adott a lehetőség új tantárgyak bevezetésére, 
vagy a már meglévő tantárgyak óraszámának növelésére. A 
közoktatási törvény értelmében az ÁMP a szlovákiai oktatás 
legmagasabb szintű dokumentuma, ami magába foglalja a 
kerettantervet és a tantervet. Ez egy központi dokumentum, 
amely minden tanulóra kötelező érvényű, előírja az egyes 
évfolyamok kimeneteli követelményeit és az egyes évfolya-
mok kötelező tananyagmennyiségét. A kompetenciaalapú 
oktatás elengedhetetlen részét alkotják a kulcskompetenci-
ák, amelyek állandóan fejleszthetők, ezért az egész életen át 
tartó tanulás alapját képezik. Az ÁMP szerint az alapiskolát 
végzett tanulónak a következő kulcskompetenciákat kellene 
elsajátítania: 

1. hatékony és önálló tanulás kompetenciája
2. szociális kommunikációs kompetenciák
3. matematikai, természettudományi és technológiai 

kompetenciák
4. digitális kompetenciák
5. problémamegoldó kompetencia
6. állampolgári kompetenciák
7. szociális és önismereti kompetenciák

Tímár Lívia

Néhány gondolat 
a  magyar nyelv és irodalom 
művelődési programjának kapcsán

8. kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia
9. esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség 

kompetenciái3

Ezek a kulcskompetenciák minden egyes műveltségi te-
rületre vonatkoznak. A nyelv és kommunikáció elneve-
zésű műveltségi területhez tartozik: a magyar nyelv és 
irodalom, a szlovák nyelv és szlovák irodalom és az idegen 
nyelvek. Ezeknek a tantárgyaknak az a céljuk, hogy fejlesz-
szék a tanulók kommunikációs képességeit, ezért jelentős 
mértékben erősödnie kellene a nyelv élményszerű okta-
tásának, és háttérbe kellene szorulnia az elméleti, elvont 
nyelvtantanításnak, ami a leíró nyelvtanra helyezi a hang-
súlyt. Fontos, hogy a tanulók nyelvi jártasságra tegyenek 
szert, képesek legyenek önálló szövegalkotásra, adatok 
gyűjtésére, szövegek értő olvasására és érvelésre. Ezek a 
képességek azért nagyon fontosak, mert az iskolai tanul-
mányok befejezése után az élet bármely területén is he-
lyezkedjenek el a tanulók, ezekre a képességre szükségük 
lesz. Erről szól a kompetenciaalapú oktatás, hogy mind-
ezekre felkészítsük a tanulóinkat, ugyanis olyan mérték-
ben növekszik a megszerzendő tudás mennyisége, hogy 
azt szinte lehetetlen megtanítani. Ezenkívül a nemzetközi 
mérések eredményei is azt támasztják alá, hogy szükség 
van az oktatás tartalmának és módszertanának átalakí-
tására. A legfrissebb PISA-felmérés szerint Szlovákia az 
olvasás, szövegértés jártasságának bizonyításában 32. he-
lyen van az OECD 34 tagállama közül.4 2003 óta először 
fordult elő, hogy mindhárom területen (matematika, szö-
vegértés, természettudomány) romlott a szlovák tanulók 
teljesítménye, és nem éri el az OECD országainak átlag-
teljesítményét, sőt jelentősen alatta teljesít. A feladatsorok 
nem a lexikális tudást kérik számon, hanem azt, hogy a 
tanulók tudják-e a gyakorlatban alkalmazni a tanultakat. 
Nekünk ezen a helyzeten kell változtatnunk, hogy megta-
nítsuk a tanulókat az alkalmazható tudás megszerzésére. 
A 2014 szeptemberében életbe lépő magyar nyelv és iroda-
lom művelődési programját5 is hangsúlyváltás jellemzi: az 
explicit, lexikális tudás helyett a tanulók által felhasznál-
ható, beágyazódó tudás kerül előtérbe.  

A DOKUMENTUM FELÉPÍTÉSE:

• Bevezetés
• A tantárgy jellemzése
• A tantárgy céljai
• Az évfolyamokra lebontott tananyag és követelmény-

rendszer ismertetése

BEVEZETÉS

A bevezető részben arról olvashatunk, hogy a magyar 
nyelv és irodalom oktatása kulcsfontosságú szerepet tölt be 
az alapiskolában folyó oktató-nevelő munkában, és hatással 
van a tanulók egyéb tantárgyakból elért tanulmányi ered-
ményeire. A tantárgynak három csomópontja van: nyelvtan 
és kommunikáció, fogalmazás és kommunikáció, irodalom.

A TANTÁRGY JELLEMZÉSE

A tantárgy jellemzése alatt elolvashatjuk, hogy mit tartal-
maz a dokumentum tartalmi része és mit a kimeneteli, kö-
vetelményi része, ugyanis a dokumentum két oszlopból áll: 
követelmény (výkonový štandard) és tartalom (obsahový 
štandard).
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• Követelményi rész (výkonový štandard)
Itt indoklást találunk a  kimeneteli követelményeket il-

letően. A  magyar nyelv oktatása során nagyon fontos 
a  kommunkikációs képességek fejlesztése, a  szövegértés, az 
analízis és a  szövegalkotás. Ezen képességek fejleszthető-
sége tükrében igyekeztünk megfogalmazni a kimeneteli 
követelményeket. A képességfejlesztés feltétele a tananyag-
csökkentés, de szükség van a  módszertani megújulásra, a 
„jól bevált“ tanítási folyamatok mellé új módszerek alkal-
mazására is. Nagyobb teret kellene biztosítani az oktatási 
folyamatban a konstruktivista pedagógiai szemléletnek és 
az élményszerűségnek. Az irodalom oktatásában is a  szö-
vegközpontúságra kell törekedni; nem irodalomról, hanem 
irodalmat kell tanítani. Fontos, hogy a tanórákon irodalmi 
művekkel dolgozzanak a tanulók, és ne csak azokról tanulja-
nak. Ennek értelmében csökkent a kötelező tananyagmeny-
nyiség, hogy legyen idő foglakozni a  művekkel, a  tanulók 
olvasmányélményük alapján tudjanak véleményt formálni, 
analizálni, összehasonlítani irodalmi alkotásokat. Az egyes 
évfolyamoknál olvasható követelmények ebben a  szellem-
ben íródtak, a  tanulóknak az adott évfolyam végén az itt 
megfogalamzottakra kell képesnek lenniük. 

• Tartalmi rész (obsahový štandard)
A tartalmi rész meghatározza a törzsanyagot,  ami az ál-

talános iskola felső tagozatán kötelező érvényű.  Ez a  rész 
kulcsfogalmakat tartalmaz, ezáltal jól áttekinthető. Az ok-
tatási folyamat során a  tanulóknak ezekkel a  fogalmakkal 
meg kell ismerkedniük, és a követelmény részben  megfo-
galmazott módon kell alkamazniuk. A tanítási folyamat so-
rán nem csak az itt leírt fogalmakkal dolgozunk, hanem az 
előző évfolyamokban megtanultakkal is. A 2014-es tanterv-
ben csökkent a központilag meghatározott tananyagmeny-
nyiség, ezáltal nagyobb teret kapnak a pedagógusok, hogy 
elkészíthessék a saját tanterveiket. Itt lehetőség nyílik olyan 
művekkel is fogalkozni, amelyek nem szerepelnek a magyar 
nyelv és irodalom művelődési programjában. A művek lis-
tájának bővítéséről a  tanár szabadon dönthet, a  lényeg az, 
hogy a dokumentumban rögzített képességeket minél haté-
konyabban fejlesszék. Az új tanterv tehát megkívánja a ma-
gyar nyelv és irodalom oktatásának szemléletváltását, mert 
enélkül még 2014-ben sem tudunk megfeleni a kompeten-
ciaalapú oktatás elveinek, amelyeket az európai oktatási 
szakemberek már 2000-ben megfogalmaztak.

A TANTÁRGY CÉLJAI

Ebben a részben pontokba szedve olvashatjuk, hogy mire 
kell  hangsúlyt fektetni a  magyar nyelv és irodalom óráin. 
A következő sorokban szeretném kicsit bővebben kifejteni 
ezeket a pontokat.

A magyar nyelv és irodalom fejlesztési követelményei:
• Beszédkészség fejlesztése, szóbeli szövegek megértése, 

értelmezése és alkotása
• Olvasás, az írott szöveg megértése
• Írás, szövegalkotás

Ezek a követelmények nem köthetők konkrét évfolyam-
hoz és tananyaghoz, hanem minden évfolyamra vonat-
koznak, és az egyes tananyagoknál próbáljuk ezeket fej-
leszteni. 

A beszédkészség fejlesztéséhez tartozik a beszédalko-
tás és a kommunikáció folyamata, a hallott szöveg értése, 

a kommunikációban való részvétel és a szöveg interpretá-
lása. A beszédalkotás folyamata magába foglalja a kiejtést 
és a fogalmazást. A kommunikáció folyamatához tartozik 
a kommunikációs helyzethez való alkalmazkodás. A hallott 
szöveg értésének gyakorlása is elengedhetetlen, mert fontos, 
hogy a tanuló megtanulja kiszűrni a lényeget, megtanulja 
értelmezni a hallottakat, és vissza tudja adni a szöveg lénye-
gét. Itt nem csupán irodalmi szövegről van szó, hanem pél-
dául egy hírről vagy rövid tájékoztatóról, amit a tanár olvas 
fel vagy mond el az osztályban. Az életre való nevelés szem-
pontjából elengedhetetlen fontosságú, hogy megtanítsuk 
tanulóinkat a saját véleményalkotásra, véleményük helyes 
megfogalmazására, a kommunikáció szabályait betartott 
érvelésre és mások véleményének elfogadására.

 Az olvasás fejlesztésénél nem csak az olvasástechnikára 
kell odafigyelnünk, hanem fontos lenne a különböző olva-
sási stratégiák megismertetésére, a változatos szövegtípu-
sokkal való munka. Az értő olvasás nem csupán irodalmi 
szövegekre vonatkozik, hanem mindenféle folyamatos és 
nem folyamatos szövegre is, mert a mindennapi életben 
ilyen típusú szövegekkel találkozunk a leggyakrabban. Az 
irodalomórákon szövegközpontúan kellene dolgozni, teret 
adva a tanulóknak a szubjektív véleményük megformálá-
sára is. Nagyobb hangsúlyt kellene fektetni a tanulók „dol-
goztatására”, mert amivel dolgozunk, az mélyebb nyomot 
hagy bennünk, és ez érvényes az irodalmi szövegekkel való 
munkára is. Jó lenne, ha szövegek analizálásával közösen 
(tanár és diák) tudnánk eljutni az egyes korstílusok jellemző 
jegyeihez vagy az egyes műnemek jellemzőihez. Ez persze 
nagyon időigényes munka, éppen ezért csökkentettük a tan-
anyagmennyiséget. Ha a gyerekek több időt fognak egy-egy 
szöveggel dolgozni, akkor képesek lesznek számukra isme-
retlen szövegeket is értelmezni, elemezni. 

Az írás fejlesztése is folyamatosan és fokozatosan törté-
nik. Fontos megtanítni a tanulókat a jegyzetelés technikájá-
ra, ugyanis a tanulók számára a jegyzetelés gyakran egyen-
lő a könyvben megírtak kimásolásával. A saját szavaikkal 
leírt jegyzet elkészítésére során fejlesztjük az értő olvasást, a 
lényegkiemelést és a lényeges dolgok visszaadását, és persze 
a saját szövegalkotást is. A szövegalkotás során a helyesírási 
készség is fejlődik, és fokozatosan kialakul az egyéni stílus. 
Jó lenne a hagyományos műfajok mellett teret adni a krea-
tív írásnak is, ami lehetőséget ad az ötletgazdag szövegalko-
tásra és a fogalmazás gyakorlására. Ezekkel a feladatokkal 
nagyon hatékonyan lehet fejleszteni a tanulók szövegalko-
tási kompetenciáját. 

Cikkem egy számomra tanulságos és megfontolandó 
gondolattal zárnám: „Senkinek semmit sem vagyok képes 
megtanítani, csupán elgondolkodtatni tudom az embere-
ket.” (Szokratész)

JEGYZETEK
1 Memorandum az egész életen át tartó tanulásról, Brüsszel, 2000. október 30.
2 COOLAHAN, John, cit. VASS Vilmos: „A kompetencia fogalmának 
értelmezése“, In: DEMETER Kinga (szerk.): A kompetencia. Budapest, 
Országos Közoktatási Intézet, 2006, 139-161.
3 Štátny vzdelávací program pre 2. stupeň základnej školy v Slovenskej 
republike ISCED 2 – nižšie sekundárne vzdelávanie, http://www.
statpedu.sk/files/documents/svp/2stzs/isced2/isced2_spu_uprava.pdf
4 PISA 2012, http://www.nucem.sk/documents//27/medzinarodne_
merania/pisa/publikacie_a_diseminacia/4_ine/PISA_2012_
prezentacia.pdf
5 Maďarský jazyk a literatúra – nižšie sekundárne vzdelávanie
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Száz éve (1913. június 22-én) szü-
letett Weöres Sándor. Ebből az alka-
lomból röviden áttekintjük az életmű 
jelentősebb fejleményeit.

Weöres költészetének legfontosabb 
tapasztalata az én egységének kérdé-
sessé válásával, a poétikai centrum-
ként működő lírai alany pozíciójának 
gyengülésével függ össze. Lírájának 
ezért egyik jellemzője az én közpon-
ti helyzetének viszonylagosítása, de 
ez nem jár együtt a lírai szubjektum 
teljes szövegbeli feloldódásával. Weö-
res alkotásaiban az én-felfogás ha-
gyományos egységének felbontása az 
alakváltás logikája szerint megy vég-
be, mely az én sokszorozásához vezet. 
Nézzük a részleteket.

Weöres Sándor költészete a ’30-as 
évek közepe táján elfordul a vallo-
máslíra klasszikus modern öröksé-
gétől, s a szubjektum megváltozott 
pozíciójának kérdésére a keleti fi-
lozófiák létértelmezése felől keres 
választ. Ugyanakkor műveiben a 
lírai személytelenségnek egy olyan 
különleges változatát teremti meg, 
amelyben együtt van jelen a magyar 

H. Nagy Péter

Weöres Sándor születésének 
100. évfordulójára

költészeti tradíció elmélyült ismerete, 
a szürrealizmus személyiségellenes-
sége, értelemkritikája mellett az én és 
a világ vágyott egységének gondolata 
is. Eme időszak kiemelkedő darabjá-
nak számít a Medúza (1944) versei 
között olvasható Dalok Naconxypan-
ból című, húsz négysoros szakasz-
ból álló költemény. A címében Gu-
lácsy Lajos festészetére utaló vers 
az avantgárdra emlékeztető, szabad 
képzettársítások mellett felidézi a lí-
rai hagyomány egyes fejezeteit is (pl. 
a 14. rész Tóth Árpád Lélektől lélekig 
c. versének tapasztalatát; az álom és a 
tenger funkciója Szabó Lőrinc Az Egy 
álmai c. költeményét; egyes képszer-
kezetek – pl. az „éjfél ág-boga” – és 
a beszédpozíció váltakoztatása József 
Attila egyes verseit). Ugyanakkor a 
költemény retorikáját meghatározó 
kettősségek az egység ellentétekre 
bomlására, de mégis mint fenntart-
ható alapelvre utalnak: „E vers is va-
lóság, akár az álmod. / Az élet: szív 
és kés egy szín alatt. / Szemeddel az 
egész tengert halászod / s horoggal 
mit fogsz? Egynéhány halat.”

Weöres elfordulása a vallomásos 
karakterű lírától részben annak ered-
ménye, hogy érdeklődése korán ki-
terjed a keleti vallásokra és filozófiák-
ra, s az olyan misztikus tanokra, mint 
a teozófia és az antropozófia. Ezek az 
Európában uralkodó hagyománytól 
eltérően vélekednek a személyiség 
szerepéről, de ahhoz hasonlóan gon-
dolkodnak a világ egészelvűségéről. 
Idegen tőlük az individualizmus, de 
hirdetik, hogy a világ minden te-
remtményével, porcikájával együtt 
teljességet, összefüggő egészet alkot. 
E vallások és bölcseletek megismeré-
se révén Weöres egyszerre jut olyan 
gondolatokhoz és képi kifejezésmó-
dokhoz, melyeket fel tud használni 
költői kísérletezésében. Az avval való 
kísérletezésben, hogy más hangon 
szólaljon meg, mint a hagyományos 
én-líra, egyetemesebb és általáno-
sabb legyen annál, s egyszersmind 
továbbvigye az európai filozófiát is 
hosszú ideig átjáró egészelvűséget. 
E megfontolások ellenére is távol áll 
tőle, hogy filozófiai lírát kívánjon 
művelni: a versgondolat sajátossá-
gát keresi, amely nem azonos elvont 
gondolatok, bölcseleti tézisek meg-
verselésével. A zenei kompozíció felé 
fordul, bonyolult szerkezeteket, pl. a 
fúgaszerkezetet kívánja megvalósíta-
ni a versnyelvben. 1943-ban arról ír 
Várkonyi Nándornak egy levelében, 
hogy a tartalomnak nem logikai lán-
colata van a versben, hanem úgy ke-
ringenek benne a gondolatok, mint 
zeneműben a fő- és melléktémák. Az 
összefüggés eszerint nem az értelem-
láncban, hanem a szuggerált asszo-
ciációkban és a hangulati egységben 
rejlik. Ez a versalkotó mód valósul 
meg a Háromrészes ének (később 
Harmadik szimfónia) című költemé-
nyében.

Weöres lírájának további alakulá-
sát mindenekelőtt egy olyan poétikai 
magatartás határozza meg, amely a 
kérdésessé váló egész-elvűség he-
lyett a beszédformák sokféleségét és 
a lírai nézőpontok változtathatósá-
gát jelenti. A személytelenség tehát 
elsősorban a nyelvi-poétikai határok 
átjárhatóságát szemlélteti Weöres 
költészetében. Az Elysium (1946) és 
A fogak tornáca (1947) című kötetei 
– a mítoszi és archaikus előadásmód-
tól a klasszikus versformákon át az 
egyszavas költeményig (pl. „Tojáséj”) 
– rendkívül sokrétű formai és hang-
zásbeli gazdagsággal hoznak létre egy 
szabadabb jelentéstani lehetőségek 



19

Katedra Évforduló

kiaknázására épülő alkotásmódot. (A 
nyelvi és formai virtuozitásra jó példa 
a folyamatosan bővülő Rongyszőnyeg 
című ciklus is.) Weöres lírája az ’50-es 
évek idején is azt az ars poetica-felfo-
gást erősíti meg, amely a mitologikus 
gondolkodás szemléletformái közt 
tulajdonít kitüntetett jelentőséget, 
önálló létezést a szónak, a nyelvnek: 
„Fogd el a lélek árján fénylő forró 
igéket: / táplálnak, melengetnek vala-
hány világévet / s a te múló dalodba 
csak vendégségbe járnak, / a sorsuk 
örökélet, mint sorsod örökélet, / tár-
sukként megölelnek és megint mesz-
sze szállnak”. (Ars Poetica)

A versekben megnyilvánuló sze-
repjátszó vagy alakváltó énformák, a 
témák, tárgyak és minőségek átlénye-
gülése végig fontos jellemzője marad 
Weöres költészetének. E poétikai 
látásmód szerint a személyiséghatá-
rok felnyitása teremti meg a létezés 
univerzumával való egybeolvadás le-
hetőségét. („Gyilkolva mozog / erdő-
borított zuhatag világa / hol a hím a 
nőstényt leszúrja / hol a nőstény a hí-
met elnyeli / és messze hátra hagytuk 
az időt / a sötét úton amerre a kétfejű 
suhan / akiben én vagyok te és te vagy 
én / és napkorong áll az éjben / hol 
mozdulatom a te mozdulatod / hol 
rezdülésed az én rezdülésem”. Grádi-
csok éneke, V.) Az említett alakváltás 
útján elért teljességeszmény – tehát 
egy visszanyerhető egyetemesség hite 
– vezeti líráját az én klasszikus mo-
dern egységének újrafogalmazásá-
hoz. Ugyanakkor költészete esztétikai 
súlyához képest viszonylag kevesebb 
hatást gyakorolt a modernség alaku-
lástörténetére.

