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legkedvesebb könyvem

Hátborzongató és ironikus elbeszélésmód, ér-
zelmes és heroikus történetek, komoly filozo-
fikus mondandó és az olvasóval minduntalan 
összekacsintó játékosság, csiszolt verselés és 
költői telítettségű nyelvezet: mindez sűrítve, 
koherensen összeolvasztva ott van a római 
Ovidius főművében, az európai irodalom 
egyik alappillérében, a feltehetőleg a Krisztus 
születése utáni első évtizedben latinul írt Át-
változásokban (Metamorphoses). 
A mű mitológiai világtörténet: kozmikus kép-
pel, az őskáosznak és a káoszból megteremtő-
dő világrendnek a leírásával indul, s a több-
ségében okmagyarázó mítoszok sora egészen 
Ovidius saját koráig vezet. A költő művének 
műfaját a carmen perpetuum (folyamatos ének) 
kifejezéssel illette. Az egyes történetek láncola-
tát előre- és visszautalások tartják egyben. A 
folyamatosság a 15 részből („könyvből”) álló 
eposz egyes könyveinek végén sem törik meg, 
hiszen általában röviddel az egyes könyvek be-
fejeződése előtt egy új történet kezdődik, hogy 
a következő könyv elején a folyamatosság lát-
szatát fenntartva folytatódjon. A művet szerke-
zetileg 3x5 részre lehet tagolni (Ovidius maga 
háromszor öt tekercsről beszél): az elsőben az 
istenekhez kötődő mítoszok, a másodikban a 
hőstörténetek dominálnak; a harmadik rész-
ben a történelmi időben játszódó események 
kerülnek bemutatásra, a trójai háborútól Ovi-
dius koráig.
Az Átváltozásokban több, a heroikus eposzra 
emlékeztető jegy van, ám Ovidius a didak-
tikus költészet hagyományából is merít. Itt is 
találunk csatajeleneteket, homéroszi hasonla-
tokat, seregszemléket és műalkotás-leírásokat, 
akárcsak a hőseposzban. Eposzba illő csataje-
lenet, ám bizonyos szempontból a hőseposz 
paródiájaként is hat a kentaurok és a lapithák 
harca a 12. könyvben: a csata leírása lendüle-
tes, a harci eseményeket nyersen részletező, 
ugyanakkor a csatának a hősi eposzban meg-
szokott attribútumai közé a lakoma hétközna-
pi világát idéző tárgyak vegyülnek (poharak, 
kancsók, bútorok, a ház díszei). Gryneusnak 
például egy szarvasaganccsal szúrják ki a sze-
mét, melyet korábban fogadalmi ajándékként 
függesztettek egy magas fenyőre. Egy másik 
hősnek a torkából, miután lándzsával átszúr-
ták, a vére a kupába és a heverőre folyik. Paro-
disztikusan hat Cyllarus kentaur szépségének 
leírása, aki – bár félig ember, félig ló teste van 
– a férfiszépség ideálja, akárcsak a női szépségé 
felesége, Hylonome, a férjével hősi halált halt 
kentaurnő.
Ovidius stílusának ironikus felhangjai az eroti-
kus részekben is szembetűnőek, s a római elé-
gikus hagyományhoz fűződő viszonyról tanús-
kodnak. Jól példázza ezt Narcissus története 
(13. könyv): a saját magába beleszerető ifjú sze-
relmi monológja egy szerelmi elégia paródiája 

is lehetne. Míg az elégikus szerelmes általában 
azon kesereg, bárcsak közel lehetne a kedvese, 
Narcissus ellenkezőleg: azt fájlalja, hogy szerel-
mese túl közel van, s nem lehet tőle elválasztva. 
Narcissus története a parodisztikus-ironikus 
elemek mellett filozofikus kérdéseket is felvet. 
A jóslat önmaga megismerésétől óvta az ifjút, s 
ez a delphi jósda szentenciájával (Ismerd meg 
önmagad!) ellentétben áll. A visszhanggá vált 
Echo, aki reménytelen szerelemre gyulladt az 
ifjú iránt, akusztikusan tükrözi mások beszé-
dét, így másokra önmagán keresztül reflektál, 
Narcissus pedig, miközben magát optikai érte-
lemben tükrözi, saját magára utal vissza. Végül 
mindkettő magányos marad: Echo azért nem 
talál társra, mert ő mindenkit megismétel és 
megdupláz, Narcissus azért, mert saját magát 
duplázza meg.
 Feltehetően a komolyságnak és a játékosság-
nak ez a sajátos ötvözete alapozta meg Ovidi-
us szerelmi történeteinek óriási világirodalmi 
hatását. Pyramus és Thisbe története például a 
szerelmi elbeszélések egyik legnagyobb hatású 
antik archetípusává vált, többek között Shakes-
peare Rómeó és Júliájának is ez az ősképe. Az 
ellenséges szomszéd családok, a titokban egy-
másba szerető ifjak, a félreértésből adódó sze-
relmi halál motívuma Ovidiusnál az aitiológiai 
elvnek rendelődik alá. A szerelmi történet 
leírása nem öncélú, hanem okmagyarázó jel-
legű, hiszen a szeder átváltozását tárja elénk: 
a fa korábban fehér gyümölcse feketévé vál-
tozott, mégpedig azért, mert vér érte. A leírás 
egyik érdekessége az erőszak esztetizálódása 
(Pyramus vérének folyásának szuggesztív erő-
vel jelenítődik meg). 
A mű egyik központi témája a művészet és a 
hatalom kapcsolata. A Metamorphoses több 
elbeszélésének a középpontjában olyan istenek 
vagy hősök állnak, akik a művész archetípusát 
képviselik, s bizonyos értelemben magának 
Ovidiusnak is az előképei. A 15. könyvben, 
Pythagoras beszédében az első könyv kozmo-
góniai távlatai térnek más színezetben vissza, 
keretbe foglalva ezzel a világtörténeti elbeszé-
lést. Pythagoras tanításai különösen nagy ha-
tással voltak Numára, Róma második királyá-
ra; kettőjük kapcsolata a hatalom és a szellem, 
vagyis az uralkodó és a költő közti harmonikus 
viszonyt mutatja be, amilyenre Ovidius is vá-
gyik: ehhez azonban egy olyan uralkodóra van 
szükség, aki, mint Numa, hallgat a költő és a 
Múzsák szavára. Ezt a szerepet azonban Ovi-
dius szerint (az őt később száműző) Augustus 
császár nem teljesíti be.
A retorikai kidolgozottság, a pszichológiai 
éleslátás, a műfaji különlegességek, a burkolt 
politikai célzások, a férfi-nő viszony és a nemi 
ambivalenciák sajátos ábrázolása méltán ala-
pozta meg Ovidius művének kiterjedt hatás-
történetét és biztosítja rangját az európai iro-
dalomban. 

Polgár Anikó március híres szülöttei 
Játék kicsinek és nagynak

Pyramus vére, 
Narcissus tekintete
Ovidius: Átváltozások (Metamorphoses) Keresztnevek:

                     Sándor                                      Mihály
Vilmos
                                 Aladár                                                        János
Mátyás                                               Dezső
                                                                                   Gyula

Vezetéknevek:
Gerevich                                        Aba Novák
                            Polányi                                                           Iharos
Kabos
                                                 Kosztolányi
                      Bél                                                     Arany 

Évszámok:
1894. március 15.                               1817. március 2.
             1891. március 11.                                               1684. március 24.
                                                       1910. március 16.
                           1885. március 29.
1930. március 10.                                                          1887. március 19.

Települések:

Nagyszalonta                                                                     Budapest
                                                                     Szabadka
                                   Jászberény
Budapest                                                   Budapest      
                         Ocsova                                                       Budapest

Életrajzi adatok:
NÉV: _______________________________________________
                                
SZÜLETÉS IDEJE: ____________________________________
SZÜLETÉS HELYE: ___________________________________
                                
Hétszeres olimpiai vívóbajnok, harmincnégyszeres magyar bajnok. 
Hat olimpián vett részt, mindegyiken elhozta az aranyérmet, még 
50 évesen is olimpiát nyert. 1988-ban megkapta a NOB Olimpiai 
Érdemrend ezüst fokozatát.

NÉV: _______________________________________________
                                
SZÜLETÉS IDEJE: ____________________________________
SZÜLETÉS HELYE: ___________________________________
                                
Közép- és hosszútávfutó volt, összesen 31 magyar bajnoki címet 
nyert. 1955-ben állította fel egyéni világcsúcsát. Ebben az évben a 
világ legjobb sportolójaként tartották számon, mivel 1500 métertől 
10 000 méterig minden távon legjobb eredménnyel rendelkezett.

NÉV: _______________________________________________
                                
SZÜLETÉS IDEJE: ____________________________________
SZÜLETÉS HELYE: ___________________________________
                                
A reformkor idején színre lépett költőt a modern magyar líra egyik 
előfutáraként tartjuk számon. Pályafutása Az elveszett alkotmány és 
a Toldi megírásával kezdődött. A magyar balladaírás mestere élete 
utolsó napjait a Margitszigeten töltötte, ahol megírta az Őszikék 
című versciklusát.

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. április 30-áig várjuk a katedra.irodalom@gmail.com-ra. A levél tárgyában tüntessék fel: MÁRCIUS HÍRES SZÜLÖTTEI.
A januári verseny beküldői közül Halgas Ildikó Kulcsodról került ki győztesen. Gratulálunk!

NÉV: _______________________________________________
                                
SZÜLETÉS IDEJE: ____________________________________
SZÜLETÉS HELYE: ___________________________________
                                
Magyar és szlovák felmenőkkel rendelkező író, tudós, polihisztor. 
A 18. századi magyar tudomány egyik legjelentősebb alkotója. Pe-
dagógiai reformokat hajtott végre, bevezette a tanterv fogalmát, 
földrajzi és történeti kutatásokat folytatott. Halála utána a „Ma-
gyarország nagy dísze” címmel illették.

NÉV: _______________________________________________
                                
SZÜLETÉS IDEJE: ____________________________________
SZÜLETÉS HELYE: ___________________________________
                                
Zsidó származású magyar-brit tudós, a fiziko-kémia és a 
társadalomtudományok professzora. Kinetikával, röntgentudo-
mánnyal, a szilárd testek felületén keletkező gázadszorpcióval, 
majd termodinamikával foglalkozott. Diszlokációs elmélete nagy-
ban elősegítette a merev testek mechanikájának modernizálását.

NÉV: _______________________________________________
                                
SZÜLETÉS IDEJE: ____________________________________
SZÜLETÉS HELYE: ___________________________________
                                
Zsidó származású színész, a kabarészínház egyik legnagyobb ma-
gyar ikonja. 1939-ben Amerikába emigrált, ahol alkalmi fellépé-
seivel szórakoztatta a magyarul beszélő közönséget. Magányosan, 
mellőzötten hunyt el New Yorkban.

NÉV: _______________________________________________
                                
SZÜLETÉS IDEJE: ____________________________________
SZÜLETÉS HELYE: ___________________________________
                                
A Nyugat első nemzedékébe tartozó költő, prózaíró, fordító, esz-
széista és kritikus. Lélektani jellegű regényei máig a kötelező ol-
vasmányok részét képezik. A Szegény kisgyermek panaszai című 
versciklusával a nosztalgikus, emlékező versciklus-forma megala-
pozójának tartjuk.

NÉV: _______________________________________________
                                
SZÜLETÉS IDEJE: ____________________________________
SZÜLETÉS HELYE: ___________________________________
                                
Festő, grafikus a 20. században. Freskófestőként vált ismertté, több 
díjat is nyert műveivel. A római iskola követője volt, expresszionis-
ta és novecenta formanyelvet alkalmazott képein. Kedvenc témái 
közé tartozott a vásár és a cirkusz világának ábrázolása.
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Katedra Dobogó

Szerintem azért, hogy boldog embe-
rek legyünk. A tanulás, a neveltség és 
a jólneveltség, a tanulásból eredő ér-
telem és lelemény segít hozzá minket, 
hogy jobb, értékesebb és végső soron 
boldogabb emberek legyünk. Erő-
szakkal és primitívséggel is lehet nagy 
eredményeket elérni, de abban nincs 
semmilyen érték. Ez az a humanista 
tudáseszmény, amelyben a pogány gö-
rögök, majd nyomukban a nagy refor-
mátorok és a reneszánsz zsenik hittek. 
Ebben a humanista tudáseszményben 
hiszek én is.

Nem titkolhatom, egy ideje úgy gon-
dolom, van pár alap ,,tudomány”, ami 
lényegében három-négy év alatt meg-
tanulható, elsajátítható. Miért érdemes 
tanulnom? Hogy képes legyek írni-ol-
vasni. Összeadni és kivonni. Hogy ké-
pes legyek eldalolni, hogy tavaszi szél 
vizet áraszt, meg hogy színes ceruzák-
kal le tudjam rajzolni egy fehér lapra 
az egész családomat – mi kell még a vi-
lág nagy csudáihoz? De minden-min-
den az olvasással kezdődik. A nyugodt 
lélekkel való olvasás kimondhatatlan 
csöndjében. A szótlan gondolkodással, 
ami közben az olvasott szót képes ér-
telemmel megtölteni a fantáziám – ki 
tud ennél nagyobb izgalmat? Ami tu-
domány ezen túl van, az már ráadás. A 
tanulók mesterséges és mondvacsinált 
iskolapadhoz-kötöttsége különféle 
civilizatorikus küldetésekre hivatkoz-
va – súlyos hiba.

Voltak korok, amikor a tanultság 
szinte kizárólagos értelmének azt 
állították be, hogy a tanulók s a fel-
nőtt emberek az állam hasznos és 
célraképzett dolgos polgárai legyenek. 
Ezt tették a 18. században ,,felvilágoso-
dott” poroszok meg a franciák – majd 
utána szépen harctér-vágóhídra küld-
ték a céltudatosan képzett európai fia-
talság millióit. És célra tartva oktatott a 
kommunizmus is, amely a ,,szocialista 
embertípus” jelszava alatt bőszen ver-
buválta a bányászokat, a katonatiszte-
ket és az elektromérnököket. Vannak 
még szénbányák, s van még értelme a 
tévészerelésnek?

Miért tanulunk?

Vigyázzatok: ma is hallatszanak 
hangok, hogy a jövő ezé meg azé a 
szakmáé, s hogy jobb volna, ha min-
den második gimnazista autómérnök 
lenne, mert ezt igényelné a „pözsó”, a 
„rönó”, meg a „szitroen”, de legalább-
is az őket képviselő lobbicsoport – 
miközben udvariassági látogatóban 
miszter miniszternél.

Az állam azóta formál igényt ránk 
mint kis államszolga-csavarokra, 
amióta mindenkire kiterjedő, köte-
lező és ingyenes oktatás van. Tömeg-
oktatás. A  nagyon modern államban 
a  mindenkori populista miniszterek 
példának okáért mint aranyborjút 
táncolják körül a ,,központi ingye-
nes egytankönyves” rendszert. Az 
egész szlovákiai tanügyi rendszer 
erősen, sajnos túlzottan tankönyvala-
pú, tankönyvcentrikus, sőt már-már 
tankönyvfetisiszta. És van, aki oly 
büszke rá! Miközben az államban egy 
olyan primitív oktatási szisztéma él, 
amelyben a mindenható centrum kép-
telen értékelni, felemelni, jutalmazni, 
magába olvasztani a progresszív helyi 
ötleteket, kezdeményezéseket, legjobb 
gyakorlatokat. És tudjátok, mi a  leg-
szomorúbb? Az, hogy ,,fent” nem is 
tudja, mindezt hogyan kellene tennie.

Hogy ez megváltozzon, ahhoz 
módszertani forradalomnak kellene 
történnie Szlovákiában, ezen belül 
kitüntetetten a  szlovákiai magyar is-
kolákban. A helyzet ugyanis az, hogy 
– már amennyit erről a területről em-
pirikusan tudunk – a  szlovákiai isko-
lákban a tanítás alig-alig vagy szinte 
egyáltalán nem újult meg módszer-
tanilag. A  korszerű didaktikai isme-
retek híján gyakorlatilag túlnyomó 
többségben ugyanazok az eljárások és 
módszernek nevezett ál-módszerek 
alkalmazódnak ma is, mint amelyek 
a  kommunizmusban voltak haszná-
latosak: azaz  a kizárólag osztálytermi 
térben megvalósítandó szájbarágós 
frontális módszerek. Amit egyes pe-
dagógusok mostanság vizuálisan fan-
táziadús, ámde pedagógiailag teljesen 
haszontalan prezentációkkal álcáznak.

Holott a  tanultságnak mint tuda-
ti tényezőnek a  kialakításához elen-
gedhetetlenül szükség van a  tanulók 
részvételére. Ezt pedig csak aktív, 
konstruktív és produktív módszerek-
kel lehet megvalósítani. Ha a lelketlen 
magolás helyett a képességfejlesztő 
tevékenységeket szorgalmazzuk, vagy 
ha idomítás helyett szemlélet- és vi-
lágkép-kialakítást tűzünk célul, akkor 
ezekben a  folyamatokban a tanulók-
nak muszáj részt venniük.

Ma nagyobb szükség van a huma-
nista tanulás-eszményre, mint valaha. 
Nemcsak a jó pap tanul holtig. Min-
dennap, ha értelmes tevékenységet 
végzünk, tanulunk. Mindenből lehet 
tanulni. A tanultság nagy előnye, hogy 
a tanulni képes ember mindenből ké-
pes tanulni. Olyan nevelés kell, amely 
képessé tesz minket újra meg újra 
megújulni, mindennap tanulni, nem 
ellustulni, nem bebutulni. Nekem ez a 
life-long-learning.

Vajda Barnabás
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 Persze Lénárd nyelvi okfejtésével 
ma már lehetne vitatkozni, de hogy 
mégis miért tőle vettem a Simon 
Szabolccsal készített interjúmhoz 
az idézetet, remélhetőleg Szabolcs 
kérdéseimre adott válaszaiból ki-
derül. Ám előbb mondja el ő annak 
előzményeit, hogy miként jutott el 
a nyelvtudomány szociolingviszti-
kának nevezett ágához, amelynek 
nálunk ő is az egyik művelője.

 Pedagóguscsaládból származom, 
édesanyám és édesapám is tanítók 
voltak a csilizközi Nyáradon, ahol 
testvéreimmel együtt fölnevelked-
tünk. Sajnos, szüleinket korán elvesz-
tettük, édesanyánkat még kisgyer-
mekkoromban, hétévesen. Szüleink 
kollégái, egyben családi barátaink, a 
Miklós házaspár segítettek nekünk 
akkoriban sokat. Amennyire csak 
tudták, igyekeztek enyhíteni az édes-
anyám halála okozta tragédiát. Egy-
egy alkalommal, ha összejöttünk, so-
kat beszélgettek velünk, gyerekekkel 
is, édesapámmal pedig főleg a szak-
máról esett sok-sok szó. Így szinte 
belenőttem a pedagógusmesterségbe, 
és viszonylag hamar, a gimnázium 
második évfolyamában már eldön-
töttem, hogy az érettségi után humán 
pályára megyek. 
  Bátyám, Simon Barnabás és fe-
lesége, Anna is pedagógus. Ha ta-
lálkozunk, nem lehet, hogy arról ne 
beszélgetnénk, amiben élünk, a peda-
gógiáról. Ilyenkor természetesen szó 
esik a módszerekről is. Bátyámnak 
kiváló humora van, s ezt kamatoztatja 
a tanításban is. Nem tagadom, hogy 

Csicsay alajos

életképes marad-e 
a „marslakók” nyelve?

gyakran inspirálódom tőle. A humor 
egyszerűen kell. Nővérem, Nagy Beá-
ta, a „szülőfalunkban” óvónő. Az ő el-
hivatottsága példaértékű számomra. 
Az alapiskola elvégzése után a lévai 
óvónőképzőbe jelentkezett, de nem 
vették fel; rajzból nem felelt meg a 
tehetségvizsgán. Jó tanuló volt, már 
kislány korában eltökélte, hogy óvónő 
lesz, ezért átmeneti megoldásképpen 
gimnáziumba kezdett járni. Az első 
évet Dunaszerdahelyen végezte el, 
majd különbözeti vizsgát tett, és átlé-
pett Lévára a képzőbe, azon az áron 
is, hogy e város messze esett a családi 
fészektől. Internátusban kellett lak-
nia, újból környezetet váltania, és be-
illeszkednie egy újabb közösségbe.
  A családban még számos szakma-
beli van, például édesapám testvérei 
közül kettő is az, a nagynénéim és az 
unokatestvéreim között is találhatók 
olyanok, akik e pályát választották. 
Ilyen körülmények között nem csoda, 
ha a lányaim is „megfertőződtek”. Az 
idősebbik, Krisztina, magyar-angol 
szakos tanár, Judit pedig alkalmazott 
pszichológiát végzett a pozsonyi Co-
menius Egyetemen.

 Hogyan emlékszel vissza gyermek- 
és ifjú éveidre?

 Az alapiskola első öt évét a falunk-
ban végeztem el, hatodiktól pedig 
Csilizradványra, a központi iskolába 
jártam. Én mint tanítógyerek, alap-
vetően szerettem a pedagógusokat. 
Sokan mondják, hogy szép a kézírá-
som, ezt a már említett Miklós taní-
tó néninek – nekem csak Annuska 
néni – köszönhetem. Végtelen türe-

lemmel és szeretettel volt irántunk. A 
felső tagozatban mély benyomást tett 
rám Szabómihály András, a magyar-
tanárom. Kiválóan megalapozta ké-
sőbbi tanulmányaimat, ugyanakkor 
kellően szigorú és következetes volt 
velünk. A gimnáziumot Pozsonyban 
végeztem el, a Duna utcán. Itt még 
oktattak olyan tanárok, akik a szü-
leimet is tanították. Egyébként több 
egykori gimnáziumi tanárommal is 
szinte baráti a kapcsolatom. A gimná-
ziumban a Kulcsár házaspár volt a két 
magyartanárom. Sokat köszönhetek 
Zsuzsannának, azt hiszem, az ő és a 
férje, Kulcsár Tibor költő élmény-
szerű óráinak hatására választottam 
magam is a magyar szakot. Még ide 
tartozik, hogy eredetileg újságíró sze-
rettem volna lenni, de egy véletlen 
folytán abban az évben nem felvéte-
lizhettem magyar-újságíró szakra. A 
következő évben viszont egy „varga-
betűvel” már magyar-szlovák szakra 
jelentkeztem, és felvételt is nyertem 
a Comenius Egyetemre Pozsonyban. 
A kieső évben viszont a könyvtárosi 
középiskolában, Pozsonyban elvégez-
tem a könyvtárosi szakot.

 A sikeres államvizsga letétele után 
hol kezdtél el tanítani?

 Pályámat az egykori Dunaszerda-
helyi Mezőgazdasági Középiskolában 
kezdtem. Innen tértem vissza két év 
után a Comenius Egyetem magyar 
tanszékére, tanársegédnek. Szép em-
lékekkel gondolok vissza a középis-
kolai tanári időszakomra is, mert Du-
naszerdahelyen ideális körülmények 
között dolgozhattunk. 

„A nyelv az életet tükrözi és vele együtt változik. (…) A nyelv élő vala-
mi. Olyan technikai eszmék hatnak rá, mint a könyvnyomtatás, és olyan 
állampolitikai eszmék, mint a nemzeti államé. (…) A magyar sokhúrú vo-
nós hangszer… (…) Teljességgel kézenfekvő, hogy annak a számára, aki 
értelmet akar kihallani belőle, zavaró egy érzéssel megragadható szabályok 
alapján és szükség szerint improvizált nyelv hangalakja. Ezt az élményt 
nagyon szépen megfogalmazta egy amerikai fizikus, aki a három nagy ma-
gyar tudós, Teller Ede, Szilárd Leó és Neumann János munkatársa volt: 
Matematikai képességeik félelmetesek – mondta, de a legmeglepőbb dolog 
akkor történik, ha ezek hárman egyedül maradnak. Ebben a pillanatban 
egy titokzatos nyelvre váltanak át, és az az ember érzése, hogy marslakók-
nak kell lenniük.” (Lénárd Sándor: Egy magyar idegenvezető Bábel tornyá-
ban. Typotex, Budapest 2003, 64, 51, 79)
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 Egyetemi oktatóként miért éppen 
a nyelvészetet választottad?

 Egyetemi hallgató koromban tet-
szett meg a nyelvészet, kiváló taná-
raimnak köszönhetően. Tartottunk 
a szép emlékű Jakab István tanár úr 
szigorától, de nekem a tanulás miatt 
soha nem volt problémám, neki sem 
gyűlt meg a baja velem, sőt egyre in-
kább megnyerte tetszését, hogy jártas 
vagyok a nyelvi kérdésekben, a helyes-
írásban, mondatelemzésben, nyelvhe-
lyességben. Szabómihály Gizellától is 
rengeteget tanultam, például az össze-
hasonlító nyelvészet tárgyköréből, és 
később Zeman Lászlótól főleg stilisz-
tikát; ő is megerősített abban, hogy 
megbízható nyelvi ismeretek nélkül 
a szépirodalmat sem fogadhatjuk 
be igazán. Tán ezért is, a stilisztikát 
módfelett megkedveltem. A szlovák 
tanszéken is elismerésre méltó indít-
tatást kaptam ez irányban. Miloslav 
Darovec professzor úr világította meg 
számomra a nyelv rendszervoltát, és 
igazán élveztem Jozef Mistrík profesz-
szor úr előadásait is. Annyira megra-
gadott a szlovák nyelvtan egzaktsága, 
hogy Darovecnél írtam először tudo-
mányos diákköri dolgozatot – szlo-
vák nyelven. Tulajdonképpen ekkor 
kezdtem el foglalkozni a sajtónyelv-
vel is. Később ebből a témából írtam 
a doktori (PhD) disszertációmat, a 
szlovák-magyar összevető szempon-
tot érvényesítve. Vagyis a sajtó nyel-
ve, a publicisztikai stílus volt az első 
szűkebb szakterületem. Később ez 
kibővült néhány más dologgal; fog-
lalkozni kezdtem újabb nyelvpolitikai 
kérdésekkel, s ezenkívül főleg anya-
nyelvi tantárgy-pedagógiával is.

 Mennyire tudod összehangolni az 
oktatást és a kutatómunkádat? Mi-
lyen nyelvészeti szempontokat ku-
tatsz és követsz?

 Az oktatást és a kutatómunkát 
kénytelen vagyok összehangolni. 
Sokféle nyelvészeti diszciplínában ad-
tam, adok elő, és tudatosan törekszem 
arra, hogy a kutatásaimmal erősítsem 
az oktatói tevékenységemet. Az álta-
lam oktatott diszciplínák megfelelő-
en tág teret kínálnak a kutatásra, így 
ötletekből, tervekből nem fogyok ki. 
Annak, hogy nyelvtörténeten, nyelv-
járáskutatáson kívül szinte mindent 
tanítottam, megvan az a haszna, hogy 
jó rálátásom lett a nyelvészetre, nem 
bánom igazán, hogy nem csak egy 
szűk területre specializálódtam. 

 A nyelvészetben vannak bizonyos 
irányzatok. Ezek képviselői között 

viták zajlanak. Te melyik „vonalhoz” 
próbálsz igazodni?

 Amikor én a szakmába kerültem, 
érdekes helyzetbe csöppentem bele. 
Épp akkor zajlott egy paradigmavál-
tás a nyelvészetben. Hazai, azaz szlo-
vákiai viszonylatban is megerősödött 
a szociolingvisztika, illetve ezen belül 
a kétnyelvűség-kutatás, amelyre ko-
rábban objektív okokból nem nyílott 
lehetőség. Az anyaországi kutatók 
nem foglalkozhattak behatóan a ha-
táron túli magyar nyelvhasználattal. 
Amikor viszont a rendszerváltás után 
ez lehetővé vált, érthető módon elvi 
vitákat váltott ki, ami véleményem 
szerint a nézőpontok különbözősége 
mellett generációs nézetkülönbségek-
ből is adódott. Mi a hagyományos le-
író nyelvészeten nőttünk föl, viszont 
reagálnunk kellett a rohamosan vál-
tozó helyzetre. Elsősorban meg kel-
lett ismernünk a fennálló kétnyelvű-
ség módszeres tudományos kutatását. 
A kor, amelyben élünk, megkövetelte 
ezt. Beláttuk, hogy a létező kétnyel-
vűséget nem lehet egyszerűen csak 
nyelvművelői szempontból tárgyalni, 
hanem egy kurrens, modern tudomá-
nyos irányzat keretében, a szocioling-
visztikáéban célszerű.

 Tagadhatatlan, hogy minden tudo-
mány (a nyelvtudomány is) csak úgy 
képes tovább haladni, ha új eredmé-
nyeket képes felmutatni (moderni-
zálódni?). Ugyanakkor vannak régi 
szabályok, amelyeket figyelmen kí-
vül hagyni nem tanácsos, vagy akár 
még káros is lehet. Neked mi a véle-
ményed erről?

 Egyetértek azzal, hogy minden elő-
zőleg elért eredmény érték, mint ilyen, 
továbbhagyományozandó, viszont 
megőrizve azt, meghaladni is szüksé-
ges. Én azt gondolom, hogy a korábbi 
időszak hazai nyelvészeti tudomá-
nyos kutatási eredményei is értékek, 
így nem lehet őket figyelmen kívül 
hagyni, de egy részük – gondolok épp 
a nyelvművelésre – integrálható más 
tudományos diszciplínákban. 

 Ti (szlovákiai magyar nyelvészek) 
nagy kihívásoknak vagytok kitéve a 
nyelvkeverés, helyesebben a szün-
telen nyelv-, azaz kódváltások mi-
att. Tapasztalatom szerint alap- és 
középiskolában ez rengeteg gondot 
okoz nemcsak a magyar szakosok-
nak. Nem áll fenn annak a veszélye, 
hogy áthidalhatatlan szakadékok jö-
hetnek létre az anyaországi és a ha-
táron túli magyarok nyelvhasználata 
között?

 Nem azért vagyunk nagy kihívá-
soknak kitéve, mert egyféle nyelvke-
verés tapasztalható a térségünkben. 
Pontosabban amiatt is, de nem azért, 
mert azt gondoljuk, hogy ez ellen a 
kisebbségi helyzetben egyébként ter-
mészetes jelenség ellen harcot kellene 
folytatnunk. A kihívás a tekintetben 
igaz, hogy például a kódválasztás, az, 
hogy az egyes nyelvhasználati szín-
tereken való nyelvválasztás milyen 
tényezőktől függ, illetve milyen sza-
bályok szerint történik az általad em-
lített kódváltás, egyáltalán milyen a 
szlovákiai magyarok kódkészlete, ho-
gyan színezi azt meg a többségi nyelv, 
a szlovák – valóban nagyon összetett 
kérdések. Tény és való, nagy kihívást 
jelent a kutatásuk. Az iskolához pedig 
úgy kapcsolódik e problémakör, hogy 
a pedagógusoknak feladatuk minél 
tudatosabbá tenni a tanulók nyelv-
használatát, vagyis azt, hogy ismerjék 
fel, mikor milyen nyelvi helyzetben 
vannak, milyen nyelvváltozatok kö-
zül választhatnak ezekben, s hogyan 
célszerű választaniuk. Továbbá az is, 
hogy milyen sajátosságai vannak a 
különféle nyelvváltozatoknak, és mi-
ként lehet hatékony a kommunikáci-
ójuk.

 Lénárd Sándor az említett köny-
vében írja azt is, hogy „… korunk 
a nyelvhalál kora”. Példákkal bizo-
nyítja, hogy a dél-amerikai portugál 
nyelv a 20. századi soknyelvű beván-
dorlók miatt hányféleképpen diver-
gálódott. Nem ez történik velünk, 
határon túli magyarokkal is?

 E kérdésed arra irányul, hogy lehet-
séges-e egyféle nyelvi különfejlődés 
anyaországi és esetünkben szlovákiai 
magyar viszonylatban. Azt hiszem, 
nem kell attól tartanunk, hogy több-
féle magyar nyelvre kell majd lefor-
dítani bizonyos irodalmi műveket. A 
kódkészletre irányuló nyelvi tervezői, 
újabb szakkifejezéssel nyelvmene-
dzselői tevékenységre azonban min-
dig szükség van. Ez viszont teljesen 
más jellegű, mint a szlovakizmusok 
elleni küzdelem. Minden szakem-
ber egyetért abban, hogy a különféle 
szakterületek terminológiája egy-
séges kell, hogy legyen. Ebben nem 
fordulhatnak elő nagy különbségek 
Magyarországon és nálunk, hiába 
élünk az államnyelv árnyékában. En-
nek ma már megvan a lehetősége is, 
hiszen intenzív kapcsolatban állunk 
az anyaországgal, következésképpen 
a nyelvi határtalanítás programja ezt 
is jelenti. Ugyanakkor be kell lát-
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nunk, hogy a nyelvi érintkezés kö-
vetkeztében létező nyelvi alakulatok, 
ha tetszik, szlovakizmusok kiirtása 
minden nyelvhasználati színtérről re-
ménytelen dolog. Ez nem divat vagy 
szimpátia kérdése, hanem egyszerűen 
ilyen nyelvi valóságban élünk. Nyel-
vészeti közhely, hogy a kétnyelvű be-
szélő nyelvhasználata első vagy anya-
nyelvében, és második vagy további 
nyelveiben is más, mint az egynyelvű 
beszélőké. De ez nem azt jelenti, hogy 
rosszabb, hanem azt, hogy más. A lé-
nyeg valóban az iskolai oktatáson mú-
lik, azon, hogy a tanulókban mindezt 
tudatosítsuk, és természetesen, hogy 
a különféle beszédhelyzetekhez ru-
galmasan alkalmazkodó nyelvhasz-
nálókká neveljük őket. Ekkor fogják 
helyesen használni a nyelvet, nem 
akkor, ha igyekeznek annak minden 
körülmények között a standard, ha 
tetszik, a szlovakizmusoktól mentes 
változatát használni. Erre egyébként 
képesek is, egyik cikkemben úgy fo-
galmaztam, hogy nyelvileg életképe-
sek vagyunk.

 Remélhetőleg helyénvaló a vélemé-
nyed, ám azért, hogy ez így is marad-
jon, keményen meg kell dolgozni, és 
nem elég csak az elhatározás. Tagja 
vagy a  Gramma Nyelvi Irodának. 
Kik vesznek részt a munkájában, és 
mi célt szolgál az iroda?

 Kezdetektől tagja vagyok a Gramma 
Nyelvi Irodának. Rajtam kívül még 
Szabómihály Gizella, Lanstyák István, 
Misad Katalin, Vančoné Kremmer Il-
dikó és Menyhárt József nyelvészek, il-
letve egy ideig, amíg ki nem költözött 
Magyarországra, Pintér Tibor kollé-
gánk is az volt. Az iroda célja tömö-
ren összefoglalva: elsősorban az, hogy 
segítse a  szlovákiai magyar beszélő-
közösség magyar nyelvhasználatát, 
enyhítse a  nyelvhasználattal kapcso-
latos gondjait. Az irodát Szabómihály 
Gizella és Lanstyák Isván még azelőtt 
megálmodták, mielőtt megalapítot-
tuk. Az a tevékenység, amelyet folytat, 
a  nyelvi tervezés elméleti keretében 
történik, újabb műszóval, a  nyelvi 
menedzseléssel jelölhető meg. A  gya-
korlati nyelvi tanácsadáson túl na-
gyon sokrétű tevékenységet fejt ki az 
iroda, természetesen tudományos 
kutatással is foglalkozik, illetve az el-
múlt évtizedben több tudományos 
konferenciát, egyéb szakmai találko-
zót rendezett. Ezen a helyen azonban 
még csak kísérletet sem tennék az 
eredményeinek összefoglalására, mert 
túlfeszítené e beszélgetésnek a kerete-

it. Mégis példaképpen hadd említsem 
meg a  Tanulmányok a  kétnyelvűség-
ről című sorozatot, amelynek már az 
ötödik kötete is napvilágot látott, vagy 
a  Műhelytanulmányok a  nyelvműve-
lésről című, illetve a 2011-ben közre-
adott reprezentatív kiadványt, a Nyel-
vet, amely a  Magyarok Szlovákiában 
sorozat VII. köteteként jelent meg 
a Fórum Kisebbségkutató Intézet gon-
dozásában. Szerkesztői Szabómihály 
Gizella és Lanstyák István. Az iroda 
bekapcsolódott a Termini Kárpát-me-
dencei Kutatóhálózatba is, és dolgozik 
a  már említett nyelvi határtalanítás 
programján. A  kutatóhálózat utób-
bi évtizedbeli tevékenységét szintén 
egy reprezentatív kötet foglalja ösz-
sze. A legnagyobb probléma azonban 
az, hogy az iroda munkatársai kivétel 
nélkül nagyon sokrétű tevékenységet 
folytatnak, vezető beosztásban dol-
goznak munkahelyükön, vagy néhá-
nyan, köztük én is, más területen el-
foglaltak, s emiatt sajnos, nem jut elég 
időnk a Grammára.

 Még milyen szakmai intézmények, 
társaságok munkájában vettél, illet-
ve veszel részt?

 Alelnöke voltam az egykori Szlo-
vákiai Magyar Oktatási Fórum nevű 
szakmai szervezetnek (sajnálom, 
hogy feloszlott), bekapcsolódtam 
a  Katedra Társaság munkájába, és 
az azóta szintén megszűnt, pozsonyi 
székhelyű Mercurius Társadalomtu-
dományi Kutatócsoportnak is tagja 
voltam. Ezt a  kiváló kutatókból álló 
szakmai csoportot mind a mai napig 
igen nagyra tartom, igazi szaktekin-
télyek alkották, nemcsak nyelvészek, 
hanem egyéb társadalomkutatók is, 
például szociológusok, történészek. 
Tagja vagyok a  magyar és a  szlovák 
nyelvtudományi társaságnak, az MTA 
köztestületének, a Szlovákiai Magyar 
Akadémiai Tanácsnak és alelnöke 
a  dunaszerdahelyi Vámbéry Polgá-
ri Társulásnak. Igyekeztem, illetve 
igyekszem megfelelni az ezen szer-
vezetek tagságából adódó különféle 
feladatoknak, legyen az konferencia-
elnöki tisztség, konferenciaszervezés, 
előadások megtartása vagy állásfogla-
lások elkészítése.

 Milyen munkáid jelentek meg 
nyomtatásban, és mely szaklapok-
ban publikálsz?

 Eddig két önálló könyvem jelent 
meg, a Nyelvi szondázások és a Nyel-
vi tallózások a  Lilium Aurum és 
a  Nap Kiadónál. Az előbbi egyfajta 
összegzése  munkásságomnak, kü-

lönféle témák találhatók meg benne: 
nyelvpolitika, sajtónyelv; mindegyik 
írás azonban a  szlovákiai magyarok 
kétnyelvűségének különféle vonat-
kozásait tárgyalja. A másik könyvem 
ugyanezt a  témát taglalja, néhány 
más jellegű írással kiegészítve; van 
benne szövegtani tanulmány, recen-
ziókat és rövidebb nyelvi ismeretter-
jesztő írásokat is belefoglaltam, főleg 
a  Szlovák Rádió magyar adásának, 
a  Pátriának, Anyanyelvünk rovatá-
ban elhangzott előadásaimból. Tud-
niillik, az említett műsorba is bedol-
goztam, 1999-től 2007-ig, amíg az 
meg nem szűnt. Lanstyák Istvánnal 
társszerkesztője voltam az első két 
Tanulmányok a (magyar–szlovák) 
kétnyelvűségről című kötetnek és két 
másik nyelvészeti tanulmánykötetnek 
is szerkesztője vagyok. Egyik – épp 
most jelent meg – a  komáromi tan-
könyvelemző konferenciáink anyagát 
tartalmazza; továbbá Zeman László 
két nemrégiben megjelent könyvét is 
magam szerkesztettem. Ezeken kívül 
társszerzője vagyok egy középiskolai 
magyartankönyvnek, és több tucat ta-
nulmányom jelent meg gyűjteményes 
kiadványokban, szaklapokban; van 
például román, angol és természete-
sen több, szlovák nyelven megjelent 
dolgozatom is.

 Szakismereteidet (tudásodat) ki(k)
nek tudod továbbadni?

 Egyetemi oktatóként minden erőm-
mel arra törekszem, hogy az isme-
reteimet hatékonyan közvetítsem 
a  mindenkori hallgatóknak, illetve 
a  fiatalabb kollégáknak, hiszen ka-
runkon, a  Selye János Egyetem Ta-
nárképző Karán doktoranduszkép-
zés is folyik, s a hallgatók között van 
olyan, akinek én vagyok a témaveze-
tője. Nagyon örülök, ha tehetséges 
fiatalokkal találkozom, mint amilyen 
a Kazinczy-érmes, illetve az egyetemi 
tudományos diákköri konferencián 
győztes hallgatóm is.

 Ha akad szabadidőd, mivel töltöd 
el?

 Amióta az eszemet tudom, spor-
tolok; focizok, futok, de szívesen bi-
ciklizek, teniszezek, úszok. Ezenkívül 
hobbikertünk van, na meg persze, 
nem utolsósorban, Almi  kutyánk is. 
A sportok közül a  foci egyelőre még 
stabil, a többit alkalomszerűen űzöm, 
mikor hogy sikerül.

  Teljék hát, miként a munkádban, 
e foglalatosságaidban is a lehető leg-
több örömed!
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Katedra Ünnepi sorok

A tavasz kezdetén − bár még tá-
volról sem tudhatjuk, milyen lesz az 
elkövetkező hetek időjárása, s való-
ban tavasz lesz-e − számtalan okunk 
nyílik majd felemlegetni a kikelet ün-
nepeit és jeles napjait, hogy legalább 
pár percig, netán néhány óráig öröm 
töltse be lelkünket.

Mindenekelőtt március idusán − a 
magyar szabadságszeretet jelképének 
tartott évfordulón − lesz alkalmunk 
büszkén és őszintén egymás szemé-
be nézni, és kokárdát tűzve, „Talpra 
magyar”-t skandálva félreérthetet-
lenül kinyilvánítani nemzeti és kul-
turális önazonosságunkat. Ünnepi 
beszédeinkben felidézhetjük, mit is 
kívánt annak idején a nemzet, és a 
huszonegyedik század küszöbéről 
szemlélve fontolóra vehetjük azt is, 
mit ért el, hova is jutott valójában. A 
sors fintora folytán a szlovákiai ma-
gyarság egyben időközi népszám-
lálást is tarthat, hogy társadalmi és 
politikai súlyát megmérve alakíthas-
sa majd jövőbeli lehetőségeinek ke-
reteit.

Előtte természetesen egy-egy szál 
virág és néhány keresetlen szó kísé-
retében megemlékezünk majd a höl-
gyekről, lányokról, asszonyokról is, 
tiszteletünk és megbecsülésünk jelét 
adva a mindennapjainkat, s ezáltal 
egyben a történelmet is formáló 
nők fáradozásáért, gondosságáért és 
törődéséért. Persze a nőnapnak ma-
napság már nem a munkásmozgalmi 
jellegét domborítjuk ki, hanem sza-
vainkkal a nő ezer arcát, szépségét és 
keresztjét sejtetjük majd.

Kevesebben gondolnak viszont 
arra, hogy márciusban − elsősorban 
pedagógusberkekben, bár újabban 
már számos településen úgyszin-
tén − egy fontos születésnapot is 
ünnepelünk. Egy dél-morvaországi 
falucskában ugyanis az 1592-es esz-

tendő 88. napján látta meg a napvi-
lágot Jan Amos Komenský. A népek 
tanítójának pedagógiai és erkölcsi 
elvei, valamint didaktikai módsze-
rei és oktatási koncepciója oly mér-
tékben befolyásolták az iskolák és a 
bennük tevékenykedők életét, hogy 
Comenius hagyatékaként tájainkon 
mindmáig fennmaradt a tanítónap 
megtartásának másfél évtizede felújí-
tott tradíciója. Ilyenkor a hangzatos 
beszédekkel megemlékező politiku-
sok, városvezetők, valamint az egyes 
intézmények igazgatói igyekeznek 
elismerni a pedagógusok fáradozását 
és türelmét, és nem felejtik el azt sem 
megemlíteni, hogy milyen küzdelmes 
és megterhelő, ugyanakkor mennyire 
szép és szívderítő ez a sok erőfeszítést 
igénylő hivatás.

Tény és való: a tanító életében sok 
örömteli és viszontagságos pillanat 
váltja egymást. Hogy a végelszámo-
lásnál melyikből lesz több, az nagy-
részt rajta is múlik. A diák sokszor 
csak felnőttként érti meg a peda-
gógus igyekezetének és szigorának 
okait, így gyakran erős az ellenállás, 
mégis minden áldott nap tovább kell 
lépni. Akik a küzdelmek ellenére a 
pályán maradtak, jól tudják, milyen 
erőt ad egy értelmes tekintet, milyen 
megindító egy éles elméjű gyermek 
minden pici sikere. Ezek a tanítók és 
tanárok tisztában vannak vele, hogy 
az őszinte értékteremtő munka és a 
jövő formálása a legszebb feladatok 
egyike.

Manapság a társadalomban saj-
nos mégis egyre kevesebben tuda-
tosítják, amit Benedek Marcell így 
fogalmazott meg: „A nemzet sorsa a 
tanítók kezében van, mert egyedül a 
tudás képesít igazságosságra, és egye-
dül az igazság teszi méltóvá a nemze-
tet a fennmaradásra.” A pedagógus 
ugyanis valahogy még mindig nem 

került a ranglétra őt megillető fokára, 
s gyakorlatilag még mindig állandó 
sztrájkkészültségben van, hogy kicsi-
karjon a mindenkori végrehajtó hata-
lomtól egy kis béremelést, amely első-
sorban napi kiadásainak fedezéséhez 
volna szükséges. És akkor még nem 
szóltunk a kikapcsolódáshoz, a mű-
velődéshez és a szakmai továbbkép-
zéshez szükséges anyagi eszközökről, 
melyek előteremtése egyelőre a tanító 
számára majdhogynem teljes illúzió. 
Pedig folyik a sokszor értelmetlen 
kreditgyűjtés, zajlanak a központi kí-
nálat alapján szervezett tanfolyamok, 
melyek sok esetben köszönő viszony-
ban sincsenek a kereslettel. Próbálko-
zik a pedagógus a másodállással, jobb 
esetben a korrepetálással is. Forog a 
mókuskerék.

Éppen ezért jó érzés arról halla-
ni, ha egy tanár a kötelező körökön 
felül önszorgalomból is képezi ma-
gát, ha hajlandó részt venni szakmai 
kérdéseket boncolgató fórumokon, 
tanácskozásokon. Jó érzés látni, hogy 
a fiatal pedagógusok körében is van 
igény a párbeszédre, a tematikus 
eszmecserékre. Ennek az örömteli 
ténynek és a Katedra Alapítvány áldo-
zatvállalásának köszönhetően most 
ismét esély mutatkozik arra, hogy 
az idei esztendő folyamán feléledjen 
Csipkerózsika-álmából a Katedra 
Társaság, az a szakmai tömörülés, 
amely a múltban számtalan adalékkal 
járult hozzá köz- és felsőoktatásunk 
fejlesztéséhez, tantárgy-pedagógiai és 
neveléstudományi kérdések tovább-
gondolásához, iskoláink, pedagógu-
saink munkájának megsegítéséhez.

Kedves pedagógusok, itt van hát 
egy újabb ok az ünneplésre! Az apró 
örömök is elégedettséget és meg-
nyugvást hozhatnak a mindenna-
pokba.

Márciusi ünnepek
a. Szabó lászló
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Sajátos nevelési igényű diákok

A pedagógus munkája, professzi-
onális életútja során elengedhetetlen 
előfeltételnek tarjuk azt, hogy vilá-
gosan megfogalmazott és körülhatá-
rolható elképzelése, koncepciója, fi-
lozófiája legyen azon tevékenységről, 
melyek segítségével jobb, műveltebb 
és az életre felkészültebb növendé-
keket bocsátanak útjukra. Ez az el-
képzelés, filozófia részben már a pe-
dagógusi hivatásra való felkészülés 
folyamatában elkezd körvonalazódni, 
s a tényleges pedagógiai praxis során 
nyeri el azokat a biztos támpontokat, 
sarokköveket, melyek jellemezni fog-
ják talán egész pedagógusi pályáját. 
Ilyen viszonylatban eszményről, esz-
ményekről is beszélhetünk, melyek 
nélkül viszont a pedagógusi szakmát 
végző személy ürességét, esetleg még 
dilettantizmusát is konstatálhatnánk. 
A pedagógusi szakma – pálya eszmé-
nye nem egy konkrét területet érint, 
hanem át kellene, hogy hassa az egész 
pedagógusi személyiséget. Ezen állítá-
sunk mellett kiállva most mégis csak 
a pedagógusi hivatásban megjelenő 
eszmény egy elemére szeretnénk össz-
pontosítani, mely alapvető módon 
befolyásolja nem csak az edukáció 
tervezésének folyamatát, de annak 
megvalósítási szakaszait is.

A két eszmény
Minden céltudatos folyamat attól 

válik többek között céltudatossá (ami 
megkülönbözteti a spontán, vélet-
lenszerű és ösztönöstől), hogy előre 
eltervezünk egy bizonyos célt, kívánt 
neveltségi szintet, állapotot, melyet 
nem kis idő és energia ráfordításával 
valóságként szeretnénk viszont látni. 
Az edukációban jelen lévő nézetplu-
ralizmus folytán képtelenség lenne 
egy bizonyos eszmény és cél mellett 
oly biztonsággal és meggyőződéssel 
kiállni, mely elegendő biztonsággal 
és bizonyossággal szolgálhatna szá-
munkra minden egyéb lehetőség és 
alternatíva elutasításához. Éppen ezért 
el kell fogadnunk azt a tényt, hogy 
más humán tudományterületekhez 
hasonlóan a neveléstudományban, 
annak elméletében és gyakorlatában is 

különböző eszményekre támaszkod-
hatunk – melyekből aztán különböző 
célok és végeredmények születnek. Az 
eredeti témánkhoz visszatérve most 
két eszmény sajátosságaira kívánunk 
röviden rámutatni.

Az egyik eszmény kulcsmomentu-
ma abban fejezhető ki leginkább, hogy 
az edukáció folyamatával a növendé-
keket egy bizonyos és körülhatárolt 
cél felé szeretnénk eljuttatni. Az az 
egy bizonyos követendő és elérendő 
cél következhet tágabb értelemben 
legitimizált és elfogadott értékstruk-
túrából (pl. társadalmi trendek, a kul-
túra befolyása stb.), de éppenséggel az 
edukáció folyamatát irányító és meg-
valósító személy életfilozófiájából is. 
A kérdésnek ezt a résztét most nem 
kívánjuk górcső alá vonni. Sokkal in-
kább azt, milyen hozadéka – követ-
kezményei lehetnek az efféleképpen 
felállított, megfogalmazott eszmény-
nek. A kulcsszó ebben az esetben leg-
inkább a biztonság vagy annak érzete 
lehet. Megfogalmazunk egy bizonyos 
célt, kialakítunk egy stratégiát, mely 
mindenki számára egyformán köve-
tendő és elvárt célkitűzést fog jelen-
teni. A folyamat persze nem rekedhet 
meg a célkitűzés aktusánál, követi azt 
a megvalósítási eljárás pontos és pre-
cíz kidolgozása, mely már-már tech-
nológia szintjére „emeli” a nevelés 
és oktatás folyamatát. Az ily módon 
nyert biztonság érzete az objektivi-
tásból fakad, mely szerint mindenki 
számára azonos követelményeket, fel-
tételeket és eljárásokat biztosítunk. A 
jogos elvárás pedig az lehet(ne), hogy 
mindenki azonos szinten is teljesítsen, 
azaz olyan (vagy ahhoz nagyon kö-
zeli) edukációs szintet érjen el, mint 
amilyen a primáris célkitűzésben fo-
galmazódott meg. Az ilyen hozzáállás 
nagyon racionálisnak, objektívnek, 
igazságosnak és hatékonynak tűnik. 
Vagy tűnhet!

Az uniformizált célmegfogalmazás 
és gyakorlati megvalósítás alternatí-
vája olyan eszményből indul ki, mely 
szerint nincs két egyforma egyén, s en-

nek megfelelően egyforma igények és 
eljárások sem lehetnek. Az ilyen esz-
ményi fundamentumokból kiindulva 
nem beszélhetünk egységes célokról és 
uniformizált folyamatról sem, mert az 
elementáris konfliktusban lenne a di-
verzitás elfogadott tényével. Ebben az 
esetben, mondhatni személyre szabott 
célok és divergens eljárások összefüg-
géseiben kell, hogy gondolkozzunk! 
Kezdetben az ilyen szemléletmód 
kaotikusnak, esetleg anarchikusnak 
is tűnhet, mivel nélkülözi mindazon 
biztos pontokat, melyek egy pedagó-
gus számára a szükséges biztonságot 
nyújthatják. Rövid távon felszínesnek, 
nemtörődömnek is titulálhatnánk 
az ilyen edukációs hozzáállást, de az 
eredményesség és a hatékonyság kul-
csa nem biztos, hogy minden esetben 
a külcsín és az azonnali eredmények 
kézzelfoghatóságában rejlik.

Minden naivitásunkat félretéve és 
támaszkodva bizonyos gyakorlati ta-
pasztalatokra is, bizton állíthatjuk, 
hogy mindkét eszménynek megvan-
nak a maga előnyei és buktatói is. Az 
objektív paradigmára támaszkodó 
uniformizált céltípusok és az azok 
alapján megtervezett és lebonyolított 
edukáció leginkább akkor került ref-
lektorfénybe és nyert létjogosultságot, 
amikor a nevelés és az oktatás töme-
ges és intézményes „üggyé” vált. Az 
edukáció etatizációja (állami érdekké 
válása) kihívás elé állította mindazo-
kat, akik az edukációban is a „min-
denkinek – mindent” jelszavát tűzték 
ki zászlajukra. Intézményes és főleg 
tömeges formában lehetetlen ugyan-
azon elvek alapján megfogalmazni ez 
edukáció céljait és kialakítani azok 
megvalósítási stratégiáit, mint az egyé-
ni edukáció kontextusában.  A nevelés 
és oktatás uniformizálásánál azonban 
nem mellékes szempont az sem, hogy 
az edukáció ily módon befolyásoló 
(manipulációs?) területté lépett elő a 
mindenkori hatalom szempontjából. 
Mindezek miatt az egységes és a széles 
tömegeknek is hozzáférhető eduká-
ció lehetőségének megteremtése nem 
vitatható el ezen szemléletmódtól, 

Pintes gábor 
– Duchovičová Jana– avagy diverzitás és SNI1 az edukáció folyamatában

Áldás vagy átok a sokféleség
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azonban mindenható paradigmaként 
és egyedüli alternatívaként is hiba len-
ne reá tekinteni.

Diverzitás: cél vagy kiindulópont?
A diverzitás (sokféleség, sokszínű-

ség) kérdésének edukációs összefüg-
gésekben történő boncolgatása során 
felmerülhet egy nagyon is alapvető 
kérdés: a kiindulópont vagy pedig 
az elérendő cél szempontjából érde-
kes-e az edukációs diverzitás kérdé-
se. A válasz egyszersmind egyszerű 
és bonyolult is – vagyis mindkettő 
szempontjából. Az egész problémakör 
faramucisága ugyanis éppen abban 
rejlik, hogy azonos esélyt és lehető-
séget valakinek (neveltnek, diáknak, 
növendéknek) éppen azzal adunk, ha 
elfogadjuk annak egyediségét, más-
ságát, eltérő kiindulópontját. Ebben 
az esetben a diverzitás problémája a 
kiindulópont problémája leginkább. 
A szabad gondolkodásnak (ami nem 
egyenlő a szabados gondolkodással!) 
és a nézetpluralizus elfogadásának 
viszont természetes velejárója az is, 
hogy az edukációra – annak céljaira 
és folyamatára – ne úgy tekintsünk, 
mint valamiféle technológiára, mely-
nek szinte azonos produktumai fogják 
jelenteni az egyén és a közösség bol-
dogulását. 

A tanulói diverzitás elfogadását és 
érvényesülését sokáig több akadály 
is nehezítette. Az éppen aktuális ok-
tatáspolitikai orientációk gyakran 
zavart okoztak nem csak a pedagó-
gusok, de a szülők körében is. Már 
csaknem egy emberöltő telt el azóta, 
hogy lépten-nyomon az egyéni és 
egyedi sajátosságok figyelembevéte-
léről, a differenciált körülmények és 
feltételek kialakításának fontosságáról 
hallhatunk. Az iskolai eredményesség 
fokmérője viszont még mindig az ér-
demjegy maradt, melyet objektív és 
objektivizált szempontok szerint lehet 
megítélni, ami viszont nem töltheti (s 
valljuk be őszintén, nem is tölti) be 
azt a szerepet, mely valós kritériuma 
lehetne egy tanuló kulcsfontosságú 
megítélésében – értékelésében. 

A diverzitás tehát annak elfogadását 
is jelenti, hogy mindenki rendelkezik 
egyedi sajátosságokkal, s a különbö-
zőségeknek megvannak a maguk sa-
játos okai is. Az edukációs sokféleség, 
különbözőség fakadhat faji, etnikai, 
nemi, életszínvonalbeli, politikai ori-
entációbeli, életkori, vallási, fizikai 
állapotbeli és rátermettségbeli stb. el-
térésekből. Az itt felsorolt okok utat 

kellene, hogy jelentsenek egy olyan 
edukációs környezet kialakításához, 
melyben a diverzitás elvként szolgál 
önmagunk és egyben mások elfogadá-
sához és a sokféleség megismeréséhez 
is.