1972-ben megjelenik Weöres ta-
lán legérdekesebb könyve, a Psyché, 
amely egy év alatt három kiadást él 
meg. (Később a mű nyomán Bódy 
Gábor készít egy nem mindenna-
pi látványtechnikára épülő filmet 
– Csaplár Vilmos forgatókönyve 
alapján –, amelyben Pilinszky János 
alakítja Kazinczy szerepét.) A Psyché 
egy 19. század eleji elképzelt költőnő 
– Lónyay Erzsébet Mária, harmadik 
keresztnevén Psyché – sosem volt 
szövegeit, világát és személyiségét al-
kotja meg kivételes nyelvi lelemény-
nyel.

A kötet első, három időbeli egy-
ségre tagolt részében Psyché versei 
és azokhoz írt kommentárjai kapnak 

helyet. Ezután következik Emléke-
zés c. fiktív önéletrajza és levelezése, 
melyből kibontakozik epikus élet-
regénye. A harmadik részben Ung-
vár-Németi Tóth László versei és 
Nárcisz című tragédiájának rövidített 
változata olvashatók. Majd ezt köve-
tik a Psychéről szóló vélemények. A 
kötetet Utószó zárja, mely a követke-
zőképpen kezdődik: „Az ismeretlen 
poetria tíz verse, teljes neve nélkül, 
»Psyche« jelzéssel, egy vegyes régi 
kéziratkötegből bukkant elő 1964-
ben. A további kutatás több ered-
ményt hozott: 1970-ben talán egész 
oeuvre-je, továbbá neve és élettörté-
nete újra napvilágra került.” Ezután 
a címszereplőről szóló életrajzi ada-
lékokat és filológiai kiegészítéseket 
olvashatunk, melyek az állítólagos 
megtaláló feljegyzései. A kötet utolsó 
darabja Psyché írásmódjáról címmel 
ad eligazítást Lónyay Erzsébet nyel-
vezetéről.

A mű összetett nézőpontot teremt: 
a líra, az epikus anyag, a két korabeli 
vélemény, a magyarázatok és az utó-
szó együttese, ezek egymásra vonat-
kozása alapján értelmezhető a könyv. 
Ugyanakkor Psyché nevének felidé-
zése Apuleius Az aranyszamár című 
művének egyik hosszabb terjedelmű 
betétjére, Ámor és Psyché történeté-
re is utal, csakhogy Psyché társául a 
valóban létezett Ungvár-Németi Tóth 
Lászlót teszi meg. Vagyis Ámor társát 
átemeli a magyar felvilágosodás ko-

rába. Ezáltal természetesen megvál-
toztatja Psyché alakjának funkcióját: 
a fikcióból előlépő hős a költőnőben 
rejlő lehetőségek allegóriájává válik.

Weöres alkotása egyedülálló kom-
pozíciónak számít, mely az elfeledett 
formák és eljárások újrafelfedezésére, 
valamint az Ungvár-Németi anyag 
átmentésére épül. A mű archaizáló 
nyelve lehetővé teszi a fordított táv-
latból való olvasást: a szövegköziség 
révén aktualizálja a hagyományt, mi-
közben újraírja annak fiktív forrásait. 
Weöres korszakretorikája tehát felele-
venít egy valaha létező kort egy soha 
nem létezett variációban. S mivel eb-
ben a történetileg akár hitelesnek is 
tekinthető nyelvi formában – Kulcsár 
Szabó Ernővel szólva – „messzemenő 
természetességgel szólal meg a Weö-
res-líra ismert szólama, közel hoz-
za azt a posztmodern tapasztalatot, 
mely szerint az eredetiség hirtelen az 
újításkényszerről való lemondásban 
jelenik meg”. A Psyché ily módon – 
jelenleg – a szerző legelőremutatóbb 
alkotásának számít. Olyan poétikai 
látásmód kezdeményezője ugyanis, 
amely – többek között – Esterházy 
Péter (Csokonai Lili: Tizenhét haty-
tyúk) és Parti Nagy Lajos (Sárbogárdi 
Jolán: A test angyala) műveiben, il-
letve Kovács András Ferenc és Csehy 
Zoltán maszkos verseiben, továbbá 
a Hizsnyai Zoltán által létrehozott 
Tsúszó Sándor-jelenségben talál foly-
tatásra.
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Nyelvészet

Társadalmunk művelt emberének 
egyik jellemzője a fejlett nyelvkultúra, 
amely alapfeltétele a nyelv helyes hasz-
nálatának. Ezekre az alapokra épít a 
későbbiekben az iskola. 

A helyesírás tanításával kapcsolat-
ban fontos tudatosítanunk, hogy az 
elsajátítandó ismeretanyag nem önálló 
része az anyanyelvi képzésnek, hanem 
a nyelvtannal párhuzamosan kell taní-
tani. Hiába tudja ugyanis a tanuló el-
mondani a különböző helyesírási sza-
bályokat, ha a szavak írását nem tudja 
megindokolni.

A helyesírási készség kialakítása az 
alapiskola első osztályában kezdődik, 
bár ekkor még konkrét helyesírás-ta-
nításról nem beszélhetünk. Ebben a 
korban a helyesírás tanítása még ösz-
szefonódik az olvasás tanításával. Ha a 
tanár megfelelően jár el az olvasás ta-
nítása során, s a gyermek megtanulja 
a beszédet mondatokra, szavakra, szó-
tagokra, hangokra tagolni, nem lesz 
gondja a helyesírási követelményekkel 
sem (Pinke 2004: 15).

A nyelvjárási jelenségekkel kapcso-
latos helyesírási gondok és hibák jól 
ismertek a szakirodalomból. A két-
nyelvű környezet csak fokozza például 
azokat a tendenciákat, amelyek gyen-
gítik a rövid-hosszú szembenállást a 
hangrendszerben. Ilyen körülmények 
között nehezebben valósítható meg a 
magyar helyesírásnak a kiejtésre épülő 
alapelve (Péntek 2002: 260).

Kutatásom során arra kerestem 
a választ, milyen mértékben fordulnak 
elő az általam vizsgált diákok írásbe-
li nyelvhasználatában a nyelvjárási 
jelenségek. A 2010/2011-ben végzett 
kutatásom eredményei arra sarkalltak, 
hogy az elkezdett vizsgálatot az alapis-
kola felsőbb évfolyamaira is kiterjesz-
szem. Adatközlőimet a tornaljai Ka-

Mgr. Haniczko Anna

Nyelvjárási jelenségek 
a tornaljai alapiskolások nyelvhasználatában

„Nagyon súlyosan vét az a pedagógus emberileg, aki a nyelvjárásias beszédet 
helytelen, rossz vagy parasztos, műveletlen jelzők egyikével bélyegzi meg.”

(Kálmán Béla)
zinczy Ferenc Magyar Tanítási Nyelvű 
Alapiskola ötödik, hatodik és kilen-
cedik osztályos tanulói alkották. Az 
ötödik osztályos tanulókra azért esett 
a választásom, mert Kiss Jenő megfo-
galmazása szerint: „10 éves korra már 
kialakul az implicit norma, illetőleg 
mert a különböző nyelvváltozatok 
megkülönböztetésének és megítélésé-
nek a tudata nagyjából a 10. életévvel 
kezdődően fejlődik ki s kezd megszi-
lárdulni, s ez egybeesik az érték- és 
élőítélet-struktúrák kialakulásával” 
(Kiss 1999: 373–381). A hatodik osz-
tályosok vizsgálatának az volt a célja, 
hogy a 2010/2011-es tanévben általam 
vizsgált ötödikesek helyesírási fejlődé-
séről vagy éppen stagnálásáról kapjak 
képet. A kilencedik osztályos tanuló-
kat pedig azért választottam, mert – 
ahogy azt Pletl Rita is megfogalmazta 
– az alapvető közműveltség színvona-
lát az általános iskolai képzés alakítja 
ki, ezért az írásbeli közléskultúra szint-
jét is érdemes a képzés záró pontján 
mérni (Pletl 2010: 105). Adatgyűjté-
sem során a diákok tollbamondás- és 
fogalmazásfüzeteiből dolgoztam, va-
lamint a tanulók között szétosztottam 
egy nyelvtani gyakorlatokból összeál-
lított feladatlapot. 

A vizsgálatot egy hipotézis megfo-
galmazásával indítottam, mely sze-
rint feltételeztem, hogy az általam 
vizsgált ötödik, hatodik és kilencedik 
osztályos tanulók helyesírása nyelv-
járási meghatározottságú. Hipotézi-
sem minden esetben beigazolódott, 
az eredmények egyértelműek arról 
tanúskodtak, hogy a vizsgált tanulók 
helyesírása nagymértékben nyelvjárá-
si meghatározottságú. Megfigyelése-
im pedig azt igazolják, hogy a tanulók 
helyesírását környezetük beszélt nyel-
ve határozza meg leginkább. A vizs-

gálat során számos figyelemre méltó 
eredmény látott napvilágot. Az egyik 
leggyakoribb hibatípusként a hosszú 
mássalhangzó használata köznyelvi 
rövid mássalhangzó helyett, illetve en-
nek a hibatípusnak az ellentétje, rövid 
mássalhangzó használata köznyelvi 
hosszú mássalhangzó helyett fordult 
elő. Szintén gyakori hibatípusként 
fordultak elő a köznyelvi és nyelvjá-
rási kiejtésfüggő helyesírási hibák. Ide 
soroljuk azokat a kifejezéseket, me-
lyeket a köznyelvben és a nyelvjárási 
formában is egyformán ejtünk. Az 
összhibák számát a következő hibatí-
pusok is növelték: az -l fonéma kiesé-
se, -ba/-be ragok használata -ban/-ben 
ragok helyett, s a szótagzáró -z fonéma 
kiesése.

Kutatásommal szerettem volna fel-
hívni a figyelmet néhány fontos jelen-
ségre. Az egyik ilyen a dialektológiai 
kutatások fontossága és eredménye-
inek felhasználása az anyanyelvi ok-
tatásban. Továbbá szerettem volna 
felhívni a figyelmet arra, milyen nagy 
szerepe van a nyelvjárások ápolásában 
az oktatási intézményeknek. Az iskola 
az oktatási-nevelési folyamat színtere. 
A tanulók többsége az iskolában ta-
nul meg írni, olvasni, s az írás-tanítás 
folyamatának elengedhetetlen része 
a helyesírás tanítása. A helyesírás ta-
nításában csak úgy tudunk megfelelő 
eredményeket elérni, ha tekintettel 
vagyunk a tanulók nyelvhasználatá-
nak regionális sajátosságaira, tehát a 
tanulók nyelvjárására. Ezért tartom 
rendkívül fontosnak a kontrasztív 
szemléletű anyanyelvi nevelést, s a 
kutatásom során elért eredmények is 
ennek szükségességét igazolják. Úgy 
vélem, a vizsgált hibák figyelembevé-
telével a helyesírási hibák száma bizo-
nyosan csökkenthető lenne.
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2013. december 13-14-én került 
megrendezésre a Káva Kulturális Mű-
hely szervezésében „Az emlékezés drá-
mái” címet viselő szakmai szimpózium 
Budapesten, melynek központi témája 
a színházi nevelés és a történelmi 
témák összekapcsolhatósága volt. 
A kétnapos szimpóziumon négy, a 
2012-es évad végén elkészült szín-
házi játékot mutattak be a  Káva szí-
nész-drámatanárai. Mindegyik játék 
kapcsolódik egy-egy traumatikus 
történelmi eseményhez azzal a céllal, 
hogy a mai résztvevőket, vagyis a kö-
zépiskolásokat összekössék a játékok-
ban felvetett emberi problémákkal. A 
játékok további célja, hogy a diákok 
képesek legyenek sajátos viszonyt ki-
alakítani az adott témákkal kapcsolat-
ban, és ki tudják fejezni gondolataikat, 
véleményüket. Az előadások minden 
esetben egy-egy osztály diákjainak be-
vonásával kerültek bemutatásra, így a 
résztvevők folyamatában láthatták az 
elkészült produkciókat és a színész-
drámatanárok munkáját.

A négy történelmi téma és a hozzá 
kapcsolódó előadás a következő volt:
• Trianon – Üres lap c. előadás
• “ügynök ügyek” – Jelentés c. előadás
• Holokauszt – Kárpótlás c. előadás
• Romák elleni gyilkosságok – Szobor 

c. előadás
Mi, a pozsonyi Vekker Műhely tag-

jai, az első nap előadásain vettünk 
részt. A délelőtti órákban az Üres lap 
c. résztvevő színházi előadást tekin-

Rakottyay Katalin

„Az emlékezés drámái”
tettük meg, mely a középiskolák 9-12. 
évfolyamos diákjainak készült. Az elő-
adás az identitás kérdését járja körül 
egy fiatal fiú, Udvardy Miklós törté-
netén keresztül, aki elszármazva ket-
tészakított falujából, Szelmencről, Po-
zsonyba költözik, és szakítva a családi 
hagyományokkal, szlovák környezetbe 
kerülve szlovák iskolában folytatja ta-
nulmányait. Az előadás központi kér-
dései a következők: Kik vagyunk? Mi 
határoz meg minket? Mi határoz meg 
egy embert? Mitől olyan valaki, ami-
lyen? Hogyan formálják az életünket a 
családi hagyományok és családunk el-
várásai? Milyennek ítélnek meg minket 
mások? Miként vallunk önmagunkról? 

Nagyon izgalmas volt a fiatalok re-
akcióit látni egy olyan témában, mely 
nekünk, szlovákiai magyaroknak a 
mindennapjainkat képezi. Frappáns, 
hogy az előadásban többször is szlo-
vák vendégszövegek szerepelnek, me-
lyek hol egy rendőrségi kihallgatás 
részleteit tárják fel, hol pedig az adott 
szituáció drámaiságára erősítenek rá. 
A két színész-drámatanár, Gyombolai 
Gábor és Milák Melinda több átala-
kuláson is keresztül megy az előadás 
alatt, életkor és személyiség tekinteté-
ben egyaránt, ám a pontos kellék -és 
jelmezhasználatnak köszönhetően, 
valamint a monológok segítségével, 
mindezek végig tisztán követhetőek. 

A második előadás témája a Ma-
gyarországon majd 50 évig tar-
tó ügynökvilág. A színházi játék 

központi figurája a 17 éves Gigi, aki 
legjobb barátja okozta csalódásán 
szeretne túljutni, miközben rádöb-
ben édesapja múltjának eddig isme-
retlen epizódjára. A színházi játék a 
kényszer szülte árulás köré épül. Az 
előadás központjában a következő 
kérdések állnak: Mennyire tartjuk 
fontosnak az árulás következménye-
it? Mit kezdjünk egy múltban történt 
árulással? Mit kezdjünk a körülöt-
tünk lévő világ számára eddig isme-
retlen információval? Az előadásban 
Sereglei András és Patonay Anita 
színész-drámatanárok vesznek részt, 
éles határt húzva múlt és jelen között. 
Kamaszként és felnőttként egyaránt 
látjuk őket az előadásban. A fiatalok-
hoz oly távol álló témát egyszerűen, 
mégis hatásosan hozzák közel. Ilyen 
például a metaforikus kellékhaszná-
lat, melynek segítségével a fiatalok 
komplexen vizsgálhatják, milyen az 
az érzés, mikor mindent és mindenkit 
behálóz a besúgók, árulók, megfélem-
lítők és megfélemlítettek rendszere, 
vagy a „forró szék”, melynek révén a 
fiatalok is szerepbe léphetnek és aktív 
részeseivé/alakítóivá válnak a törté-
netnek.    

Az előadások után mindkét nap 
szakmai kerekasztal-beszélgetésre ke- 
rült sor a meghívott vendégekkel. A 
szombati napon Gyáni Gábor tör-
ténész, Szécsi Noémi író és Lőrinc 
László történelemtanár is ellátogatott 
a rendezvényre. A beszélgetés során 
a történelmet, a történelem szerepét, 
objektív-szubjektív mivoltát, valamint 
a történelmet mint ideológiai eszközt 
jártuk körbe a meghívott előadókkal. 
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„...kötve vagyunk ellenségeinkhez,
s ők sem menekülhetnek előlünk“ 

(Márai 2010: 67)

Márai Sándort kritikusai gyakran vádolták modoros-
sággal. Az Eszter hagyatéka is vegyes fogadtatásra talált 
szakmai körökben. Az tény, hogy az író más munkáival 
összevetve valóban nem ez a kisregény az író leginkább 
kidolgozott műve. Lőrinczy Huba Két példázat az emberi 
kapcsolatok szövevényes voltáról (Lőrinczy, 2002) című ta-
nulmányában különös figyelmet szentelt ezeknek a nagy-
részt kritikai reflexióknak. A két ellenpólus Molter Károly 
és Örley István között található: Molter a legnagyobb elis-
meréssel, míg Örley a legnegatívabban vélekedik a kötet-
ről. Az ellentetés megítélést bizonyítja, hogy egyesek sze-
rint az Eszter hagyatéka kiérlelt, tökéletes alkotás, mi több, 
remekmű, mások azonban erősen ostorozták a művet: a 
hosszadalmas mondatok, tartalom nélküli oldalak, belső 
kultúrájú fölény (Lőrinczy 2002), köznyelvi igénytelenség, 
színháziasság, szürke próza, dikciómentesség (Lőrinczy 
2002) vádjával illették. Lovass Gyula szerint Márai hatásos 
stiliszta, Rónay György szerint azonban helyzetei nem élet-
szerűek, teljességgel valószínűtlenek – mintha hermetiku-
san elzárt térben játszódnának, valamint túlzásnak érzi a 
belső drámák boncolgatását. „Márai módszerében van vala-
mi mesterségesen kiemelő, erőszakosan elhatároló, tudatosan 
beállító vonás (...) valami erőszakos szétbontás”, ugyanis „...
veszélyes, ha egy író a titokkal és a kifejezhetetlennel küzd 
folytonosan“ (Lőrinczy 2002). Pedig éppen ebben rejlett 
Márai egyik legnagyobb írói fegyvere, hogy a kifejezhetet-
lent próbálta szavakba önteni. Ezek az absztrakt történések 
mindig az egyes szereplők lelki folyamataiban, belső vívó-
dásaikban nyilvánulnak meg. Hiszen mi lehetne kevésbé 

Számel Petra

Márai Sándor: 
Eszter hagyatéka (1938) 
– Sipos József: 
Eszter hagyatéka (2008)

megfoghatatlan, mint az érzelem világa. Művei nagy részét 
körbelengi valami titokzatosság1, leírhatatlan feszültség.