Sajátos (speciális) nevelési igény 
– SNI mint a diverzitás természetes 
következménye

Abban az esetben, ha a fent jellem-
zett diverzitást tényként fogadjuk el, 
egyidejűleg azt is elfogadjuk, hogy az 
edukációban részt vevő egyének közt 
szerepelnek olyan nevelési igénnyel 
rendelkezők is, akik sajátos (speciá-
lis) hozzáállást igényelnek. A speciális 
hozzáállás viszont nem korlátozódhat 
az edukáció valamely szűk területére, 
hanem globális megközelítésre van 
szükség. Persze mondhatnánk, hogy a 
sok sajátosság és speciális igény meg-
felelő kielégítésére a speciális intéz-
mények képesek a legjobban, de ezzel 
alapjaiban sértenénk minden olyan 
nemű törekvést, melyek a diverzitás 
filozófiájával kapcsolatban már emlí-
tettünk. Az elfogadó és befogadó (ink-
luzív) edukációs környezetet, melyben 
az egyediség, a sajátos nevelési igény 
semmiképp sem lehet a kirekesztés, a 
szegregáció oka. A szegregáció, az el-
különítés éppen az objektív edukációs 
paradigma velejárója, mely a lema-
radókat, a „kilógókat” a szegregáció 
eszközeivel kívánja részben elszige-
telni, részben a „többség” által elfoga-
dott képhez alakítani. Ezen a ponton 
kellene talán elgondolkodnunk azon 
a dilemmán, hogy a maga valósá-
gában (még ha inkább csak elméleti 
síkon is) nem SNI-s-e mindenki. A 
sajátos nevelési igény nem betegség, 
kór vagy ragály. Egy siket, látássérült, 
tanulási nehézségekkel rendelkező 
egyén sajátos edukációt igényel, de 
nem azért, mert beteg lenne (beteg-
ség ugyanis a náthaláz, a kanyaró, a 
mandulagyulladás stb.), hanem mert 
ezek a sajátosságok eltérő edukációs 
hozzáállást igényelnek. Mindamellett, 
hogy az embernek élete során sokféle 
körülményhez kell alkalmazkodnia és 
ezen képességet el kell sajátítania, nem 
hiszünk abban, hogy mindig és min-
denben neki kellene alkalmazkodnia 
a meglévő és adott körülményekhez. 
A nevelés és oktatás egyik szépsége, 
de egyben irtózatos nehézsége éppen 
abban rejlik, hogy képesek legyünk 
az edukáció minél több elemét ahhoz 
a célhoz igazítani, mely EMBERT és 
EGYÉNT kíván kimunkálni abból a 

lehetőségből, talentumból, mely min-
den emberben benne rejlik.

A pedagógus munkáját végigkísé-
ri annak a dilemmának az eldöntése, 
vajon mi fontosabb: objektív szem-
pontok alapján meghatározott, meg-
fogalmazott és igazolt célok elérésére 
ösztönözni a neveltet, vagy segítséget 
nyújtani ahhoz, hogy olyan funkci-
ókat, képességeket alakítson ki, me-
lyekkel később önmaga is boldogulhat 
(jóval kisebb tartalmi hozadékkal). 
Ebben a dilemmában (mint ahogy 
a diverzitás, az SNI és inkluzivitás 
dilemmájában is) ismételten az ob-
jektivitás és a szubjektivitás (a két 
eszmény) dilemmája köszön vissza. 
Felmerül persze egy következő kér-
dés is: fel lehet-e készülni elégségesen 
a sokféleségre, az SNI-s diákokkal 
való pedagógiai munkára? A válasz 
korántsem egyszerű. Amennyiben 
igennel válaszolnánk, abban az eset-
ben objektív szempontokból kellene 
kiindulnunk, melyekkel a diverzitás 
filozófiájának mondanánk ellent. Ép-
pen ezért úgy gondoljuk, mindehhez 
leginkább szándék, kitartás és szilárd 
meggyőződés szükségeltetik, mely a 
nehéz helyzetekben tartást és reményt 
ad, a sikerek és örömteli helyzetekben 
biztat, további munkára serkent és alá-
zatot biztosít mindazon munkához s 
erőfeszítéshez, melynek fokmérőjét és 
megbecsülését széles körben, napja-
inkban még hiába keresnénk. Addig is 
a megannyi dilemma mellett, mellyel 
a pedagógusnak meg kell küzdenie, 
marad egy újabb megválaszolandó: 
áldás-e vagy inkább átok az edukáció-
ban megjelenő sokféleség – diverzitás?
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„Semmi sem igazságtalanabb at-
tól, hogy egyformán bánunk teljesen 
különböző emberekkel“ – mondta 
Thomas Jefferson (1743-1826), az 
Egyesült Államok harmadik elnöke, 
a Függetlenségi Nyilatkozat szerzője.  

Nincs két egyforma ujjunk... Min-
den ember más és más. Különböző 
örökölt adottságokkal érkezünk, más 
a környezet, a család, amelyben nevel-
kedünk. Nem egy óvodába hordanak 
szüleink, nem is ugyanazon iskolába 
íratnak bennünket. Más közösségben 
és közösséggel fejlődünk, különböző 
személyek, tanárok hatására alakul-
nak nézeteink. 

Ezekből a ráhatásokból és egyén-
formáló elemek sorából is következik, 
hogy a fejlődéshez differenciáltan, kü-
lönböző módon, egyénileg kell hoz-
záállni. Minden egyes gyermek már 
a családban, majd az óvodában és az is-
kolában is egyéni bánásmódot igényel. 

A  differenciálás, ha úgy tetszik, 
megkülönböztetés, nem napjaink 
kiváltsága, hanem a leírtakból kitű-
nő törvényszerűség. Első hallásra 
ellentétesnek tűnik a  nem oly rég-
múlt idő nagy ideáljával, a „minden-
ki egyenlő és egyforma“ elméletével, 
viszont, nem tagadja az iskolai esély-
egyenlőség eszméjét. A differenciálás 
épphogy az eltérő, a  tanulói sajátos-
ságokat figyelembe vevő és azokra 
tekintettel levő tanulmányi feltételek 
biztosítását jelenti. Szem előtt tartja 
az egyén eredményességét. 

Gyakran hallani, hogy megfelelő 
személyi és anyagi erőforrások hiá-
nya miatt nehézségekbe ütközik a ta-
nuló egyéniségét is figyelembe vevő 
differenciált pedagógiai módszerek 
alkalmazása, holott egyre nagyobb 
igény mutatkozik rá. Egy-egy osztály 

tanulói, habár azonos korúak, mégis 
gyakran és nagyban, az oktatható-
ság szempontjából lényeges jegyek-
ben különböznek egymástól. Eltérő 
készségszinttel érkeznek az óvodába, 
eltérő tudásszinttel az iskolába, ezért 
fejlesztésük és tanulásuk eredményes 
irányításához elengedhetetlenül fon-
tos az egyéni bánásmód. 

Ez a pedagógiai szemlélet érzékeny-
séget jelent a gyermekek különbözősé-
ge iránt, bánásmódot jelent, amellyel 
viszonyulunk a  mássághoz, és jelenti 
a  fejlesztéshez szükséges megfelelő 
pedagógiai módszer keresését.

A  speciális bánásmódot igénylő 
tanulókat a  következő csoportok-
ba oszthatjuk: 1. lassú, 2. hátrányos 
helyzetű, 3. alulteljesítő, 4. tanulási 
zavarral küzdő, 5. nehezen nevelhető/
viselkedési zavarral küzdő, 6. tehetsé-
ges, 7. sérült/fogyatékos/akadályozott 
gyermekek.

Az oktató-nevelői munkát olyan 
speciális módon szükséges tervez-
ni, szervezni és megvalósítani, hogy 
a  foglalkozás/óra egy részében a  kü-
lönböző egyéni sajátosságokkal ren-
delkező gyerekek párhuzamosan, 
eltérő módon, személyre szabottan 
speciális feladatokat végezzenek.  
Nem kis feladat, mely a  pedagógus 
összes művészetét igénybe veszi.

A differenciálás a pedagógus mun-
kájának minden területén alkal-
mazható, megfelelő időtartammal, 
tartalommal, követelményekkel, se-
gédeszközökkel, technikával, szerve-
zéssel, munkaformával. A  motiválás 
szintjén hasznos építeni a  gyermek 
érdeklődésére, kíváncsiságára, élmé-
nyeire. A  tartalom és célok szintjén 
lehet alkalmazkodni a meglévő isme-
retekhez, tapasztalatokhoz, hasznos 

azok bővítésére törekedni, és eltérő 
szintű feladatokat végeztetni, egysze-
rűbb és bonyolultabb problémák fel-
vetését kutatni, megoldásukat keres-
tetni. A módszerek is változtathatóak, 
lehet beszélgetni, elbeszélni, szem-
léltetni, magyarázni. Az értékelésnél 
alkalmazható az elismerés, bátorítás, 
jutalmazás, példaként kiemelés, di-
cséret, megtapsoltatás. A  munkafor-
ma módosítható a  gyermekek fel-
térképezése alapján akár egyénire, 
párosra, kiscsoportosra, spontán ki-
alakított, kisorsolt vagy saját válasz-
tás alapján alakított csoportra, akár 
frontális munkára is. Az információk 
megszerzése és tartós megtartása tör-
ténhet több csatornán: optikai/látási, 
auditív/hallási, látás-hallási, mozgá-
sos, tapintásos úton keresztül, mani-
pulatívan, makettek segítségével, esz-
közök használatával, kísérletek során, 
stb. A pedagógus oktató-nevelői stílu-
sa differenciálódhat a gyermek igénye 
szerint, lehet demokratikus, diktató-
rikus, időnként liberális, szeretettel-
jes, elfogadó. Ha szükséges, ösztönző, 
segítségnyújtó, irányító, szabályozó, 
akár alárendelt, fölérendelt, melléren-
delt is lehet.

A pedagógus szerepe az egyéni bá-
násmód során elsősorban az, hogy 
a  gyermekek ismeretéből kiindulva 
tudatosan, átgondoltan álljon a mun-
kája megtervezéséhez. Igyekezzen 
hozzájárulni ahhoz, hogy a  gyer-
mekek sajátosságuknak megfelelő 
módon váljanak a  közösség tagjaivá. 
Segítse őket egymás elfogadásában. 
Továbblépek, a szülőket is biztassa sa-
ját gyermekük feltétel nélküli elfo-
gadásában, mert gyakran a szülők is 
igénylik az ilyen nemű támogatást. 

Krippel éva

Esély/egyenlőség 
vagy egyéni bánásmód
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Egy egyetemi tanár a minap azt 
mondta, álomvilágban élek. Az én 
világom azonban nem rózsafelhőkkel 
teli édes álmok sorozata, ahol a fősze-
replő illúziókban ringatva önmagát 
tölti mindennapnapjait, hanem ádáz 
küzdőtér egy elképzelhetetlen célért: 
hogy kutató legyek. 

Nem a tanárom az egyetlen ember, 
aki úgy gondolja, elérhetetlen álmo-
kat kergetek, amikor doktoranduszi 
tanulmányokat folytatok – hiszen 
a közvélemény megegyezik abban, 
hogy egy hallássérült számára nincs 
jövője a kutatói szakmának. Elkép-
zelhetetlen ugyanis, hogy egy hal-
lássérült ebben a versengő világban, 
ahol az esélyei majdnem egyenlők a 
nullával, kitartóan küzdjön nyolc évig 
nap mint nap abban bízva, hogy egy-
szer talán eléri a célját. Nem magáért, 
hanem másokért. Mert végül is erről 
van szó. 

Ahhoz ugyanis, hogy valaki kutató 
legyen, legalább nyolc évig felsőfokú 
tanulmányt kell végeznie, két-há-
rom idegen nyelven beszélnie, mert 
ezt kevesebbért nem adják. És ezek 
az évek reggeltől estig a tanulásról 
szólnak igen kevés pihenéssel, mert 
ezt másképp nem lehet. Persze csak 
ha jól akarod csinálni. Az egészséges 
ember számára persze egészen más-
képp működik az egyetemi élet. Lehet 
délig aludni, csak vizsgaidőszakban 
készülni, és szórakozni, szórakozni. 
Így viszont az eredményt nem éred 
el. De még a közelébe sem kerülsz, 
főleg ha hallássérült vagy. Az egészsé-
ges emberektől ugyanis ők többnyire 
(ebből a szempontból) abban külön-
böznek, hogy mikor „végighallgatták” 
az előadásokat, haza kell menniük 
és utánanézniük, vajon miről is be-
szélhettek aznap a tanárai. Merthogy 
nem hallják a kb. 1 óráig tartó egy-egy 
előadásnak a negyedét sem, az biztos. 
Néhány kivétellel. 

Én többnyire nem hallottam, ami 
az általam látogatott középiskolában 
és egyetemen hangzott el egy ilyen 
órán/előadáson. De bementem, mert 
egyetemen csak három alkalommal 
lehet hiányozni, és végigültem az elő-
adásokat. Aztán néha nem mentem, 

mert minek. Az idő véges, nekem pe-
dig írni, olvasni, tanulni kell, néha pi-
henni is jó lenne, míg más csoporttár-
sam többnyire nyugodtan megvan a 
tanári jegyzeteivel. Aztán, hogy mégis 
tudjam, miről beszéltek a tanáraim, 
elkértem a hallgatóktól a jegyzetei-
ket. Természetesen nem mentem vele 
semmire. Legalábbis Magyarországon 
nem. Többnyire rosszul lejegyzetelt 
hézagos szavak és mondatok. Ilyen-
kor az ember fogja a tematikát, amit 
a tanár év elején kiosztott, aztán neki-
lendül elolvasni minden felsorolt iro-
dalmat. Egy hétre nem egy könyv jut, 
hanem hat-hét, ha pedig szemináriu-
mi munkát is kell írni, többnyire tíz. 
Így az ember többet tanul önerőből, 
mint ami eredetileg meg volt szab-
va neki. Nem azért, mintha ne lenne 
jobb dolga, hanem mert nincs más 
választása. 

Egy hallássérült egyetemista ugyan-
is valójában csak magára számíthat. 
Nem hagyatkozhat az előadásokra, 
a jegyzetekre, a nyelvórákra, hogy 
majd a tanár megtanítja azt az idegen 
nyelvet, amit nem is hall rendesen. 
De bemegy minden egyes nap, mikor 
tanítás van, eljátssza, hogy minden 
rendben van, miközben az emberek 
egy része önmagát sajnáltatva fekszik 
az ágyában egész nap, nézi a tv-t, mert 
egyszerűen nincs kedve dolgozni. 

Nincs munka – szokták mondani. 
Persze lehet, sőt valószínű, hogy 

nekem se lesz munkám. Viszont elég 
ok-e ez arra, hogy meg se próbáljam, 
használhatónak bizonyulok-e valami-
re? 

Meg lehet kérdezni, milyen lehe-
tőségei vannak egy hallássérültnek 
a munkaerőpiacon. Végezhet gyári 
munkát, lehet raktáros vagy dol-
gozhat bevásárlóközpontokban stb., 
egyszóval végezhet bérmunkát, ami-
vel semmi gond nincs, rájuk is nagy 
szükség van. De mi történik akkor, 
ha egy hallássérült csillagász szeretne 
lenni? Mert ha nehézségek árán még 
el is végzi az egyetemet, nem sok fog-
lalkozás akad, ami megfelelő lenne a 
számára. Ez a néhány tízezer ember 
(a 2009-es statisztikai adatok szerint 
Magyarországon kb. 60-80 ezer), meg 

egy hallássérült tapasztalatai 
a felsőoktatásban

A pedagógusnak hangsúlyoznia 
kell, hogy a gyerekek közötti tel-
jesítménykülönbség természetes 
jelenség, mindenki másképp gon-
dolkodik, ezáltal másképp is cse-
lekszik, másképp fejezi ki magát, 
más a  viselkedése. Támogatnia 
kell a gyermekek természetes kí-
váncsiságát, egyéni tapasztalatait, 
azokat kiemelve mindenkinek te-
gye lehetővé, hogy kitűnjön vala-
miben. Fontos, hogy mint jól ori-
entálódó felnőtt tolerálni tudja az 
említett egyéni eltéréseket. Nyer-
jen meg a  közösségért, a közös 
célért és érdekekért minden gyors 
és lassú reakciójú, szépen, ponto-
san és kevésbé elfogadhatóan dol-
gozó, aktív és passzív gyermeket.  
A gyenge pontok nem mindig hi-
bák, hanem gyakran a lassabb fej-
lődés jelei, és az ilyen gyereknek 
több gyakorlásra van szüksége, 
s letöri őt a sok kudarc. A gyorsan 
dolgozó gyereket igényesebb fel-
adattal lássuk el, hogy ne szokjon 
hozzá a  kis erőfeszítéshez, mert 
őt meg unottá tehetjük általuk. 
Legyen a  gyermekeknek válasz-
tási lehetőségük könnyebb vagy 
nehezebb feladat megoldásában 
is. A  sikeres megoldás ösztönzi 
majd a  továbblépésre. Az eltérő 
fejlettségű gyermeknek minden 
helyzetben joguk van más ütem-
ben haladni. Csak a saját fejlődési 
szintjüknek megfelelő kihívá-
sokkal találkozó gyermek/tanuló 
lehet   jó közérzetű, magabiztos 
és kreatív. Egyéni bánásmódra 
mindenkinek szüksége van, an-
nak is, aki sajátos tulajdonságával 
nem hívja fel magára a figyelmet. 
(Meglehet, hogy csak idő kérdé-
se.)

ondrejcsák eszter 
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akik a jövőben születnek, úgy néz ki, 
„nem érdemlik meg”, hogy számukra 
speciális főiskola épüljön. A lényeg, 
hogy futballstadion legyen minél 
több, hogy a fociban le ne maradjon 
az ország más országoktól. 

Aztán ott vannak a tanárok is. 
Többségük nem tudja, mit is kezd-
jen egy hallássérült hallgatóval, hogy 
beszéljen vele, mit csináljon. Zavar-
ban vannak. Ezt meg kell mondani 
– hangzik el mindig év elején. Majd 
ezt követően egyesek keresztülnéznek 
az ilyen hallgatókon, mások őket hi-
báztatják, amiért nem válaszolnak a 
szemináriumon feltett kérdésekre, és 
ebből adódóan lerontják a jegyeiket, 
megint mások megalázzák őket az 
órán, amiért nem hallották a kérdést, 
egy kis részük pedig segíteni szeretne, 
de fogalma sincs, hogyan. 

Ahelyett tehát, hogy a hallássérült 
hallgatókat tisztelve olyan feltétele-
ket szabnának, amit azok teljesíteni 
is tudnak, vagy legalább betartanák 
az ilyen hallgatókra vonatkozó, mi-
nisztériumi szabályokat – gúnyosan 
mosolyognak. Pedig a hallássérült 
nem külön bánásmódot vagy kivéte-
lezést kér – értsük meg jól –, csupán 
egyenlő esélyeket. A középfokú intéz-
ményekben is, nemcsak az egyeteme-
ken. Mert „dicső márványba” szedett 
eszmék mindig voltak és vannak, 
amiket éltetni illik és kell, hiszen ezért 
vagyunk jóérzésű magyar emberek, 
de a gyakorlati megvalósítás már ne-
hézkesen működik.

Azonban nem akarom az olvasóval 
elhitetni, hogy csak ilyen tanárok lé-
teznek, és minden egyetem kész rém-
álom. Néhány hallgatótárs nagyon jó 
segítő lehet, és néhány tanár valóban 
megtalálja a megfelelő módot ahhoz, 
hogy közelítsen egy hallássérült hall-
gatóhoz. Elsősorban tiszteli őt, mert 
minden ember megérdemli a tiszte-
letet (ez is milyen vicces eszme, nem 
igaz?), becsüli, mert látja az erőfe-
szítéseit a tudásért, lehetőség szerint 
segíti, mert bízik benne, hogy talán 
sikerül elérnie a célját. És ami még en-
nél is fontosabb: lehetőséget ad neki. 
Lehetőséget biztosít számára ahhoz, 
hogy bebizonyítsa, ő is képes mindar-
ra, amire egy egészséges ember képes 
lenne. Lehet, hogy nagy erőfeszítések 
árán, de akkor is képes. 

Az ilyen tanár elhiszi, hogy a hall-
gatója képes elsajátítani egy nyelvet 
vagy kiváló publikációt írni, konfe-
rencián előadni, mert az ilyen tanár 
tudja, hogy a hallgatója akkor is a 

legjobb oldalát mutatja, ha otthon 
előtte napokig azon aggódik, mi lesz, 
ha valamit félreért és kudarcot vall. 
Mert az ilyen tanár tisztában van a 
hallgatója képességeivel. Bízik ben-
ne. Az ilyen tanár azt mondja: „Aki 
magát kineveti, az önmagáról állít 
ki szegénységi bizonyítványt.” És ezt 
mondja a családtag is, a barát is, sőt 
minden jóérzésű ember. Akik pedig 
nem így vélekednek, számítanak va-
lamit? Hisznek valamiben? Tesznek 
másokért valamit? 

Nem tesznek! Nem is hisznek! A hit-
hez remény kell, szeretet kell, szív kell. 

Eddig két egyetemen tanultam 
magyar irodalmat. Egy szlovákiai és 
egy magyarországi egyetemen. Úgy 
találtam, hogy nem egy adott egye-
tem vagy a szak jelenti a problémát, 
hanem az oktatási rendszer/módszer, 
ami nem megfelelő a hallássérült hall-
gatóknak, illetve a környezet hozzáál-
lása az ilyen hallgatókhoz.1 

A magyarországi egyetemektől el-
térően, ahol a szemináriumok több-
nyire a tanár-hallgató közti dialógusra 
épülnek, a szlovákiai magyar oktatási 
rendszerben a szemináriumi követel-
mények között a doktori iskoláig több-
nyire nem szerepel ez a tanítási mód-
szer, helyette rövid hallgatói előadások 
tartása a jellemző. Ez inkább megfelel 
egy hallássérült hallgató helyzetének, 
hiszen így nem kerül hátrányba hallga-
tótársaitól. Számonkéréskor azonban a 
tanár általában a saját mondandóját 
szeretné visszahallani a tanulótól, ami 
hátráltatja a tanulási folyamatot. Ezzel 
nincs is semmi baj, azonban az egyik 
problémát egy hallássérültnek – ahogy 
említettem – az előadásokon való 
jegyzetelés jelenti. Teljes bizonyosság-
gal állíthatom, hogy a tantárgyakat 
emiatt nem tudtam volna teljesíteni a 
segítő barátaim nélkül, akik gyakran 
az egész előadást szó szerint igyekez-
tek lejegyzetelni. Ebből a szempontból 
a magyarországi egyetemeken na-
gyobb a hallgatók önállósága, hiszen 
ott a tanárok, tapasztalataim szerint, 
inkább azt igénylik, hogy a hallgató a 
vizsgán a tematikában megadott szak-
irodalmak tartalmát mondja vissza. A 
szlovákiai magyar tanári szakokon vi-
szont erre azért nincs lehetőség, mert 
hihetetlen elvárásoknak vannak kitéve 
a hallgatók/oktatók. Egyszerűen nincs 
lehetőségük belemélyedni az adott té-
mába. Egy hallgatónak két szakot kell 
tanulnia, mellette oktatás- és nevelés-
tudományt, pszichológiát, gyakorlati 
tanórákon kell részt vennie alap- és 

középiskolákban. Néha tanítania is 
kell. Három év alatt 180 kreditet kell 
teljesítenie alapképzésen, mesterkép-
zésen pedig 120-at (ez azonos a ma-
gyarországival), de mivel itt egy-egy 
tantárgyért csak 1-3 kredit jár, ezért a 
teljesítendő tárgyak száma csak alap-
képzésen eléri a 85-öt. Szemben azzal, 
hogy Magyarországon a tanárképzé-
sen átlagosan egyetlen szakot tanulnak 
a hallgatók, egy tárgy teljesítéséért pe-
dig általában 3-6 kredit jár, tehát több 
idejük marad a tanulásra és a témában 
való elmélyülésre, nem beszélve a pi-
henésről. 

A jelenlegi szlovákiai magyar felső-
oktatási rendszer egy hallássérült hall-
gatónak ezért nem felel meg. Valószí-
nűleg más lehet a helyzet egy szlovák 
tannyelvű intézményben, ahol sem 
középiskolában, sem egyetemen nem 
szükséges még magyar nyelvet és iro-
dalmat is tanulni, magyar történelmet 
sem, így több idő jut idegen nyelv ta-
nulására vagy szlovák történelemre, 
és kevesebb elvárásoknak kell eleget 
tenni. Önmagában is előnyökkel in-
dulnak ezért a szlovák nyelvű intéz-
ményekben tanulók a munkaerőpia-
con, ahol alapvető elvárás manapság 
az idegen nyelv(ek) ismerete. 

De mi legyen akkor, ha valaki ma-
gyarnak született Szlovákiában vagy 
bárhol máshol a trianoni békeszer-
ződés után elcsatolt területek közül? 
Lemondjon-e az ilyen ember a ma-
gyar identitásáról és tanuljon alapis-
kolától egyetemig a számára „idegen” 
nyelven, vagy térjen „haza”, Magyar-
országra? Ezek közül a megoldások 
közül lehet ugyanis választani. 

Ezt a döntést mindenkinek magá-
nak kell meghoznia – hacsak a szülők 
korábban már el nem döntötték, hogy 
gyermekeiket szlovák tannyelvű óvo-
dába/alapiskolába íratják be, ezzel is 
segítve őket a „szlovák társadalomba” 
való beilleszkedésbe (vagy asszimi-
lációba?). Aki pedig magyar anya-
nyelvű ugyan, de hallássérültként 
született, az többnyire szlovák intéz-
ménybe kerül, hogy legalább ennyivel 
több esélye legyen saját országában 
érvényesülni. 

A hallássérültek számára a mi-
nisztérium által kidolgozott felső-
oktatási szabályzat Magyarországon 
kimondja, hogy felvételikor plusz 
kreditpontot lehet kapni, a kimene-
ti követelményekben pedig fel lehet 
menteni a nyelvvizsga szóbeli, eset-
leg szóbeli és írásbeli részéről is. Ez 
alapján elég sok hallássérültnek van 
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lehetősége bekerülni a felsőoktatásba, 
elvégezni azonban már nem biztos, 
hogy sikerül nekik. Az állam közben 
egy szemeszterben egy főre min. 120 
ezer Ft-ot költ el, amit a legfontosabb 
tankönyvek CD-re való rögzítésére is 
költhetne, és ami csak akkor befekte-
tés, ha a hallgatók diplomát is kapnak, 
és elhelyezkedniük is lesz hol. Ez nem 
csak a hátrányos hallgatókra vonat-
kozik, hanem minden egyes diákra. 
Be kell már látnunk, hogy a társada-
lomnak és minden egyes benne élő 
egyénnek érdeke, hogy aki megkezdi 
az egyetemi tanulmányait, az be is fe-
jezze, nem beszélve arról, hogy a hát-
rányos helyzetűeknek több lehetősé-
get kell teremteni, hogy ne segélyből 
keljen megélniük.

Ha szorgalmas munkának kö-
szönhetően mégis elvégzi a speciális 
igényű tanuló a 3-5 évet, a doktori 
tanulmányokra való felvétel feltétele, 
hogy az illetőnek legalább egy idegen 
nyelvből nyelvvizsgája legyen. Egy 
hallássérült hallgatónak ebből adódó-
an szerintem nincs sok esélye doktori 
felvételre Magyarországon, ha koráb-
ban felmentését kérte a nyelvvizsga 
alól, hacsak a jelnyelvet el nem isme-
rik nyelvvizsgaként (ami a mostani 
törvények szerint önálló nyelvként 
fogadható el), de a kimeneti követel-
ményekben már szó van egy másik 
idegen nyelv ismeretéről is. 

A hallássérült embernek így az a 
lehetősége marad, hogy ne akarjon 
doktori tanulmányokat végezni, vagy 
teljesítse a nyelvvizsgákra vonatkozó 
követelményeket, nem? Kérdés, hogy 
hogyan. 

Magyarországon a Szabályzat tehát 
pontokba szedi a felsőoktatásban ta-
nulók esélyegyenlőségének jogait, és 
kéri a tanárok jóindulatát, segítését a 
hallássérült vagy más hátrányos hely-
zetű hallgatók iránt, de a gyakorlat-
ban ezek a pontok nem igazán érvé-
nyesülnek. Többnyire csak a vizsgán, 
amikor a hallgató külön kérelmére a 
tanár leírja a meg nem értett kérdé-
seket, illetve megengedi az írásban 
történő felelést. Az órákon viszont se 
idejük, se lehetősük nincs arra, hogy 
tekintettel legyenek egy hátrányos 
hallgató speciális igényeire. 

A valódi problémát tehát a tanórák 
jelentik, az előadások és szemináriu-
mok, nem a vizsgák.2 Minden tisztele-
tem ellenére ki kell jelentenem, hogy 
5 év egyetemi tanulmányaim alatt 
egyetlen tanár volt képes ezt a prob-
lémát (számomra) megfelelően meg-

oldani. Azért számomra, mert neki 
nem volt előnyös, az biztos. A helyze-
tet ugyanis csak úgy tudta megolda-
ni, hogy a szemináriumot két részre 
osztotta, kis létszámú csoportokra, 
ahol mindenkire külön-külön tudott 
figyelmet szentelni. Ez nekem és a tár-
saimnak nagyon jó volt, mert aki nem 
tudott vagy nem mert addig mások 
előtt beszélni, bátrabb lett, ami foly-
tán növekedett a lelkesedésünk, nem 
beszélve arról, hogy nem volt más 
választásunk, mint elolvasni minden 
hétre a feladott szakirodalmat, amiből 
a tanár kérdéseket tett fel órán (vagy 
írta le a kérdést). Természetesen min-
denki jelest kapott év végén, hiszen 
elképzelhetetlen lett volna, hogy ne 
olvassuk és tanuljuk meg a félév so-
rán, ami elő volt írva. A tanárnak vi-
szont ehhez fel kellett áldoznia magát, 
mert mindig kétszer kellett elmonda-
nia ugyanazt egymás után, úgy, hogy 
a felosztott szemináriumért csak egy-
szer kapta meg a neki járó fizetést.

A szlovákiai magyar intézmények-
ben ez a módszer lehetetlen lenne a 
nagyszámú hallgató miatt. Egy ma-
gyar anyanyelvű, magyar tannyelvű 
iskolát választott hallássérültnek pe-
dig a tanári szakon kívül nincsenek 
nagyon továbbtanulási vagy munka-
lehetőségei. Pedig a legfontosabb az 
lenne, hogy megfelelő szakot tanul-
janak, hogy ezáltal is valamivel több 
esélyt kapjanak a munkaerőpiacon, 
amely területen már amúgy is hátrá-
nyos helyzetből indulnak el. Fontos 
lenne ezért pontosan felmérni, me-
lyek azok a szakok, foglalkozások, 
amelyek megfelelnek számukra és 
más speciális igényű diákok számára. 
Egy gyengén látó például nyugod-
tan lehetne zongorista vagy rádiós, 
egy hallássérült pedig festőművész 
vagy szerkesztő, író, restaurátor, ha 
megvan hozzá a kellő tehetsége, rá-
termettsége. Nem csak a hátrányokat 
kell nézni, hanem a lehetőségekre is 
figyelmet kell szentelni, ezeket kell 
hangsúlyozni, és felmérni azokat a 
képességeket, amelyek kialakulnak 
a különféle „hiányok” miatt. Biztos 
vagyok benne, hogy egy hallássérült 
precízebben dolgozik, hiszen meg-
szokta az összpontosítást, a részletek-
re, apróságokra való odafigyelést. Egy 

gyengén látó pedig olyan kifinomult 
hallással rendelkezik, ami előnyös le-
het bármely munkaterületen.

A látássérültek közül ugyancsak 
nem egy tanul most a felsőoktatás-
ban, mégis az előadások magnóra 
való rögzítésén kívül a vizsgákra való 
felkészülést nem sok minden segí-
ti. Nem beszélve olyan egyéb prob-
lémákról, mint a tankönyvek vagy 
szakirodalmak elolvasása, hogy csak 
a legfontosabbat említsem meg.   

A sorstársaimnak mindezért azt 
mondom, mindenki gondolja meg 
egyetemi jelentkezése előtt, vállalja-e 
ezeket a testi-lelki megpróbáltatáso-
kat, legyen tisztában a képességeivel, 
hogy mi az, amit képes teljesíteni és 
mi az, amit nem, ismerje a helyzeté-
ből adódó jogi előnyöket és hátrányo-
kat, valamint mindenekelőtt vegye 
számításba, hogy nem minden szak-
ma alkalmas a számára. 

Üzenem továbbá azt is, hogy soha 
ne adják fel az álmaikat, de olyat vá-
lasszanak, ami a képességeik alapján 
elérhető. Ne adják fel akkor sem, ha 
mások azt hiszik, van joguk azt mon-
dani nekik, hogy álomvilágban élnek, 
csak azért, mert harcolnak egy gye-
rekkori álmukért, vagy azért, hogy ők 
is teljes életet élhessenek.  

És hogy miért tanul tudósnak egy 
hallássérült hallgató másért és nem 
magáért? 

Mert önmagáért az ember ezt nem 
bírja végigcsinálni. Mert soha nem 
lesz könnyebb. Se velük, se a világ-
gal. A hallássérültség ugyanis nem 
egy betegség, amiből az ember majd 
egyszer kigyógyul, nem ideiglenes lel-
kiállapot, hanem örökre szól. De ott 
van a remény, hogy ha nem adja fel, 
és küzd a céljáért vagy álmáért, talán 
holnap jobb lesz, mint ma, és a kuta-
tásai talán egyszer hasznára válnak 
másoknak. 

Jegyzetek:
1 A Debreceni Egyetemen folyik ezzel kap-
csolatban kutatás, aminek eredményei re-
ményeim szerint hasznosak lesznek/és azok 
jelenleg is. 
2 Ezen például már azzal is lehetne segíteni, 
ha az oktató odaadja a saját jegyzeteit a hall-
gatónak, ha vannak, vagy szemináriumo-
kon dialógus helyett minden hétre az adott 
témáról rövid, írásban történő beszámolót 
kér stb.  
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2010-ben ünnepelte fennállásának 
50. évfordulóját, illetve a mai iskola 
új épülete átadásának és a kilencéves 
oktatás kezdetének fél évszázados 
évfordulóját a felsőpatonyi Magyar 
Tannyelvű Alapiskola. Felhőtlen, 
napsütéses időben többnapos ren-
dezvénysorozaton emlékeztünk meg 
ezen fontos évfordulóról. Az iskola 
volt és akkori pedagógusai, diákjai, a 
falu apraja-nagyja együtt ünnepelte 
intézményünk ötvenéves történel-
mét, és bizakodóan tekintettünk az 
előttünk álló időszakra.

A felhőtlen és napsütéses idő az-
óta megváltozott. Borús, vészjelző 
viharfelhők jelentek meg nemcsak a 
felsőpatonyi, hanem más szlovákiai 
magyar tanítási nyelvű kisiskolák fe-
lett is. Iskolánk 2013 júliusában kapta 
az értesítést. Az egyeztető tárgyalá-
sok eredményeként az iskolaügyi mi-
nisztérium racionalizációs javaslata 
tartalmazza az alsó tagozatos osztá-
lyok összevonását és az oktatás meg-
szüntetését az iskola felső tagozatos 
osztályokban.

Racionalizáció. Nem szeretjük ezt 
a szót. Nálunk, Szlovákiában ugyanis 
az elmúlt néhány évtizedben megvál-
tozott az értelme. Leépítés. Igen, az 
ésszerűsítés degradálódott leépítésre. 
Az iskolaügyben biztosan. A ráció 
felülkerekedett az érzéseken. 

Természetesen a javaslatot eluta-
sítottuk. Iskolánkat megőrizzük. Ha 
kell, energiát és anyagiakat nem saj-
nálva továbbra is működtetjük isko-
lánkat. De nemcsak működtetjük, 
hanem olyan feltételeket is biztosí-
tunk az oktatás és nevelés folyama-
tához, amelyekkel versenyképesek 
lehetünk, sőt előnyt biztosítunk más 
oktatási intézményekkel szemben. 
Erről tanúskodnak az eddig elvégzett 
munka eredményei. Az alapítóval 
(Felsőpatony község) karöltve felújí-
tottuk iskolánk épületét. Az iskola 
belsejét kifestettük, a szülői munka-
közösség új padokat és székeket vásá-
rolt az osztályokba. A pályázatok adta 
lehetőségeket kihasználva és támoga-
tók segítségével az iskolai oktatásban 
ma már 52 személyi számítógépet és 

notebookot használunk. Saját erőből 
és a pályázati lehetőségek kihaszná-
lásával interaktív táblákat és vetítőket 
biztosítottunk. Tovább alakítottuk és 
szépítettük környezetünket.

Az iskola végzős tanulói probléma-
mentesen kerülnek be a középisko-
lákba és végzik el azokat. Tanulóink 
sikeresen szerepelnek a matemati-
kai, nyelvi, sport- és képzőművészeti 
versenyeken. 2003-tól iskolánk saját 
programját valósítja meg, amelynek 
célja, hogy intézményünk a falu ok-
tatási, kulturális, sport- és szociális 
központja legyen a helyi közösség 
életében. Számos pályázatnak vol-
tunk és vagyunk aktív résztvevői. Az 
iskola maga is szervez pályázatokat, 
amelyeken szívesen és aktívan vesz-
nek részt az iskola tanulói. Évente 
ismétlődő és megújuló nevelési ren-
dezvényeink, versenyeink lehetőséget 
adnak a gyermekek aktív nevelésére 
és szabadidejének ésszerű kihaszná-
lására. Iskolánkban jelenleg 18 érdek-
kör működik, amelyekben a tanulók 
érdeklődésük szerint dolgozhatnak. 
Fontosnak tartjuk a hagyományápo-
lást.  A népi hagyományok iránti tisz-
telet és azoknak ápolása megjelenik 
iskolánk címerében is. Hagyományos 
Művészeti-és Kézműves Táborunkat 
immáron 15. alkalommal szerveztük 
júliusban 90 tanuló részvételével.

Tanulóink aktívan dolgoznak a di-
ákönkormányzatban, amin keresztül 
szervezik, alakítják mindennapi éle-
tüket az iskolában. Az iskola diákjai 
maguk írják és szerkesztik iskolaúj-
ságunkat. Az egyes osztályok saját 
szerkesztésű újságokat és mesegyűjte-
ményt adnak ki és jelentetik meg az 
iskola weboldalán. 2010-től működ-
tetjük weboldalunkat, ahol nemcsak 
betekintési lehetőséget adunk a szü-
lőknek és diákoknak az iskola életébe, 
hanem az oktatásban is kihasználjuk 
a weboldal (e-learning) adta lehetősé-
geket. Az iskola pedagógusai aktívan 
vesznek részt a különböző tovább-
képzéseken, amellyel elmélyítik tu-
dásukat és biztosítják felkészültségü-
ket. Elmondhatjuk, hogy aktív oktató 

és nevelő munka folyik iskolákban, 
amelynek 89 tanulója van.

A tavalyi rossz hírek után megren-
dülve vettünk tudomást arról, hogy a 
parlamentben még az előző év végén 
elfogadott iskolatörvény módosításá-
val bevezetik a minimális létszámo-
kat az alapiskolák egyes osztályaiban. 
A törvény ezen pontjainak érvénybe 
lépésével (2015 szeptember) teljesen 
ellehetetlenítik életképes iskolánk 
működését. 

Mit jelent számunkra a törvény el-
fogadása? Mit jelent a törvény beve-
zetése a mindennapi életben az iskola 
tanulóinak, a szülőknek, az iskola al-
kalmazottainak? És mit jelent magá-
nak a falunak, Felsőpatony községnek? 

Elképzelni is szinte lehetetlen és fáj-
dalmas. 2015 szeptemberében meg-
szűnik az oktatás a felső tagozaton, 
az alsó tagozaton pedig összevonjuk 
az osztályokat. A szülőknek megnő-
nek az anyagi kiadásaik a gyermekük 
iskolába járatásával kapcsolatban. A 
falu elveszíti legfiatalabb polgárait, 
leépül a falu kulturális és sportélete. 
Megváltozik a gyermekek gondol-
kodásmódja, értékrendje. Az iskola 
leépítésével munkahelyek szűnnek 
meg…

Amikor ezeket a sorokat írom,  C. Ro-
gers „műveltek vagyunk, de rosszak” 
és E. Fromm „ésszel a huszonegyedik 
században vagyunk, de a mi szívünk 
a kőkorszakban van“ gondolataik jut-
nak eszembe, amelyeket még 2000-
ben a Millennium program szerzői 
vetettek papírra a program megterve-
zésében.

Egyetértek a két gondolattal, és meg 
vagyok győződve arról, hogy meg le-
het és meg kell változtatni a jelenlegi 
helyzetet, amely már 2000-ben érez-
hető volt. Természetesen nem iskola-
bezárásokkal. A nemzeti jövedelem 
oktatásba juttatott részét 4%-ról 6%-
ra kell felemelni Szlovákiában, amivel 
így is csak az európai átlagot fogjuk 
elérni. Mert minden oktatásba fekte-
tett pénz a jövőbe fektetett pénz. 

„Olyan lesz a jövő, mint amilyen 
a ma iskolája.”

(Szent-Györgyi Albert)

Mgr. Horváth zoltánBemutatkozik 
a felsőpatonyi iskola
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Néhány hónappal ezelőtt a Magyar 
Nemzeti Galéria egyik kiállításán 
Szinyei Merse Pál képeit nézegettem, 
melyek mellett alkotásai helyszínei is 
szerepeltek. „Jernye (Jarovnice, Szlo-
vákia)” – olvastam.  Szinyei, a magyar 
festészet egyik legnagyobb ikonja, a 
mai Szlovákia területén született, és 
élete legnagyobb részében itt, jernyei 
birtokán alkotott. A képeket ettől 
még nem láttam szebbnek, de az a 
minden ízében jóleső érzés töltött el, 
amit akkor érzek, ha híres magyarok 
otthonomhoz kötődő kapcsolatáról 
olvasok vagy hallok.

A most induló cikksorozat célja 
nem több, mint megosztani és to-
vábbadni ezt a jóleső érzést. Ehhez 
pedig összegyűjtünk és felidézünk 
néhány magyar művészt, akik vala-
milyen módon Szlovákiához is kö-
tődnek, és ennek a kötődésnek sem a 
magyar, sem pedig a szlovák művé-
szettörténet nem szentel különösebb 
figyelmet. Leltározási szándékunk 
nincs; azt, hogy kit és milyen össze-
függésben említünk, csakis a szerzői 
szabadság határozza meg. Ezért eb-
ből az írásból sok művész biztosan 
kimarad, akik szlovákiai kötődését, 
ha másképp nem, legalább a nevei-
ket viselő iskolák miatt számon tart-
juk. 

A választottak zöme a 19. század 
közepe táján született, ami – úgy gon-
dolom – nem véletlen. Ez az a korszak, 
amikor már értéknek számított nem-
zetinek, magyarnak lenni, de Felvidék 
területileg még a Monarchia, majd a 
történelmi Magyarország része volt. 
A korszak, amikor az elszlovákosodás 
esélye a kíméletlen magyar politikai 
törekvések miatt viszonylag kicsi volt, 
azonban már rengeteg lehetőség nyílt 
a világ megismerésére a vasúthálózat 
robbanásszerű terjedésének köszön-
hetően. Ők nem utolsó sorban egy 
olyan korszak alakjai, amikor Felvi-
dék a bányászat, a kohászat, tehát az 
ipar szempontjából a hőskorát élte – 
az ország ezen része Budapest mellett 

a Monarchia egyik legiparosodottabb 
területe volt.

A mostani válogatás két festőt mu-
tat be, honfitársakat és kortársakat, 
bár erre képeik alapján, eltérő hang-
nemük miatt nem nagyon következ-
tetnénk elsőre. Nem is voltak barátok, 
viszont több közös van bennük: me-
rően új színfelfogásuk, amit az akkori 
barna tónusú magyar festészet köve-
tői cinikusan bíráltak, és nem utolsó-
sorban őrült rajongásuk otthonuk, a 
természet és a fény iránt.  

Szinyei Merse Pál
„A jernyei dombos vidék, hüs pa-

takjaival, enyhe lankásaival, s a szép, 
megmivelt buzatáblákkal, melyeket oly 
elevenné tesz a sárga boglárka és a pi-
rosló pipacs (...), ez a vidék – energikus 
szineivel – kora fiatalsága óta megeste 
színlátását, feledhetetlen benyomások-
kal gazdagítva őt.”1 

Az első helyszín Szinyeújfalu 
(Chminianska Nová Ves, Eperjesi 
kerület); ebben a ma már főként ro-
mák lakta kelet-szlovákiai faluban 
született Szinyei Merse Pál, a magyar 
impresszionizmus legnagyobb alakja. 
Régi nemesi családból származott, 
Szinyeújfalu és későbbi otthonuk, 
Jernye is a 19. században a Szinyei 
Merse család birtoka volt. Édesapja 
Sáros vármegye főispánja, édesanyja 
vagyonos család sarja, maga is nagy 
művészetpártoló (nem mellesleg a 
helyi nőegylet alapítója). 

Ötéves volt, amikor szüleivel átköl-
töztek Jernyére (Jarovnice, Eperjesi 
kerület), a csodaszép természeti kör-
nyezetben fekvő családi kúriába, amit 
– jó hír – a Szlovák Műemlékvédel-
mi Hivatal nemrég, 2013 májusában 
védetté nyilvánított. A kúria egykori 
pompáját már rég elveszítette, és míg 
száz évvel ezelőtt Szinyei művészet-
kedvelő barátai jártak ide, az utób-
bi években erre a helyre leginkább a 
sört kedvelő barátok zarándokolnak. 
Az épületben sokáig kocsma műkö-
dött. Szinyei többször elhagyta a falut, 

majd visszatért oda, de élete utolsó jó 
20 évét ott élte le. Sírja a jernyei teme-
tőben található. 

A roppant felvilágosult Szinyei-
szülők művészet iránti érzékenysé-
güket és a műveltséget a lehető leg-
természetesebb könnyedséggel adták 
át gyerekeiknek, ezért nem meglepő 
fiuk festészet iránti elhivatottsága, 
mely hivatásszerű művelésének – a 
család anyagi hátterének köszönhe-
tően – semmi akadálya nem volt. A 
fiatal Szinyei a historikus festészet 
mekkájában, Münchenben, az Akadé-
mián szeretett volna festészetet tanul-
ni, és mindenáron a nagy mesterhez, 
Karl von Piloty-hoz bekerülni. Az, 
hogy tervét csak több év után sike-
rült megvalósítani, nem a tehetségé-
ről vagy annak a hiányáról árulkodik. 
Már akkor nyilvánvalóvá vált, hogy 
a nagy romantikus történelmi festé-
szet nem az ő zsánere. Gabriel Max 
barátja javaslatára hétköznapi jelene-
tek festésével próbálkozott, amiben 
már a saját festői hangja szólal meg. 
Az igazi felismerést Gustave Courbet 
naturalista festőguruval történt talál-
kozás hozta, ami végleg eltávolította 
a négy fal közé szorított akadémikus 
festészettől, és a jóval ízesebb és moz-
galmasabb naturalizmus felé sodorta. 

Egészen fiatal volt, amikor festmé-
nyeihez már a színekben, illatokban 
gazdag természetből merített, és nem 
holmi kulisszákból kreált elsötétülő 
hátteret használt. Az emberek hét-
köznapi szituációkban érdekelték, 
mozgásban, a szabad levegőn, ezt 
a pillanatot és hangulatot próbálta 
műveiben elcsípni, és ez tükröződik 
gyönyörűen leghíresebb képén, a 
Majálison is. Míg ma Szinyeit tart-
juk a magyar impresszionizmus ve-
zéralakjának, kora – főként magyar 
– közönsége nem nagyon kapta fel a 
fejét munkái láttán. Bezzeg a nem-
zeti tematikájú festmények igencsak 
lenyűgözték őket – gondoljunk a tőle 
fél évvel idősebb, ugyancsak felvidéki 
Benczúr Gyulára, akinek alkotásait a 

a színek mesterei
Hlavaty Kitti

Szinyei Merse Pál: A pacsirta, 1882, olaj, vászon 
(Magyar Nemzeti Galéria, Budapest)
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hatalom egész életében bőségesen dí-
jazta. A kritika sem méltatta Szinyei 
munkáit, Pacsirta című festményének 
zöldjét brutálisnak titulálta, ezért Szi-
nyei, hogy csitítsa az ítészek okosko-
dásait, összehasonlításképp a vászon 
elé állított egy gyeptéglát. A csitítási 
akció sikeresnek bizonyult. Ezek a 
csalódások és magánéleti problémái 
többször el is vették a kedvét az egész 
festősditől, de különböző élmények 
hatására újra és újra felbuzdult, és 
visszavonultan jernyei otthonában 
tovább festette színpompás táj- és 
zsánerképeit. Első igazán pozitív 
visszajelzéseit csak az 50-es éveiben 
kapta; akkor ismerték el naturalista 
képeit, és a magyar impresszioniz-
must képviselő Nyolcak festőcsoport 
döbbenten tudatosította, hogy ő az 
első magyar festő, aki, a párizsi imp-
resszionistáktól – meglepő módon – 
teljesen függetlenül, felfedezi a plain 
air festészetet, és hozzájuk hasonlóan 
már jó 20 éve a szabadban festi képeit. 
Ezzel sok-sok év mellőzöttség után a 
modern magyar festészet előfutárává 
és hazája egyik legünnepeltebb festő-
jévé válik.

Csontváry Kosztka Tivadar
„… csak figyeltem és bámultam a 

természet monumentális szépségét, a 
hangulat csendes mély ütemét, a gyö-
nyörnek a legszebb természet zenéjét.”

7 km és 8 év.  Ki gondolná, hogy 
térben és időben ennyi választotta el 
egymástól e két századfordulós ma-
gyar festőóriást? Kisszeben (Sabinov, 
Eperjesi járás) 10 km-es hatótávolsá-
gának a levegőjében akkoriban va-
lami varázslat lebeghetett, hogy két 
ennyire szín- és ragyogásmániás fes-
tőnek adott otthont egy időben – na 
igen, a varázslat mellett ne feledkez-
zünk el az aktuális művészeti tren-
dekről sem. Ha már Szinyeinél a vitá-
lis színek használatát hangsúlyozzuk, 
Csontváry egyenesen tökélyre fejlesz-
ti a ragyogás képi kifejezését. Szín-
érzékenységükön, természet iránti 
vonzódásukon, és a szülőotthonukat 
jelölő földrajzi koordinátákon kívül 
azonban más közös nem igazán volt 
bennük.

Szinyeitől eltérően Csontváry fia-
talkorában nem festőnek készült, és 
szülői támogatást sem a finom mű-
vészetek megismerésére kapott, sok-
kal inkább a munka, a tudomány és 
az üzleti gondolkodás elsajátítására. 
Ha ebből arra következtetnénk, hogy 
gondolkodásában a földön járt és re-

ális világszemléletet örökölt, eléggé 
meglepődnénk, legalábbis azon biz-
tos, mi késztette őt eredeti szakmája 
elhagyására.

Fiatalon megtanulta, mi az üzleti 
élet és az hogyan működik. Mivel a 
természettudomány mindig is na-
gyon érdekelte, és a pénzcsinálás-
hoz sem értett kevésbé, édesapjához 
hasonlóan a patikusi, gyógyszeré-
szi pályát választotta. Egy érdekes 
fordulatot követően viszont terveit 
sutba vágta: tanoncévei alatt épp a 
patika előtt ücsörgött, ahol egy vény 
hátuljára egy kis rajzot rögtönzött. 
A patikatulajdonos rögtön felfigyelt 
tehetségére, ám az igazi kinyilatkoz-
tatás egészen máshonnan érkezett. 
Saját visszaemlékezése szerint ekkor 
tenyerében háromszög alakú magot 
pillantott meg, és egy hang így szólt 
hozzá: „Te leszel a világ legnagyobb 
napút-festője, nagyobb Rafaelnél”.  És 
mivel ezt az üzenetet Kosztka Tivadar 
vérkomolyan vette, hozzá is látott a 
rá váró munka kivitelezéséhez. Mint 
már tudjuk, bravúrosan.

Rengeteget utazott, hogy a nagy 
mesterek munkáit tanulmányozza, 
de amit keresett, sehol sem találta 
(„...mert a természetet nagyon jól is-
mertem s az életet tisztán éreztem, 
tehát a munkákban elsősorban ezt 
kerestem”2). Megrögzötten kutatta a 
festményeken a napfényt és a levegőt, 
és bármifajta képzettség nélkül élesen 
bírálta a látottakat; minden korszak-
kal elégedetlen volt, kivételt csak az 
ókori görögök képeztek. De ez a hi-
ányérzet csak erősítette őt abban a 
meggyőződésében, hogy az igazi szí-
neket, a naputat, neki kell megfeste-
nie, és hogy ezzel „a világ első számú 
festőjévé”3 váljon. A nem kis ambíciót 
alázatos munkával párosította, ahhoz, 
hogy tanulmányaihoz és utazásaihoz 
a megfelelő mennyiségű pénzt előte-
remtse, tíz éven át patikusi munkát 
vállalt (a Losonci járásban található 
Gácson működtette patikáját). Tanult 
Münchenben Hollósy Simonnál, el-
utazott Munkácsyhoz, de alapjában 
véve autodidakta módon szerezte 
meg festői tudását.

Örök szerelme a Kárpátok volt, a 
Tátra olyannyira rabul ejtette, hogy 
többszöri próbálkozás után sem adta 
fel, hogy az azt ábrázoló gigantikus 
festményét elkészítse. Taormina, 
Damaszkusz, Libanon, Athén, Jajce, 
megannyi helyszín, megannyi fest-
mény, és mind egy célt szolgált: a 
nap ragyogásának, a naplemente, a 

napfelkelte színeinek megragadását 
és megörökítését. Csontváry ehhez 
legközelebb végül Baalbekben került, 
nem meglepően, ismét transzcen-
dentális élményt követően. Ettől füg-
getlenül a többi monumentális képe 
ugyanolyan lélegzetelállító, amit a 
kritika (leginkább a külföldi) ujjong-
va fogadott. Wilhelm Oswald tudós 
tanár már az olajfestészet halálát ecse-
telte – miszerint a festők képtelenek 
fehéret és ragyogó színeket előállítani, 
és az idővel barna „szósszá” váló fest-
mények a művészetnek csak ártanak 
–, amikor Csontváry felbukkant, és el 
nem halványuló színei az ellenkezőjé-
ről győzték meg a kritikust.

Csontváry zseni volt, nem vitás, és 
erről nem csak különc viselkedése, 
de életműve is tanúskodik. Hozzá ha-
sonló és tőle nagyobb zsenik mindig 
is voltak, de ez a már-már fanatikus 
ragaszkodás egy transzcendentális 
élményhez, ami a nulláról a csúcsig 
hajtotta, elég ritka. Erről is persze a 
legnagyobb természetességgel nyilat-
kozik: „ez az értelme annak a parányi 
kis magnak, mely kezembe adatott: 
hogy a világot egy kis szellemi akarat-
erő fejleszti és semmiből életre kelti”4.

Végezetül egy érdekes adalék 
Csontváry teljesen eredeti gondol-
kodásáról: a festészeten kívül a világ 
gazdasági és tudományos területei 
is vonzották, és nem egyszer érezte, 
hogy ötleteivel és aktív jelenlétével 
a világ hasznára tud lenni. A 70-es 
években a bécsi krachot követően az 
ország gazdasági helyzetének javításá-
ra a selyemhernyó tenyésztést javasol-
ta, és javaslatát több minisztériumhoz 
is eljuttatta. Azonban senki sem vet-
te komolyan, egy minisztérium sem 
méltatta válaszra. Ki tudja, lehet, hogy 
hibáztak?

Idézetek:
1 Dr. Lázár Béla: Szinyei Merse Pál. Athenae-
um, Budapest, 1912
2,3,4 Csontváry Kosztka Tivadar: Önéletrajz. 
Magvető, Budapest, 1982

Csontváry Kosztka Tivadar: 
Baalbek, 1906, olaj, vászon 
(Csontváry Múzeum, Pécs)



17

Katedra Múzeumpedagógia

A Magyar Kultúra Dokumentációs 
Központja 2001. április 1-jén alakult 
meg a Szlovák Nemzeti Múzeum 
– Történeti Múzeum önálló osztá-
lyaként. Ezzel az aktussal a zsidó és 
kárpátnémet múzeumok, valamint 
a cseh, horvát dokumentációs köz-
pontok mellett a magyar kultúra is 
helyett kapott a Szlovák Nemzeti Mú-
zeum égisze alatt. A dokumentációs 
központ célkitűzései közé tartozott a 
szlovákiai magyarság történetének, 
tárgyi és szellemi műveltségének 
kutatása, dokumentálása, az ezzel 
kapcsolatos emlékanyag gyűjtése, fel-
dolgozása valamint szakszerű megőr-
zése, kiállítások szervezése, szakmai 
kiadványok rendszeres megjelente-
tése, továbbá együttműködés kiépí-
tése hasonló területen tevékenykedő 
hazai és külföldi intézményekkel. A 
dokumentációs osztály rövid tevé-
kenysége után 2002. július 1-jén ala-
pítólevelet kapott a Szlovák Kulturális 
Minisztériumtól, ezután A Szlovákiai 
Magyar Kultúra Múzeumaként, a 
Szlovák Nemzeti Múzeum önálló, or-
szágos hatáskörrel és költségvetéssel 
rendelkező egységeként folytathat-
ta tevékenységét. A célok, feladatok 
nem változtak, csupán a hangsúlyok 
módosultak. 

2002 októberében a múzeum be-
költözött új székházába, a Pozsony-
ban található Brämer-kúriába, ahol 
nemcsak irodák, raktárak kaptak he-
lyet, hanem kb. 320 négyzetméternyi 
kiállítótér is a múzeum rendelkezésé-
re állt. Ha beleszámítjuk a pincehe-
lyiségeket, ahol időszaki kiállításokat 
szervezhetünk, valamint az első eme-
leti galériát, amely kisebb tárlatoknak 
ad helyet, a kiállítótér duplájára nö-
vekszik. 