 Cs. Szabó László 1939-ben, a regény megjelenése után 
írt rövid tanulmányában egy másik kisregényhez, a Déli 
szélhez hasonlítja a szöveget. Mindkét mű közös témája az 
időtlen kötelékek, ám az Eszter hagyatéka gondosabban ki-
dolgozott regény. Cs. Szabó meglátása szerint Eszter vissza-
rettent a teljes odaadástól és átengedte szerelmét, az alantas 
Lajost nővérének. A sors által kínált második lehetőséget 
sem használta ki (nővére halála után módjában állna újra 
közel kerülni Lajoshoz és a gyerekekeit nevelni). Mikor 
Lajos évtizedekkel később felbukkan, a nő csodát vár et-
től a találkozástól, ám csak büntetést kap. Valahol, legbelül 
érezte, történetük a férfival inkább leszámolás, mint boldog 
végkifejlet lesz. Lajos szemfényvesztése és igyekezete feles-
leges volt, Eszter már rég megadta magát... (Cs. Szabó 1939: 
96-98).

 Mindezen szempontokat figyelembe véve mi most egy 
új olvasatra próbálunk koncentrálni anélkül, hogy megpró-
bálnánk a művet fogadtatásától függetlenül minősíteni. Bár 
nem lelt kitörően lelkes recepcióra a szöveg, számos olyan 
elem nyomaira bukkanhatunk, mely az író stíluskeresésé-
ről, majd későbbi szemléletváltásáról árulkodik. Az Eszter 
hagyatéka első nekifutásra könnyen értelmezhető szöveg, 
kevés cselekménnyel, viszont annál hangsúlyosabb párbe-
szédekkel, leírásokkal, belső monológokkal. 

Tartalmi szempontból három egymástól elkülöníthető 
részre oszthatjuk: 

A: A Lajos érkezése előtti éjszaka, mikor Eszter kézhez kap-
ja a táviratot
B: Lajos és kíséretének érkezése – a vendégség
C: Éva követelése, Lajos vallomása, Eszter reakciója, Endre 
vallomása

A szövegben végig, szinte kizárólagos módon a főhős, 
Eszter nézőpontja dominál. Ez a fajta regényforma egyálta-
lán nem volt szokatlan a huszadik század első felében (Má-
rai gyakran előnyben részesítette). Eszter dominanciáját a 
műben Lajos vallomása oldja fel. Kettejük párbeszéde a mű 
egységét tekintve az egyik legmeghatározóbb (minden más 
körülmény ezt a végső beszélgetést volt hivatott előkészí-
teni). A történet nem nevezhető különösebben szokatlan-
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nak vagy eltérőnek a kor európai regényvonulatait tekint-
ve. Szerelmi háromszög, mely a rivális halála után sem tud 
feloldódni. Két ember útkeresése egymás felé. Kapcsolatuk 
hajnalán egészen a jegyességig jutottak, majd közbeszól a 
sors vagy a végzet. Közös történetük ettől fogva virtuálissá 
válik. 

A harmincas években játszódó cselekmény valósághű 
korrajzot nyújt számunkra az első világháború utáni Ma-
gyarországon uralkodó helyzetről. Reflektál a korszak tár-
sadalmi problémáira. Eszter és az őt körülvevő emberek 
képviselik a múltat, Lajos és környezete pedig a megvál-
tozott jelent (mely magába foglalja a jövőt is). A történet-
mondó ügyelt arra, hogy az olvasó mindig tisztában legyen 
vele, a nap mely szakaszában játszódnak az események. Éj-
szakával kezdődik a cselekmény, és azzal is ér véget. Lajos 
jövetele egy napra újra fényt hozott a sötét hétköznapok-
ba. Azonban távozása után ismét beköszöntött a sötétség. 
Immár a végleges és megmásíthatatlan örök sötétség. A 
házban nem is volt bevezetve az áram – nappalaikon kívül 
Eszter és Nunu félhomályban éltek. Eszter lelkében egyéb-
ként nappal is szürkeség uralkodott. Végül Lajos – otthoná-
val együtt – örökre elvette tőle a fényt is, lezárva ezzel egy 
köztes állapotot. Mert Eszter várta, hogy valami történjen, 
amely végleg befejezi történetüket.

A, Éjszaka 
B, Nappal
C, Éjszaka

A: Nunu és Eszter közösen elevenítik fel a múltat.
B: A vendégek érkezése, fogadása, a ház és Eszter „kifosztása”.
C: Ismét Eszter és Nunu beszélgetése, mely egyben zárja is 
a cselekményt.

A polgárság (illetve régi középosztály2) bizonytalan hely-
zete kiábrándulttá tette az egykor ehhez a réteghez tartozó-
kat. Eszter visszaemlékezései hajdani családi életükre egy 
stabilabb, biztonságosabb állapotra mutatnak vissza. A jövő 
fenyegető érzése már körbelengi a békés kúriát is – kéte-
lyek a jövőt illetően, bizonytalan megélhetés és egziszten-
cia. A családias otthon kifejezés már tartalmát vesztette, s 
az egykoron szebb napokat látott birtok már csak alig tudta 
fenntartani két idősödő lakóját. A béke idilljének utolsó 
mentsvára volt Nunu és Eszter otthona. Lajos látogatása 
szimbolikus módon figyelmeztetés volt a közelgő veszély-
re (akár egy következő háborúra). Senki sem menekülhet 
a társadalmi szerepvállalás elől, s nem hagyhatja figyelmen 
kívül a világ eseményeit, valamint az abban végbemenő vál-
tozásokat sem. Lajos rázta fel Esztert abból a ködös álom-
világból, melybe – bár közvetett módon – ő taszította. Vi-
szont a regény elsődleges célja nem a társadalmi kérdések 
boncolgatása, sem pedig az aranykor iránt érzett nosztalgia 
kifejezésre juttatása. A béke és idill azelőtt sem volt jellem-
zős teljes mértékig Eszter otthonára. 

 A mű olyannyira a lelki tényezőkre3 helyezi a hangsúlyt, 
hogy történelmi háttér elemzése nélkül is értelmezhető. 
Nem kapcsolódik szorosan semmilyen korabeli nagy társa-
dalmi problémához vagy jelentős történéshez sem. Az iga-
zán fontos harcok és események magukban a szereplőkben 
játszódnak le. 

Már a cím is utal a múlt lehetséges dominanciájára a 
műben. Hagyaték, vagyis végrendelkezés, azaz számvetés 
a múlttal, az élettel. Az ember számba veszi létezésének 
főbb eseményeit, kudarcait és levonja a maga konzekven-

ciáit. Eszter is pont ezt teszi, miközben papírra veti vélhe-
tően utolsó nagy csatájának körülményeit, melyben min-
den földi javáról lemondott. Nem maradt más hátra, mint 
rendszerezni emlékeit s megpróbálni megfogalmazni, mi 
értelme volt az egésznek, ennek az életnek nevezett nagy-
szerű színháznak, melyben Eszter is csak egy szereplő volt 
csupán a sok közül, egy kellék Lajos komédiájában.

Eszter azzal, hogy papírra veti történetét, örökül hagyja 
tapasztalatait az utókor számára, mely tanulsággal szolgál-
hat a következő generációknak. A vele történteket olvasva 
mindenki eldöntheti, a kalandot vagy a fájdalmas és folya-
matos múltba tekintést választja. A mű egyik üzenete azt 
sugallja, sorsunk ellen nem tehetünk. Lázadhatunk ellene, 
de nem kerülhetjük el.

Az Eszter hagyatéka irodalmi alkotással azonos című, il-
letve az alapján készült filmdráma bemutatójára 2008. ápri-
lis 17-én került sor. A rendező Sipos Józsefnek sikerült egy 
valóban nagyszerű színészi gárdát megnyerni az egyes sze-
repekre, nem utolsó sorban pedig szakmai szempontból is 
kitűnő filmes csapatot maga köré gyűjtenie. A végeredmény 
szempontjából természetesen önmagában ez még nem ad 
okot messzemenő következtetések levonására. Eleve az 
adaptáció körüli fogalmak, hitek és tévhitek tisztázásának 
hiánya az effajta értékítéletet nem is feltételezi számunk-
ra. Visszatérve tehát a film keletkezésének körülményeire, 
fontosnak tartom érinteni (filmszerkezeti szempontból) az 
egyes alkotók személyét. Számos filmes alkotás feldolgozta 
Márai Sándor életének főbb állomásait. Gyakran találkozni 
olyan kijelentésekkel, melyek arra utalnak, az Eszter hagya-
téka az első olyan igazi próbálkozás, amely Márai-regény 
feldolgozását tematizálja. Az ezt megelőző A gyertyák cson-
kig égnek4 című film eléggé kétes viszonyban áll az ún. első 
„megfilmesített Márai-regény“ kategóriába való sorolással 
(mely több szempontból is helytelen5), ugyanakkor az Esz-
ter hagyatéka sem jogosult teljes mértékben erre a megne-
vezésre6, viszont ez az első olyan mozifilm, amely egy Má-
rai-regényen alapszik.

A rendező maga is egészen az eddigi próbálkozásáig in-
kább televíziós producerként ténykedett.7 A film produce-
re Sipos mellett Détár Krisztina, a vágó Eszlári Béla, a jel-
mez- és díszlettervezők pedig Szlávik István, illetve Szakács 
Györgyi voltak. Mint ismeretes, egy ilyen jellegű produkció 
létrejötte általában véve komoly stábmunkát igényel, ezért 
a kiemelt nevek (a teljesség igénye nélkül) csupán azokat a 
pontokat érintették, melyek mentén mi is haladunk majd 
elemzésünk során (a képi és látványvilág, az egyes technikai 
megoldások stb.). 

A filmben a két főszerepet, Eszter és Lajos karakterét 
Nagy-Kálózy Eszter és Cserhalmi György alakítják. Ám a 
mellékszerepeket (bár a történet szempontjából egyik sze-
replő sem mellékes) is parádés szereposztás jellemzi.8 Sipos 
áthelyezte a történetet (a regényben szereplő eredeti hely-
színhez képest) egy Balaton-felvidéki régi kúriába, mely ha-
tásos döntésnek bizonyult. A környezet és a ház látványvilága 
(az operatőr beállításainak köszönhetően) igazi mediterrán 
hangulatot áraszt (nem bántó módon, mégis hangsúlyozva 
a magyar táj szépségeit). Filmünkben a felsorolt komponen-
sek közül semmi sem túl sok, mesterkélt vagy nyomasztó. A 
látvány megfelelő módon ellensúlyozza a történet drámai-
ságát annak köszönhetően, hogy a díszlettervező megfelelő 
módon élt a hely adottságaival. A jelmeztervező szintén jó 
munkát végzett az 1930-as évek megidézése terén: a ruhák-
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nak nincs „jelmez-hatása”, ez érződik a színészek játékán is 
(fesztelenül mozognak a felvételeken, öltözetük kihangsú-
lyozza, segíti karaktereik megformálását). 

Nagy-Kálózy Eszter9 a hősnő abszolút hiteles megformá-
lója. Tekintetében, mozdulataiban van valami olyan szintű, 
mélyről fakadó szomorúság, amely jellemző Márai stílusára. 
Tehát a színésznőnek sikerült megragadnia ezt a műveiben 
annyira jellegzetes múlt századi, letűnt korra emlékeztető 
atmoszférát. Hitelesen közvetíti azt a fájdalommal átitatott 
beletörődést, amit egy olyan magányos nő érez, akiben a 
szerelem lángja bár kigyúlt, érzelmei mégsem tudtak kitel-
jesedni. Az okok nem egyértelműek, nem is kapunk ma-
gyarázatot mindenre a mű végén. Élete alkonyán, mikor az 
ember már csak nyugalommal teli békés öregkorra számít, 
a sors leszámol vele hűtlen kedvese, Lajos személyében.  
S mikor már az embernek nincs többé semmije (emlékein 
kívül), és nincs már mit veszítenie, számot vet életével. 

Klacsán Csaba filmes recenziójában pozitívan értéke-
li Nagy-Kálózy színészi teljesítményét: „Alakítása pontos 
és átütő, s bár sok jelenetben csupán csendes és visszafogott 
szemlélőként van jelen, a belőle áradó rejtett erő miatt kép-
telenség nem figyelni rá“ (Klacsán 2008). Gesztikulációjával, 
mimikájával, egész testbeszédével ráhangolódott a meg-
formálni kívánt szerepre. Egyszerű viseletében, mézszínű 
fürtjeivel, fáradt mosolyával és a szemében megbúvó tisz-
tasággal, visszafogott nőiségével azt a hatást kelti a néző-
ben, hogy maga az író volt az, aki róla mintázta regénye 
hősnőjét.

Bár a mű központi alakja Eszter, a történetnek valójában 
két főszereplője van. Az egyikük a nő, aki az egész film so-
rán velünk van, hiszen az ő visszaemlékezéseiből szerzünk 
tudomást a történtek egymásutániságáról. Másik főhősünk 
pedig Lajos, akiről végig szó van, és aki csupán a történet 
második felében bukkan fel teljes fizikai valójában. Igazá-
ból a történések kezdeti láncolatát is ő indítja el (bár köz-
vetetten, a nőnek címzett levelével). Végig ő a téma: a régi 
udvarház lakói és állandó vendégi felelevenítik Lajossal 
kapcsolatos emlékeiket. Történeteik egy igazi szélhámost 
rajzolnak meg, akiről mindenki nyilvánvalóan tudja, hogy 
egy megbízhatatlan „kalandor“, ám ennek ellenére mégis 
mindenki újra és újra bedől neki. Simulékony és behízelgő 
modora segítségével mindenkit levesz a lábáról, s ha kell, 
akár a csillagokat is lehazudja az égről. Jöttét feszült vára-
kozás előzi meg, s amikor feltűnik a filmvásznon, ismétel-
ten nem kell csalódnunk. A Lajost megformáló Cserhalmi 

György sármja és gyermekiessége jól illeszkedik a Márai 
által papírra vetett karakterhez.

 Nagyszerű párosítás a két színész, akik bravúrosan ültet-
ték filmvászonra a két szereplő közti feszültséget. Játékuk 
hiteles és megnyerő. Cserhalmit nézve kedvet kap a néző 
olykor felpofozni a „pofátlan“, világfit imitáló Lajost, míg 
Esztert fölrázni melankolikus hallgatásaiból – miközben 
élete darabokra hullik egy délutáni látogatás után. Ráadásul 
áldozata teljesen értelmetlennek hat (főleg a mai kor embe-
rének szempontjából). A nő cselekedete gyengeségnek tűn-
het, viszont a morális győzelem az övé. A két színész játéka 
tehát átütő erejű, bár elképzelhető, hogy Lajos karakteréből 
több mindent is ki lehetett volna hozni.

FELHASZNÁLT SZAKIRODALOM:
MÁRAI Sándor: Eszter hagyatéka. Helikon, Budapest, 2010.
LŐRINCY Huba: Két példázat az emberi kapcsolatok szövevényes 
voltáról. In: Forrás, 2002. [http://www.forrasfolyoirat.hu/0201/
lorinczy.html] (letöltve: 2012. október 10.)

JEGYZETEK
1 A nagy titok jelen van A gyertyák csonkig égnek című művében, 
valamint az Eszter hagyatékában is.
2 Ide tartozott Eszter családja is.
3 Attól függetlenül, hogy Márai nagyra becsülte és ismerte Freud 
munkásságát, az egyes pszichoanalitikus iskolákhoz való viszonya 
elég kritikus volt.
4 A Gyertyák csonkig égnek Iglódi István rendezte tévéfilm 2005-
ből. Eredetileg színházi forgatókönyv alapján készült, az lett átírva 
filmes forgatókönyvvé. Ez érződik is a végeredményen – mintha 
egy színházi előadás televíziós közvetítésének szemlélői lennénk. 
A beállítások statikusak, a rendező nem élt a filmes eszközök adta 
lehetőségekkel. Mintha minden egy térben játszódna, a történet 
színpadiassága szinte „agyonnyomja“ a filmet.
5 Adaptáció során nem az irodalmi mű átirata, hanem egy új mű-
alkotás keletkezik, mely kötődik az pretextushoz – ennek mértéke 
és hangsúlyossága függ a rendező szándékától is. A hűség-elv nem 
feltétlenül kötelező.
6 Márai Enikő és Babiczky László forgatókönyve alapján készült 43 
perces Egy polgár vallomásai című film 1991-ból, mely az író élet-
útját mutatja be naplórészletei alapján, válogatott versidézetekkel.
7 2005-ben producerként közreműködött a Gyertyák csonkig égnek 
című film munkálatain.
8 Törőcsik Mari (Nunu), Eperjes Károly (Tibor), Áron László 
(Laci), Szilágyi Tibor (Endre), Udvaros Dorottya (Olga), Hámo-
ri Gabriella (Éva), Kolovratnik Krisztián (Gábor), Simon Kornél 
(Béla), Sipos Boldizsár (Kálmánka)
9 A színésznő kölcsönözte hangját a regényből készült han- 
goskönyvben is Eszternek.
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Jogosan merül fel a kérdés, hogy 
mégis mi köze van a címben szereplő 
elemeknek egymáshoz. A kulcsot egy 
olyan fogalom jelenti, mellyel gyakran 
találkozunk, de jelentőségét egyálta-
lán nem tudatosítjuk – az illusztráció. 
Sokaknak az illusztráció a könyvek 
(főleg a gyerekkönyvek és a tanköny-
vek) megszokott velejárója. Tudjuk, 
hogy egy mesekönyv akkor igazán 
mesekönyv, ha vannak benne képek. 
És sokan sajnos ennek a feltételnek a 
teljesülésével meg is elégszenek, pedig 
az illusztráció jelenléte még nem jelent 
automatikusan jó minőségű illusztrá-
ciót, ahogy egy mese sem szükségsze-
rűen olyan szöveg, amit a gyermek 
élvezettel hallgat, és egyben gazdagítja 
is őt. 

Ha szövegek között válogatunk, 
támaszkodhatunk személyes tapasz-
talatainkra, szövegélményeinkre, e- 
setleg szűkebb-bővebb tanulmánya-
inkra az irodalom terén. Bármelyik 
pedagógusnak van annyi tapasztalata 
szövegekkel, hogy olyan könyvet tud 
ajánlani tanítványának/gyermekének/
unokájának, ami megfelel a gyermek 
életkorának és megfelel bizonyos esz-
tétikai elvárásoknak. De vajon meg-
van-e az a tudásunk, ami segítségével 
tájékozódni tudunk a kiadványok képi 
világában? Milyen kritériumok alap-
ján döntünk két különbözően illuszt-
rált, de tartalmában megegyező könyv 
között? Egyáltalán, el tudnánk-e mon-
dani, lennének-e szavaink arra, hogy 
megfogalmazzuk a képek közti kü-
lönbséget a szubjektív benyomásain-
kon kívül?

Kantár Balázs

A tanár, az ajándék és Ló Szerafin
Korunk iskolarendszere sajnos nem 

ad elég lehetőséget a képzőművészet-
ben rejlő nevelési lehetőségek kihasz-
nálására, így mindazoknak, akiknek 
valamilyen módon alkalmuk nyílik 
befolyásolni a gyermek vizuális fejlő-
dését, megnő a felelősségük. Kezdve a 
szülőtől, akitől a gyermek a születése 
pillanatától fogva elsajátítja a maga 
kultúrájára jellemző alapformákat, 
sémákat és látásmódokat1, a többi 
családtagon át, akitől a gyermek (jó 
esetben) könyvet kap ajándékba, egé-
szen a pedagógusig, aki megválogatja 
azokat a műveket (szövegeket és képe-
ket), melyekkel a gyermek találkozik 
az oktató-nevelő folyamat során. És 
mivel a vizuális úton hozzánk érkező 
ingerek száma sokszorosára nőtt és nő 
folyamatosan, a szelektálás fontos és 
szükséges. 

Az illusztrációk nagymértékben 
befolyásolják a gyermek esztétikai 
érzékének fejlődését és vizuális szo-
cializációját. A gyermekkönyvekben 
megjelenő illusztrációk napjainkban a 
többséget tekintve egyazon ízlést kép-
viselnek: csiricsáré színek, arányvesz-
tett alakok, eltúlzott érzelmek pozitív 
és negatív irányban is. Ezzel a legna-
gyobb baj az, hogy ez az uralkodó, 
csaknem kizárólagos ízlés. És mivel az 
illusztrált művek szereplői rég elhagy-
ták a könyvek lapjait, iskolatáskákról, 
ágyneműről, társasjátékról, ruhákról, 
élelmiszerek csomagolásáról – az élet 
összes területéről néznek vissza ránk, 
a valóság képi másának egyetlen átira-
tával találkozik a gyermek-olvasó, és 
ez egyáltalán nem segíti őt sem a való-

ság, sem a képmások, sem a kettő köz-
ti kapcsolat megértésében. Egynyelvű 
lesz egy soknyelvű korban, s képtelen-
né válik új és új képmások értésére, a 
valóság új elemei s új/másfajta leké-
peződései közt izgalmas, intellektuális 
és érzelmi intelligenciát aktivizáló fel-
adatot adó feszültség átélésére.

A feladat tehát az, hogy keressük az 
esztétikailag értékes illusztrált könyve-
ket, megteremtve a keresletet irántuk, 
és hogy ezeket a műveket eljuttas-
suk a gyermekekhez, kompenzálva a 
giccs-áradatot. A feladat teljesítéséhez 
mindenképp szükséges megállapítani, 
hogy mitől értékes egy illusztráció. 
Ennek a kérdésnek az alapos körül-
járására jelen esetben nem nyílik elég 
tér, de annyit leszögezhetünk, hogy a 
„jó” illusztráció képes dinamikus vi-
szonyba lépni a szöveggel úgy, hogy 
gazdagítja az értelmezést szöveg és kép 
azonosságainak, különbségeinek és 
egyéb viszonyainak vizsgálata során, 
vagyis a kép is aktív részévé válik az 
olvasásnak. Ilyen illusztrációkat talá-
lunk például Lázár Ervin köteteiben is. 

A Négyszögletű Kerek Erdő2 a nem-
rég elhunyt író talán egyik legis-
mertebb mesekönyve. Aki olvasta, 
biztosan emlékszik a szereplőkre: 
Mikkamakkára, Bruckner Szigfrid-
re, Vacskamatira, Dömdödömre és a 
többiekre. Sőt, nem tévedünk nagyot, 
ha úgy véljük, sokunk emlékeiben a 
figurák ugyanúgy néznek ki. Ezeket 
az alakokat Réber László keltette életre 
néhány tollvonással. Mikkamakkát és 
a többieket mindenki ugyanúgy isme-
ri, ugyanis író és illusztrátor szorosan 
együttműködve alkották meg a köte-
tet. Nincs, vagy legalábbis a köztudat-
ban nincs olyan kiadása a Négyszögletű 
Kerek Erdőnek, melyet ne Réber László 
illusztrált volna. Ez az együttműködés 
író és illusztrátor között nem átlagos, 
de nem is egyedi jelenség. Réber raj-
zai nélkül például Janikovszky Éva 
műveit is nehéz elképzelni. Az ilyen 
munka eredménye erősen befolyá-
solja az adott kötet befogadását és az 
életműhöz fűződő olvasói attitűdöt is. 

A Lázár Ervin meséiben megjelenő 
világkép alapvető eleme a szeretet.3 
Bár a mesegyűjtemény szövegeiben 
felismerhetőek a tündérmesék és ál-
latmesék nyomai, mégsem működnek 
azok az értelmezési stratégiák, ami-
ket a népmesékre alkalmaztunk. A 
Négyszögletű Kerek Erdőben a jó nem 
semmisíti meg a rosszat, a szereplők 
viszonyai pedig sokkal emberibbek és 
hétköznapibbak. Ezen értelmezésbeli 
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akadályok miatt szokás Lázár Ervin meséire az elvont jelzőt 
használni, amit csak tetőz Réber László hasonlóan egyedi 
illusztrátori stílusa: a vázlatszerűség, a szikár, zárt vonal, 
illetve a vonal által körülhatárolt síkfelület, amelyet élénk 
színekkel tölt ki. Térérzetet csak az objektumok ritmikus 
felsorolása ad. Mellőzi a részleteket, az arc néhány egysze-
rű jelzésből áll, amelyet sapka vagy haj keretez. Figuráinak 
gesztusai lecsupaszítottak, jól érthetőek, éppen ezért kivá-
lóan alkalmasak gyermekkönyvek illusztrálására. 

A Négyszögletű Kerek Erdő illusztrációi helyenként szo-
rosan a szövegre épülnek, vagyis a kép megfeleltethető egy 
bizonyos szöveghelynek: azt a teret, azokat a szereplőket, 
azokat a tárgyakat ábrázolja, amik a szövegben szerepel-
nek. Az illusztrátor minimalista stílusából adódik, hogy 
ezekben az esetekben sem érezzük azt, hogy a képzőmű-
vész elképzeli helyettünk és ránk erőszakolja a mese vi-
lágát – inkább csak útbaigazít. Van viszont néhány olyan 
illusztráció, amely a szövegtől jobban elrugaszkodik, sza-
badon hozzátesz a meséhez, gazdagítva azt. Ilyen például a 
tizenegyedik oldalon található kép, mely Ló Szerafin kálvá-

riáját ábrázolja. A szövegben a képre néhány mondat utal 
csak: „Erre befestették szürkére, pejre, feketére, sárgára. De 
egykettőre levedlette a festett szőrt, és újra kéken ragyogott. 
Akkor aztán minden kezdődött elölről.”4 A képen viszont 
az illusztrátor, megérezve a szöveg mondanivalóját, az író 
fanyar humorát, a társadalom fonákságait kifigurázó szán-
dékot, elképzelte a helyzetet, amikor Ló Szerafint éppen 
festik. 

A festés oka, hogy a kék lócsoda vagy csodaló nem illett 
az emberek világképébe – nem hisznek a csodákban, ezért 
a maguk barbár módján megpróbálják eltüntetni, hétköz-
napivá változtatni azt. Az illusztráció néhány vonalból és 
pár festett síkfelületből áll csak. A kép alig-alig térhatású, 
leginkább egy egyiptomi falfestményre hasonlít. Az ábrá-
zoltaknak mélységet, szobaszerűséget kölcsönöz, a fentről 
belógó lámpa (a vezeték ugyan véget ér a levegőben), pár 
elgurult üveg, a festékes vödrök, egy macska és egy kép a 
falon. Részben ezek a tárgyak indítják be a mese olvasása 
közben a történet továbbképzelését, a komplexebb fiktív 
világ kiépülését. 

A falon lógó kép egy ideális lovat ábrázol, amilyenné Ló 
Szerafinnak is válnia kéne. Kontrasztként a kép alatt látjuk 
Ló Szerafint, akit épp három festő fest. A festőkről sok min-
dent elárul a kép. A lovon ülő festő dohányzik munka köz-
ben, fején újságpapírcsákó. A földön elgurult üvegek; való-
színű, hogy sör volt bennük, esetleg még van is. A képen 
két sötét és egy világos festéket tartalmazó vödör található. 
Míg a két alsó festő sötétre festi a lovat, addig a rajta ülő 
világosra. Ezt a fejetlenséget érdeklődve figyeli egy foltos 
macska a kép alján, akit akár Mikkamakkával, a történet 
elbeszélőjével is azonosíthatunk. Megfigyeléseinket össze-
gezve megállapíthatjuk, hogy Ló Szerafint, a kék csodalo-
vat vagy lócsodát olyan festők akarják átfesteni, akik dohá-
nyoznak, italoznak, össze-vissza dolgoznak. Munkájukból 
a gondolkodás nélküli parancskövetés sugárzik. Olyan 
hatalmat képviselnek, aminek a mesééhez képest fonák az 
értékrendje. A csodát nem tűri, az egyedit és a különlegeset 
elnyomja, nem értékeli. A képből erős rendszerkritika ér-
ződik, akárcsak a szövegből.  Ebből a világból menekülnek 
a mese szereplői az erdőbe, ahol az általuk megalapított és 
megélt közösség alapkövei pont azok a dolgok (a szeretet, 
a vidámság, a játék), amik a kinti világban már elvesztek. 

Ezek a megállapítások direkt módon nem olvashatók 
ki a szövegből. Az illusztráció mégis képes az értelmezést 
befolyásolni, egyik vagy másik olvasat felé terelni. Sorra le-
hetne értelmezni a kötet illusztrációit a szövegekkel együtt, 
hogy szemléltessük, hogyan képes az illusztráció gazda-
gabbá, izgalmasabbá tenni a szöveg értelmezését. Most 
mégis kénytelenek vagyunk beérni ezzel a rövid vizsgáló-
dással és annak a reményével, hogy idővel megnő az érdek-
lődés az értékes irodalom mellett az értékes illusztrációk 
iránt is. Lázár Ervinen és Réber Lászlón nem múlik. 

JEGYZETEK
1 VARGA Emőke: Az illusztráció a teóriában, a kritikában és az ok-
tatásban. L’Harmattan, Budapest, 2012, 71.
2 LÁZÁR Ervin: A Négyszögletű Kerek Erdő. Móra Kiadó, Budapest, 
1985.
3 POMPOR Zoltán: Hagyomány és újítás Lázár Ervin 
elbeszélőművészetében. http://ganymedes.lib.unideb.hu:8080/dea/
bitstream/2437/3259/5/pompor_tezis.pdf (letöltés ideje: 2014. 1. 
5.)
4 LÁZÁR Ervin: i. m., 10.
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Tematikus egység:   szövegfeldolgozás
Az óra típusa:   új tananyag feldolgozása
Az eszközök:   Négyszögletű Kerek Erdő könyv, füzet, feladatlapok, labda, szótár
Célcsoport:    4. évfolyam

Barabás Markéta

A Vacskamati, a nagy egyetemes, világméretű csaló 
című fejezet óravázlata (7. fejezet)
A NÉGYSZÖGLETŰ KEREK ERDŐ MÓDSZERTANI FELDOLGOZÁSA 
4. OSZTÁLYOSOK SZÁMÁRA

A  tanítási órán a Négyszögletű Kerek Erdő című mese-
regény 7. fejezete kerül feldolgozásra. Az óra célja, hogy 
fenntartsuk a házi olvasmány iránti érdeklődést, ráirányít-
suk a figyelmet az érzelmek, tulajdonságok megfigyelésére, 
felhívjuk a figyelmet a szereplők viselkedésének jellemala-
kító erejére, valamint önálló véleményalkotásra neveljük a 
tanulókat.

1. Ismétlés (frontális megbeszélés, egyéni munka):
Az órát az előző fejezet cselekményének felelevenítésével 

kezdjük, frontális kérdések segítségével. Az ismétlést köve-
tően rövid írásbeli következik – a tanulók öt pontba foglalva 
összegzik a hatodik fejezet eseményeit. 

2. Mozgásjáték – Én elmentem a vásárba (drámajáték):
A tanulók félkört alkotnak, majd közösen elénekeljük és 

eljátsszuk az Én elmentem a vásárba… című népdalt.
Én elmentem a vásárba félpénzzel,
Tyúkot vettem a vásárban félpénzzel.
Tyúkom mondja: kit-rá-kotty,
Kárikittyom, édes tyúkom,
Mégis van egy félpénzem.

A tanulók egy-egy állat hangját utánozzák a népdalban. 
Igyekszünk minden tanulót bekapcsolni a feladatba. A tanár 
azokat az állatokat veszi sorra, amelyek a meseregényben is 
szerepelnek (macska, ló, nyúl stb.). A játéknak akkor van 
vége, mikor a tanár azt énekli: Elfogyott a félpénzem. 

3. Mit vehetünk a piacon? (frontális megbeszélés):
A tanulók a tanár kérésére becsukják a szemüket és elkép-

zelik, hogy piacra mennek vásárolni.  A „vásárlást” követően 
a tanulók kinyitják a szemüket, és a tanár egy labdát dobva 
ezt mondja: Én elmentem a piacra, és barackot vettem., és 
barackot vettem. Akinek dobjuk a kis labdát, elmondja, hogy 
ő mit vásárolt a képzeletbeli piacjáráson. A játék végén rákér-
dezünk, hogy az olvasmányban kitől vehettük barackot a pia-
con (Vacskamati), majd megbeszéljük, miért volt rendhagyó 
Vacskamati üzletelése: mit árult, mi volt a portéka furfangja, 
mennyiért adta el a termékét, mi volt a célja a piacozással – és 
miben tért el ez a cél a többi piacozó céljától. A feltett kérdése-
ket kiscsoportos megbeszélésre is vitára bocsáthatjuk. 

4. Milyen a barack? (kiscsoportos munka):
A tanulók négyesével csoportosulnak (az egymás mellett/
előtt található padtársak fognak össze). Mindegyik cso-
port más feladatot végez:
• Az első csoport fürtábrát készít, amelyben kereső ol-

vasás segítségével kikeresik a szövegből, milyen volt 
Vacskamati barackja. 

Megoldás: 

• A második és harmadik csoport az Értelmező kézi-
szótárral dolgozik: a feladatuk, hogy megkeressék az 
alábbi fogalmak magyarázatát: ványadt, csenevész, 
ösztövér, gyöszös, csökött (3-3 fogalommal dolgozik 
mindkét csoport)

• A negyedik és ötödik csoport rajzot készít: az egyik 
csoport a ványadt és csenevész barackot rajzolja meg, 
a másik pedig a nagyítóüvegbe helyezett óriásbarac-
kot készíti el.

A kiscsoportos munkák végeztével mindenki bemutatja a 
munkásságát: a fürtábrát készítő csoport felrajzolja a táblára 
a vázlatát, a szómagyarázással foglalkozók szóban kifejtik a 
fogalmakat, végül a rajzos csoportok bemutatják a rajzaikat. 

5. A barack és én (kiscsoportos munka):
Továbbra is kiscsoportokban dolgoznak a tanulók. Min-

den csoport húz egy szereplőnevet, majd szoborcsoportot 
alkotnak magukból, amelyen kifejezik, hogyan viszonyul 
az adott szereplő Vacskamati barackjához. A kompozíciók 
bemutatásakor a szereplő egy mondatban össze is foglal-
hatja véleményét. A szoborcsoportot megtekintő tanulók 
megpróbálják kitalálni, melyik szereplőt jelenítették meg az 
osztálytársaik.

6. Egészítsd ki a mondatokat! (páros munka):
Páros munka következik, amelyet mindenki a padtársával 

old meg. Minden páros kap egy feladatlapot, amelyen ki kell 
egészíteniük a hiányos mondatokat. Miután a párosok elké-
szültek, közösen ellenőrizzük a megoldásokat. A feladatlap 
félmondatait a megoldásokkal együtt közöljük:

Feladat: Egészítsd ki a mondatokat!

– Úgy fogtok tisztelni, mint a sicc – mondta működés 
közben ............................................................(Vacskamati).
Vacskamati a piacra .............................................. készített.  
(barackot) 
A befőttesüveget .................................................... csinálta.  
(nagyítóüvegből)
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Vacskamati a .................................. című könyvbe szeretett 
volna bekerülni. (Nagy, egyetemes, világméretű csalók)
– Megrendül benned a bizalmuk – mondta komoran 
 ................................... (Bruckner Szigfrid)
A piacon a befőttet először a .................................. kóstolta 
meg. (nagybajszú)

A megfejtéseket követően közösen megbeszéljük, miért 
tartjuk szójátéknak a feladatlap elején szereplő mondatot: - 
Úgy fogtok tisztelni, mint a sicc!

7. Rakd helyes sorrendbe! – vázlatkészítés (egyéni munka, 
frontális megbeszélés):

Minden tanuló megkapja a fejezet szétnyírt vázlatát. A ta-
nulók feladata, hogy helyes sorrendbe rakják az eseményeket. 
Az így kapott vázlatot közösen ellenőrizzük, majd minden ta-
nuló a helyes sorrend alapján beragasztja a vázlatot a füzetébe.

Megoldás:
   2.   Barackbefőttet készített, amit a piacon akart eladni.
   4.   Vacskamati elárulta titkát az embereknek, majd 
megették a befőtteket.
   3.   A többieknek nem tetszett, hogy be akarja csapni 
az embereket.
   1.   Vacskamati kihirdette, hogy meg fog gazdagodni.

8. Naplóírás (egyéni munka):
Kreatív írásos feladat következik, amelyet mindenki ön-

állóan old meg. Minden tanuló megpróbálja magát bele-
képzelni Vacskamati szerepébe, és E/1-ben leírja, mi történt 
vele a piacon, hogy akarta eladni a barackbefőttjeit. A nap-
lórészlet témája: Piacon voltam. A történeteket meghallgat-
juk, majd közösen megbeszéljük. 

9. Kerekasztal-körforgó (frontális megbeszélés):
A történetből kiderült, hogy Vacskamati furfanggal 

szerette volna elérni a célját. A tanulók körbeülnek egy 
asztalt. Minden tanulónak lehetőséget adunk arra, kife-
jezze a véleményét Vacskamati cselekedetéről és elmond-
ja, volt-e már hasonló helyzetben, hogy furfanggal szere-
tett volna elérni valamit. Minden tanuló kezében toll van. 
Aki megkezdi a mondandóját, leteszi a tollat az asztal 
közepére. Aki a tollat már középre tette – megtette hoz-
zászólását – mindaddig nem szólalhat meg újra, amíg a 
csoport minden tagjának a tolla középre nem kerül. Így 
mindenki szót kaphat a megbeszélésben.

10. Házi feladat
A következő órára kérjük, hogy tanulják meg a tanulók az 

órán elkészített rövid vázlatot, majd olvassák el a 8. fejezetet. 

Azt gondolná az ember, hogy természettudományi 
tárgyat tanítani sokkal könnyebb, mint humán tantárgyat. 
Tényeken alapul, megfigyeléseken, kvantitatív módszere-
ken. A tanár ezeket átadja, és nem igényel további absztrakt 
gondolatokat, képzettársításokat a foglalkozás. A valóság 
azonban ennél sokkal bonyolultabb. A természettudomá-
nyok, így a biológia is, újabbnál újabb felfedezéseket, ered-
ményeket mutat fel nap mint nap, így, ha belegondolunk, 
a biológia-tankönyv már a megírás pillanatában elavul. A 
biológiatanárnak ezért naprakésznek kell lennie a legújabb 
eredmények figyelésével, követnie kell a napi felfedezé-
seket mind az alap-, mind pedig az alkalmazott tudomá-
nyokat illetően. A biológia tudománya képlékeny, így a 
tanárnak nem elég frontálisan közölni a tényeket, hanem 
fontos, hogy az adott témát közelebb hozza a tanulókhoz, 
interakciót serkentsen, hogy a diákok megértsék, ez igenis 
róluk szól, a biológia valójában önmagam és környezetem 
megismerése anatómiai, fiziológiai, genetikai, etológiai stb. 
szinten. Éppen ez a legizgalmasabb része a biológiának: a 
természeti jelenségek tetten érése, a megfigyelés izgalma, a 
leírás kompakt folyamata. Ha sikerül elhitetni a diákjaink-
kal, hogy egy laposféreg is lehet érdekes a számukra, hiszen 
az étteremben felszolgált félig átsült hús elfogyasztása által 
ők is találkozhatnak olyan hívatlan vendéggel, mint a ga-
landféreg, akkor fogják igazán élvezni az órákat és átérezni 
a biológia tantárgy lényegét és célját. Vagy nézzük a kutyák 
etológiáját, amit a tanulók otthon kutyagazdiként szintén 
aplikálni tudnak, vagy a vírusok világát, amelyek a tévhit 
ellenére az antibiotikummal szemben semmilyen reakciót 
nem mutatnak (hiszen nem sorolhatók az élőlények közé), 
így ha egy betegség esetén nincs jelen a bakteriális felül-
fertőződés veszélye, fölösleges az antibiotikumos kúra. De 
mindezt sorolhatnám a végtelenségig.