A 2003-as év kiemelkedően fontos 
volt a kialakulóban lévő intézmény 
életében, mivel január elsejétől  A 
Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeu-
ma a kékkői múzeumtól átvette az 
alsósztregovai Madách-kastélyt, vala-

mint a szklabonyai Mikszáth Emlék-
házat. Ennek következtében a legsür-
gősebb feladattá az vált, hogy a fent 
említett irodalmi emlékházak állapo-
tát felmérjük, s tartalommal töltsük 
meg, eközben a pozsonyi székházba 
tervezett állandó kiállítás munkálata-
it befejezzük.  

A Hagyományok és értékek. A ma-
gyarok Szlovákiában című állandó 
kiállítás 2003. május 22-én nyílt meg 
Pozsonyban. A kiállítás a szlovákiai 
magyarság történetéből és népi kul-
túrájából nyújt ízelítőt. Az első rész 
jelzésszerűen a magyarság 1918 előtti 
történetét, művelődéstörténeti ha-
gyományait villantja fel, ha minimá-
lis területen is, de érzékelteti a  foly-
tonosságot. A bevezető történeti 
egységhez kapcsolódik a kisebbség-
történeti rész, amely a cseh/szlová-
kiai magyarság 1918 és 1948 közötti 
sorsfordulóit mutatja be, ezen belül 
kiemelt figyelmet szentelve a poli-
tikai küzdelmeknek, az anyanyelvi 
oktatásért és művelődésért folytatott 
harcnak, a kulturális és a gazdasági 
önszerveződés módozatainak.

A néprajzi egység, a hagyományos 
népi gazdálkodás ágazatait, valamint 
a népi életmódot mutatja be, elsősor-
ban olyan tárgyak segítségével, ame-
lyek a népi díszítőművészet formavi-
lágát tükrözik. Új elemei a néprajzi 
részeknek a Gramma Nyelviroda ál-
tal feldolgozott, digitalizált tájnyelvi 
bemutatók.

Hangulatilag is emelik a kiállítást 
az Ifjú Szívek hagyományarchívu-
mából válogatott felvételek, amelye-
ken hagyományos szlovákiai magyar 
táncokat láthatunk Hégli Dusan vá-
logatásában. További fontos eleme a 
kiállításnak, hogy az előtérben elhe-
lyezett tablók áttekintést nyújtanak a 
Szlovákia területén található magyar 
emlékhelyekről, a magyarsággal kap-
csolatos állandó tárlatokról.

Az állandó kiállításhoz tartozik A 
magyarok Szlovákiában c. kétnyelvű 

dokumentumfilm, melyet a kassai 
ATARAX Alapítvány készített (Kere-
kes Péter rendezése, Kusý professzor 
tanácsadásával). 

A kiállítás kísérő szövegeit magyar, 
szlovák és angol nyelven olvashatják 
az érdeklődők. A kiállításhoz készült 
Katalógust négy nyelven adtuk ki: 
magyar, szlovák, német, angol. 

A  kiállítás létrejöttéhez felbecsül-
hetetlen segítséget nyújtottak a  Dél-
Szlovákia területén tevékenykedő 
regionális múzeumok, hiszen e szak-
intézmények értékes anyagára, mű-
tárgyaira, dokumentumaira támasz-
kodhattunk a kiállítás létrehozásánál.

Múzeumunk fő feladatai közé tar-
tozik a 20. század történelmi sors-
fordulóinak feldolgozása a szlovákiai 
magyarok szempontjából, melynek 
formái a kutató és dokumentáló tevé-
kenység. Az eddig végzett kutatások 
és dokumentációs tevékenységünk 
eredményei közül csak párat emelnék 
ki ízelítőül, hogy ezzel is érzékeltes-
sem múzeumunk tevékenységét: 
 Magyarok Szlovákiában I., 1918-

1948, kutatás és kiállítás
 A szlovákiai magyar színjátszás tör-

ténete, kiállítás
 A kassai magyar színjátszás törté-

nete, 2008, kétnyelvű dokumentum-
film, Bódva Stúdió, Szepsi és Kováts 
János, Kassa
 (Cseh)szlovákiai magyar képzőmű-

vészek adattára, 2003-2006
 Magyar köztéri szobortopográfia 

Szlovákiában, 2005-2009, digitalizá-
lás
 Fából faragott csoda – Népi fafara-

gók Dél-Szlovákiában, kiállítás és ki-
advány, 2005
 Rákóczi Ferenc újratemetése, 

Henszlmann I. Történeti Társaság, 
Kassa, 2007-2008, kiállítás
 Szlovákiai magyar sajtófotó, 2006, 

kiadvány és kiállítás
 A kassai köztemetők és katonai te-

mető, 2008-2009, kutatás, dokumen-
tálás, 2013-ban kiadvány

a SzNM – 
a Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeuma 
megalapítása, célkitűzései, eddigi eredményei 
és programkínálata a 2014-es évre

jarábik gabriella
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 Magyarok Szlovákiában III., 1968, 
már feldolgozott és kiállításon bemu-
tatott anyag, 2008, film, kép-, hang-
dokumentumok
 A magyar rádiózás története (Cseh)

Szlovákiában 1928-2008, hangarchí-
vum, vándorkiállítás
 Danubius Fluvius, Duna-mappáció, 

2009, nemzetközi kiállítás,  5 magyar 
és német múzeum, katalógus

A kutatások eredménye a műtárgy-
gyarapítás is. Közel 1000 tárgyat sike-
rült megvásárolni, egy részük pedig 
ajándékozások keretén belül került 
múzeumunkhoz. Az egyik legértéke-
sebb darab az 1757-ben Nagyszom-
batban készült festmény: Angyali 
üdvözlet, festette Lorenz Mussinger, 
restaurálták 2008-ban.

Miután 2003-ban a múzeum gon-
dozásába került a két irodalmi em-
lékhely, kiemelt feladataink közé 
tartozott/tartozik a Madách-kastély 
és a Mikszáth Emlékház felújítása, il-
letve szakmai kihívás az emlékházak 
tartalommal való megtöltése, életre 
keltése.

A Mikszáth Emlékház 
– Szklabonya

Az emlékház a mai Szlovákia terü-
letén, a Nagykürtösi járás Szklabonya 
nevű községében található. A mó-
dosabb gazda háza 1852-ben épült, 
Mikszáth szülei építették, s az író eb-
ben a házban élte át élete legmeghatá-
rozóbb éveit, a gyermek-és ifjúkorát. 

Az emlékházat a múzeum 2005-
ben újította fel, és 2006 januárjában 
nyílt meg az új állandó kiállítás: Itt 
élte át… címmel.

Az emlékházban található kiállítás 
a nagy magyar író, Mikszáth Kálmán 
életét és munkáságát mutatja be a lá-
togatóknak. Mindemellett az emlék-

házban számos programmal várják 
az érdeklődőket. Diákok, felnőttek, 
nyugdíjasok, családok, csoportok 
vagy egyéni látogatók a következő 
ajánlatból válogathatnak érdeklődés 
szerint és attól függően, hogy mennyi 
időt szándékoznak az emlékházban 
eltölteni:

 A kiállítás megtekintése tárlatveze-
téssel
 Rendhagyó irodalmi órák diákok-

nak, előre megbeszélt témákról
 Irodalmi beszélgetések Mikszáth 

Kálmán életével és műveivel kap-
csolatos témákra, mint pl.: Mikszáth 
gyerekkora és a mese, Mikszáth két-
nyelvűsége, Mikszáth gyermek- és 
diákévei, Mikszáth és a nemzetiségek
 Mikszáth-művek vetítése (Szent 

Péter esernyője, A fekete város, A be-
szélő köntös…). A vetítés után igény 
szerint a műhöz kapcsolódó beszél-
getés
 Számítógépes Mikszáth-adatbázis 

használata (képanyag és adatbázis)
 Körséta a faluban vezetéssel, mely-

nek keretén belül bemutatjuk azokat 
a helyeket, amelyek Mikszáth műve-
iben szerepelnek.

Múzeumpedagógiai foglalkozások:
 Foglalkozások a legújabb 14 oldalas 

munkafüzettel
 Foglalkozás hagyományos mun-

kalapokkal – keresztrejtvények, szö-
vegrejtvények, szövegkiegészítők 
megoldása, szövegkirakós mágneses 
tábla…
 Kreatív foglalkozások – rajzolás, 

pecsétek készítése…
 Kültéri játékok – gólyaláb, diótörő, 

labdavető, asztali játékok…
 Bejelentett igény szerint előadáso-

kat, rendhagyó irodalmi órát, vetél-
kedőt iskolákban is szívesen tartunk.

 Megrendelés alapján félnapos kirán-
dulás szervezése, Mikszáth – Madách 
– Balassi nyomában címmel, amely 
a Szklabonyai emlékházat, a Kékkő 
vármúzeumot és az alsósztregovai 
Madách-kastélyt érintő 25 kilométe-
res utazással jár. Autóbusz-kirándu-
lások esetében, igény szerint, utazás 
közben az autóbuszban tartunk te-
matikus előadásokat.

 
Madách-kastély, Alsósztregova

Madách Imre és Az ember tragédi-
ája 1964-ben került vissza a közép-
kelet-európai irodalmi kánonba. A 
költő halálának századik évfordulóját 
a Béke-világtanács nemzetközi jelen-
tőségű jubileumnak nyilvánította, s 
a két emlékmúzeum Alsósztregován 
és a magyarországi Csesztvén, a költő 
két egykori lakhelyén szintén ennek 
az évfordulónak köszönhette létét és 
fennmaradását. A kastélykomplexum 
állapota az 1960-as évek elejére azon-
ban annyira leromlott, hogy meg 
kellett kezdeni felújítását. A beszter-
cebányai műemlékvédelmi hivatal 
(bizottság) munkatársa, Balassa Géza 
irányította a munkálatokat, s csak az 
ő iniciatívájának köszönhető, hogy 
a jubileumra elkészült, s 1964. októ-
ber 4-én ünnepélyes keretek között 
megnyitották a kastély kapuit, s meg-
tekinthetővé vált a Madách életéről 
szóló kiállítás. 

2003-ban, amikor múzeumunk lett 
a kastély gondnoka, először Madách 
Imre síremlékét hozattuk rendbe, 
majd a kastély következett. 2004-ben 
a múzeum vezetése egy szakembe-
rekből álló bizottságot hozott létre, 
akik vállalták a kastély állapotának 
feltérképezését. Majd elkészült a kas-
tély hasznosítási terve is. Közben 
a  kastély két képzőművész alkotása-
ival gazdagodott: megnyílt Zichy Mi-
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hály: Az ember tragédiájához készült 
metszetsorozat kiállítása, valamint 
Kass János: Az ember tragédiájához 
készült grafikasorozata is a kastélyba 
került. 2006-ban elkészült a felújí-
tási tervdokumentáció első fázisa. 
2007-ben folytatódott a munka, és 
végül 2008-ban a  kastély felújításá-
nak végső tervdokumentációja is el-
készült. 2008-ban a  magyarországi 
Nógrád megye Múzeumi Szerveze-
tével közösen, akik a Madách-kúriát 
gondozták Csesztvén, elkészítettük 
a  Közös örökségünk: Madách c. pá-
lyázatunkat, amelynek célja a  két 
Madách irodalmi múzeum felújítása 
volt. A  kidolgozott pályázatot 2009-
ben nyújtottuk be. A sikeres pályázat 
után a felújítási munkák 2010. októ-
ber 1-jén kezdődtek meg és 2013. ja-
nuár 31-én fejeződtek be.

2013 októberében Csesztvén, a 
Madách-kúriában  megnyílt az új ál-
landó kiállítás, majd  Alsósztregován 
2013. október 4-én nyitottuk meg  az  
Oh hol vagyok, hol vannak álmaim c. 
állandó kiállítás I. részét. A második 
részt 2014. március 26-án adjuk át 
a látogatóknak.

Az első rész a  19. századbeli han-
gulatot idézi, s  berendezése a  költő 
életét mutatja be. Látható Madách 
Imre dolgozószobája, az ún. orosz-
lánbarlang, a  mű digitalizált kézira-
ta, a berendezett szalon, ahol a költő 
a barátaival találkozott. A  második 
rész pedig Az ember tragédiája c. mű-
vet mutatja be, s hozza közelebb a lá-
togatóhoz.

A  Madách-kastély új programok-
kal, múzeumpedagógiai foglalkozá-
sokkal várja látogatóit.

S végül hadd mutassam be múze-
umunk ez évi programját, amelyre 
tisztelettel hívjuk/várjuk a látogató-
kat, kicsiket és nagyokat egyaránt.

 Valóságkódok
A Nemzetközi Fotóhónap kereté-

ben megnyílt kiállítás január 31-ig 
látogatható.

 Dúdor István
A művész grafikáiból készült vá-

logatás január 31-ig látogatható.
 Törékeny csodák 

Kremmer Dezső tojásfaragó 
munkái (A kiállításhoz múzeumpe-
dagógiai foglalkozás is társul)

Február 26. – április 27.
A hímestojás – mint az élet hor-

dozója – a tavaszi ünnepkör ősi 
kultikus szimbóluma számos nép 
hitvilágában. Az idők folyamán a 
hímestojás díszítésének egész jel-
képrendszere alakult ki, ami jóval 
a kereszténység előtti időből való. 
A leggyakrabban használt szín a pi-
ros, a díszítés legősibb módja a kar-
colás. Hagyományos, általánosan 
elterjedt az írott tojás. A tojás meg-
munkálásának egyik újkori mód-
szere a faragás. Ennek az igen nagy 
odafigyelést és pontosságot igénylő 
tevékenységnek szenteli szabadide-
jének nagy részét a Bényben élő 
Kremmer Dezső. A tojások kézzel 
készítettek, egyediek és megismé-
telhetetlenek. A  kiállított mintegy 
200 tojáskülönlegességek között 
található fürj-, tyúk-, kacsa-, liba-, 
emu- és strucctojás is.

 Lőrincz Zsuzsa
Jubileumi kiállítás a Prágában élő 

képzőművész munkáiból
Március 5. – április 27.
A kiállítás Lőrincz Zsuzsa 60. 

születésnapja alkalmából nyújt vá-
logatást a művész munkáiból (gra-
fikák, festmények, szobrok).  

 Madách: Az ember tragédiája
Az alsósztregovai új állandó kiál-

lítás második részének megnyitója
Március 26-a
A felújított kastélyban az új állan-

dó kiállítás első része 2013. október 
4-én került átadásra: Oh hol vagyok, 
hol vannak álmaim címmel. Ebben 
a részben a kiállítás kurátorai a kas-
tély hat termében Madách életével 
és munkásságával kapcsolatban a 
hely és a kor hangulatának megte-
remtésére helyezték a hangsúlyt. 
Az állandó kiállítás második része 
a kastély következő négy termében 
Az ember tragédiája c. drámai köl-
temény vizualizációjára összponto-
sít, a gazdag tartalmat modern lát-
ványelemekkel kiegészítve.

 Nógrád kincsei
Válogatás a losonci Nógrádi Mú-

zeum és Galéria gyűjteményéből

Május 7. – Július 14.
A  kiállítás a  dél-szlovákiai múze-

umokat bemutató sorozat következő 
tárlata, mely ezúttal a losonci Nógrá-
di Múzeumot és Galériát mutatja be 
a pozsonyi közönségnek, akik a tárla-
ton megcsodálhatják a múzeum gaz-
dag történeti, néprajzi és képzőmű-
vészeti gyűjteményének féltve őrzött 
kincseit.

 A múzeumok éjszakája
Május 17-e
A  hagyományos rendezvény, mely 

a  Múzeumok Világnapja alkalmából 
kerül évente megrendezésre, s  me-
lyen a látogató a múzeum tárlatait, 
kiállításait, féltve őrzött kincseit te-
kintheti meg az éjszakába nyúló ren-
dezvényen.

 Az első világháború emlékei 
Július 29. – október 27.
Az első világháború kitörésének 

100. évfordulója alkalmából készült 
országos vándorkiállítás bemutató-
ja, a múzeum húzókiállítása, mely a 
korábbi évben útjára indított orszá-
gos méretű gyűjtés és digitalizációs 
kampány eredményei alapján a dél-
szlovákiai múzeumok összefogásával 
készült. (A  kiállításhoz múzeumpe-
dagógiai foglalkozás is társul)

 FOTOFO – Nemzetközi fotóhó-
nap

November – december 31.
A  múzeum pozsonyi állandó ki-

állítása (Hagyományok és értékek. 
Magyarok Szlovákiában) valamint az 
időszaki kiállítások megtekinthetők 
hétfő kivételével naponta 10.00 és 
17.00 között.

Az alsósztregovai Madách-kastély 
és a  szklabonyai Mikszáth Kálmán 
Emlékház tárlatai hétfő kivételével 
naponta 10.00 és 17. 00 között láto-
gathatók. Múzeumpedagógiai foglal-
kozás előzetes bejelentkezés alapján.

Elérhetőségek:
 SZNM – A Szlovákiai Magyar Kul-

túra Múzeuma
Žižkova 18
810 06 Bratislava
Tel:  02 2049 1255, 
email:  mkms@snm.sk, 
  jarabik@snm.sk

 Madách-kastély
Ul. Madácha 1
991 02 Dolná Strehová
Tel: 047 4897 189, 0918 999 607

 Mikszáth Kálmán Emlékház
991 05 Sklabiná 188
Tel: 047 4886 113, 0918 999 608

a SzNM 
– a Szlovákiai 
Magyar 
Kultúra Múzeuma 
2014-es kínálata
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Intelligenciaterület Erősségei, jellemző sajátosságai Ezeken keresztül tanul leginkább

Verbális – nyelvi

Mondjad!

Jellemző a nyelvi kifejezés könnyedsége, valamint a nyelvi finomságokra, a 
szórendre és a szavak ritmikájára való érzékenység. 
Kulcsszavak: olvasás, írás, történetmondás, adatok memorizálása, verbális 
gondolkodás

Olvasás, szavak hallása és látása, 
beszéd, írás, beszélgetés és vita

Matematikai – logikai

Számold ki!

Absztrakt rendszerek és összefüggések megértésének képessége, induktív, 
deduktív érvelés képessége jellemző. 
Kulcsszavak: matematika, érvelés, logika, problémamegoldás, sémák

Sémákkal és viszonyrendszerekkel 
való munkálkodás, rendszerezés, 
kategorizálás, elvont fogalmakkal 
való munka

Vizuális – térbeli

Ábrázold!

Magában foglalja azt a képességet, hogy a világról vizuális-térbeli megjele-
nítési formákat hozzanak létre, hogy aztán azokat gondolatban vagy való-
ságosan átalakítsák. 
Kulcsszavak: olvasás, térképek, grafikonok, útvesztők, rejtvények, dolgok 
elképzelése, vizualizálás

Képekkel és színekkel való mun-
ka, vizualizálás, belső látás hasz-
nálata, rajzolás

Testi – kinesztéziás

Mozogd el!
A fejlett testi-kinesztéziás intelligenciával rendelkező tanulók legszíveseb-
ben mozgással fejezik ki magukat. 
Kulcsszavak: atlétika, tánc, színjátszás, kézművesség, eszközök használata

Érintés, mozgás, az ismereteket 
testi érzeteken keresztül feldol-
gozva

Zenei

Zümmögd el!

Magában foglalja a hangmagasságra, hangszínre és a hangok ritmusára 
való érzékenységet, valamint a zene ezen elemeinek érzelmi töltetére való 
fogékonyságot. 
Kulcsszavak: éneklés, hangok megjegyzése, dallamok felidézése, ritmusok 

Ritmus, dallam, éneklés, zenehall-
gatás

Interperszonális

Vezesd!

A hatékony együttműködés, illetve a másik céljainak, motivációinak és irá-
nyultságainak megértésére való törekvés képessége. 
Kulcsszavak: emberek megértése, vezetés, szervezés, kommunikáció, konf-
liktuskezelés

Másokkal történő megbeszélés, 
összehasonlítás, összekapcsolás, 
interjú, kooperáció

Intraperszonális

Reflektálj!

Velejárója az a képesség, hogy megértjük saját érzelmeinket, céljainkat, 
szándékainkat. A fejlett intraperszonális intelligenciával rendelkező tanu-
lóknak erős az éntudatuk, magabiztosak, szeretnek egyedül dolgozni. Ösz-
tönösen jól mérik fel erejüket és képességeiket. 
Kulcsszavak: önismeret, saját erősségeinek, gyengeségeinek ismerete, cé-
lok kitűzése, reflektálás

Egyedül munkálkodás, egyéni 
ütemű projektek végzése, elegen-
dő tér, reflektálás

Természeti 

Kutass!

Olyan képesség, mellyel a természeti világot egy szélesebb perspektívából 
tudjuk nézni – mely tartalmazza annak megértését, hogy a természet és a 
civilizáció hogyan hatnak kölcsönösen egymásra, hogy milyen szimbioti-
kus kapcsolatok léteznek a természetben, valamint az élet körforgásának 
megértését.
Kulcsszavak: a természet megértése, a dolgok megkülönböztetése a növény 
– és állatvilág felismerése. 

A természetben végzett munka, 
az élővilág felfedezése, tanulás 
növényekről és a természet jelen-
ségeiről

1. számú táblázat: A többszörös intelligencia területeinek jellemzői (Heacox 2006, Kristen – Nelson – Nicholson 2007)

a „többszörös intelligencia területeinek” 
fejlesztése projektben

„Tudj meg minél többet a gyerekekről, ahelyett, hogy megpróbálnád mindegyiket átpréselni ugyanannak a tűnek a fo-
kán!” – fogalmazza meg Howard Gardner, a többszörös intelligencia elméletének kidolgozója. Az emberek különböző 
csoportjainak kognitív képességeit vizsgálva Gardner kutatásai azt mutatták, hogy az intelligencia az agy különböző 
területeire összpontosul, mely területek egymással kapcsolatban állnak, egyik terület a másikra épít, de szükség esetén 
képesek önállóan is működni, és megfelelő körülmények között ezek a területek fejleszthetők. Kutatása eredménye-
ként nyolc intelligenciaterületet írt le, melynek fejlesztése az oktatás folyamatában nélkülözhetetlen (Kristen – Nelson 
– Nicholson 2007: 11-12). Az alábbi táblázat szemlélteti az intelligenciaterületeket, azok jellemző sajátosságait, mely a 
tervezés alapjául szolgálhat: 

 Ha a foglalkozások, tanítási órák 
menetét az intelligenciaterületek fi-
gyelembevételével alakítjuk ki, ha-
tékonyabb lehet többek között a 
differenciálás is. Minden tanuló ren-
delkezik azokkal a sajátosságokkal, 
melyek egy-egy terület kibontakoz-
tatását teszik lehetővé, ezáltal más 

területek is hatékonyabban fejleszt-
hetőek. A XXI. század oktatásában, a 
„digitális bennszülöttek” világában az 
oktatás szemléletváltást igényel. Nem 
elegendőek a rendkívül ingergazdag 
világban a hagyományos frontális ok-
tatási formák, szükség van az adaptív, 
a tanulók személyiségéhez differenci-

áltan igazodó tanulásszervezésben a 
munkáltató, tanulói együttműködé-
sen alapuló módszerekre, a változa-
tosan alkalmazott tanulásszervezési 
módokra, az ehhez szükséges eszköz-
rendszerre.

A tanítási folyamat effektivitásának 
emeléséhez szükséges továbbá a tanu-

Kövecsesné dr. Gősi Viktória
Nyugat-magyarországi egyetem, 

apáczai Csere jános Kar
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lók kritikai, reflektív, elemző, értéke-
lő gondolkodásának fejlesztése, illet-
ve a konstruktivista tanuláselméletet 
figyelembe véve nélkülözhetetlen a 
tanulók tudásrendszerének fejlesz-
tése, az „építkezésben” való adekvát 
segítségnyújtás. Az értékelés vonat-
kozásában az interaktív, minőségi ér-
tékelés szerepe emelhető ki, melyben 
a tanulók önértékelési folyamatait 
is szükségszerű fejleszteni. Ebben a 
tekintetben elengedhetetlenek az el-
méleti ismeretek, minták, modellek 
kreatív, alkotó alkalmazása (reform-
pedagógia eszköztára), továbbá a ta-
nulói önállóságot feltételező, a tanu-
lói szabadságot a rend keretei között 
biztosító, segítő, irányító pedagógus. 
(vö.: Kováts-Németh 2011: 44) 

A projektoktatás
A projektoktatás, mely hazánk-

ban (értsd: Magyarországon – szerk. 
megj.) nagyon változatos formákban, 
többféle megoldási módokkal valósul 
meg, mindezen pedagógiai kihívá-
sokra ad választ. 

A projektekkel kapcsolatban több-
féle megközelítés létezik a szakiro-
dalmakban. Vannak olyan vélekedé-
sek, melyek módszerként definiálják, 
mások inkább oktatási stratégiáról 
beszélnek. Véleményem szerint a 
pedagógiai projektek többet jelente-
nek egy módszernél. Sajátosságait, 
komplexitását, célkitűzéseit, a ta-
nítási – tanulási folyamat jellegét, a 
szervezeti kereteket, formákat és a 
projektek során alkalmazott módsze-
reket és szervezési módokat, továbbá 
az értékelést is figyelembe véve in-
kább oktatási stratégiáról beszélhe-
tünk, mint oktatási módszerről. „A 
projektoktatás egy olyan új oktatási 
stratégia, amely kiválóan alkalmas a 
tanulás tanulására. A projektoktatás 
olyan problémaközpontú, nyílt okta-
tási stratégia, amely egyrészt a sajátos 
célok elérését, a valós életet integráló 
és reprezentáló tanulási tartalommal, 
a komplex szemléletmódot segítő, a 

tevékenység-központú, feladatorien-
tált tanulói tevékenységet biztosító 
szervezési formákkal, módszerekkel, 
technikákkal, eszközökkel, az iskolai 
keretet kitágítva természetes tanulási 
környezetben valósítja meg; másrészt 
e stratégia eredményeként létrejött 
projekt további célok kitűzését, meg-
valósítását motiválja.” (Kováts-Né-
meth 2010: 206) 

A projektoktatás lényeges jellem-
zői közé tartozik, hogy a fent említett 
stratégia jellegéből adódóan lehe-
tőség van az indirekt hatásrendszer 
érvényesülésére. Lehetővé válik az 
alapvető szociális kritériumok gya-
koroltatása, a demokratikus közélet-
hez szükséges készségek elsajátítása. 
A tanulás a gyermek, a tanulásban 
részt vevő felnőtt aktív, alkotó rész-
vételével örömteli tevékenységgé vá-
lik, a tanulás eredményeként önálló, 
egyéni szemlélet, kultúra születik, to-
vábbi célok megfogalmazására kész-
tet, továbbá eszköztára lényegesen 
gazdagabb, mint a hagyományos ta-
nítási – tanulási folyamat eszköztára. 
A változatos technikák alkalmazása a 
projektmunka során hatékonyan já-
rul hozzá a holisztikus szemléletmód 
formálásához, az ennek megfelelő vi-
lágkép kialakításához, a kritikus gon-
dolkodás fejlesztéséhez, a szociális 
és tanulási készségek elsajátításához, 
továbbá biztosítja az értelem és érze-
lem egyensúlyát. Mindezek lehetővé 
teszik az élethosszig tartó tanulás 
szükségletrendszerének és motiváci-
ós bázisának kialakulását. 

A Nyugat-magyarországi Egye-
tem Apáczai Csere János Karán a 
Pedagógia Intézeti Tanszék 1996 
óta foglalkozik az Erdőpedagógia 
Projektben a fenntarthatóság peda-
gógiájának és a környezeti nevelés-
nek a megvalósításával. A projektet 
Kováts-Németh Mária hozta létre 
a Kisalföldi Erdőgazdaság Zrt.-vel 
megvalósuló együttműködés során, 
melynek eredményeként a Ravaz-
di Erdei Iskolai Oktatóközpont vált 

2. számú ábra: Az Erdőpedagógia projekt gyakor-
latorientált blokkjai (Kováts-Németh 2008)

gyakorlati terepévé a programoknak. 
„A projekt célja a környezettudatos 
életvezetésre való felkészítés köz-
vetlen tapasztalatszerzéssel, valósá-
gos élethelyzetek gyakoroltatásával. 
Egyrészt olyan alternatív tanítási 
– tanulási komplex tevékenységre 
és tevékenykedtetésre nyújt mintát, 
mely elősegíti a közoktatás környe-
zeti neveléssel kapcsolatos tanórai 
és tanórán kívüli tevékenységrend-
szerének megszervezését, megvaló-
sítását; másrészt a felsőoktatásban, 
graduális, posztgraduális képzésben, 
illetve továbbképzésben felkészíti a 
pedagógusjelölteket, pedagóguso-
kat, erdőmérnököket, vadgazdákat, 
természetvédelmi mérnököket egy 
iskolán kívüli komplex tevékenység-
orientált tanítási – tanulási folyamat 
megvalósítására projektmódszerrel, 
s kidolgozott tartalmi modulokkal.” 
(Kováts-Németh 2010: 149)

A többszörös intelligencia terüle-
teinek fejlesztése projektben

 Az erdei iskolai pedagógiai gya-
korlatom során a szelektív hulla-
dékgyűjtési alprojekt kapcsán is 
próbálkoztam a többszörösintelli-
gencia-elmélet integrálásával a fog-

Természetismeret
Általános erdészettörténet

Erdei ökoszisztémák
Nemzeti erdőstratégia

Nemzeti parkok
Világörökségek

Magyalosi ösvény
Iskolakert

Kultúrtörténeti emlékhelyek
Hulladékkezelés-

hulladékhasznosítás
Komposztálás

Egészség
Falusi porta

Önismeret (testi-lelki 
jellemzők)

Meditáció
Táplálkozás

Természetpatika
Napirend
Mozgás

Tánc

Viselkedéskultúra
Példaképek

Jeles napok – Zöld 
napok

Hagyományok – nép-
szokások-életvitel

Népi természetismeret
Mesterségek

Természet és művészet
Újságkészítés
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lalkozások menetébe. Az Erdőpedagógia projekt meg-
valósítása során 2003 óta foglalkozunk a Ravazdi Erdei 
Iskolai Oktatóközpontban a szelektív hulladékgyűjtéssel, 
környezetkímélő hulladékkezeléssel és a környezettudatos 
fogyasztói szokások kialakításával. 