Brutovszky Gabriella

Biológiaóra színesebben
Persze vannak tények, jelenségek, amelyeket a diákok 

kevésbé tartanak testközelinek és fontosnak. A diákjaim 
eleinte nem értették, miért kell nekik például a földigiliszta 
párzásáról tanulniuk, ilyenkor, ha éppen semmi más nem 
jut az ember eszébe, érdemes a humor forrását használni. 
Persze egy-egy poént nem mindig (és nem minden korosz-
tálynál) lehet elsütni, de néha érdemes, hiszen valljuk be, 
hogy van, amikor a mi fejünkbe is megfordul az a kérdés, 
hogy egy-egy élettani folyamatot, fajt miért is kell ilyen és 
olyan részletességgel tanítanunk, vagy mire szolgál majd 
a tanulók számára a nagybetűs életben. A természettudo-
mányokban, és leginkább a biológiában, a tanulók a fenti 
kérdésre kézenfekvőbb választ kaphatnak, mint egy hu-
mán tantárgynál, ahol nehezebben tudnak elvonatkoztatni. 
Sokkal érettebbnek kell lenniük ahhoz, hogy megértsék, az 
önmegértés és önmegismerés folyamata – bár másképpen, 
mint egy természettudományi tantárgy esetében – az iro-
dalmi műveken keresztül is elérhető.1 Sőt!

A bevezető után nézzük, melyek azok a módszerek és 
eszközök, amelyek által még közelebb hozhatjuk a tanulókat 
a biológiához, vagyi önmagukhoz és környezetükhöz.

MINIELŐADÁSOK
Szinte klisének hangozhat ez a fajta módszer, melyet 

mindannyian jól ismerünk, és valószínűleg több tanórán is 
alkalmazunk. A biológiaórán kivált hasznosak lehetnek a 
tanulók kiselőadásai. Ezek az adott tananyaghoz kapcsoló-
dó 5−10 perces előadások. A módszer egyik változata, ami-
kor arra kérjük a diákjainkat, hogy nézzenek utána óráról 
órára az új felfedezéseknek, eredményeknek a biológia té-
maköréből. Ez nagyon eredményes tud lenni, hiszen így a 
diákok elkezdenek önállóan is dolgozni, interneten kuta-
kodni, szakirodalmat olvasni, és a legújabb tudományos 
eredményekkel is találkoznak. Ezek az előadások lehetnek 
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akár vetítéssel egybekötöttek is. Mindig kérjük a tanulók-
tól, hogy a kiselőadásukhoz csatolják a forrást is, amellyel 
dolgoztak.

DRÁMAJÁTÉKOK
Drámajátékokat nemcsak a humán tanórákon lehet al-

kalmazni. A diákokat nagyon jól lehet motiválni egy-egy 
szerepjátékkal, körülírással, biológiai activityvel. Ilyen pél-
dául az óra eleji ráhangolódás fázisában alkalmazható „Ki/
mi vagyok én?” játék, melynek lényege, hogy a tanár kis cé-
dulákon kioszt néhány tanulónak egy-egy kifejezést (példá-
ul baktérium, bibe, helytülő, pikkely, perisztaltikus mozgás 
stb.) azzal az utasítással, hogy 1−2 perces gondolkodás után 
mutatkozzon be a többieknek E/1 személyben („Én egy…
vagyok). A többi tanuló pedig megpróbálja megfejteni, va-
jon kinek a bőrébe bújt a megszólaló. Ez a módszer jól al-
kalmazható ismétlésként, variálható további változatokkal 
is (például pantomim).

MODELLEK ÉS GYAKORLATI MÓDSZEREK
A biológia oktatása gyakorlati módszerek és modellek 

nélkül szinte elképzelhetetlen. Erre szolgálnak a számos, 
már jól ismert preparátumok, csontok, kézbe fogható mo-
dellek, plakátok, laboreszközök, amelyekre most nem tér-
nék ki bővebben. Vannak azonban háromdimenziós mo-
dellek is, amelyek olyan élettani folyamatokat, fajokat is 
be tudnak mutatni, amelyek egy biológiai laborban vagy 
szaktanteremben nem hozzáférhetők. Ezek regisztráció 
fejében ingyen letölthetők az internetről, a mozaweb.hu 
oldalról2 (illetve ma már a Google-keresőben is hozzáfér-
hetők). A mozaweb felületén található modellek, videók 
mellett a Mozaik-tankönyvek elektronikus változatai is 
megtalálhatók. A modelleket lehet forgatni, a készítők rész-
letesen leírják a bemutatott jelenség, faj részeit, valamint a 
program lehetőséget ad a gyakorlásra is, ilyenkor elrejtjük a 
leírásokat, és a tanulók feladata azokat felismerni.

Természetesen a modellek mellett a természetfilmek 
megtekintése is nagyon hasznos a biológiaóra keretében. 
Ajánlom például a brit természettudós David Attenborough 
természetfilm-sorozatát, az Adriai-tenger élővilága soroza-
tot, a kisebbeknél az Egyszer volt… rajzfilmsorozatot. Szá-
mos természetfilm az interneten ingyenesen hozzáférhető. 

SZÖVEGÉRTÉS ÉS KOMPETENCIAFEJLESZTÉS
A legújabb biológia-tankönyvek már nagy hangsúlyt 

fektetnek a szövegértésre és a különböző kompeten-
ciaterületek fejlesztésére. Így a szövegértés nemcsak a 
magyarórák keretében kerül elő, hanem a természettu-
dományi tanórákon is. A tanulók egy rövid (általában 

fél oldalas) szöveget kapnak, amelyek után feladatsor áll, 
amit a szöveg alapján kell kitölteniük. Az ilyen jellegű 
feladatok nemcsak színesítik az órákat, hanem fejlesz-
tik a tanulók szövegértési kompetenciáit is, és sokkal 
könnyebben találják majd meg az összefüggéseket az 
egyes jelenségek, témák között. Ilyen szövegértési fel-
adatokat találunk ma már számos biológiai feladatgyűj-
teményben3, de néhány tankönyv is alkalmazza őket. A 
szövegértő feladatok mellett nagyon jól alkalmazhatók 
az analóg, induktív vagy deduktív feladatsorok is. A ta-
nulók eredményesen dolgoznak az ilyen típusú gyakor-
latok során. Ez utóbbi feladatsorokra számos hasznos 
példát találhatunk a kompetencia alapú programcsoma-
gokban, amelyek ingyenesen hozzáférhetők az interne-
ten a sulinet.hu oldalon.

A sulinova.hu főoldala. A kompetencia alapú programcsomagok-
ban találjuk meg az egyes tantárgyakhoz tartozó anyagokat. 

A biológia tantárgyhoz kapcsolódó anyagot a matematikai kompe-
tencia alatt találhatjuk meg. Tanulói és tanári füzetek állnak a rendel-
kezésünkre (ez utóbbiban található a megoldókulcs, illetve a további 
javaslatok).

A feladatlapok pdf formátumban ingyenesen letölthetők a honlapról.



Katedra

30

Megemlékezés

TANKÖNYVEK ÉS GYAKORLÓKÖNYVEK
A következőkben néhány tankönyvet és gyűjteményes 

könyvet szeretnék ajánlani a biológia tanításához (a ma-
gyarországi könyvpiacon számos tankönyv és gyűjtemény 
van, ezekből most csupán egy szeletet választottam ki):

A Mozaik-feladatgyűjtemény mellett a Mozaik-tankönyve-
ket is ajánlom, elsősorban kiegészítő tankönyvként, illetve 
érettségizőknek.  

JEGYZETEK
1 Jelen írás szerzője jelenleg mindkét tantárgyat (biológia, magyar 
nyelv és irodalom) oktatja.
2 A mozaweb oldalon az „extrák” alatt találhatók meg a háromdimen-
ziós modellek. Ezeket évfolyamok és témakörök alapján lehet keresni.
3 Például javaslom: Dr. Szerényi Gábor: Biológiai feladatgyűjtemény 
(2011), Molnár Katalin - Szászné Heszlényi Judit - Kropog Erzsébet - 
Mándics Dezső: Biológia feladatgyűjtemény középiskolásoknak, érett-
ségizőknek (2004).

A feladatgyűjteményt Magyarországon 
az Oláh Zsuzsa-féle biológia tankönyv 
anyagával szinkronban használják 
gyakran. 

Molnár Katalin – Szászné Heszlényi 
Judit – Kropog Erzsébet – Mándics 
Dezső: Biológia feladatgyűjtemény 
középiskolásoknak, érettségizőknek 
(2004)

Dr. Szerényi Gábor: 
Biológiai feladatgyűj-
temény (2011) és 
megoldókulcs. 

Gál Béla, Gál Viktória: 
Biológia feladatgyűjte-
mény 11-12. (2009).

Szabómihály Gizella

Nyelvünket tanította, nyelvünkről írt, 
nyelvünkért munkálkodott
JAKAB ISTVÁN TANÁR ÚR EMLÉKÉRE

A múlt év végén nagy veszteség érte a  szlovákiai ma-
gyar nyelvész- és pedagógustársadalmat: rövid, súlyos 
betegség után 2013. november 23-án elhunyt Jakab Ist-
ván.  

Jakab István a pozsonyi Comenius Egyetem oktatója-
ként él a kollégák emlékeiben, s ez nem véletlen, ugyanis 
több mint harminc évig oktatott a pozsonyi magyar tan-
széken. A mostani magyar szakos tanárok jelentős része 
nála hallgatta a magyar leíró nyelvtant és a nyelvműve-
lést, s ezáltal Jakab tanár úr nagy mértékben befolyásolta 
a magyar nyelvtan középiskolai oktatásának tartalmát és 
szemléletét. 

A  nagyközönség számára Jakab István neve egybe-
forrott a nyelvműveléssel, hiszen évtizedeken keresztül 
jelentek meg nyelvművelő írásai az Új Szóban, az utóbbi 
években pedig éppen a Katedrában. Közismertek, szak-
mai-újságírói körökben közhasználatúak nyelvművelő 
cikkeiből összeállított könyvei is.

Nyelvünkről – nyelvünkért: ezt a címet adta Jakab Ist-
ván 1980-ban megjelent első önálló nyelvművelő köny-
vének, s  ez a  cím egyben az ő egész életét meghatározó 
mottó is lehetne, hiszen az ötvenes-hatvanas években 
színre lépő szlovákiai magyar nyelvésznemzedék tagjai 
közül ő volt az, aki a  legtöbbet foglalkozott a  szlováki-
ai magyar nyelvhasználattal. Jakab István eltávozott kö-
zülünk, szelleme azonban munkái és tanítványai révén 
tovább él. 
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Sorozatunk ezen részében a törtekkel foglalkozunk. A 
mai tanulóknak – legalábbis tapasztalataink ezt mutatják 
– nagy problémát jelentenek azok a szöveges feladatok, 
melyekben törtek találhatóak. Sokakat megtéveszt a törtek-
nek az a tulajdonsága, hogy egyaránt jelenthetnek konkrét 
mennyiséget és valaminek a részét. Az alábbiakban a törtek 
problematikáját feldolgozó feladatsort találják az olvasók.

1. Állapítsd meg, mi a különbség a két állítás között:
a) Anna elolvasta a 300 oldalas könyv 2

3 -át.
b) András elolvasott a 300 oldalas könyvből 

2
3  oldalt.

2. Lili megette a torta 
2
5 -ét, Lali pedig az 

1
4 -ét. Mekkora 

rész maradt a tortából?
3. Az üvegben 2 liter víz volt. Péter megitta a 

2
5 -ét. Hány 

liter vizet kell Petrának visszaöntenie, hogy az üveg megint 
tele legyen?

4. Hány liter víz marad az 5 literes üvegben, ha meg-
iszunk belőle 5

4  litert?
5. Feri 60 kilós volt januárban, februárban lefogyott 

2
5  

kilogrammot. Hány kiló most?
6. Karcsi 

3
4  csokit evett meg. Tiborral együtt azonban 2 

egész táblát felfaltak. Mekkora csokit evett Tibor?
7. A ládában 15 kg alma volt, ebből tavaszra elrohadt 3 

kg. A ládányi gyümölcs hányad része maradt épségben?
8. Krisztina befestette a téglalap alakú kerítést (mind-

két felét), amelynek méretei 10 m és 2 m. A kerítés 
2
5 -ét pirosra, 1

4 -ét fehérre mázolta, a többit feketére festet-
te. 1 doboz festék 1 négyzetméterre elég. A piros festék ára 
2 euró, a fehéré 1,50 euró, a feketéé pedig 2,50 euró. Meny-
nyit fizetett összesen a festékekért?

9. Az osztályba 11 tanuló jár. Ma 3 gyerek hiányzott be-
tegség miatt. Az osztály hányad része egészséges?

10. A könyv 200 oldalas. Misi ebből 40 oldalt olvasott el. 
A könyv mekkora részét olvasta már el?

11. A fánkevő versenyen 20 fánkot kell megenni. Jenő 12 
fánk után nem bírta tovább. A teljesítendő mennyiség há-
nyad részével sikerült megbirkóznia?

12. Viktoréknak 12 tantárgyuk van. Ezek 
5
6 -ából egyest 

fog kapni. Hány tantárgyból nem lesz egyese?
13. A téglalap alakú kert méretei: 13 1

5 m és 10 5
6 m. Mek-

kora a területe?
14. Frederik egy 15 km-es túrán vesz részt. Az első nap 

megtették a táv 2
5 -ét, a második nap a maradék 2

3 –át.
a) Mekkora táv marad a harmadik napra?
b) A második nap az egész táv hányad részét tették meg?
c) A harmadik napon az egész táv hányad részét tették 
meg?

15. János és Elek közösen vettek egy pizzát. Előbb János 
elvette a pizza 2

5 -ét. Eleknek pont 200 grammos darab ma-
radt. Mekkora volt az egész pizza tömege?

16. A gyerekek az év végén egy 3 napos túrán vettek részt. 
Az első nap megtették az egész táv -át. A második nap a 
maradék táv 1

3 -át. A harmadik napra 14 km maradt. Mi-
lyen hosszú volt az egész táv?

Farkas Béla

Felkészítő gyakorlatok 
a matematikai tesztelésre 
– VI. rész

17. Gyuszi és édesapja ugyanolyan fogkrémet használ-
nak. Gyuszi 20 nap alatt használ el egy tubust, édesapja 15 
nap alatt. Hány nap alatt használnának el 1 tubust közösen?

18. A tanulók megírták a témazáró írásbelit. Elemér a 
pontok 7

8 -át szerezte meg. Hányast kapott, ha a pedagógus 
az alábbi táblázat szerint dolgozott?
100% – 90% 1
90% – 75% 2
75% – 50% 3
50% – 25% 4
25% – 0% 5

  
19. A következő ábrán egy tábla csoki látható. 

Satírozással jelöltük azokat a részeket, amelyeket Imre 
már elfogyasztott. 

a) A csoki hányad részét ette meg Imre?
b) Imre testvére, Etelka, elcsente a maradék csoki 2

5
-ét. Mennyi kocka maradt a csokiból?
c) A megmaradt csoki hányad része az egész csokinak?
d) Etelka az egész csoki hány százalékát csente el? 

20. Válaszd ki, melyik esetben ábrázoltuk helyesen a 7
4

törtet!

a)   

b)  

c)

d)
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ein wichtiges Thema, das viele Menschen beschäftigt ist das Lernen von Fremdsprachen. In der Welt gibt es unge-
fähr 6500 Sprachen. Einige Sprachen werden von wenigen Menschen gesprochen, andere Sprachen sprechen mehrere 
zehn Millionen Menschen. Die einzelnen Fremdsprachen sind unterschiedlich schwer. Oft, wenn man Ausländer, die 
Deutsch lernen fragt, sagen sie daß Deutsch eine schwere Sprache ist. Aber woran liegt das, was macht die deutsche 
Sprache denn so schwer? Die deutsche Sprache gehört zu den germanischen Sprachen und sie ist eine sehr stark flek-
tierende Sprache. Die Reihenfolge von Wörtern im Satz ist stark veränderbar, die Bedeutung wird durch den Kasus 
bestimmt. Auch die Adjektive passen sich im Deutschen in Genus, Kasus und Numerus an. 

Deutsch ist die meistgesprochene Muttersprache  in der Europäischen Union und wird zu den zehn wichtigsten 
Sprachen der Welt gezählt. Deshalb ist das Deutschlernen für uns im Herzen Europas wichtig.

In dieser Ausgabe der Zeitschrift Katedra haben wir  eine ganze Seite gerade für die Deutschlerner gewidmet. Für 
euch, liebe Schüler des Sprachniveaus B1/ B2 haben wir einen Arbeitsblatt- bei dem wir uns auf die Adjektive konzen-
triert haben- zusammengestellt. Wir wünschen euch viel Spaß bei der Lösung! Also, jetzt geht´s los!

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, 
liebe Schüler,

„Viel zu viele Adjektive…”

1. Finde Eigenschafts-Paare ( Antonyma )!
fleißig    humorlos 
selbstlos    mißtrauisch
flexibell    unsicher
humorvoll   kinderfeindlich 
bescheiden   oberflächlich
selbstbewußt   starr 
vertrauensvoll   disziplinlos 
gründlich   überheblich 
diszipliniert   egoistisch 
kinderfreundlich   faul 

2. Wie heißt das Gegenteil von den unterstrichenen 
Adjektiven?

dünn – hohl – krumm – rund – spitz – stumpf

 a./ Der Nagel ist nicht gerade, sondern ..............................
b./ Das Kabel ist nicht dick, son............................................
c./ Ein Kreis ist nicht eckig, sondern....................................
d./ Die Wand ist nicht massiv, sondern................................
e./ Das Messer ist nicht scharf, sondern...............................
f./ Die Nadel ist nicht stumpf, sondern................................

3. Finde die richtige Reihenfolge! ( Adjektive und Adverbien )

a./ oft - selten – niemals – manchmal – immer- öfters
b./ jetzt – bald – nie – gleich – später – sofort – demnächst
c./ kalt – warm – eiskalt – mild – heiß – lauwarm – kühl
d./ feucht – trocken – nass – schwül

4. Ergänze die Adjektivendungen: -bar, -ent, -ig, -isch, 
-lich, -los, -voll 

trag_____, vollautomat_____, unzerbrech_____, 
wasch_____, einbänd_____, zuverläss_____, intel-
lig_____, wert_____, großzüg_____, arbeits_____, 
wahnsinn_____, verständnis_____, selbst_____, bewe-
gungs_____, freiwill_____, altmod_____, eß_____, 

exzell_____, geschmack_____, gigant_____, herr_____, 
kost_____, wunder_____, unsterb_____, sprach_____

5. Ergänze die passenden Adjektive in den Sprichwör-
tern! Versuche die Bedeutung der einzelnen Sprich-
wörtern zu erklären!

alte – blindes – fleißig - grau - heiß - schwer – tief - ungesund 

Was ich nicht weiß, macht mich nicht  ………………. . 
…………….. Liebe rostet nicht. 
Stille Wasser sind ………………. . 
Allzuviel ist  ……………………. .
Ein  ……………….. Huhn findet auch einmal ein Korn.
Am Abend werden die Faulen  ……………………. .
Bei Nacht sind alle Katzen ………………… . 
Aller Anfang ist ………………… .

6. Ergänze die Adjektivendungen und die Endungen 
der Artikelwörter!  
Ich hol’ die Leute aus dem Alltagstrott  
 Es gibt immer mehr Straßenkünstler, gut___ und 
schlecht___: Musikanten, Maler und 
Schauspieler. Sie ziehen von ein___ Stadt zur ander___, 
machen fröhlich___ Musik, spielen kurz___ Theaterstü-
cke und malen auf d___ grau___ Asphalt. Die meist___ 
von ihnen sind Männer, aber es gibt auch einig___ Frau-
en. Eine von ihnen ist die 20-jährig___ Straßenpantomi-
min Gabriela Riedel. 
 Bei dem feucht___ und kalt___ Wetter in Hamburg 
interessieren sich nur wenig___ Leute auf dem Rathaus-
markt für die jung___ Gabriela. Ihr___ viel___ Kollegen 
machen Asphaltkunst gewöhnlich nur in ihr___ Freizeit, 
für Gabriela ist es ein richtig___ Beruf. Die günstigst___ 
Plätze für Auftritte sind modern___ Fußgängerzonen, 
groß___ Einkaufszentren und klein___ Ladenpassagen. 
„Hier denken die Leute an den nächst___ Einkauf, aber 
bestimmt nicht an eine klein___ Straßenkünstlerin. Ich 
hole sie ein bisschen aus dem alltäglich___ Trott heraus.“, 

Pintes Lívia, 
Egészségügyi Középiskola, Dunaszerdahely, e-mail: lpintes@gmail.com
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erzählt sie, und das kann sie auch wirklich. Leider ist 
Straßenkunst auf einig___ Plätzen schon verboten, denn 
genervt___ Geschäftsleute beschweren sich darüber. 
„Leider denken viele Leute an herumziehend___ Vaga-
bunden und faul___ Nichtstuer, wenn sie uns sehen. 
 Gabriela führt ein sehr unruhig___ Leben, aber sie 
hat einen fantastisch___ Beruf und möchte kein___ an-
der___ haben. 

Text (Ausschnitt) entnommen aus Themen aktuell 2, Lek-
tion 3, S. 43 

FELHASZNÁLT IRODALOM:  
Aufderstrasse, H.-Bock, H.  Müller, H.- Müller, J. 2005. Themen 
Aktuell 2. München: Hueber Verlag, ISBN: 9783190016914

Magyar nyelv és irodalom, illetve angol nyelv és irodalom 
tanárként tudom, hogy mennyire fontos a memoriterek elsa-
játítása az egyes nyelvi tanórákon. A memoriter lényege nem 
az unaloműzésben rejlik; sokkal inkább a tanulók memo-
rizálásának és előhívó képességének fejlesztését, a nemzeti 
és világirodalmi kultúrkincsek általi eszmei gazdagodást 
célozza meg.

A diákok azonban inkább „elszenvedői” a verselsajátítás 
folyamatának, mintsem élvezői, hiszen nem értik, hogy mi-
ért kell valamit fejből, szóról szóra tudni csak azért, mert 
szép. Ez a negatív hozzáállás abból ered, hogy a diákok nem 
kapnak elég teret a tanítási órán arra, hogy valamiféle kap-
csolatot teremtsenek a versekkel. Ez általában az időhiánnyal 
függ össze, de előfordul sajnos, hogy a tanár a vershez fűződő 
viszony kialakulását egyszerűen nem tartja fontosnak. Már-
pedig a befogadók szöveghez való viszonyának kialakítása 
nagyon fontos lenne, hiszen sokkal könnyebb olyan verset 
tanulni, amit értünk, érzünk és szeretünk. Ilyen foglalkozás-
ra szeretnék most egy-két ötletet adni kedves kollégáimnak.

A verssel való első találkozás különféle lehet. Olvashatjuk, 
olvastathatjuk, hallgathatjuk CD-ről, internetről mint han-
gos verset, vagy akár mint megzenésített verset is. Szöveg-
hallgatás során a tanulók általában még nem annyira figyel-
nek oda a szöveg lényegére, s még nem tudják megfejteni a 
szöveg mondanivalóját sem, ezért olyan feladatokat kell adni 
nekik, amelyek motiváló hatással bírnak rájuk, hogy érdek-
lődve fedezhessék fel a vers minden zegzugát. 

Az egyik módszer metódus lehetne az én egyik kedven-
cem, amikor a diákok kisebb csoportban apró mozdulatso-
rokat állítanak össze a szöveg alapján, amelyeket 5-10 perc 
eltelte után bemutatnak az egész osztálynak. Előnyös, ha 
ilyenkor még nem kérünk tőlük szövegbeli megnyilvánu-
lást, vagyis néma képek összeállítására ösztönözzük őket. 

Fekete Farkas Tímea

Versfeldolgozás másképp
Játékra fel!

Ez azért jó, mert a kevésbé aktív vagy merész diákok is ki-
veszik a részüket a játékból, s mivel élvezik a feldolgozást, 
a következő játék során már sokkal kényelmesebben fogják 
magukat érezni. A feladatot általában minden diák kedvvel 
végzi, hiszen „az ahány olvasó, annyi értelmezés” elve értel-
mében minden egyéni ötlet elfogadott. Érdekes megfigyelni 
és megfigyeltetni, hogy az egyes feldolgozások között meny-
nyi a megegyezés, hasonlóság vagy az abszolút eltérés, ame-
lyek mind a különböző értelmezhetőségnek köszönhetőek. 
Az állóképekkel a tanulók tehát értelmezik a verset, s máris 
kapcsolatot teremtenek vele.

A következő módszer a kiválasztott vers csupán egy-egy 
sorát, mondatát használja fel. Ezt a tanár készíti elő apró cet-
likre, amelyekből a diákpárosok húznak egyet. A feladat pe-
dig az, hogy a versből ismert szövegközeget megváltoztassák. 
Gyakorlatban ez azt jelenti például, hogy például a jól ismert 
részlet „Nincsen apám, se anyám, se istenem, se hazám…” 
az ismert szituációból átkerül például egy veszekedő pár 
egyikének szájába, vagy a szomorkodó Mikulás naplójába. 
Ebben a feladatban számtalan megoldás születhet, csupán 
a tanulók kreativitásán múlik, hogy merre fordítják a tör-
ténet irányát. Ismét 5-10 felkészülési időt adunk a tanulók-
nak, majd közösen megnézzük egymás kreációit. Általában 
fergeteges hangulat szokott kerekedni az osztályteremben, 
és sokat nevetünk egymás olykor hihetetlen alkotóképessé-
gén. Bármilyen verset is választunk az efféle feldolgozásra, 
fontos, hogy megfelelően kedves, motiváló példát mondjuk 
a tanulóknak, annak érdekében, hogy ihletet meríthessenek 
belőle, így pedig garantált lesz mind a tanulók, mind a tanár 
sikerélménye.

Tudom, hogy mindkét feladat időigényes és látszólag krea-
tív tanulókat igényel, de szerintem minden tanuló megérde-
mel egy-egy esélyt a bizonyításra, s főképp az érdekes és in-
teraktív órára. Lehet, hogy az első alkalom nem sikerül majd 
olyan jól, ahogyan azt elképzeltük, de nem szabad feladni a 
reményt, hiszen minden kezdet nehézkes, de a megfelelő és 
bizalmas légkör szerintem csodákat szülhet. Én csak annyit 
kérek, hogy merjünk újítani, bízzunk a tanulókban – és já-
tékra fel!

Dreyer- Schmitt. 1996. Lehr- und Übungsbuch der deutschen 
Grammatik. Ismaning/München: Verlag für Deutsch, ISBN 
3-88532-717-1
DUDEN Deutsches Universalwörterbuch. 1996. Mannheim: 
Dudenverlag, ISBN 3-411-055003-0
Einhorn, Á- Petneki, K.- Szablyár, A.- Zalán, P. 1995. Érettségi, 
felvételi nyelvvizsga tesztek. Szekszárd: Corvina, ISBN 963 13 
4871 7
Mejzlíková, Š. 2006. Cvičebnica nemeckej slovnej zásoby. Brno: 
Didaktis, 
ISBN 80-7358-057-8
Schumann, J. 1998. Mittelstufe Deutsch. Ismaning/München: 
Verlag für Deutsch, 
ISBN 3-88532-365-6
Vajíčková, M.-Kramer, U. 1997. Deutsche Phraseologie. Bratis-
lava: Terra, 
ISBN 80-85679-56-6
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A magyar kultúra napja alkalmából 
2014. január 19-én a Galántai Városi 
Művelődési Központ zsúfolásig meg-
telt színháztermében, országos em-
lékműsor keretén belül, hatodik alka-
lommal került átadásra a Csemadok 
Életmű Díj, valamint a 2013-ban ala-
pított Csemadok Közművelődési Díj 
és a Gyurcsó István-díj. 

1989 óta január 22-én, Himnuszunk 
születésnapján ünnepeljük a magyar 
kultúra napját, ugyanis 1823-ban ezen 

Pék Éva

Országos emlékműsor Galántán
a napon fejezte be Kölcsey Ferenc 
nemzeti imánkat. A jeles évfordulón 
a Csemadok Országos Tanácsa olyan 
Csemadok-tagokat tüntet ki az általa 
alapított díjakkal, akik egész életükben 
azon munkálkodtak, hogy a Szlováki-
ában élő magyarságot – Csallóköztől 
Bodrogközig – vezessék, irányítsák; il-
letve gazdag magyar népi kultúránkat, 
hagyományainkat s vele együtt édes 
anyanyelvünket megőrizzék és tovább 
adják.

Az országos emlékünnepség Köl-
csey Ferenc Himnuszával kezdődött, 
melyet Jakubecz László színművész 
adott elő. Utána a két műsorvezető, 
Holop Zsóka és Culka Ottó köszön-
tötték a megjelenteket: a kitüntetendő 
személyeket, a meghívott vendégeket, 
a Csemadok országos, regionális, va-
lamint alapszervezeti tisztségviselőit, 
a szereplőket, a sajtó képviselőit és a 
közönséget. Magyarország képvise-
letében Balogh Csaba rendkívüli és 
meghatalmazott nagykövet volt jelen. 

Bárdos Gyula, a Csemadok országos 
elnöke beszédében kiemelte a Szövet-
ség fontosságát, szerepét és küldetését. 
Hangsúlyozta, hogy a megalakulá-

A Komáromi Városi Művelődési 
Központ (VMK) és a Jókai Mór Alap-
iskola 12. éve sikeresen működő Gau-
dium vegyes kara és hangszeres kama-
raegyüttese benevezett és meghívást 
kapott a 2013. november 23-án, a mor-
vaországi Zábřehben zajló – a régió ne-
ves 20. századi zeneszerzőjéről, Václav 
Kálikról elnevezett – Kálikův podzim 
(nem versenyjellegű) kórusfesztiválra. 
Ez a rendezvény Zábřehben, a mintegy 
14 000 lakosú kisvarosban évek óta (az 
idei már a 21. évfolyam volt) rangos 
zenei eseménynek számít. A fesztivál 
elismertségéről tanúskodtak a város-
ka utcáit elárasztó plakátok, illetve a 
többszáz nézőt befogadó Szent Berta-
lan-templom teltháza is.

Kórusunk pénteken indult útra, 
hogy a régió nevezetességeit (többek 
között a hírneves lešticei sajtmúzeumot 
is) meglátogathassa, ínyencségeit meg-
ízlelje, s hogy mielőbb találkozhasson a 
kórust vendégül látó helyi Slavice női 
kar tagjaival: akik mindent megtettek, 
hogy jól érezzük magunkat Zábřehben. 
A szombat viszont kemény munkanap 
volt: a kórusoknak már kora délelőtt 
az ún. workshopon kellett gyakorol-
niuk a délutáni hangversenyen kö-
zösen előadott műveket. Ebéd után a 
fesztivál hangversenyének színhelyén, 
a Szent Bertalan-templomban került 
sor az énekkarok akusztikai próbájá-

ra. Három órára megtelt a templom 
közönséggel, kezdődhetett a koncert. 
Elsőként a Slavice női kar – amely a 
GAUDIUM-hoz hasonlóan egy isko-
la egykori gyermekkarának tagjaiból 
verbuválódott – lépett fel, karnagyuk, 
Jaroslava Štepánková vezényletével. A 
Slavicet a GAUDIUM követte. A kö-
zönség tapsából ítélve, a kórus műsora 
– B. Smetana – Vargha K: Slávnostní 
sbor (Ünnepi kar), G. Caccini: Ave Ma-
ria; Udvardy L.- József Attila: Tél ; Liszt 
F.: Ave Maris Stella; Szabó I.- Szappanos 
János – Zsákovics L.: Az szép szabadság-
ra – elnyerte a nagyérdemű tetszését; a 
legnagyobb tapsot, nagy örömünkre, a 
magyarul énekelt művek kapták. A to-
vábbi kórusok (akikkel a GAUDIUM 
fel tudta venni a „versenyt”) a VRBNO 
POD PRADĚDEM-i, a ŠTEMBERK-i 
és a CARMEN ZABŘEH voltak. A 
hangversenyt az egyesített kórusok fel-
lépése zárta; a következő művek hang-
zottak el: Ch. Gounod: Ave verum, G. 
Young: Alleluja; V. Králik: Kolovrat, és 
a közönség bevonásával a legrégibbnek 
tartott cseh vallásos ének, a Hospodine, 
pomiluj ny.

A kedves hálás közönség sok tapssal 
jutalmazta a kórusok nívós műsorát, 
láthatóan mindvégig jól érezte magát, 
élményekkel telítődve távozott. Nagy 
öröm volt számunkra: ahhoz, hogy jól 
érezzék magukat, mi is hozzájárulhat-

tunk; hiszen már színre lépésünk előtt 
kérdezték: énekelünk-e magyarul is? 
Igenlő válaszunkat örömmel vették.

A hangverseny után az énekkarok 
átvonultak a kultúrházba, ahol a ran-
gos zsűri – Drahomíra Míčková, az 
osztravai egyetem docense, Ľubomír 
Mátl, a  brünni Leoš Janáček Művé-
szeti Akadémia professzora, Stanislav 
Pecháček, a  prágai Károly Egyetem 
adjunktusa – ugyan nem rangsorolta 
az énekkarokat, de értékelte a hang-
versenyen hallottakat: nagy megelége-
dettséggel ítélve nívósnak a kórusok 
teljesítményét. Az emléklapok mellé 
minden kórus különdíjat is kapott; a 
GAUDIUM a „magyar szerzők műve-
inek tolmácsolásáért” díjat vehette át. 
Ez után a baráti szálakat erősítő aktus 
után mindegyik „csapat” élt a lehető-
séggel: bemutatta 10 perces szórakozta-
tó műsorát. A GAUDIUM, műsorának 
szlovák nyelvű felkonferálását köve-
tően, három műsorszámot adott elő: 
Bródy János Mit tehetnék érted c. da-
lát, Zsákovics László feldolgozásában, 
majd (adekvát jelmezben) Bárdos La-
jos Bikaviadal és Tréfás házasító c. han-
gulatos népdalfeldolgozásait énekelte, 
nagy tetszést aratva. Végül, a kiérdemelt 
vacsora után, az énekkarok egymásnak 
és együtt énekeltek, vidáman, kötetle-
nül szórakoztak. Csapatunk a másnapi 
zábřehi városnézés és múzeumlátoga-
tás után élményekkel feltöltődve szállt 
fel az autóbuszba, hogy hazainduljon.

A GAUDIUM ezúton is tisztelet-
tel köszöni a Komáromi Regionális 
Népművelési Intézetnek, élén Viera 
Vlčková igazgatónővel, a támogatást, 
amely nagyban hozzájárult ahhoz, 
hogy a kórus részt vehetett egy rangos 
énekkari fesztiválon, hogy tanulhatott, 
s újabb barátokra lelt.

Stirber Lajos

KÁLIKŮV PODZIM
A komáromi Gaudium vegyes kar Morvaországban énekelt

„A dalversenyek, a művészi szellem hóhérai, adjanak helyet dalünnepeknek, 
melyek középpontja egy-egy nagyszabású karmű közös előadása legyen, gyere-
kes versengés helyett.”

(Kodály Zoltán)
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sának 65. évfordulóját ünneplő Cse-
madok népes tagsága bizonyítéka an-
nak, hogy a Szövetségre szükség van, 
létjogosultsággal rendelkezik, s a 65 
évvel ezelőtt meggyújtott fáklya azóta 
is fényesen ragyog, ég, világít, mutatja 
a helyes utat. A politikai szélviharok-
nak ellenállt, mert a fáklyavivők, a 
csemadokosok, féltve őrizték és tovább 
adták nemzedékről nemzedékre.

Az ünnepi köszöntőt Balogh Csaba, 
Magyarország rendkívüli és meghatal-
mazott nagykövete mondta el. Köszön-
tőjében utalt arra, hogy a Kárpát-me-
dencében élő magyarság egy egységes 
egészet alkot, a köztük lévő határok 
csak jelképesek. A jövőben is tartsunk 
össze, segítsünk egymásnak, legyünk 
büszkék származásunkra, közös múl-
tunkra.

Az ünnepi köszöntő után fellépett a 
nemeskosúti Berkenye Néptáncegyüt-
tes, majd a Csemadok Életmű Díjak át-
adása következett, melyet idén négyen 
vehettek át. Elsőként Ádám Lajos 
Rimaszombatból, akit Sebők Valéria 
mutatott be. A díjazott koreográfus-
ként, táncosként, népművelő tánc- és 
illemtanárként működik hosszú évtize-
dek óta. A gimnázium befejezése után 
távúton végezte el a Zeneművészeti Fő-
iskolát, ahol társastánc szakra járt, de 
mellette egy tanfolyamot is elvégzett, 
koreográfus lett, 35 éven keresztül ren-
dületlen hittel és odaadással vezette a 
Gömör Néptáncegyüttest. Népdalgyűj-
tőként főleg Gömörben tevékenyke-
dett. Népművelőként, de főleg tánc- és 
illemtanárként az ifjúság nevelésében 
is kivette a részét. Hozzávetőleges 
számítás szerint az elmúlt 51 év alatt 
megközelítőleg 30  000 fiatalt vezetett 
be a társastáncok világába. Ezt a szép és 
számára üdítő tevékenységet még most 
is, túl a hetvenen, rendszeresen és fá-
radhatatlanul végzi. 