 Az alprojekt célja, hogy a tanulók ismerjék meg a hul-
ladék fogalmát, fajtáit és a gyűjtési lehetőségeket. Tájé-
kozódjanak a szelektív hulladékgyűjtés elméletéről, gya-
korlatáról, a hulladékok újrahasznosításáról. Komplex 
nevelési hatásrendszer megvalósításával és a tantárgyi 
koncentráció érvényesítésével szerezzenek ismereteket a 
természet és az ember egymással való viszonyának alaku-
lásáról, az élettér elpusztulásának veszélyeiről. 

A foglalkozás során elsajátított ismereteket, a szelektív 
hulladékgyűjtést képesek legyenek a gyakorlatban is meg-
valósítani nemcsak az erdei iskolában, hanem közvetlen 
környezetükben is. Formálódjon a környezet ismeretén és a 
személyes felelősségen alapuló környezetkímélő magatartá-
suk. A közvetlen tapasztalatszerzésre és az élménypedagó-
giára építve, a környezetkímélő hulladékkezelés megvalósí-
tásával járuljanak hozzá közvetlen környezetük értékeinek 
megőrzéséhez, gyarapításához. A kooperatív technikák al-
kalmazásával további célunk az osztályközösség formálása, 
a csoportmunka fejlesztése, az önálló felfedeztető módsze-
rek hatékony alkalmazása, a kreativitás fejlesztése.

 A projekt tervezésénél a tanítandó ismeretek számbavé-
telét követően igyekeztem olyan tevékenységeket, felada-
tokat felfűzni az óra vázára, melyek az intelligenciaterüle-
teket hatékonyan mozgósítják, fejlesztik.

 Az alábbi ábra bemutatja, hogy a projekt során hogyan 
lehet ezeket a lehetőségeket kihasználni és valamennyi in-
telligenciaterületet mozgósítani. 

 A foglalkozás során kooperatív csoportok kialakítá-
sával valósítom meg a különböző feladatok megoldását 
2-szer 45 perces foglalkozás során. Mozaiktechnikával 
alakítom ki a csoportokat, majd a képek értelmezésével 
indítjuk egy beszélgetéssel a munkát. A tanulói csoportok 
„óriás társasjáték” formájában versenyeznek egymással. 
A mezőkre lépés során olyan feladatokat kapnak, melyek 
különböző intelligenciaterületeket mozgósítanak (pl.: 
hulladékválogatás, folyamatábra kirakása, értelmezése, 
ötletbörze, számolási játékok…). A társasjáték célja a sze-
lektív hulladékgyűjtéssel, tudatos vásárlással, környezet-
kímélő szokásokkal kapcsolatos ismeretek felelevenítése, 
pontosítása, a hiányzó ismeretek közvetítése, feldolgozá-
sa. 

 A játékot követően a csoportok különböző, választ-
ható feladatokat végeznek el. Ezek között szerepel egy 
oktatóposzter elkészítése, hulladékból hangszerek és já-
tékok készítése, tudatos vásárlóreklám megtervezése, me-
lyeket a foglalkozás végén csoportonként mutatnak be a 
tanulók, végül az alkotások értékelésére kerül sor. 

 A projekt során sikerült a kitűzött célokat megvalósíta-
ni. Játékos módon, a tanulók tevékenykedtetésével, az in-
telligenciaterületeknek megfelelő tevékenységekkel, a ta-
nulók aktív részvételével dolgoztuk fel a környezetkímélő 
hulladékkezelés és tudatos fogyasztás kérdésköreit, melyet 
empirikus vizsgálatokkal is igazolni tudtunk. 

 A többszörösintelligencia-elmélet figyelembevételével 
összeállított tanítási óra vagy foglalkozás elősegítheti a 
differenciálás gyakorlatának színesebbé tételét. Motiválja, 
inspirálja a tanulókat, sokféle módját kínálja az informá-
ció és tudásanyag átadásának. 

 „Ha valami fontosat szeretnék tanítani, a dolog megta-
nításának többféle útja, módja lehetséges. A többféle intelli-
gencia egyfajta leltárként hasznos lehet ebben a munkában.” 

 (Howard Gardner)
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 HORVÁTH Miklós – SZENTIRMAINÉ BRECSOK Mária: Kör-

nyezetismeret 3. 
 HORVÁTH Miklós – SZENTIRMAINÉ BRECSOK Mária: Kör-

nyezetismeret 4. 
 BALASI B. – SULÁK I. - SZABÓ A.: Harmadik technika köny-

vem

3. számú ábra: A „többszörös intelligencia-
területek” fejlesztése projektben

Verbális – nyelvi intelligencia
- Oktatóposzterek tartalmának előadása, bemu-
tatása

Intraperszonális – intelligencia
- Hulladékból kiállítás c. film kapcsán önálló 
jegyzet készítése szempontok alapján

Testi – kinesztéziás intelligencia
- Hulladékválogatás, dobálós játék, domino
- Szelektív gyűjtés gyakorlása

Matematikai - logikai intelligencia
- Műveletek elvégzése feladatlapok segítségével, 
becslés, mérés a hulladékmennyiségekre vonat-
kozóan
- Hulladék útja, feldolgozásának menete a Hul-
ladékkezelési  Központban (logikai sorrend, fo-
lyamatábra készítése)

Interperszonális intelligencia
- Óriás társasjáték, csoportok közötti versennyel
- Képkirakó, fogalmi térkép készítése csopor-
tokban
- Tudatos vásárló reklám készítés

Zenei intelligencia
- Hangszerek készítése hulladékokból, ezek 
megszólaltatása
- Alma együttes: Szuperkukák

Természeti intelligencia
Összefüggések megláttatása, hulladékmennyi-
ség csökkentése – környezetvédelem
- Cselekvései tervek megfogalmazása, elkészí-
tése
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Versenyek. Vannak, akik nagyon 
szeretik, kiemelt helyen tartják szá-
mon a megmérettetéseket – pedagó-
gusok és diákok egyaránt. Vannak, 
akiket jobbára hidegen hagynak a ki-
hívások. És akadnak olyanok is, akik 
egyenesen az oktatás egyik rákfené-
jének tekintik azokat, mondván: ver-
senyistállókká alakítják át az iskolákat, 
ahol az egyes intézmények néhány jól 
teljesítő versenyló (értsd: kiváló ké-
pességű diák) segítségével próbálják 
magukat színvonalasnak láttatni.

Történelemversenyek. A mi okta-
tási rendszerünkben nincs nagy múlt-
juk. Az első versenyeket az alapisko-
lák és a nyolcosztályos gimnáziumok 
alsóbb évfolyamai számára (a továb-
biakban ezekről lesz szó) az 1990-es 
évek második felében kezdték el szer-
vezni. Ebben az időszakban a törté-
nelem tantárgy legalább két ok miatt 
is a figyelem középpontjába került. 
Eva Slakovská minisztériuma azon 
tantárgyak közé sorolta, amelyeket a 
hatalom által bevezetni óhajtott, ún. 
alternatív iskolákban szlovák nyelven 
kellett volna oktatni. Ez az elképzelés 
a felvidéki magyar társadalom akkori 
határozott ellenállása eredményeként 
nem valósult meg. Megvalósult ellen-
ben 1997-2000-ben a Lilium Aurum 
Kiadó gondozásában a Kovács László 
– Simon Attila szerzőpáros A magyar 
nép története című tankönyvsoroza-
tának megjelentetése. Amit nyugod-
tan nevezhetünk mérföldkőnek, mert 
először fordult elő közösségünk törté-
netében, hogy hazai magyar szakem-
berek által írt történelemkönyvekből 
taníthattuk (sok iskolában tanítjuk 
ma is) a nemzeti történelmünket. E 
tankönyvek megjelenésével párhuza-
mosan szerveződtek meg a magyar 
tannyelvű iskolák számára az első tör-
ténelemversenyek is. Simon Attila a 

Katedra folyóirat és a frissen létrejött 
Történelemtanárok Társulása koope-
rációjában kezdte el ebbéli tevékeny-
ségét, ezzel párhuzamosan a Szlová-
kiai Magyar Pedagógusok Szövetsége 
berkeiben előbb Lendvai Tibor, majd 
Deák Irén szervezett magas színvona-
lú történelmi tárgyú vetélkedőket. Ma 
már történelemversenyekben, illetve 
olyan műveltségi vetélkedőkben, ahol 
a történelem fontos elem, nincs hiány. 
Diákjaink országos és regionális, il-
letve magyarországi rendezésű verse-
nyek sokaságába kapcsolódhatnak be.

Katedra Történelemverseny. Az 
évek során nálunk a legpatinásabb 
történelmi vetélkedővé nőtte ki magát. 
Ez a verseny mozgatja meg a legtöbb 
iskolát és a legtöbb diákot. Némi útke-
resés után (előbb csapatverseny, majd 
néhány évig egyéni megmérettetés 
volt) a 2000/2001-es tanévben nyerte 
el jelenleg ismert formáját: háromtagú 
csapatok vetélkednek két „félidőben” 
– a levelező részt követi az országos 
döntő. A verseny gesztora előbb Si-
mon Attila, majd Földes József volt; 
jelenleg Presinszky Ágnes állítja össze 
a vetélkedő feladatait.

A Katedra szerkesztősége arra 
kért, olyan felkészítő tanárként (a 
bátorkeszi és a búcsi alapiskolában 
oktatok történelmet), akinek a diákjai 
sokszor szerepeltek sikeresen e verse-
nyen, osszam meg a lap tisztelt olvasó-
ival a jó szereplés titkait. Erről Földes 
László (Hobo) egyik sora jutott mind-
járt eszembe: „a sikernek ára van, nem 
titka…” Azért kicsit részletesebben. A 
témakör (amely mindig a magyar tör-
ténelem egy-egy korszaka) megisme-
rése után kerül sor a versenyzők kivá-
lasztására. Nálam alapelv, csak olyan 
tanulókkal dolgozom, akik önként 
vállalják a nem kevés többletmunkát. 
Semmiféle nyomásgyakorlásnak, ami 

később felesleges konfliktusok forrása 
lehet, nincs értelme, hiszen a felkészü-
lés zöme a diákok szabadidejének ro-
vására zajlik. A közös munka kezdetén 
a csapattal, csapatokkal mindig ismer-
tetem, mi vár rájuk. Fontosnak érzem 
elmondani, versenyezni és nem kirán-
dulni megyünk. Olyan terhet azonban 
soha nem rakok rájuk, hogy a verse-
nyen milyen helyezést kell elérni. Azt 
viszont igen: mindenki próbálja meg 
magából kihozni a maximumot. A 
felkészítés során én is arra törekszem. 
Nagyon lényeges, hogy a felkészülés jó 
hangulatban folyjék, ne hiányozzon a 
humor, a jókedv, a sikerélmény. Mivel 
kimutatásokkal rendelkezem a ko-
rábbi évek teljesítményeiről, mindig 
megmutatom a csapat tagjainak: ho-
gyan szerepeltek az elődeik. Általában 
motiváló hatása van ennek.

A verseny a levelező résszel kez-
dődik. A diákok önállóan kutatnak a 
feladatok megoldásai után. Minden 
csapattag megkapja az egyes fordu-
lók feladatlapjait – azt rájuk bízom, 
milyen módszerrel töltik ki, feloszt-
ják-e a feladatokat egymás között, 
vagy mindenki mindent old, és ösz-
szehasonlítják, mire jutottak. Szintén 
alapelv, hogy a diákok ne érezzék, 
magukra maradtak a (gyakran elég 
bőven mért) szakirodalom, az esemé-
nyek, évszámok, nevek, földrajzi he-
lyek, fogalmak dzsungelében. Szüksé-
gük van az útmutatásra: mit hol lehet 
a leggyorsabban megtalálni, felhívni 
a figyelmet egy-egy rossz megoldás 
észlelésekor a feladat újraértelmezésé-
re, kiigazítani a pongyolára sikeredett 
megfogalmazásokat.

Amennyiben a csapat beverekszi 
magát az országos döntőbe, a felké-
szülés egy intenzívebb szakasza kez-
dődik. Itt már nagyobb teher hárul a 
felkészítőre. Általában jellemző, hogy 

a siker titka: 
az intenzív munka

Pelle István



Katedra

24

Tapasztalat

Bevezetés
Az anyanyelvi nevelés egyik terü-

lete a  helyesírás tanítása. Napjaink-
ban gyakran elhangzik, baj van a he-
lyesírás színvonalával. Egyre több 
az írászavarral küszködő gyermek. 
Ehhez a  jelenséghez hozzájárul az 
írás eszközszerű használatának korai 
erőltetése, az írás hanyag külalakja, 
a  különböző képességek, készségek, 
mint pl.: az  akarat, az igényesség, 
a fegyelem az emlékezet és a figyelem 
összpontosításának vagy megoszlásá-
nak hiánya.

Írásom célja, hogy bemutassam 
azokat a  jól bevált gyakorlatokat, 
amelyek segítették, illetve segítik ta-
nítványaim helyesírásának javulását, 
a  helyesírási készségfejlesztést szol-
gálják, és aktív tanulást eredményez-
nek.

A j hang kétféle jelölése
A j hang jelölésére két betűt hasz-

nálunk: a  j-t és ly-t. Valamikor az  ly 
egy jésített l-féle hangot rögzített. 
Olykor – főleg idegen szavakban – y 
is állhat a  j hangértékében. Napja-
inkban a magyar nyelvterület legna-
gyobb részén j-t ejtenek az ly-nal írt 
esetekben. A ly-t tartalmazó szavak-
ban a  hagyomány szerinti írásmód 
érvényesül.

Így tanítom a  j-ly-es szavakat az 
5. évfolyamban

A j-ly-es szavak helyesírása gyakran 
okoz komoly fejtörést alkalmazható 
szabályok híján. Ezért minden évfo-
lyamban – különösen 5.-ben – kellő 
hangsúlyt fektetek helyesírásuk taní-
tására és tanulására.

Az 5. évfolyamban a  hangtani is-
meretek tanításakor részletesebben 
– több tanítási órán –, a nyelvtanórák 
tananyagától függően pedig a tanítási-
tanulási folyamat egy-egy szakaszában 
érdekes, játékos feladatokkal feleleve-
nítjük, rendszerezzük, bővítjük eddigi 
ismereteinket.

Helyesírásuk elsajátításában az se-
gít, ha a szó képét „lefényképezzük“ és 
emlékezetbe véssük. A  memorizálás 
tanításakor nem elég a  szavakat egy-
szer leírni, ugyanis ez nem eredmé-
nyez tartós emlékezetbe vésést. A szó 

helyes írásformáját minél többszöri, 
de egyénenként változó számú leírás-
sal gyakoroltatom. A  többszöri gya-
korlás mellett időt hagyok, hogy a szó 
helyes írásképe tartósan berögződjön 
a tanulók emlékezetébe.

A szavakat meghatározott időre jól 
látható helyre, az osztályterem falára 
kifüggesztem. Emlékezetből írhatunk 
szavakat, szókapcsolatokat és mon-
datokat. Ha szókapcsolatot tanítok, 
ügyelek arra, hogy az egyik tagja köny-
nyű helyesírású szó legyen, ugyanis 
ez a szó segíti előhívni a szókapcsolat 
másik nehezebb szavát. Pl. A követke-
ző szókapcsolatot tanítom: bájos Haj-
nalka.  A Hajnalka szó lesz a hívószó. 
Megjegyezzük ennek a  szónak a  he-
lyesírását, hogy később eszünkbe 
jusson, hogy a  bájos szót a  Hajnalka 
mintájára j-vel írjuk. Fontos, hogy 
a helyesírást gyakoroltató mondatok-
ban is legyen egy könnyebb szó, amely 
előhívja a  mondatban levő nehezebb 
helyesírású szavak írásmódját.

A vizuális típusú gyerekeknek meg-
könnyítem a tanulást, ha a rajzokhoz 
írják a  megfelelő szót. Egy-egy szó 
memorizálása akkor eredményes, ha 
minél több tevékenységet kötök hozzá. 
A mozgásos gyakorlatok igen közked-
veltek tanítványaim körében pl. a pár-
kereső. Mindenki húz egy szókártyát, 
és sétálás közben keresi a párját. 

A  példaanyagok összeállításakor 
igyekszem olyan érdekes és játékos 
feladatokat választani, amelyek segítik 
a  helyesírás-tanuláshoz való pozitív 
viszony kialakítását.

Szókapcsolatok tanítása
 Pótoljátok a  hiányos szavakat a 

megfelelő j-ly-s betűvel! Segítenek 
a szószerkezetek hívószavai.

 bá...os Hajnalka, moso...gós Or-
solya, szila... József, dö...fös kölyök, 
hömpö...gő Ipoly, m…a Mihály, 
bu…dosó juhász

 Ellenőrizzétek a helyesírásukat!
 Írjátok be a hibásan írt szókapcso-

latokat A nehéz szavak szótárába!
 Hangoztassuk középhangerővel 

a szókapcsolatokat!
 Jegyezzetek meg minél többet 

a szószerkezetek közül!

liszka éva

a j-ly-es szavak tanításának 
gyakorlati vonatkozásai

a csapatom tagjai más tantárgyi 
versenyekben is érdekeltek, ezért 
jól jön nekik a segítség. Számító-
gépes formában mindig elkészítem 
a megadott téma kivonatát, kü-
lönböző táblázatokkal, prezentá-
ciókkal próbálom megkönnyíteni 
a dolgukat. Tapasztalatom, hogy 
tíz-tizenöt évvel ezelőtt a verseny-
zők még nem igényeltek annyi 
kész anyagot, mint manapság – 
sokkal jobban tudtak hallás után 
jegyzetelni, illetve általában jóval 
olvasottabbak voltak. Az adott tör-
ténelmi korszakot részeire bontva 
beszéljük meg. Kezdetben nekem 
jut nagyobb szerep, de ahogy ha-
ladunk az időben, úgy kapnak 
egyre nagyobb teret a diákok. Mi-
vel a Katedra Történelemverseny 
országos döntője nagyobbrészt 
írásbeli feladatok megoldásából áll, 
a felkészülés utolsó fázisában fel-
adatlapok sokaságát oldják meg a 
versenyzők. A felkészítő egyik leg-
fontosabb dolga eltalálni a verseny 
gesztorának gondolkodásmódját 
– ő mit tarthat fontosnak a ten-
gernyi anyagból. Ennek fényében 
készülnek a „próbatesztek”. Külö-
nösen nagy figyelmet szentelek a 
vaktérképek gyakorlásának. Bár a 
legutolsó versenyen ilyen nem volt, 
korábban sok vetélkedő végkime-
netelét döntötte el a „Ki vagyok 
én?” című feladat. Itt négy-öt in-
formációból kell kitalálni az adott 
történelmi korszak egy-egy híres 
személyiségének nevét. A felkészü-
léskor ennek gyakorlására szintén 
nagy hangsúlyt fektetek. Még ak-
kor is, ha ez tulajdonképpen sö-
tétben tapogatózás, mert azt már 
azért tényleg nehéz eltalálni, hogy 
több tíz lehetséges személyből a 
feladatok összeállítója kiket fog 
kiválasztani – s hozzájuk melyik 
négy-öt információt rendeli.

Nagyjából ezek azok a problé-
mák, amelyekkel egy-egy verseny 
kapcsán a felkészítő szembesül. 
Nekem és a tanítványaimnak a 
vázolt stratégia eddig bevált. Vala-
mennyi verseny döntőjének részt-
vevői voltunk, s csak a 2007/2008-
as tanévben fordult elő, hogy egyik 
csapatom sem állhatott fel a képze-
letbeli dobogóra. Az viszont min-
den idők legkiegyensúlyozottabb 
versenye volt: az első és negyedik 
helyezetteket mindössze három 
pont választotta el egymástól.
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 Írjátok le őket emlékezetből, majd 
ellenőrizzétek helyesírásukat!

Mondatok tanítása
 Olvassátok a mondatokat kb. 5 per-

cig!
 Tanuljatok meg közülük minél töb-

bet!
  Versenyezzetek: ki tud több mon-

datot emlékezetből helyesen leírni!
  Példamondatok: A  bajnok ricsa-

jozik a  kajakban. Az újonc tolvajt 
lesújtotta a sejtelmes jóslat. A kajla 
bajuszos vájár tejfölös tarját maj-
szol. A szilaj papagáj megijedt a la-
kájtól.

Ezeket a példamondatokat gyakor-
lásra alkalmaztam, amikor a  szavak 
toldalékolását tanítottam, közben 
gyakoroltuk a j-ly-s szavak helyesírá-
sát is. A tanulóknak a következő fel-
adatokat kellett elvégezniük.

 Gyűjtsetek a  mondatokból: ragos 
főnevet (4), képzett szót (3), múlt 
idejű igét (1)!

 Bontsátok a szavakat szóelemeire!

Sarkított mondatok tanítása
Új ismeretet feldolgozó órán meg-

ismerkedtünk a következő szavakkal: 
Hej-hely; szabja-szablya; sújt-súlyt; 
bojt-bolyt-boyt; csukja-csuklya

A szavak helyesírásának elsajátítá-
sát a  következő lépésekben tanítot-
tam:

 a szavak néma olvasása a tábláról
 a  szavak közös hangoztatása, szó-

magyarázata
 szóbeli mondatalkotás frontálisan
 mondatkiegészítés megadott sza-

vakkal – önálló munka
 ellenőrzés frontálisan

Feladat:
 Egészítsétek ki a  mondatokat 

a megadott szavakkal!
hej-hely:  ... de sokat írtam! 
Ez a ..... megfelelő.
bojt-bolyt-boyt: A sapkán van a .... . 
Láttam egy hangya.... . 
A szállodában a vendég hívja a bo...t .  
szabja-szablya: A ..... éles fegyver. 
A szabó  ..... a ruhát.
sújt-súlyt: A  súlyemelő felemeli 
a sú.....t. Nagy csapást ..... haragjában.
csukja-csuklya: Kati hangosan .....az 
ajtót. Lehull fejéről a ..... .

Sarkított mondatok tollbamon-
dása mozgással

Az előző órán gyakorolt ismeretek 
ellenőrzése következett játékos, moz-
gásos tollbamondás írásával.

A  tollbamondást négyfős csopor-
tokban írták a  tanulók. A  csoport 
egyik tagja volt a  diktáló, a  többiek 
pedig írták a szöveget. Az osztály kü-
lönböző pontjaira kifüggesztettem a 
szöveget. A diktáló ügyelt arra, hogy 
a  szövegírók pontosan, hiba nélkül 
írják le a  tollbamondás szövegét, 
azután javították egymás munkáját 
a diktáló irányításával. Játékos vidám 
szöveget választottam: Hej, de kicsi 
ez a  hely! Színpad előtt súgólyuk. 
Benne ül a  súgójuk. Súgja: hívd 
a szállodai boyt! Hiányzik a sapká-
ján a bolyt.

Lottó
 Keresd a meghatározásnak meg-

felelő szót! Írd a  pontozott vonalra, 
a lottóban pedig X áthúzással jelöld!

 Írd a szavak számát a keretbe!
1. Vontatóhajó (uszály)
2. Ravaszság (fortély)
3. A  vízszint csökkenése a  tengeren 
(apály)
4. Díszes pohár, régen a királyok ittak 
belőle (kehely)
5. Örömünk kifejezése az arcon (mo-
soly)
6. Gerincrész (csigolya)

1
tavaly

2
csekély

3
zsivaj

4
kehely

5
sajog

6
moraj

7
apály

8
tuja

9
terebélyes

10
talaj

11
mosoly

12
szilaj

13
sóhaj

14
kacaj

15
kölyök

16
bólya

17
moly

18
uszály

19
lyukas

20
szója

21
süllyed

22
akadály

23
hömpölyög

24
esély

25
csigolya

26
óhaj

27
fortély

28
szakajtó

29
zörej

30
sajnos

A telitalálatos 
szelvény számai 18 27 7 4 11 25

Játékos közmondásosdi
 Egészítsd ki j-ly betűvel a szavakat!
 A szavak kezdőbetűjét a számozás-

nak megfelelően írd a kör szélére!
 Olvasd össze a betűket! Jelöld álló 

egyenessel a szóhatárokat!
 A  kapott közmondást másold le 

a kör közepébe!
Megoldás: Jó tett helyébe jót várj!
1. ....eles  11. bó....a
2. óha....  12. eré....es
3. tu....a  13. ....egenye
4. erké.... 14. óha....t
5. tel....es 15. tartá....
6. terebé....es 16. veszé....
7. hömpö....ög 17. állóhe....
8. engedé....  18. rá....a
9. ....ukaszt  19. ....ég
10. é....el 

Párgyűjtő memóriajáték
A  tanulók a  kártyákat írott felüle-

tükkel az asztalra fektetik. Minden 
csoporttag a  megbeszélt sorrendben 
kettő kártyát fordít fel. Aki párt talál, 
az félreteszi a kártyákat, és újra ő kö-
vetkezik. Ha nem találta el, újra visz-
szateszi a helyére, és a társa követke-
zik. Az nyer, aki több párt gyűjt.

jégensikló bab halpénz bolygó

paszuly égitest harkály korcsolya

pikkely tócsa gulya titok

fakopáncs rejtély szarvasmarhák pocsolya

Cserebere-játék
 Cseréld ki az aláhúzott szavakat 

rokon értelmű párjukra, melyekben 
-ly van!

 A kapott új mondatot írd a ponto-
zott vonalra!
•	 A szarvasmarhák csoportja a játék-

téren az itatóból iszik.
................................................................
(A gulya a pályán a vályúból iszik.)
•	 A  vízszint emelkedése lesodorta 

a sokevezős, régi vitorlás hajót.
................................................................
(A dagály lesodorta a gályát.)
•	 A  káros lepke megrágta a  tarisz-

nyát.
..........................................................
(A moly megrágta a tarsolyt.)
•	 A kelepelő madár a nagy pataknál 

elkapta a csípős legyet.
................................................................
(A gólya a folyónál elkapta a bögölyt.)

 Az előzőekben leírt három játé-
kos feladat beiktatása az óra beveze-
tő vagy akár a  befejező szakaszában 
felkelti a  tanulókban az érdeklődést, 
növeli a lelkesedést, feloldja a tanulók 
fáradtságérzetét, és ezzel alaposabb 
gyakorlást, készségfejlesztést ered-
ményez. 

Végezetül: Tudatosítsuk a  tanu-
lókkal, hogy kritikusan szemléljék 
a környezetükben megjelenő írásbeli 
megnyilatkozásokat. Arra töreked-
jünk, hogy a tanítási órákon kiemelt 
szerepet kapjanak a helyesírási kézi-
könyvek önálló használata. Ezzel ta-
nítványainkat önellenőrzésre és ön-
művelődésre szoktatjuk.

1. 

   2
.   3.    4.   5.    6.    7.    8.    9.   10.   11.   12.   13.  14.   15.   1

6.   
17

.  
 1

8.
   

19
. ........................

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

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

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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A TANDEM n.o. kiadványa osz-
tályfőnököknek, felső tagozatos pe-
dagógusoknak, gyerekekkel és fiata-
lokkal foglalkozó szakembereknek 
szól. Elsősorban arra szerettünk 
volna példát adni vele, hogyan lehet 
az „életre nevelés” témáit játékos, él-
ményközpontú, interaktív módon 
megközelíteni iskolai keretek között 
is. Örömmel vettük gyakorló pedagó-
gus „felhasználóinktól” a visszajelzé-
seket, hogy a könyvben összegyűjtött 
játékok kisebb-nagyobb módosítással 
jól használhatók tantárgyi órák kere-
tében is. A kiadvány megszületése óta 
20 iskolába jutottunk el a nem for-
mális módszertant bemutató műhe-
lyünkkel, illetve a nyitrai Konstantin 
Fiolozófus Egyetem pedagógushall-
gatói számára is rendszeresen tartunk 
a témában szemináriumot. A pozitív 
fogadtatásból, a műhelyek során el-
indult beszélgetésekből és az egyete-
mi hallgatókkal való inspiráló közös 
munkából merítve már megkezdtük 
a kiadvány folytatásának előkészítését 
– új témákkal és bővített csoportdina-
mikai tartalommal. 