A másik kitüntetett, a kassai Béres 
József gazdag életútját Kolár Péter mu-
tatta be. Béres József 1917-ben szüle-
tett. Szülei Csehszlovákia megalakulása 
után nem kapták meg az állampolgár-
ságot. Már fiatalon dolgoznia kellett, 
állampolgárság hiányában nem tanul-
hatott tovább, a kassai postán dolgo-
zott. Már a Csemadok megalakulása 
előtt szervezte a kassai magyar kulturá-
lis életet. Akkor ismerkedett meg Fábry 
Zoltánnal és Mécs Lászlóval. A Kassán  
megalakult Csemadok szervezet első 
elnöke lett, majd a Népes Népművé-
szeti Együttes vezetőjévé nevezték ki. 
Szlovákia egész területén szervezte a 
népművészeti mozgalmat. 1960-tól 

részállásban dolgozott a Szlovák Rá-
dió magyar szerkesztőségében, majd 
nyugdíjasként is folytatta rádiós tevé-
kenységét. Béres József négy gyermeke 
magyar iskolába járt, 10 unokája és 14 
dédunokája körében ma, 97 évesen is 
sokat tesz a magyar kultúráért. Sajnos 
egészségi okok miatt a díjátadáson nem 
tudott megjelenni. 

A Csemadok Életmű Díj következő 
díjazottja Gágyor József volt Tallósról, 
akinek munkásságát Mórocz Károly 
mutatta be. Gágyor József Ipolynyéken 
született, majd Tallóson telepedett le. 
Rendületlen tanár, néptanító, helytör-
ténész, költő, csemadokos egész életé-
ben. Ipolyságon érettségizett, majd a 
pozsonyi Felsőfokú  Pedagógiai Isko-
lában szerzett magyar-szlovák szakon 
általános iskolai tanári oklevelet. Taní-
tott Tallóson, Diószegen, Hidaskürtön, 
és 20 évig volt a Tallósi Kisegítő Is-
kola igazgatója. A tanítás mellett 
fáradhatatlanul dolgozott, kutatott, 
gyűjtötte a környék gyermekjátékait, 
mondókáit. Foglalkozott nyelvjárás-
gyűjtéssel, helytörténettel. Saját beval-
lása szerint a Tallósi szótár című gyűj-
teményére a legbüszkébb, mely 7000 
szócikket tartalmaz. Figyelemreméltó a  
Még a lélek is reszket az emberben című 
műve, melyben a kitelepítések  borzal-
mairól ír. Eddig közel 30 könyve jelent 
meg. Gazdag munkásságát számos díj-
jal jutalmazták. 

A negyedik kitüntetettet, Kovács 
Lászlót Egyházgelléről Varga László 
mutatta be. Kovács László igaz értelem-
ben vett tudós tanár. Több tankönyv, 
honismereti és művelődéstörténeti 
munka, nyelvészeti és történelmi ta-
nulmány szerzője és társszerzője. A 
pozsonyi Comenius Egyetem Böl-
csésztudományi Karán magyar-törté-
nelem szakos tanári oklevelet szerzett. 
Több éven át a nyitrai Pedagógiai Kar 
magyar tanszékének oktatója volt, 
majd a Somorjai Madách Imre Gim-
názium igazgatójaként tevékenyke-
dett. A felvidéki magyar közélet ismert 
személyisége. A Csemadok oszlopos 
tagja, a Kazinczy Napok előkészítő-
je és szervezője. Ismeri Zoboralját és 
Csallóközt, mindmáig fáradhatatlanul 
munkálkodik, dolgozik.

Minden díjazott bemutatását rövid 
filmbejátszás követte, melyben életük-
ről, munkájukról, örömeikről, esetle-
ges kudarcaikról meséltek, vallottak a 
kitüntetettek.

A Csemadok Életmű Díjak átadása 
után fellépett a Felsőszeli Férfi Ének-
lőcsoport és a Galántai Kodály Zoltán 

Daloskör. Majd a Csemadok országos 
elnöksége által 2013-ban alapított két 
új díj átadása következett, melyet olyan 
személyeknek ítélnek oda, akik évtize-
dek óta kiemelkedő munkát végeznek 
a Csemadokban, jó vezetők és irányí-
tók.

A Csemadok Közművelődési Díját 
2014-ben heten vehették át: Albert 
Éva Rimaszombatból, Brath Margit 
Nyitragesztéről, Demko András Szep-
siből, Hecht Anna Somorjáról, Horkay 
Andor Nagyidáról, Mezei Sándor 
Szilicéről és Polák Margit Szencről. 

Az országos emlékműsor kedves 
színfoltja volt a gímesi Csámpai Bog-
lárka szólóénekes szereplése, aki két 
gímesi balladát adott elő, mellyel a Bí-
borpiros szép rózsa népzenei vetélkedő 
országos döntőjén díjazott lett.

A rendezvényen utolsónak a Gyurcsó 
István-díj átadására került sor, mellyel 
olyan személyeket tüntetnek ki, akik 
a Csemadokban sokéves kiemelkedő, 
eredményes munkát végeztek. Ezt az 
újonnan alapított díjat ketten kapták: 
Boda Ferenc Buzitáról és Turay László 
Garamkálnáról.

A díjak átadása után Kovács László 
köszönte meg a kitüntetettek nevében 
azt, hogy a Csemadokban és a szlová-
kiai magyar közéletben végzett mun-
kájukat figyelemmel kísérték, és a ma-
gyar kultúra napján díjjal jutalmazták 
őket.

Ezt követően Józsa Mónika szavalta 
el Gyurcsó István A költő kérdez című 
versét. Az emlékműsor végén a szerep-
lők és a közönség közösen elénekelte a 
Himnuszt.

Szép és felemelő volt a galántai 
emlékműsor, köszönet érte a szerve-
zőknek és a szereplőknek. A magyar 
kultúra napja valóban a kultúráról 
szólt. Mert a kultúra hagyomány és 
érték, amelyet a történelem során lét-
rehoztunk, s fennmaradásunk egye-
düli záloga. Olyan érték, mely az évek, 
évtizedek, évszázadok során nem de-
valválódik, hanem egyre értékesebbé, 
közkinccsé válik. A kultúra nem csak 
tudást műveltséget hordoz, hanem 
erkölcsöt is. Mindenkori üzenete 
számunkra: tisztán, becsületesen, ön-
tudatos magyarként élni és dolgozni 
szülőföldünkön. Múltunk és jövőnk 
között erős hidat, hidakat építeni, 
mely ellenáll minden fenyegető ár-
nak, s melyen mindig, minden korban 
nemzeti értékeinket, gazdag kultúrán-
kat és édes anyanyelvünket tisztán és 
csorbítatlanul lelkünkben és szívünk-
ben átvihetjük a túlsó partra.
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A Galántai Kodály Zoltán Gimná-
zium 2013 őszén ünnepelte fennállá-
sának 60. évfordulóját. Minden kerek 
évforduló, kötődjön az kisebb vagy 
nagyobb közösséghez, eseményhez, 
megkülönböztetett figyelmet kap és 
érdemel. Történelmi mércével mérve a 
60 év nem túl nagy idő egy intézmény 
életében, számunkra mégis jelentős 
időszak. Ilyenkor nem csak kötelező, 
hanem célszerű is számvetést készíteni, 
hiszen nem létezik jövő múlt és jelen 
nélkül. Mátyusföld első magyar taní-
tási nyelvű középiskolája, a  galántai 
Magyar Tanítási Nyelvű Tizenegyéves 
Középiskola, 1953. szeptember 1-jén 
nyitotta meg kapuit az anyanyelvén 
tanulni szándékozó ifjúság előtt. Az 
iskola alapító igazgatója néhai Farkas 
István volt. Az elmúlt évtizedek statisz-
tikai adatait összegezve elmondhatjuk, 
hogy a  Galántai Kodály Zoltán Gim-
náziumban a 60 év alatt 174 osztály 
összesen 4  723 tanulója tett érettségi 
vizsgát. A 2013/2014-es tanévben 279 
tanuló látogatja intézményünket: ebből 
5 osztályban nyolcéves, 8 osztályban 
pedig négyéves képzés folyik.

A gimnázium vezetése és tantestülete 
a  szülőkkel és az iskolabarátok, támo-
gatók összefogásával a jeles évforduló 
alkalmából nagyszabású ünnepségso-
rozattal emlékezett meg az  elmúlt hat 
évtizedben végzett munkáról, a  mun-
kát végző pedagógusokról, a  jelentős 
karriert befutott volt diákokról. 2013. 
november 22-én ünnepi rendezvé-

Juhász Aladár

Hagyományokra építve
nyen kaptak elismerő oklevelet azok 
a  pedagógusok, akik sok éven át ta-
nították a  diákokat az anyanyelv sze-
retetére, akik bevezették a  tanulókat 
a matematika, biológia, kémia, az ide-
gen nyelvek rejtelmeibe. Csak néhány 
név azok sorából, akikre mindig tisz-
telettel gondolnak az utódok: Morvai 
Gábor, Rényei Zsuzsa, Horváth Ist-
ván, Mórocz Károly, Mészáros József, 
Pukkai László, Bartalos Ottmár, Pék 
Anna.... Végtelen azon pedagógusok 
sora, akiknek példaadása ma is komoly 
munkára sarkallja a  jelen tanárait. 
És talán még hosszabb az a  névsor, 
amely a  gimnáziumban végzett, majd 
a  tudomány, a technika és a művészet 
különböző területein helytállt, jelentős 
tudományos, szakmai sikert elérő volt 
diákokat nevezi meg. Hadd álljon itt 
pár név közülük: Bauer Győző, Duka 
Zólyomi Árpád, Szarka László, Szarka 
Tamás, Józsa Mónika, Lovász Attila, 
Gál Gábor, Kovács Tamás (Tomi Kid)....

A visszatekintést és az emlékek fel-
idézését segítette az évfordulóra kiadott 
emlékkönyv és az a fotókiállítás is, 
amely megpróbálta felölelni a 60 év leg-
jelentősebb és legérdekesebb pillanatait, 
mozzanatait. Nem volt ez egyszerű fel-
adat, hiszen számtalan emlékezetes pil-
lanatot élt meg az a sokezer tanuló, aki 
az elmúlt évtizedekben a  gimnázium 
közössége tagjának mondhatta magát. 
A napi iskolai munkán túl ide tartoztak 
a kultúrcsoportok fellépései, a zenekari, 
tánckari produkciók, a színjátszók tájo-

lása, a  milliónyi sportrendezvény. Ám 
érdemes volt energiát fektetni a kordo-
kumentum létrehozásába: az Emléktö-
redékek az elmúlt 60 évből cmű kiad-
vány rendkívül népszerű lett a múlt és 
a jelen diákjai, pedagógusai között.  

November 23-án a  volt diákokból 
összeverbuválódott művészeti csoport 
köszöntötte az  emlékezőket. A  műsor 
végén felcsattanó vastaps arról árulko-
dott, hogy nem akármilyen színvona-
lon művelik ezek a fiatalok a művészet 
különböző ágait: az éneket, a hangsze-
res zenét, az irodalmat, a táncot. A mű-
sor közreműködői voltak az iskola 
jelenének  művészeti csoportjai is: az 
énekkar, a  néptánccsoport, a  bábját-
szók, az irodalmi színpadosok is. Nekik 
különösen nagy élményt jelentett egy 
színpadra lépni azokkal a szereplőkkel, 
akik már jelentős sikereket értek el saját 
területeiken, határon innen és túl is.

Az ünnepség, a megemlékezés lezaj-
lott, ám ezzel természetesen nem zárul 
le a gimnáziumban folyó munka, élet. 
A múltba való visszatekintés után a je-
len feladatai következnek, hogy ezzel 
megalapozzuk az eredményes jövőt. 
A gimnázium nagy erőket fektet a szín-
vonalas oktatás feltételeinek megterem-
tésébe, a  sajátos arculat, a  jövőkép és 
stratégia kialakításába, a szülőkkel való 
jó együttműködés megteremtésébe. Ma 
is vannak tehetséges diákjaink, magas 
színvonalon dolgozó pedagógusaink, 
együttműködő szülői szövetségünk és 
iskolabarátaink. Tehát létezik minden 
tényező ahhoz, hogy a  következő év-
tizedekről is elismerő szavakkal írjon 
a majdani krónikás. Hagyományainkat 
ápolva, új hagyományokat teremtve 
igyekszünk megfelelni a kor szellemé-
nek és követelményeinek. 

A Selye János Gimnáziumban rendezett Cornides István Matematika-
Fizika Emlékversenyt Kalácska József és tanárkollégái hívták életre. 
A hetvenes évek óta zajló szellemi diákviadalt 2001-ben nevezték el 
Cornides Istvánról Cornides István Matematika-Fizika Emlékver-
senynek, amelyen évente több felvidéki és magyarországi középiskola 
diákjai négy kategóriában vesznek részt. Iskolánk méltó módon ápol-
ja Cornides István emlékét, hiszen egy tantermet is elneveztek róla, és 
évente versenyt rendezünk emlékére, így Magdi néni, Cornides István 
özvegye, a verseny jutalmazásán kívül a tanév végén évente több tíz-
ezer forintos Cornides-ösztöndíjat is adományoz a legjobb gimnazista 
diákoknak. 2013. november 29-én négy magyarországi és hét felvidéki 
középiskola 82 diákja törte a fejét a feladatok megoldásán. A szellemi 
bajnokság díjkiosztó ünnepségére hagyományosan a Magyar Kultúra 
Napján, január 22-én került sor. Az idei verseny győztesei az egyes év-
folyamokban a következők:

PaedDr. Králik Zsuzsanna

Cornides István Matematika-Fizika Emlékverseny 
ünnepélyes kiértékelése a Selye János Gimnáziumban

1. évfolyam
1. Csenger Géza, 2. Izsóf Ottó, 3. Pivoda Tamás – mindhár-
man a komáromi Selye János Gimnázium tanulói
2. évfolyam
1. Sebestyén Dániel – Szent István Gimnázium, Budapest, 
2. Bukovszky Gergely – Selye János Gimnázium, 3. Feren-
czy Gergő – Bencés Gimnázium, Pannonhalma
3. évfolyam
1. Bugár Dávid – Selye János Gimnázium, 2. Susits Má-
tyás – Szent István Gimnázium, Budapest, 3. Varga Dániel 
– Pannonhalmi Bencés Gimnázium
4. évfolyam
1. Szakács Péter – Eötvös József Gimnázium, Tata, 2. Mar-
kó Ádám – Selye János Gimnázium, 3. Sveiczer András – 
Szent István Gimnázium, Budapest

Az iskolák versenye így alakult: 1. helyen a Selye János 
Gimnázium, 2. helyen a Szent István Gimnázium Buda-
pestről és a 3. helyen a Pannonhalmi Bencés Gimnázium 
tanulói végeztek.  A díjakat özv. Cornides Istvánné és dr. 
Neszmélyi Edit adta át. Az eredményekhez mindenkinek 
szívből gratulálunk!
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Együttműködési megállapodás 
az Oktatásügyi Minisztérium és a Lidl között

A Szlovák Köztársaság Oktatási, Tudományügyi, Kulturális és Sportminisztéri-
uma együttműködési megállapodást írt alá a Lidl üzletlánc vezetőségével, mely-
nek értelmében közösen kidolgozott programok és projektek segítségével kíván-
ják fejleszteni a tanulók környezettudatosságra való nevelését. Dušan Čaplovič 
miniszter úr és az üzletlánc képviselői Memorandum a gyerekek és az ifjúság kör-
nyezetvédelmi nevelésének továbbfejlesztésére címmel írták alá a megállapodást.

A dokumentum értelmében az év első hónapjaiban az alap- és középiskolások 
számára országos vetélkedőt szerveznek Ökojáték elnevezéssel. Ez a verseny az 
egyes nyersanyagok újrahasznosításának lehetőségeivel kívánja megismertetni a 
résztvevőket. 

Az együttműködő felek egybehangzó véleménye szerint az ilyen típusú rendez-
vények képesek leginkább megváltoztatni a fiatalok hozzáállását a környezetük-
höz, illetve megerősíteni őket a környezetvédelem fontosságában.

A digitalizáció bővítése az 
iskolákban

A Szlovák Köztársaság Oktatási, 
Tudományügyi, Kulturális és Sport-
minisztériuma 1  000 digitális osztály 
beindítását tervezi. Ezekben az osztá-
lyokban 5  680 digitális hálózat segít-
ségével folyik majd a tanítás, melyeket 
interaktív táblák, projektorok, note-
bookok, tabletek és színes nyomdák 
alkotnak.

Ez az aktivitás része Az oktatási 
rendszer elektronizálása a regionális is-
kolákban elnevezésű projektnek, mely 
készen áll teljesíteni a bekapcsolódó is-
kolák igényeit. A pozsonyi önkormány-
zat területén működő iskolák kivételé-
vel valamennyi iskola bekapcsolódhat a 
fejlesztésbe. A részletes információkat, 
utasításokat, a továbbképzéssel kapcso-
latos tudnivalókat az iskolák igazgatói  
február folyamán kapják kézhez postai 
és elektronikus levél formájában, mely 
lehetőséget kínál a projektbe való be-
kapcsolódásra, illetve az elektronikus 
szolgáltatások és a digitális hálózati 
rendszerek kidolgozására szolgáló kér-
vények benyújtására.

A projekt keretén belül 5 680 digitá-
lis hálózat áll az iskolák rendelkezésé-
re, melyek korszerű interaktív táblákat, 
projektorokat és notebookokat tar-
talmaznak. Az óvodák számára 2  600 
színes nyomtatót, valamint a digitális 
hálózat kiegészítéseként az alap- és kö-
zépiskolák részére 20 000 tabletet tud-
nak folyósítani. A tabletet alkalmazók 
számára wifi rout-ot is biztosítanak.

A projekt képes üzembe helyezni 
valamennyi berendezést, mely a mos-
tani iskolaév végéig az iskolák ren-
delkezésére áll. A digitális osztályok 
kiépítése függ az iskolák dinamikus 
hozzáállásától és aktivitásától, azon-
ban a miniszter úr a jövőben is folytat-
ni kívánja a programot.

Az Oktatási, Tudományügyi, Kul-
turális és Sportminisztérium keretén 
belül megvalósuló projektet az EU 
anyagi forrásából fedezik, mely a Tár-
sadalom informatizálása elnevezésű 
operációs program részét képezi.

A Tudás bolygója verseny 
első győztese

A tanárok számára meghirdetett Tudás bolygója nevű verseny első győztese 
Mgr. Eva Kuníková, a trstenái R. Dilong Alapiskola tanítónője. A nyertes www.
planetavedomosti.iedu.sk portálon bemutatott munkájáért háromnapos, két 
személyre szóló barcelonai repülőutat nyert.

A verseny januártól folytatódik, a győztes jutalma ezúttal egy hétvége Isztam-
bulban. A sorsolásban a legtöbb pontot kapott 50 tanár vehet részt. A győztes 
nevét a következő hónap 5-éig hozzák nyilvánosságra.

A versenybe jelentkezőknek az alábbi kritériumokat kell teljesíteniük:
• hozzáférést kell biztosítania a planetavedomosti.iedu.sk portálra
• részt kell vennie a versennyel kapcsolatos szakmai továbbképzésen
• feladatokat kell kidolgoznia a tanulók részére
• saját on-line tanulmányi anyagokat kell létrehoznia a tuul.sk eszközök fel-

használásával
Bővebb információk a www.planetavedomosti.iedu.sk oldalon szerezhetőek 

vagy a projekt Facebook-oldalán találhatók.
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A nyolcéves 
gimnáziumok 

helyzete
              
A Szlovák Köztársaság Oktatási, Tu-

dományügyi, Kulturális és Sportmi-
nisztériuma nagy figyelmet szentel a 
nyolcéves gimnáziumok színvonalának 
emelésére. A következő két év folya-
mán kerül sor a felvételi kritériumok 
egységesítésére és pontosított kidolgo-
zására, melyben hangsúlyos szerephez 
jutnak majd a TESZT 5-ön elért jó 
eredmények is. A felvételi kritériumok 
kidolgozásába a minisztérium szeret-
né bevonni a közvéleményt is, hogy a 
nyolcéves gimnáziumok olyan szakmai 
kritériumok alapján működhessenek, 
amelyek garantálják az ide felvett tanu-
lók tanulmányainak sikeres befejezését. 

A jelenlegi állapot szerint a nyolc-
éves gimnáziumok színvonala elmarad 
a várakozástól, ami azzal is magyaráz-
ható, hogy az OECD ajánlásával ellen-
tétben sokkal több tanulót oktatnak az 
indokoltnál. A tanulók csoportját nem 
csupán a kiemelkedő képességű diá-
kok képezik, hanem felvételt nyernek 
az átlagos előmenetelű tanulók is, eb-
ből kifolyólag az alapiskolák a vártnál 
nagyobb létszámú tanulót veszítenek 
el. Az érettségi vizsgák eredményei 
azonban nem térnek el a négyéves 
gimnáziumok teljesítményétől, így a 
nyolcéves gimnáziumok nem teljesí-
tik be a velük szembeni elvárásokat. A 
PISA-kutatások eredményei kimutat-
ják, hogy a nyolcéves gimnáziumok-
ban csökken a kimagasló eredményt 
elérő diákok száma, míg a gyengébb 
előmenetelűeké folyamatosan nő.

A probléma orvoslásaképpen az Ok-
tatási, Tudományügyi, Kulturális és 
Sportminisztérium a nyolcéves gim-
náziumok osztályainak csökkentését 
tervezi. A területi önkormányzatok 
javaslata alapján dönthetnek úgy, hogy 
a nyolcéves gimnáziumok tanulóinak 
létszáma ne haladja meg az adott év-
folyam össztanulóinak 5%-át. A nyolc-
éves gimnáziumok tanulói létszámá-
nak csökkentése folyamatosan zajlik 
majd, véglegesítése a 2016/2017-es 
tanévre várható. 

Az 5%-os küszöböt eddig hét me-
gyei önkormányzatban sikerült elérni. 
Jelenleg az egyik legkritikusabb helyzet 
a Pozsonyi kerületben található, ahol a 
nyolcéves gimnáziumokba felvett ta-
nulók száma eléri az összlétszám 30%-
át is.  

A NÚCEM 1 800 számítógépet ajándékoz az iskoláknak
    
A NÚCEM mintegy 400 alapiskola számára biztosít számítógépeket a tanulók 

elektronikus tesztelése minőségének javítására. A közbeszerzési tender győztese 
a napokban szállítja az 1 800 számítógépet a nemzeti projektbe bekapcsolódott 
iskolák részére. A megfelelő technikai háttér biztosítása ugyanis elkerülhetetlen 
feltétele a projekt sikeres végrehajtásának.

A számítógépek adományozását széleskörű tanulmányozás előzte meg. A pro-
jekt résztvevői 2013 folyamán megvizsgálták a bekapcsolódó iskolák aktivitását, 
rendszeres részvételét az e-teszteken, a NÚCEM-mel kötött szerződések betartását 
stb. Romana Kanovská, a NÚCEM igazgatónője elmondta, hogy az első körben 
162 alap- és középiskola kapott számítógépeket. Ezekben a certifikált iskolákban, 
melyek számát 500-ra szeretnék kibővíteni, bevezetik az on-line érettségiztetést 
vagy az on-line Tesztelés 9-et. A kiválasztott intézményekben 21 tesztelőállomást 
kell létrehozni, szükség van a megfelelő szervezésre, a tanulók és a tanárok pozitív 
hozzáállására. A nem certifikált státusszal rendelkező 235 iskolában 800 számító-
gép segítségével fognak végezni iskolai, illetve tanítói e-teszteket.

A NÚCEM a pozsonyi kerület 18 alap- és 15 középiskolájába 163 számítógépet 
juttat el annak ellenére, hogy a kerületnek korlátozott lehetőségei vannak az EU 
források merítésére.

A legtöbb számítógéphez a szenci J. G. Tajovsky Alapiskola jut, ide 15 gép ke-
rül. A számítógépek számának bővítésével a projekt sikerét akarják garantálni, a 
30 000 feladat és 150 teszt adatbázisát megvalósítani, és létrehozni azokat a lehe-
tőségeket, melyek elősegítik a tanulók tudásának felmérését, s egyben ösztönözni 
újabb és újabb iskolákat a programba való bekapcsolódásra. Eddig 1 660 iskola 
tette meg ezt a lépést.

Megkezdődött az elsősök beíratása
2014. január 15-én, szerdán megkezdődött az elsősök beíratása az alapiskolákba. 

A beiratkozás 2014. február 15-éig tart, s azokat a gyerekeket érinti, akik 2014. 
szeptember 1-jéig betöltik 6. életévüket.

A beíratás helyét és időpontját az iskola üzemeltetője határozza meg; munkana-
pokon kívül szombaton is lehetőség nyílik erre. Közelebbi információkat az egyes 
iskolák honlapján vagy az igazgatóságokon találnak az érdeklődők.

A szülő vagy a gyermek törvényes képviselője szabadon választhat az iskolák 
közül. A törvény értelmében a tanuló teljesíti kötelező iskolai látogatásának feltét-
eleit, amennyiben állandó lakhelyének körzetébe tartozó iskolába jár. Amennyiben 
más körzetbe akarják a tanulót járatni, arról legkésőbb 2014. március 31-ig az adott 
körzeti iskola igazgatójának kell értesítenie a másik körzet iskolájának igazgatóját.

A beíratásnál szükséges bemutatni a gyermek személyi adatait igazoló okmá-
nyokat, amelyek tartalmazzák az iskolaérett gyermek vezetéknevét, keresztnevét, 
születési adatait, személyi számát, a születés helyét és idejét, a gyermek nemzetisé-
gét, állandó lakhelyét, állampolgárságát, valamint a törvényes képviselők személyi 
adatait. Az iskola adattárába szükséges leadni továbbá a gyermek születési anya-
könyvi kivonatát és a törvényes képviselő személyazonosságiját.

A beíratás során a pedagógusok felmérik a gyermek pszichikai, fizikai és szociá-
lis képességeit – ilyen például a színek felismerése, a geometriai alakzatok megkü-
lönböztetése, térbeli tájékozódás, a kommunikációs képesség szintje stb. Az iskola 
azokat a gyermekeket minősíti iskolaérettnek, akik az iskolalátogatás megkezdésé-
ig betöltik 6. életévüket, valamint megfelelnek az előírt pszichikai, fizikai és szoci-
ális követelményeknek. Amennyiben valamelyik kritériumot nem tudja teljesíteni 
a gyermek, az iskola igazgatójának jogában áll az iskolalátogatás elhalasztásának 
javaslása. Halasztási kérelmet a gyermek törvényes képviselője is benyújthat. A ha-
lasztási kérelemnek orvosi állásfoglalást is tartalmaznia kell. Az iskola igazgatója 
dönthet a gyermek kötelező iskolalátogatásának halasztásáról az óvoda ajánlása 
alapján is, de itt is szükséges a szülő beleegyezése. A gyermek felvételéről az iskola 
igazgatója 2014. május 31-ig dönt.

Amennyiben a gyermek külföldön kezdi meg az iskolalátogatást, a szülő akkor is 
köteles a szlovákiai lakhelyének körzeti iskolájába beíratni gyermek. Ilyen esetben 
az igazgató által meghatározott tárgyakból a gyermek különbözeti vizsgát tesz majd. 

A tavalyi iskolaévben 57  089 gyermek vett részt a beíratásokon, ebből 4  656 
gyermek számára halasztási kérelmet kértek az illetékesek.
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Legkedvesebb könyvem

Carol Ann Duffy A világ felesége című verses-
kötetében harminc nő szólal meg. Egymás után 
mondják el történetüket, pimasz fölénnyel, 
megdöbbentő szenvedéllyel vagy éppen szenve-
déssel. Női hangok labirintusába kerül az olva-
só, történetek sorjáznak egymás után versben, 
harminc nő története. 
 Nem akárkikről van szó. Itt van Thétisz és 
Kirké, itt van Heródes királyné és Pilátus fe-
lesége, itt van Mrs. Darwin és Mrs. Faust, itt 
van Quasimodo és Freud felesége, itt van De-
lila és Salome, itt van Elvis unokahúga és Jo-
hanna nőpápa, itt van az ördög felesége, és itt 
van Pygmalion menyasszonya is. Az európai 
kultúrkör és a nyugat-európai civilizáció nagy 
mítoszai, közismert eseményei kerülnek elénk 
költészetként – és női nézőponton keresztül. 
Mert a teremtéstörténetektől kezdődően az an-
tik mitológián, a kereszténységen és a felvilágo-
sodáson át a 20. századig a művészetekben és a 
tudományban szinte kizárólag a férfiak hangját 
hallani. Férfiak által létrehozott irodalomról 
férfi irodalomtörténészek írnak férfiszempontú 
irodalomtörténeteket. A nő – ha nem is mindig 
eredendően bűnös –másodrendű, háttérbe szo-
rított, elnémított. Carol Ann Duffy verseskötete 
ezeknek a marginalizált női nézőpontoknak ad 
hangot és nyelvet. „Most is a kővel bénázik, a 
hülye valag” – mondja például Sziszüphosz 
felesége, majd hozzáteszi: „Mit kő, bazi szikla 
– már alig támolyog. / Mikor elkezdte, gondol-
tam, az ember nem morog, / de mostanra úgy 
felgyűlt bennem a harag, / néha attól félek, az 
életére török.” Mrs. Faust monológja pedig így 
kezdődik: „Az volt az eleje, / Faustnak lettem 
a neje. / Egyetemi kapcsolat, / szétszakad, ösz-
szeakad, / albérlet, társbérlet, / jelzálog, letét: / 
mentünk a pályán elébb. / BA. MA. PhD. Sem-
mi gyerek. / Két fürdőköpeny. Enyém. Tied.”
 Carol Ann Duffy a verseskötetben szereplő 
történelmi alakokat hangsúlyozottan a jelen 
nézőpontjából láttatja. Mert hát nem örökö-
sen a jelenben élünk? A múlt mindig a jelen 
függvénye, sugallja a szerző, a múltat mindig 
a jelen érdekei, lehetőségei felől tudjuk csak 
nézni. Honnét is tudhatnánk vajon, hogyan 
gondolkodtak más kor más emberei, miként is 
kéne értelmezni több ezer éves mítoszokat? A 
múltat nem a jelen által bekötött szemmel néz-
zük? Az elkeseredett Mrs. Quasimodo, a frigid 
Mrs. Rip van Winkle, Pygmalion szenvedélyes 
menyasszonya vagy a kalandvágyó, magabiztos, 
tizenhat éves Piroska éppen ezért itt és most él, 
közöttünk, hiszen az egykori nők is saját jelen 
idejükben éltek.
 De Carol Ann Duffy verseskötete a női sor-
sok sokszínűségének felmutatásával arra is utal, 
hogy nincs „örök nő”, nem léteznek egyszer és 

mindenkorra adott női tulajdonságok. A nők 
sokfélék, minden nő más, minden nő más sor-
sot él meg, egyrészt önmaga jellemének, más-
részt férfi társának köszönhetően. „Férfit még 
nem szerettek így” – mondja Queen Kong, azaz 
King Kong felesége – a másik végpontként pe-
dig Ikaroszné monológját idézhetjük: „Sem 
első, sem utolsó nem vagyok, tudom: / állok 
egy ormon, és azt figyelem, / hogy a férfi, kinek 
nevét viselem, / megmutatja a világnak, milyen 
/ teljes, tökéletes, 100%-os barom.”
 A T. S. Eliot-díj mellett minden bizonnyal 
az 1999-ben kiadott A világ felesége című ver-
seskötet is hozzájárult ahhoz, hogy Carol Ann 
Duffy az első nő, az első skót és egyúttal az első 
nyíltan LGBT-személy (leszbikus, gay, bisze-
xuális és transzgender), aki „koszorús költő”, 
azaz poet laureate lett (2009-ben). A költőnő 
azóta többször is bekerült a médiába: 2010 
márciusában Achilles címmel írt verset David 
Beckhamhez, mivel az sérülése miatt nem ve-
hetett részt a 2010-es futball-világbajnoksá-
gon. 2010 áprilisában az izlandi Eyjafjallajökull 
vulkán kitörését verselte meg. Sokak számára 
viszont botrányt okozott azzal, hogy koszorús 
költő létére nem fogadta verssel az ifjú trón-
örököst, Vilmos herceg és Kate Middleton fiát, 
György cambridge-i herceget. 
 A világ felesége hét évvel angol megjelenése 
után, 2006-ban jelent meg magyarul Kappanyos 
András kiváló fordításában. A kötetbeli 
harminc nő legalább harmincféle nyelven 
szólal meg, ráadásul egy-egy versben akár több 
nyelvi réteg is keveredhet – Kappanyos András 
sikeresen adta vissza ezt a nyelvi sokszínűséget, 
a szabadverstől a szonettig. Magyarországi 
karrierjében döntő fontosságú volt, hogy Zsótér 
Sándor a kötetből ötszereplős előadást rendezett 
a Trafóban 2003-ban Béres Ilona, Börcsök 
Enikő, Venczel Vera, Vörös Eszter és Wéber Kata 
szereplésével. A könyvről a legemlékezetesebb 
magyar nyelvű kritikát Csehy Zoltán írta (az Új 
Szó 2007. november 2-i számában jelent meg), 
és a női sorsok, női hangok sorozatát bemutató 
verseskötet-típus Polgár Anikó Régésznő 
körömcipőben (2009), illetve Borbély Szilárd A 
Testhez (2010) című könyveiben mutatható ki. 
Az a jó szöveg, amely katartikus élményt adva 
rákényszerít egyéni nézőpontunk, sőt akár az 
életünk megváltoztatására. Carol Ann Duffy 
verseskötetében ez a változás nemi szempont-
ból is elementáris erejű:

„Amit biztosan tudok:
mikor sétálni ment, még férfi volt,

és nő lett, mire visszajött.”

Én például rögtön 30 idegen nő lettem.  

Németh Zoltán

30 IDEGEN NŐ 
VOLTAM
Carol Ann Duffy: 
A világ felesége

Február híres szülöttei 
Játék kicsinek és nagynak

Folytatjuk a januárban megkezdett játékunkat. Rendeljék egymás mellé a megfelelő vezetéknevet, keresztnevet, születési évet, a születés helyét. 
Az eligazodásban segít, hogy ezúttal közöljük a nyolc híresség fényképét is. A megfejtések között találnak sportolót, művészt, tudóst egyaránt. A 
megoldásokat 2014. március 31-éig várjuk a katedra.irodalom@gmail.com-ra. A levél tárgyában tüntessék fel: FEBRUÁR HÍRES SZÜLÖTTEI

Keresztnevek:
                     Alfréd                                                               Péter
József
                                 Mór                                                                    Árpád
Mihály                                             Gyula
                                                                                   Farkas

Vezetéknevek:
Göncz                                                                   Hajós
                            Bolyai                                                           Munkácsy
Béres
                                                 Jókai
                      Grosics                                                  Máté 

Évszámok:
1844. február 20.                                     1825. február 18.
             1922. február 10.                                                  1926. február 4.
                                                         1775. február 9.
                           1920. február 7.
1947. február 4.                                                     1878. február 1.

Települések:
Dorog                                                                                              Budapest
                                                                     Záhony
                                   Munkács
Budapest                                                 Komárom      
                         Bólya                                                       Budapest

Életrajzi adatok:
NÉV: ......................................................................................
SZÜLETÉS IDEJE: ...............................................................
SZÜLETÉS HELYE: .............................................................
A 20. század egyik legismertebb magyar énekese és zene-
szerzője. Közel 150 dal szerzőjeként és előadójaként tartjuk 
számon. Első dalait az Illés zenekarral készítette, majd saját 
karrierbe kezdett. Külföldön is sikert aratott, Szocsiban és 
Athénben fesztiválhelyezést ért el, a párizsi sanzonverse-
nyen pedig előadói díjat szerzett.

NÉV: ......................................................................................
SZÜLETÉS IDEJE: ...............................................................
SZÜLETÉS HELYE: .............................................................
A magyar delfinnek nevezett sportoló építészmérnöki vég-
zettséggel rendelkezett. Életpályája az úszás körül mozgott. 
Ő volt az első magyar olimpiai bajnok. 1895-ben örökös 
magyar bajnok címet szerzett. A magyar labdarúgó-válo-
gatott szövetségi kapitányaként is tevékenykedett.

NÉV: ......................................................................................
SZÜLETÉS IDEJE: ...............................................................
SZÜLETÉS HELYE: .............................................................
Széchenyi-díjas kutató, a Béres Csepp megalkotója. Ag-
rármérnöki diplomát szerzett, majd általános élettanból 
és agrobiokémiából doktori címet szerzett. Gyógyhatású 
készítményét kuruzslás vádjával illették, és csak hosszú 
évtizedek harca után szerzett elismerést találmánya. A 
gyógyszer erősíti az immunrendszert, és jótékony hatású a 
daganatos betegségek gyógyításában.

NÉV: ....................................................................................................
SZÜLETÉS IDEJE: ............................................................................
SZÜLETÉS HELYE: ..........................................................................
Eredetileg asztaloslegényként dolgozott, innen küzdötte fel magát, 
és szerzett világsikert a festészet területén. Festményein a tipikus 
falusi és városi embert örökítette meg. Romantikus-realista képe-
ket készített. Műveivel hatalmas sikert aratott külföldön is, a Párizsi 
Szalonban aranyérmet is szerzett.

NÉV: ....................................................................................................
SZÜLETÉS IDEJE: ............................................................................
SZÜLETÉS HELYE: ..........................................................................
Híres magyar labdarúgó, az Aranycsapat kapusa volt. A Nemzet 
Sportolójaként tartjuk számon. A sportsajtóban elterjedt neve: a 
„fekete párduc”. Nevét onnan kapta, hogy ő viselt elsőként fekete 
mezt a kapusok között.

NÉV: ....................................................................................................
SZÜLETÉS IDEJE: ............................................................................
SZÜLETÉS HELYE: ..........................................................................
20. századi magyar író, műfordító, politikus. Irodalmi munkássága 
elsősorban műfordásairól ismert, neki köszönhetjük pl. a Gyűrűk 
ura magyarítását. Az 1956-os forradalomban való részvételéért 
életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték, de 1963-ban szabadon 
engedték. A rendszerváltást követően a Szabad Demokraták Szö-
vetsége politikusaként tevékenykedett, majd 1990-től 2000-ig köz-
társasági elnök volt.

NÉV: ....................................................................................................
SZÜLETÉS IDEJE: ............................................................................
SZÜLETÉS HELYE: ..........................................................................
Híres magyar matematikus, a Magyar Tudós Társaság tagja. Töb-
ben úgy vélik, vele kezdődik a magyarországi matematikai kutatás 
története. A nemeuklideszi geometria előfutárának tartják. Egyik 
legismertebb eredménye a sokszögdarabolási tétel. A marosvásár-
helyi református kollégium matematika-, fizika- és kémiaprofesz-
szoraként működött. 

NÉV: ....................................................................................................
SZÜLETÉS IDEJE: ............................................................................
SZÜLETÉS HELYE: ..........................................................................
A „nagy magyar mesemondó” történelmi, családi és kalandregénye-
ivel az ország egyik legnépszerűbb embere volt a reformkor idején. 
Diákkorában a festészet is érdekelte. Részt vett az 1848-as szabad-
ságharc előkészítésében. Országgyűlési képviselői tisztséget is vállalt. 
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