Az alábbiakban a témavázlatok kö-
zül az ünnepről szólót olvashatják. Ezt 
a témát ajánljuk az ünnepi időszakok 
előkészítésére, az osztály fontos ese-
ményeire (például ballagás) való rá-
hangolódáshoz, de ugyanúgy segíti 
azt is, ha az osztály közös értékrendjé-
nek formálásán szeretnénk dolgozni. 

Ünnep
Gondolatébresztés
„Ha az ünnep elérkezik, akkor ünne-

pelj egészen.
Ölts fekete ruhát. Keféld meg hajad 

vizes kefével. Tisztálkodjál belülről és 
kívülről. Felejts el mindent, ami a köz-
napok szertartása és feladata.

Az ünnepet nemcsak a naptárban 
írják piros betűkkel. Nézd a régieket, 
milyen áhítatosan, milyen feltétlenül, 
milyen körülményesen, mennyi vad 
örömmel ünnepeltek!

Az ünnep a különbözés. Az ünnep a 
mély és varázsos rendhagyás. Az ünnep 
legyen ünnepies. Legyen benne tánc, 
virág, fiatal nők, válogatott étkek, vér-
pezsdítő és feledkezést nyújtó italok. S 
mindenekfölött legyen benne valami a 
régi rendtartásból, a hetedik napból, a 
megszakításból, a teljes kikapcsolásból, 
legyen benne áhítat és föltétlenség.

Az ünnep az élet rangja, felsőbb értel-
me. Készülj föl reá, testben és lélekben.

S nemcsak a naptárnak van piros 
betűs napja. Az élet elhoz másféle, lát-
hatatlan ünnepeket is. Ilyenkor felejts 
el mindent, figyelj az ünnepre.” (Márai 
Sándor: Füves könyv. Helikon Kiadó, 
Budapest, 2000)

„Ünnepkor mindig szél van,
talán az ünnep hozza,
hogy tisztára mosson mindent
ami a hétköznapokban
elkoszolódik, elvásik,
azután meg várhatjuk,
hogy mikor jön a másik
ünnep – s a másik szél.” 

(Zalán Tibor: Ünnep)

 A téma célja
Az ünnepek és rítusok szerepének 

tudatosítása, a diákok saját ünnepkul-
túrájának alakítása. 

 Gyakorlatok  
 Ünnep a családban/Ajándék 
 Időkorlát: 20 perc
 Létszám: a teljes osztály
 Eszközigény: a  diákok által hozott 

fényképek
 A gyakorlat célja: A csoport ráhan-

golása a  témára, saját ünnepminták 
gyűjtése.

 Leírás: A  diákok előkészületi fel-
adata, hogy hozzanak magukkal egy 
fényképet valamely családi ünnepről, 
amely nekik fontos. Lehet régi fotó, 
de aktuális, közelmúltbeli is. Mesél-
jenek egymásnak röviden, hogy mi-
ért ezt a képet hozták, hogyan szokás 
ünnepelni náluk otthon, és mik azok 
a  részei az ünnepnek, amelyeket sze-
retnek, illetve melyek, amelyeket nem. 

 A  gyakorlat variációi: Ha bátorta-
lanabb a csoport, a  képekről először 
páros beszélgetést rendezhetünk, 
és utána nagy körben csak pár szót 
mondjanak el a  párjuk által elme-
séltekből. Ha kisebb csoporttal dol-
gozunk, akkor azt a lehetőséget is 
választhatjuk, hogy először valaki 
megmutatja a  fotóját, és a  többiek 
megpróbálják kitalálni, hogy mit ün-
nepelhetnek épp, ki kicsoda, és milyen 
lehet az ünnep többi része. 

Amennyiben nem hoznak képet, 
beállíthatunk egy-két élő fotót is úgy, 
hogy valamelyik diák a társait állítja be 
a  családtagok helyébe és utána beszél 
arról, hogy mit látunk a képen. Ameny-

nyiben látszik, hogy a kép nem ideális, 
megkérhetjük a kép tulajdonosát, hogy 
rendezze át a képet ideális állapotra – 
olyanra, amilyennek szeretné. 

A  játék ajándékokkal is játszható: 
ez esetben az az előzetes feladat, hogy 
keressenek és hozzanak egy olyan 
ajándéktárgyat, ami valamiért fontos 
volt az életükben, és bemutatásként 
meséljenek a  tárgyról, valamint arról 
a személyről is, akitől kapták, és hogy 
miért jelent nekik sokat ez a  tárgy. 
A megbeszélés ekkor arról zajlik, ho-
gyan ajándékozzunk valami igazi dol-
got (összegyűjthetjük a „jó“ ajándék 
jellemzőit: saját készítésű, személyre 
szabott, jelképez valamit, egy régi 
vágyunkat teljesíti be, különleges él-
ményt okoz stb.).

 Veszélyek és tapasztalatok: Ha van 
olyan diák, aki nem tud vagy nem sze-
retne fotót/ajándéktárgyat hozni, ak-
kor ő kirekesztődhet a játékból.

 Legyen igazi ünnep
 Időkorlát: 40 perc
 Létszám: a teljes osztály 
 Eszközigény: rajzlap, újságkivágások, 

rajzeszközök, ragasztó, olló és az előre 
elkészített feladatok az egyes ünnep/
rítus-megnevezésekből: születésnap, 
karácsony, húsvét, halál, lakodalom. 
Ráhangolódásnak alkalmazható 
a fenti Márai-idézet, vagy egy-egy le-
írás néprajzi vagy kultúrantropológiai 
írásokból. 

 A gyakorlat célja: Az ünnep valódi 
tartalmának felfedezése.

 Leírás: A  diákok kiscsoportokba 
rendeződnek (3-5 fő csoportonként, 
létszámhoz igazodva). Ezután a   kis-
csoportok húznak egy kártyát a  fenti 
ünnepek közül, első körben az a  fel-
adatuk, hogy beszélgessenek róla az 
alábbi kérdések mentén: Mit jelent 
számodra ez az alkalom? Mitől válik 
ünneppé? Mi számodra az értéke en-
nek az alkalomnak? 

A  csoportok 15 perc beszélgetés 
után egy montázst készítenek arról, 
hogy számukra hogyan lesz valódi ez 
az ünnep, majd bemutatják az osztály 
többi részének. Végül közös beszélge-
tés indul arról, hogyan alakíthatjuk 
ünneppé az életünk fontos pillanatait. 

A  gyakorlat variációi: A  papírkép 
helyett készíthetnek élő szobrot, pan-
tomimet is, vagy úgy is játszhatjuk, 

Molnár Kriszta, 
az Élet játék kiadvány egyik szerzője

az éleT jÁTéK – módszertani 
kézikönyv osztályfőnököknek
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hogy minden csoport más műfajban 
alkot.

Veszélyek és tapasztalatok: Ha be-
kerül a  halál mint téma, figyeljünk 
arra, hogy jól értelmezzük azt a rítust, 
ahogy a  szeretteinktől elbúcsúzunk. 
Ha tudható, hogy az osztályban vala-
ki közelről érintett, hagyjuk ki ezt a 
témát.

 Szeretetnyelvek
 Időkorlát: 40 perc
 Létszám: a teljes osztály
 Eszközigény: Előre kinyomtatott rö-

vid leírások az egyes szeretetnyelvek-
ről (aktualizálva a középiskolás élet-
kornak megfelelően): 

Dr. Gary Chapman amerikai pszi-
chológus szeretetnyelv–módszerét az 
anyanyelv analógiájára alakította ki 
és arra használható, hogy szeretetünk 
leghatékonyabb kifejezését megtalál-
juk önmagunk és a számunkra fontos 
személyek esetében. 

Ahogy azokkal az embertársainkkal 
nem tudunk beszélgetni, akikkel nem 
találunk közös nyelvet, úgy szerette-
inknek sem tudjuk megadni mindazt, 
amire vágynak, ha nem ismerjük sze-
retetnyelvüket. A nyelv megtanulása 
elengedhetetlen ahhoz, hogy a kap-
csolat hosszú távú, tartós és boldog 
legyen. 

A megközelítés egyik sajátos fogal-
ma a szeretettank: ez egy képzeletbeli 
tartály, mely természetesen egyénen-
ként változó „nagyságú”. Ha szeretetet 
kapunk – nyilvánuljon meg bármilyen 
formában is – szeretettartályunk mu-
tatója a „teli” állás felé mozdul el. Ha 
tankunk „teli” van, akkor boldogok, 
kiegyensúlyozottak vagyunk, úgy érez-
zük, szeretnek minket. Ezért is fontos 
tudni, hogy párunk, társaink, bará-
taink, családtagjaink mitől érzik azt: 
szeretik őket, mitől lehet az ő tankjukat 
csordultig tölteni, hogy így a lehető leg-
nagyobb boldogságban legyen részük. 

 Első szeretetnyelv: elismerő szavak
Egyik legnagyobb emberi vágyunk, 

hogy elismerjenek, értékeljenek ben-
nünket. A szeretet kifejezésének egyik 
módja tehát az elismerő szavak. A 
dicséret, a biztató szavak és a kérések 
sokkal inkább erősítik az önbecsülést, 
mint a követelések. Az elismerés má-
sik módja a biztatás. 

 Második szeretetnyelv: minőségi 
idő

Az együtt töltött minőségi idő lénye-
ge, hogy a másik fél osztatlan jelenlé-
tet, figyelmet kap. Ez lehet beszélgetés, 
közös tevékenység. Az másodlagos, 
hogy mit végzünk, fontosabb, hogy 
mindkét fél tudatában legyen: közös 
időtöltésük a szeretet kifejezése. 

 Harmadik szeretetnyelv: tárgyi 
ajándék

Az ajándékozás a másikra gondolás 
szimbóluma, a szeretet látható jele. 
Vannak, akiknek a látható jelek fonto-
sabbak, mint a többi. Az ajándék érté-
ke másodlagos, lényege a szimbolikus 
jelleg.

 Negyedik szeretetnyelv: szívessé-
gek

Ez a szeretetnyelv az apró figyelmes-
ségekre alapozott feladat-átvállalások 
műfaja, illetve a kéretlen vagy önként 
átvállalt segítségnyújtásé. 

 Ötödik szeretetnyelv: testi érintés 
A tapasztalatok alapján lelkileg sok-

kal egészségesebbek azok a gyerekek, 
akiket kiskorukban sokat ölelgettek, 
babusgattak. A testi érintéssel kapcso-
latos társadalmi távolság és sztereotí-
pia-rendszer nem könnyű, de megéri 
a kísérletezés. (Chapman, Gary: Egy-
másra hangolva. Harmat Kiadó, Buda-
pest, 2011)

 A gyakorlat célja: Az ajándékozás-
téma elmélyítése.

 Leírás: Bevezetésként mondjunk 
néhány mondatot a „szeretettank“ fo-
galomról, illetve arról, hogy mi min-
den lehet az ajándékozás szerepe azon 
túl, hogy a mi kultúránkban bizonyos 
ünnepek „kötelező kelléke“. Majd a 
diákok rendeződjenek öt kiscsoport-
ba! A kiscsoportok húznak egy leírást 
a Gary Chapman-féle öt szeretetnyelv 
egyikével (link alább). A  feladatuk, 
hogy olvassák el a leírást és beszélges-
senek arról, hogy mi az ő tapasztala-
tuk az adott szeretetnyelvvel kapcso-
latban. Számukra mennyire fontos, ők 
kinek szoktak ilyen típusú ajándékot 
adni?  

15 perc beszélgetés után az lesz min-
den csoport  feladata, hogy közösen 
keressenek valakit (akár többet is) az 
osztályból, akinek szerintük ez a sze-
retetnyelve, és gondoljanak ki számára 
egy ajándékot, amit itt és most átadná-
nak „csak úgy“. 

 Megosztás: minden csoport el-
mondja a  többieknek röviden, hogy 
mi az általuk húzott szeretetnyelv lé-
nyege és milyen példaajándékot talál-
tak ki.

Zárásként plenáris beszélgetés in-
dulhat, vagy mindenki kitöltheti ön-
magáról a szeretetnyelv-tesztet (http://
johir.neobase.hu/system/files/
johir/pdf/MiAzElsodlegesSzeretet- 
nyelved.pdf). 

Zárókör-alternatíva: egyenként min-
denki elmondja, hogy neki itt és most 
mi az elsődleges szeretetnyelve, és 
milyen ajándékot fogadna szívesen az 
osztálytól. 

A gyakorlat variációi: A  játékot in-
díthatjuk egyéni teszttel is, és az alap-
ján alakulhatnak meg a kiscsoportok, 
hogy kinek mi az elsődleges szeretet-
nyelve. 

Egyéb ötletek
Osztályünnep. Közös, rendhagyó 

osztályünnep szervezése, ahol nem 
a  születésnapokat, sem pedig a kará-
csonyt vagy más hagyományos dolgot 
ünneplünk, hanem mindenki választ 
egy dolgot, amit a  közösségben, az 
idetartozásban, a  tinédzserkorban, az 
osztály sikereiben vagy az élet egyéb 
területén ünnepelni szeretne. A  dél-
után kereteit (a terem berendezése, 
zene, étel, ital) az osztály maga készí-
ti elő (érdemes kijelölni felelősöket), 
majd mindenki mond egy pohárkö-
szöntőt, amelyben összefoglalja, hogy 
mit szeretne megünnepelni. A pohár-
köszöntőket érdemes elosztva, több 
fordulóban megtenni, hogy ne váljon 
unalmassá, monotonná. 

Faliújságötletek
Mi minden ünnep az élet apró 

dolgaiban? Olyan gyűjtemény készí-
tése a  faliújságra, amely nem szok-
ványos értelemben vett ünnepeket 
jelenít meg. Közös gyűjtés alapján 
készíthető, kis feliratok és képek for-
májában (pl. amikor javítottam egy 
jegyet, amikor először beszélgettem 
az aktuális Nagy Ő-vel, amikor egy 
jót beszélgettem a szüleimmel, amikor 
elmentem a kedvenc zenekarom kon-
certjére, amikor megdöntöttem a saját 
sportrekordomat, amikor lefogytam 
egy kilót stb.). Az a cél, hogy értéket 
adjunk az élet apró szépségeinek is, 
valamint hogy tanuljuk meg értékelni 
a  saját eredményeinket. Ide kerülhet 
egy gyűjtés a „Te mivel ünnepelsz?“ 
kérdéskörről is (az osztályban vagy az 
iskolában rendezett „mini“ közvéle-
mény-kutatás alapján).

Levél. Készíthetünk faliújságot ab-
ból is, hogy egy rendhagyó közös le-
velet írnak a  diákok a „Jézuskának“. 
Ha bármit kérhetnél karácsonyi aján-
dékba, ami nem tárgy és nem pénz, 
akkor mit kérnél? Gyűjtsünk minél 
több kreatív ajándékötletet, vágyat, 
kívánságot. Az mondják, a kimondott 
vágyainknak már önmagában a  ki-
mondása is egy lépéssel közelebb visz 
a beteljesüléshez. 

A kiadvány és a workshop meg-
rendeléséről bővebb információ a 
tandemno@tandemno.sk címen kér-
hető.
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Máté Angi és Rofusz Kinga közös 
alkotásában, Az emlékfoltozókban a 
mesék és az illusztrációk finom egy-
másra hangoltságukkal teremtik meg 
azt a világot, melybe nagyon könnyű 
belezsuppanni. Az alkotók számos 
szakmai elismerésben részesültek 
már, ami nem feltétlenül garantálja 
az újabb munka minőségét, de szem-
pont lehet a választás során. Így vagy 
úgy, aki a két tündérrigólány történe-
tét választja, az egy olyan műtárgyat 
kap, mely sokkal több, mint a szöve-
gek és képek összessége. 

A Magvetőnél megjelent kiadványt 
lapozgatva érezzük, ebben a könyv-
ben a szöveg egyáltalán nem kereke-
dik a képek fölé, hanem egyenrangú 
társként viszonyul hozzá. Tiszteletben 
tartják ugyan egymás területi határait, 
az illusztrációk saját oldalakat kapnak, 
akárcsak a mesék, de a szövegek végén 
általában az odaillő kép egy-egy elhul-
lajtott részletét találjuk, az irányítás át-
vételének afféle udvarias gesztusaként. 
A történetek hosszából kiindulva szo-
katlan ennyi és ekkora terjedelmű kép. 
Mégsem billen a mérleg a képek olda-
lára, ugyanis a meséket olvasva líraisá-
guk felnagyítja azok belső terét, hogy 
gondolataink hosszasan elidőzhesse-
nek, mondjuk, egy szokatlan metafo-
rán. Ugyanezt a képzeletbeli sétát te-
hetjük meg az illusztrációk szemlélése 
során. A festmények érzékenyen kike-
vert színei, a térben elhelyezett kevés 
tárgy és személy, a szemérmesen ábrá-
zolt érzelmek mind a kíváncsi olvasó 
bevonásán munkálkodnak. A képe-
ken való merengés közben rájövünk, 
hogy nem csak egy Brueghel-képen 
lehet hosszasan elidőzni... 

Az olvasót ebben a kötetben is a ké-
pek szólítják meg előbb, ahogy több-
nyire az illusztrált könyvek esetében 
mindig. Ennek az általános jelenség-
nek magyarázata az alkotások befo-
gadásának és jelentésük megképződé-
sének időbeli különbségéből fakad. A 
képre ránézve egy szempillantás alatt 
összeáll a fejünkben egy történet, ki-
alakulnak a viszonyrendszerek, az ob-
jektumokhoz tulajdonságok társulnak 
anélkül, hogy erre tudatosan töreked-
nénk. Ellenben a szöveget figyelmesen 
végig kell olvasnunk, hogy mindezt 
kivonhassuk belőle. Ha így járunk el 
Az emlékfoltozók esetében, a képiség 

néhány árnyalatnyit eltérhet a majda-
ni szöveg által kialakított jelentéstől.

Az illusztrációk a valóságtól való el-
távolodásunkat segítik elő azzal, hogy 
az általuk ábrázolt emberi alakok 
proporciója inkább tündéri, mint em-
beri, a hátterek faktúrája különböző 
tájak képzetét kelti bennünk, a szerep-
lők figurái gyakran a természet törvé-
nyein is felülemelkednek. Lengeségük 
chagalli, groteszkségük Tim Burton-
os, szürrealitásuk főleg a fény-árnyék 
játék miatt Dalí világát idézi. Hangula-
tuk első ránézésre sötét, melankolikus, 
egyszerre szép és nyomasztó, helyen-
ként rémálomszerű. 

A képek által kialakult jelentés 
azonnal felülíródik, amint olvasni 
kezdjük a szöveget. Rájövünk, hogy a 
szecesszió jegyeit magukon hordozó 
mesék tartalma legalább annyira távol 
áll a realitástól, mint maguk az illuszt-
rációk. A fikcióra valószínűleg azért 
van szükség, mert valójában mind-
egyik mese tanmese a természetről, 
vágyakról, barátságról, szeretetről, 
megvigasztalásról és megbocsátásról, 
a mesébe foglalt bölcsességek fantázia 
nélkül pedig csak élettelen prédikáci-
ók maradnának. 

Az, hogy szöveg és kép egyformán 
távol áll a realitástól, még nem elég a 
jó érzékkel eltalált összhanghoz, amit 
a könyvben tapasztalunk. Apróságok 
fűzik szorosra a két médium együtt-
működését, melyeket könnyebb meg-
érezni, mint tudatosítani. Ilyen példá-
ul a színvilág, amelyet a lányok nevét 
alkotó két szín határoz meg: a barna 
és a sárga. A főszereplők neve vissza-
köszön megjelenésükön is. Törékeny-
ségük és nyúlánkságuk magyarázható 
a tündér-mivoltukkal. Az egymástól 
igen távol elhelyezkedő szemek vi-
szont inkább zoomorf jegynek tűn-
nek. Jellemzően a madaraknak (pl. 
rigó) és a növényevőknek (pl. őz) van 
egymástól távol, a fej oldalán helyet 
foglaló szemük. Ez a vonás a szöveg-
ből kiérződő természetközeliségnek 
az egyik megerősítője. 

A világ, melyre a könyv kaput nyit, 
az egyensúly, a szeretet világa. A szö-
vegben megjelenő civilizációs kellé-
kek ellenpontozása a természettel való 
szoros együttélés. Az illusztrációknak 
is van egy hasonló vonatkozásuk. A 
természet alkotásait (virágokat, pil-
langókat, halakat) élően és helyenként 

biológiai pontossággal mutatja be. Az 
illusztrátor által választott médium, 
az ecsettel papírra felvitt, helyenként 
megkapirgált akril festék is a szerves-
ség felé tereli a képiség hangulatát. A 
természeti motívumokkal szemben 
néhol megjelennek a mértani for-
mák, leggyakrabban ablakok, falak, 
bútorok, padlóburkolatok alakjában. 
A szabályosság ellen hat és az álom-
szerűséget erősíti, hogy a padlón lévő 
négyzetrácsos burkolat a nézőponttól 
függetlenül felülnézetből van ábrázol-
va, fittyet hányva a perspektíva szabá-
lyaira, máshol meg a két szereplő ár-
nyéka eltérő irányba mutat, holott az 
adott képen (a patakparti történések-
nél) egyetlen fényforrás feltételezhető 
– a Nap. 

A mesék által limonádészőke és fa-
odúbarna intim kapcsolatába nyerünk 
bepillantást oly módon, mintha kette-
jük egybenyitott tudatában, álmaiban, 
emlékeiben sétálgatnánk. Az illusztrá-
ciókon gyakran réveteg álmos, beteg 
tekintettel, érzelemmentes arckifeje-
zéssel ábrázolt figurák mintha félig 
álomban, félig hipnózisban egyszerre 
álmodói és résztvevői is lennének a 
cselekménynek. A festmények búsko-
mor hangulatát a szöveg kissé feloldja, 
ugyanakkor az illusztrációk a rövidke 
szövegek lényeges pillanatait ragadják 
meg. 

Miután egymásra rakódnak az il-
lusztrációk és a szövegek által létre-
hozott jelentések, Az emlékfoltozók 
már egyáltalán nem tűnik betegesnek, 
rémisztőnek, sem sivárnak. Szöveg 
és kép koprodukciójának eredménye 
egy olyan érzelemgazdag belső világ, 
melyből a két tündérrigólány által 
megélt események képesek megérin-
teni az olvasót. Ott, bévül. 

 
Irodalom:
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Kantár Balázs
Máté angi – rofusz Kinga: az emlékfoltozók
(Szöveg és illusztráció kapcsolatának elemzése)
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Katedra gyermekirodalom

Máté Angi Az emlékfoltozók című 
mesekönyve a gyermekvilágtól első 
pillantásra távol eső témába vezeti 
az olvasóit, hiszen az emlékezési fo-
lyamatok identitásalakító tevékeny-
ségébe nyújt betekintést. Az emlé-
kezet problematikus természetének 
tematizálásával a mesék megpróbál-
nak szembeszegülni az emlékezési 
műveletek működési hibáival: a fe-
lejtési mechanizmusokkal1, amelyek 
megakadályozzák a múlt felelevení-
tését. A történetszövés abból a felte-
vésből indul ki, hogy a kiegészítésre 
szoruló emberi emlékezet megfol-
tozható és helyrehozható – ezért a 
kötet természetfeletti képességekkel 
rendelkező tündérrigólányokat te-
remt, akik nem csupán az emlékek 
felidézését, hanem az érzelmek, han-
gulatok, benyomások újraélését is le-
hetővé teszik. A hétfejű sárkány vagy 
a gonosz boszorkány helyett itt a fe-
lejtés válik mesebeli ellenféllé, és a két 
főhős – limonádéhajú és faodúbarna 
– a felejtés leküzdésén fáradozik az 
egész szöveg folyamán. 

Nem is akármilyen felejtésről van 
szó: már az első fejezetből megtudjuk, 
hogy az emlékfoltozás tevékenysége a 
felnőtt életet alapvetően meghatározó 
gyermekkori élmények, emlékek fel-
elevenítésére szolgál. Olyan hiányok 
keletkeznek az emlékezni kívánók-
ban (pl. a nagymama hangjának elfe-
lejtése), amelyek kitöltése a személyes 
identitás gyökeréül szolgálhat és kö-
zösség-kijelölő, származás-megerő-
sítő funkcióval bírhat. A hétköznapi 
mikrotörténeteket tartalmazó kötet 
nosztalgikus emlékezési folyamatok 
mentén szerveződik, egy letűnt világ 
és gondolkodásmód felelevenítését 
szolgálja, ami a szépség és a szeretet 
újrafelfedezésének megtapasztalására 
sarkall, és a gyermekkor mesés-tün-
déri világát eleveníti fel az olvasóban. 

 Az emlékfoltozás különös tevé-
kenységén túl a két főszereplő ösz-
szetett identitása is a mesekönyv sajá-
tosságai közé tartozik. Faodúbarna és 
limonádéhajú egyszerre tündér, rigó 
és lány; magukon hordozzák mind-

három identitás jellegzetességeit. 
Tündérmivoltuk bekapcsolja őket a 
mesevilágba, ami nem csupán a ter-
mészetfeletti képességek birtoklását, 
illetve a világ titkainak és lényegének 
ismeretét foglalja magába, hanem 
a tündérmese elemeit is beleszövi a 
történetekbe. Természetfelettiségük 
abban is látható, hogy a népmese 
mátkájához hasonlóan pontosan tud-
ják, mikor minek jön el az ideje, ké-
pesek a csendes, türelmes várakozás-
ra.2 A főszereplők tündéridentitása 
ugyanakkor finom nőiességet is sugá-
roz, amit Rofusz Kinga – a szöveggel 
összhangban levő – kecses, könnyed, 
lebegő illusztrációi még árnyaltabbá 
tesznek. 

 Rigólétük a természettel való szo-
ros egybeolvadásukban gyökeredzik: 
a madarak fészket raknak faodúbar-
na hajában, almákból házat építenek 
önmaguk köré, együtt táncolnak az 
égből hulló, keringőző pillangókkal, 
és legfőbb kívánságuk a kiszáradt 
almafa elfelejtése. Az emlékfoltozást 
kísérő fütyülésük, a törékeny, érzé-
keny és riadt természetük a rigóvilág 
súlytalanságát idézik. 

 Hasonló intenzitással fedezhetjük 
fel a főszereplők gyermeki identitá-
sát is a történetekben: emlékfoltozás 
után mézes tejet isznak és megmos-
sák a fogukat, majd iskolába mennek, 
énekkarban énekelnek, szabadide-
jükben báboznak, rajzolnak, mesét 
írnak és képeskönyvet lapozgatnak. 
Gyermeki énjük részét képezi az is, 
hogy tapasztalatlanságukból adódó-
an időnként hibáznak (a patak meg-
szabadítása helyett a csobogásától 
fosztják meg azt) vagy elérhetetlen 
vágyálmokat kergetnek (faodúbarna 
angyal akar lenni). 

A kötet történeteit sajátos nyelv-
használat és egyedi látásmód jel-
lemzi: a gyermekirodalomban meg-
szokott kalandosság helyett lirizált 
prózát olvashatunk, amely minimális 
epikusságot tartalmaz. Máté Angi 
tündérvilágát egyéni nyelvezetével 
teremti meg, amely szinesztéziával 
(szép illatú haj), metaforizált szóösz-

szetételekkel (limonádéhajú), egyedi 
szóalkotásokkal (nemannyirasárga 
villamos) és szürrealista képekkel 
(kisepergették pilláikkal a szomorút) 
telítődik, hangutánzó és hangulatfes-
tő szavaktól burjánzik (zunnyogva 
szaladtak), amelyben a melléknevek 
gyakran perszonifikálódnak, főneve-
sülnek (elindult benne a szomorú), 
és lírai lüktetése, ritmikája lesz a szö-
vegnek (Amikor rókák háltak a fá-
kon). A szöveg fátyolosságát fokozza 
a történetekben visszaköszönő őszi 
motívumok és színek gazdagsága, a 
szeles és ködös hétköznapok ábrázo-
lása, amelyek megfelelő keretet bizto-
sítanak a múltidézésnek. 

Máté Angi emlékfoltozói elsősor-
ban a múlt értékességét hangsúlyoz-
zák – a történetek ezáltal értékőrzés-
re, az igényes olvasókultúra ápolására 
ösztönöznek. A szöveg legmarkán-
sabb jellemzője mégis a nyelvezetet, 
történetet és grafikát átható-átjáró 
szépség, amely felnőtt- és gyermekbe-
fogadót egyaránt megérint. A mese-
könyv nem csupán érzékeny olvasa-
tot kíván – hanem minden érzékeny 
olvasót magával ragad. Elsősorban 
családi olvasásra, az esti mese intimi-
tására ajánlom a szöveget, azonban 
megfelelő miliő kialakításával – ol-
vasókuckó, mesesarok – harmadikos 
tanulók olvasásóráján is megtalálja a 
helyét.

Jegyzetek:
1 Vö. Schacter, Daniel l.: Az emlékezet hét 
bűne (Ford. Bíró GáBor). HVG, Budapest, 
2002, 10-11.
2 Vö. VlaGyimir JakoVleVicS ProPP: A mese 
morfológiája (ford. SoProni anDráS). 
Osiris-Századvég, Budapest, 1995, 79.

Máté Angi: Az emlékfoltozók. Magvető, Budapest, 
2012. Illusztráció: rofusz Kinga
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Kötelező

 Tematikus egység: szövegfeldolgo-
zás

 Az óra típusa: új tananyag feldol-
gozása

 Az eszközök: Négyszögletű Kerek 
Erdő, keresztrejtvény, felmérő

 Célcsoport: 4. évfolyam
 Az óra célja: Szövegértés- és be-

szédfejlesztés, együttműködési ké-
pesség fejlesztése, kommunikációs 
képesség fejlesztése, képzelet fejlesz-
tése

1. Keresztrejtvény (egyéni munka): 
Az óra elején ráhangolódó kereszt-
rejtvényt készítenek a tanulók. A 
keresztrejtvény megoldása az otthon 
már elolvasott 8. fejezet kulcsfogal-
mát tartalmazza (fogorvos). 

Útmutató a keresztrejtvényhez: Kiinduló 
betű a *-gal jelölt

*F G O T O

M N K V L

E O R Ö S

L K T I M

2. Kérdés-felelet (csoportmunka): 
Az osztályt két csoportra osztjuk, a 
két csapat versenyezni fog egymással. 
A tanár villámkérdéseket tesz fel, a 
gyorsabban reagáló csoport kap lehe-
tőséget a válaszadásra. A kérdések a 
szöveg elolvasását ellenőrzik, a vála-
szokból kibontakozik az olvasmány 
vázlata.

 Mi baja volt Bruckner Szigfridnek?
 Min tanakodtak a többiek?

 Mit javasolt Dömdödöm?
 Mi történt Bruckner Szigfriddel a 

fogorvosnál?
 Hogyan viselkedett Szigfrid és mi 

történt vele azután, amikor visszatér-
tek a fogorvostól?

 Miért hordta fenn az orrát Szigfrid? 
stb.

 
3. Igaz-hamis állítások (páros fel-
adat): A tanulópárok egy cetlin állí-
tásokat találnak a 8. fejezet szövegére 
vonatkozóan. A gyerekek feladata, 
hogy eldöntsék, melyik állítás igaz és 
melyik hamis. A téves állításokat ki is 
kell javítaniuk. A feladatot verseny-
szerűen is lehet alkalmazni.

 Bruckner Szigfrid csak megját-
szotta, hogy fáj a foga. 

 A többiek elkezdtek rajta gúnyo-
lódni. 

 Maminti varázslattal meggyógyí-
totta Bruckner Szigfrid fogát.

 A fogorvosnál Aromonak is ki-
fúrták a fogát. 

 Bruckner Szigfrid fenn hordta az 
orrát. 

 Nagyképűsége miatt beleesett 
egy verembe. 

4. Mikrojelenetek (csoportmun-
ka): A tanulókat négy csoportra oszt-
juk. Először csak az első két csoport 
kap feladatot: az első csoport azt a 
jelenetet játssza el, amikor a mese 
szereplői a fogorvoshoz mennek. A 
játék során be kell mutatniuk, vajon 
mit gondolnak az egyes szereplők 
útközben magukban. A második 
csoport azt jeleníti meg, vajon miről 
beszélhetnek a többiek, míg várják 
vissza beteget. A harmadik és negye-
dik csoport feladata, hogy az előzőek 

A Négyszögletű Kerek Erdő módszertani 
feldolgozása 4. osztályosok számára

történeteit folytassák, továbbgondol-
ják Bruckner Szigfrid szemszögéből: 
vajon hogyan reagált volna Szigfrid, 
ha tudja, mit gondolnak róla, illetve 
kihallgatja a beszélgetésüket.

5. Versírás (csoportmunka, kreatív 
írás): A tanulók továbbra is négy cso-
portban dolgoznak, verseny-versírás 
következik. Minden csoport megpró-
bál egy négysoros verset írni, amiben 
megkéri Bruckner Szigrid fogát, hogy 
hagyja abba a fájást. A leggyorsabban 
elkészült csapatot követően minden-
ki befejezi a munkáját, majd felolvas-
sák a szövegeket. Ezután kijelöljük az 
egyik tanulót mint Bruckner Szigfrid 
fogát, az ő feladata, hogy megállapít-
sa, melyik kérés hatotta meg legin-
kább. Egy jó képességű tanuló védő-
beszédet mondhat a fájó fog nevében.

6. Záró beszélgetés (frontális meg-
beszélés): A tanulók kör alakban 
foglalnak helyet. A történetből meg-
tudtuk, hogy Bruckner Szigfrid fél a 
fogorvostól. A csoport feladata, hogy 
megfogalmazza ennek az okát. Majd 
beszélgetést indítunk a fogorvostól 
való félelem témájára – megkérdez-
zük, melyik tanuló fél és miért, illet-
ve ki az, aki nem tart a fogorvostól, 
és ennek mi az oka. A beszélgetést 
követően két csoportra osztjuk a 
gyerekeket: a „félők” és „nem félők” 
csoportjára. A „nem félők” csoportja 
azt a feladatot kapja, hogy próbálja 
meggyőzni a másik csoportot arról, 
hogy nincs miért tartani a fogorvos-
tól. A másik csapat reagál az érvekre. 
Az óra végén a saját egészségért (a fog 
egészségéért) való felelősség fontos-
ságát domborítjuk ki.

Lučkai Anikó 

a fájós fogú oroszlán 
című fejezet óravázlata 
(8. fejezet)
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Katedra Tesztfeladatok

Sorozatunk záró részéhez érkez-
tünk. Március folyamán már bizo-
nyára minden kedves Kolléga gya-
korlótesztek íratásával foglalkozik, 
a felkészítés zárásaként mi is egy 
összefoglaló feladatsort közlünk. 
Bízunk benne, hogy hasznosnak ta-
lálták a Katedra hasábjain közölt fel-
adatokat, és némileg hozzájárulhat-
tunk tanulóik sikeres felkészítéséhez 
a tesztelésre. Sok sikert kívánunk!

1. Az ABCD trapéz egyenlő szárú, 
alapjainak hossza 8 cm és 6 cm. Ka-
rikázd be, mennyi a belső szögeinek 
összege:

a) 180°
b) 360°
c) 200°
d) 400°

2. Péter egyedül 15 nap alatt hasz-
nálja el tusfürdőjét. Utoljára azonban 
édesapjával közösen használták, így 
csak 10 napig tartott ki. Hány nap 
alatt használna el az édesapa egy 
ugyanilyen tusfürdőt egyedül?

a) 10
b) 20
c) 30
d) 40

3. Számítsd ki és írd le a helyes 
eredményt!

3 . 4 - 5 . 10 - (4 - 12) + 250 : 5 =
a) 20
b) 28
c) 0
d) -12

4. Számítsd ki az alábbi egyenletet! 
Válaszd ki, melyik állítás igaz!

 – x – (5-x)   = 3(x-2) +  21
     2
a) az eredmény negatív nem egész 

szám
b) az eredmény a (-5, 5) interval-

lumban található
c) az egyenlet megoldása az összes 

valós szám, kivéve az 5-öt
d) az eredmény negatív egész szám

5. Istvánék kerékpártúrára indul-
tak. István sebességmérője több-
funkciós. A sebességen kívül méri 
a megtett út hosszát, az időt, de azt 
is, hányszor fordult a kerék. Az első 
pihenő alatt István megnézte ezeket 
az adatokat: 11,2 km, 35 min, 5121 
fordulat. Úgy gondolta, ezekből az 
adatokból ki tudja számolni a kerék 
átmérőjét. Hány centimétert kapott? 
(Kerekítsetek tizedekre!)

a) 50
b) 69,7
c) 696,5
d) 6965,2

6. Számítsd ki annak a térképnek 
a méretarányát, amelyen a követke-
ző két település: Derelyesgalgóca és 
Püspökfalasd 87 mm-re van egymás-
tól! A települések valódi távolsága a 
krónikák szerint 43,5 km.

a) 1 : 500 000
b) 1 : 1 000 000
c) 1: 250 000
d) 1 : 1 500 000

7. Zsani a múlt héten vett magá-
nak egy pár zoknit, egy sapkát és egy 
pólót. A sapka kétszer drágább volt a 
zokninál, a póló pedig 3 euróval drá-
gább volt a sapkánál. Zsani felfigyelt 
arra, hogy a zokni és a sapka együtt 1 
euróval olcsóbb volt a pólónál. Meny-
nyit fizetett összesen?

a) 7 euró
b) 8 euró
c) 13 euró
d) 14 euró

8. Elek 2500 eurót rakott a bankba. 
A számla kezelési költsége egy évre 
12 euró. Az év végén 2550,5 euró volt 
a számláján. Mekkora volt a kamat-
láb?

a) 1,025%
b) 1,0202%
c) 2,5%
d) 2,02%

A következő ábrán egy kilencedi-
kes osztály tanulóinak eredményeit 
láthatjátok, amelyeket az országos 
tesztelésen értek el.

9. Melyik tanuló érte el átlagosan a 
legjobb eredményt?

A tanuló neve: ...................................
................................................................

10. Balázs hány százalékra teljesí-
tette a tesztet matematikából?

a) 50%
b) 60%
c) 55%
d) 65%

11. Hány pont volt az osztályátlag 
magyar nyelvből?

Az osztály átlagpontszáma magyar 
nyelvből: ................................................
................................................................

12. Hány százalékra teljesítették 
osztályszinten a tesztelést szlovák 
nyelvből?

a) 50,13%
b) 60,67%
c) 33,33%
d) 49,87%
 
13. Melyik tantárgyból teljesített 

50% alatt az osztály? 
a) magyar nyelv
b) szlovák nyelv
c) matematika
d) egyikből sem

Felkészítő gyakorlatok 
a matematikai tesztelésre 
– VII. rész

Farkas Béla
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Nyelvoktatás

Many well-written articles and pa-
pers encourage teachers to use mul-
timedia in the language classroom. 
Despite the very clear advantages of 
using multimedia in FLT, the mean-
ing of the word is becoming more 
and more blurry. The reason of this is 
probably the growing tendency of the 
use of other relatively modern words 
such as online and e-learning or in-
teractivity. In order to prevent these 
words from melding, it might be a 
good idea to specify their meaning 
according the intentions of its users. 
As an advocate of this suggestion, 
let us define the word multimedia. 
According to the Merriam-Webster 
dictionary multimedia is: “using or 
involving several forms of communi-
cation or expression”. This definition 
states that if I read a book, I am us-
ing a media because it is one form of 
communications (text). But if I read 
a book with pictures in it, I am us-
ing multimedia because it consists of 
two forms of communication (text + 
picture). Bearing this in mind, this 
article intends to give the teachers 
an idea which could be used to make 
the teacher-student communication 
more effective by using one type of 
multimedia: online video.

 Using online videos in FLT is not 
a new idea, the advantages of using 
only one type of multimedia and im-
proving more than two skills of the 
students was recognized almost im-
mediately after the video had become 
a widely used type of multimedia. 
The fact that it enables the teach-
er to affect the visual and auditory 
channels, to improve the vocabulary, 

comprehension, interpretation and 
pronunciation skills of the students 
simultaneously, is a fascinating idea 
and at the same time a waste if we 
don’t make use of it. Because of the 
previously mentioned features of the 
video, there is basically only one as-
pect of it which needs consideration 
from a teacher and that is its con-
tents. The contents of the video is a 
factor that has different effects on the 
skills involved while watching it and 
therefore it could interfere with the 
teacher’s intentions both negatively 
and positively. The possible reasons 
for negative feedback from the stu-
dents might be the wrong choice of 
the contents (topic of the video) or 
the wrong choice regarding its level 
of English. The positive effect is usu-
ally achieved by a good choice of the 
contents which in our case is equal 
with an interesting topic. While 
choosing a video for teaching pur-
poses it is also good to keep in mind 
that students usually like up to date 
topics. The TED community can rap-
idly speed up the process of choosing 
such a video. TED is the abbrevia-
tion for Technology Entertainment 
and Design, its website is www.ted.
com. The subtitle and motto of TED 
is “Ideas worth spreading” which 
defines the aim of the whole project 
very accurately. It is extremely easy 
to find the desired topic since there 
is more than hundred of them, cat-
egorized alphabetically. Each topic 
contains more than one video, some 
of them almost five hundred. The 
videos are in fact recorded talks de-
livered by creative people and their 

contents are always thought-provok-
ing and sometimes even astonishing, 
but more generally, they are interest-
ing and up to date. The language of 
the talks is English, but what makes 
these talks even more suitable for 
FLT purposes is that they come with 
subtitles in many languages. This way 
the number of tasks that can be cre-
ated with the help of these talks is 
limitless. First of all, the talk and the 
idea in it could be used as the topic of 
a discussion to improve the students’ 
conversation skills and deepen their 
understanding in the given topic. 
It is probable that the speaker’s idea 
in the talk would be a rich source 
of arguments which could then be 
reasoned and discussed in a debate. 
Secondly, the subtitles can be used 
to create listening and fill in the gaps 
activities very easily. All the teacher 
has to do is to download the English 
subtitle, open it in a document edi-
tor and edit it according to the cho-
sen task (i.e. erase or highlight cer-
tain words). Thirdly, the teacher can 
prepare questions regarding the talk 
which can be answered individually, 
in pairs or in groups as well. Anoth-
er way to work with these talks is to 
give them to students as the topic for 
presentation or project work. The 
fact that there are subtitles for many 
other languages (probably in the na-
tive language of the students as well) 
opens up more possibilities to be ex-
plored and used respectively. Hope-
fully, beside the improvement of their 
language skills, with the help of TED 
talks the students would produce ide-
as worth spreading.

Multimedia 
in Foreign language 
Teaching and learning

Peter zolczer
j. Selye University, Faculty of education, 

Department of Modern Philology 
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Bár már minden kedves kolléga ré-
gen túl van a félévi nagy ismétlő órá-
kon, most mégis egy olyan módszert 
szeretnék bemutatni, amely ezeket a 
tartalmas, nagyobb témakört, esetleg 
témaköröket magába záró tanórákat 
segíti játékosan megvalósítani.

A játékhoz feltétlenül szükséges 
egy póker-zseton-szett, egy csomó 
ismétlő kérdés PowerPoint-os pre-
zentációban és egy bankos. A bankos 
szerepét maga a tanár vagy esetleg egy 
ügyesebb diák is betöltheti. Ő lesz az, 
aki a téteket, illetve a nyereményeket, 
esetleg veszteségeket kézben tartja, és 
a zsetonokat kiosztja. 

A játék megkezdése előtt az osztályt 
csoportokra osztjuk. Ez történhet 
többféle módon, a leghatásosabb ta-
lán az, ha minden csapatban vannak 
erősebb és gyengébb tanulók is, a le-
hetőségektől függően. Ajánlatos 3-4 
diákot tenni egy csapatba, hogy min-
denkinek kelljen dolgoznia, nehogy 
egy-egy lustább diák végigheveréssze 
az ismétlést. Ha megvannak a csapa-
tok, ültessük őket megfelelő távolság-
ra egymástól (mármint a csapatokat, s 
nem az egyes tagokat), s kezdődhet a 
játékszabályok elmagyarázása.

Kezdjük azzal, hogy a diákokat el-
varázsoljuk egy mesebeli Casino-ba, 
ahova, ugye, úriemberek járnak, akik 
tudnak viselkedni, nem kiabálnak, és 
nem zavarják a másikat. Ezután meg-
mutatjuk a színes zsetonokat, s meg-
beszéljük, hogy melyiknek milyen 
értéke van. Én általában a feketét 100 
eurósnak jelölöm ki, a piros tölti be az 
50 eurós szerepét, a kék 30-at, a zöld a 
20-at ér, a fehér pedig 10 eurónak felel 

meg. Ezeket az összegeket mindig fel 
kell írni a táblára, nehogy valaki ösz-
szekeverje az értékeket, mert később 
kellemetlen helyzetbe is kerülhetünk 
miatta. Ezután jönnek a valódi szabá-
lyok:

Minden csapat kap X euró összeg-
nyi zsetont úgy, hogy minden színből 
legyen nekik legalább egy.

Minden kérdés megjelenése előtt 
minden csapat felajánl egy összeget, 
amit kitesz a pad szélére, hogy azt a 
játékvezető jól lássa, s azt a kérdés 
megjelenése után már nem változtat-
hatja meg.

A kérdés megjelenése után egy perc 
áll a csapatok rendelkezésére, hogy 
megbeszéljék a választ csapaton belül, 
s azt papírra vessék.

Az egy perc eltelte után a játékosok 
leteszik a tollat, s egyesével felolvassák 
a leírt válaszukat. A jó választ a játék-
vezető csak akkor mondja meg, ha 
már minden csapat adott választ.

Most következik a zsetonok elbírá-
lása. Az a csapat, aki jó választ adott 
a kérdésre, a felajánlott zseton kétsze-
resét kapja a banktól. A rossz választ 
adók pedig elvesztik a kockára tett 
összeget. Eb ben az esetben a játékve-
zető elveszi a zsetonokat a pad szélé-
ről, s a banknak adja.

Ezután megteszik a csapatok az 
újabb tétjeiket, amelyek különbözhet-
nek az előzőtől, s jöhet a következő 
kérdés.

A játékot az a csapat nyeri, ame-
lyik a játék végére a legnagyobb érté-
kű zsetonokat gyűjtötte össze. (Ezért 
adott esetben egyest is szoktam adni 
az adott tantárgyból.)

Poker és casino a tanórán,
avagy üdvözöllek, nagy ismétlés

Fekete Farkas Tímea

Először talán kicsit bonyolultnak 
látszik a játék, de a mai fiataloknak és 
gyerekeknek nagyon tetszik a Casino-
ba „ültetett” tanóra, hisz fellobban 
bennük a sikerért vívott harc tüze. A 
poker-zsetonok elméletileg bármi-
lyen játékpénzzel vagy egyéb zseton-
nal helyettesíthetőek, ez a tanár lele-
ményességétől és lehetőségeitől függ. 
A szabályok természetesen szabadon 
variálhatóak. Lehet kivenni belőle 
vagy akár hozzátenni is – például: 
megszabhatjuk a maximum felajánl-
ható zsetonok értékét 100 euróra, így 
elkerülhetjük a gyors kiesés veszélyét. 

Ez a módszer bármilyen tanórán, 
bármilyen nagyobb számonkérés 
előtt alkalmazható, s biztos, hogy 
nemcsak a diákok, de még Önök, 
tanárok is élvezni fogják majd. A mi 
szempontunkból igaz, hogy kicsit 
nagyobb felkészülést igényel az óra 
megvalósítása, a kérdések összeállí-
tása és digitalizálása szempontjából, 
hisz ahhoz, hogy a kérdéseket minden 
csapat egyformán és jól láthassa, az a 
legmegfelelőbb, ha azokat PowerPo-
intos prezentációként vetítjük egy vá-
szonra. A kérdések fajtáit is szabadon 
váltogathatjuk: lehet kiegészítendő 
vagy eldöntendő kérdéstípusokat is 
használni, de bemutathatunk egy-egy 
képet, szobrot vagy kérhetjük egy-egy 
stílusjegy felismerését. A játéknak 
csupán a kerete kötött, a tartalom a 
tanártól függ.

Ezek után én már csak játszóked-
vet kívánok minden olyan kollégá-
nak, aki az élményszerű órákra es-
küszik. Játékra fel!
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„Kultúrát nem lehet örökölni. Az 
elődök kultúrája egy-kettőre elpárolog, 
ha minden nemzedék újra meg újra 
meg nem szerzi magának.”

(Kodály Zoltán)

A kifejezés – újévi hangverseny 
– hallatán az ún. komolyzene iránt 
érdeklődők bizonyára a televízió jó-
voltából több évtizede Bécsből közve-
tített, csodálatra méltó újévi hangver-
senyekre asszociálnak.

A Komáromi Városi Művelődési 
Központ, a Művészeti Alapiskola és 
a Komáromi Kamarazenekar polgári 
társulás 2014. január 4-én rendezte 
meg a zenekar Újévi Hangversenyét. 
A Komáromi Kamarazenekar, mű-
vészeti vezetőjével, Medveczky Sza-
bolccsal az élen a „bécsi hagyomány-
tól” teljesen eltérő műsorral lepte meg 
hűséges közönségét.

Már a hangversenyt nyitó mű, J. S. 
Bach, d-moll verseny két hegedűre 
c. kompozíciója, a két kiváló szólis-
ta, Medveczky-Horváth Györgyi és 
Mátesz Éva kidolgozott, mesteri játé-
ka által ünnepi hangulatot teremtett. 
A folytatás – a hangversenyek műso-
rán talán a legtöbbször felcsendülő 
Bach-mű – az Overture {Suite} Nr. 
2, azaz a mester h-moll szvitje volt. 
Ebben a (régi táncokat felölelő) szin-
te a farsangi vidámságot előrevetítő 
tánctételsorozatban, a contiunóval el-
látott vonósegyüttes élére szólófuvolát 

rendelt a szerző. A zenekar élére álló 
Vagyon István bravúros fuvolajátékát 
a publikum állótapssal jutalmazta; aki 
viszonzásul a Badinerie tételt megis-
mételte.

Míg az elhangzott két Bach-mű a 
közönségre a ráismerés örömével, az 
elkövetkező két zenekari kompozí-
ció – S. Barber (amerikai zeneszerző) 
Adagio for Strings Op. 11, valamint 
a morva L. Janáček, Suite, azaz Szvit 
vonószenekarra – a teljesen más, a 
nagy kontraszt erejével hatott. A ze-
nekar, Medveczky Szabolcs vezényle-
tével, mind kísérőként, mind előlépve 
főszereplőként is kiegyensúlyozott, 
szép teljesítményt nyújtott. A Barber-
mű, az együttes plasztikus játéka által 
kidomborítva annak jellegzetes lírai-
ságát, vált a hallgató számára kimon-
dottan élvezetéssé. A  Janáček-mű, 
amelyre (mint a szerző legkorábbi 
szerzeményeinek egyikére) még az 
európai romantika és a népzenei ha-
gyomány hatott, Medveczky Szabolcs 
avatott keze alatt szintén stílusosan 
szólalt meg; joggal aratott nagy tet-
szést: a közönség kétszer visszatapsol-
ta a zenekart. Bravo!

A 47. évét taposó – nagy örömünk-
re jócskán megfiatalodott, a régió ki-
válóan képzett muzsikusaiból verbu-
válódó – zenekarunk hangversenyét 
hallgatva jutott ez eszembe számtalan 
gondolat, ilyenek:

a Komáromi Kamarazenekar 
remekelt újévi hangversenyén

 nagy tisztelettel kell adóznunk a 
neves zenészelődöknek: Egressy Bé-
ninek, id. Lehár Ferencnek – a város 
zenei élete megalapozóinak; Krizsán 
József, Schmidt Viktor egykori zene-
tanároknak, a klasszikus kamaramu-
zsika Komáromban való meghonosí-
tóinak; Dobi Gézának, aki a 20. század 
60-as éveiben vállalta a folytatást, a 
jelenlegi zenekar elődjének, a Csema-
dok Városi Szervezete és a Művészeti 
Népiskola Kamarazenekarának meg-
alapítását, művészeti vezetését;

 milyen öröm látni, tudni, hogy ma 
is van kinek átadni a stafétabotot, s 
hogy lassan állandósul a Komáromi 
Kamarazenekar tagsága;

 öröm tapasztalni, hogy Komárom-
ban van igény az élő zenére, s hogy a 
nemesebb zenének is van közönsége, 
mi több: a zenekar általában telt ház 
előtt muzsikál;

 milyen jó lenne, ha Észak- és Dél 
Komárom mindenkori elöljárói tu-
datosítanák: nem sok kisváros büsz-
kélkedhet a valódi zenekultúrát olyan 
szinten művelő saját együttessel, mint 
a Komáromi Kamarazenekar;

 milyen nemes cselekedet lenne 
a városatyák részéről, ha a zenekar 
működését továbbra is biztosítanák, 
támogatását erkölcsi kötelességüknek 
tartanák.

Stirber lajos
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„Ó tánc! Ó tánc! Farsangi pálma! 
Rogyásig-tánc, te álmok álma! 

Csak álmainkban táncolunk így.” 
(Kosztolányi Dezső)

Vízkereszttől hamvazószerdáig tart 
a farsangi bálok időszaka. A  Selye 
János Gimnázium szalagavatói bálja 
volt az első a sorban. Decemberben 
egymást követik a középiskolás bálok, 
ekkor rendezik ugyanis a végzősök 
számára a szalagavatókat. A legtöbb 
fiatal életében ez az első igazán ele-
gáns esemény. Mindez azonban na-
gyobb anyagi megterhelést jelenthet 
a családi kasszának. Ruha, tánctanár, 
fodrász, smink, belépő és vacsora, 
mégis ilyen ünnep csak egyszer van 
egy ember életében. A  végzős osz-
tályfőnökök: Csémy Marianna VI.H, 
Szinek Judit IV.A, Horváth Katalin 
IV.B és Tóth Éva IV.D oroszlánrészt 
vállalva egy kicsit megpihenhetnek 
a  jól sikerült ünnepség után, majd 
újult erővel készülhettek a  további 
megmérettetésekre.

Gimnáziumunk mára már tradíci-
óvá vált eseménye a harmadik évfo-
lyam tanulói számára megrendezett 
Koszorúcska, azaz a tánciskolát köve-
tő ünnepélyes bemutató a meghívott 
vendégek és tanárok számára. Az idei 
év sem kivétel, a III.A és III.C osz-
tály közös erővel valósította meg az 
estélyt január 25-én, majd a III.B és 
III.D osztály február 8-án. A diákok 
hetekig gyakorolva tánctanár segítsé-
gével tanulták meg az alapokat a latin 
és standard táncok világából. Az első 

koszorúcska, tanúsíthatom, igazán 
jól sikerült, diákok, szülők együtt 
táncolták át az éjszakát.

Január 31-én a Szülői Munkakö-
zösség, valamint az iskola vezetősége 
szervezésében került megrendezésre 
a két intézmény, a Selye János Gim-
názium és a Selye Egyetem közös bál-
ja, a II. Selye-bál a Selye János Egye-
tem éttermében. A jó hangulatról a 
szervezők és a magyarországi Party-
Pop-Band együttes gondoskodott. 
Egy bálnál nyilván nem a nagysága, 
a résztvevők létszáma a meghatározó, 
hanem a hangulat, amely áthatja az 
estét.   Számunkra fontos a rendez-
vény közösségépítő szerepe. Péntek 
este az önfeledt szórakozásé volt a 
főszerep, de iskolánk bálja teret adott 
arra is, hogy kötetlenül beszélgesse-
nek a szülők a pedagógusokkal.

Február 6-án farsangzáró álarcos-
bállal fejezte be iskolánk az idei báli 
mulatozást. A jó hangulathoz a zene-
kar, de az egyik osztályban kialakított 
diszkóterem is hozzájárult. Aki éhes 
volt, nyugodtan falatozhatott a  rög-
tönzött büfében, ahol szendvicseket, 
süteményeket is árultak. A jelmezbá-
los este egy versennyel ért véget ná-
lunk, melybe a  legbátrabb jelmezbe 
öltözött diákok nevezhettek be. Ez-
zel a remek estével zárult a  farsang. 
A  közösségépítés mellett még két 
célt szolgált e rendezvény: diákjaink 
kulturáltan szórakozhattak, illetve 
megtanulhatták, hogyan kell egy ren-
dezvényt megfelelő módon megszer-
vezni.

2014. január 30-án a  dunaszerda-
helyi Neratovicei téri Magyar Tan-
nyelvű Magán Szakközépiskolában 
megrendezésre került az Implom Jó-
zsef Középiskolai Helyesírási Verseny 
helyi fordulója.  Iskolánk a szakmai 
előrehaladás mellett a kulcskompe-
tenciák fejlesztésére is nagy hangsúlyt 
fektet, így van ez az ortográfiával is. 
A helyesírási szakköri tevékenységen 
belül diákjaink mélyebben foglal-
koznak a magyar helyesírás szabály-
szerűségeivel, az általános szabályok 
mellett fókuszálnak a hivatali írásos 
kommunikációra vonatkozó előírá-
sokra, hiszen ezzel a gyakorlati élet-
ben mindannyian találkozni fognak. 
A versenyt Saláth Bernadett és Nagy 
Alexandra tanárnők szervezték. Ők 
állították össze a komplexebb fel-
adatokból álló tesztlapot, valamint 
három igényesebb tollbamondást vá-
lasztottak. A verseny reggelén a helyi 
versenybizottság elnöke lezárt boríté-
kok közül sorsolta ki az aznapi toll-
bamondás szövegét.  A megmérette-
tésen kilenc tanuló vett részt.  A két 
legeredményesebb diákunk: Bucsek 
Krisztina és Mátyus Nikolett február 
11-én részt vett a helyesírási verseny 
országos fordulóján, melyet a Nyitrai 
Konstantin Filozófus Egyetem Ma-
gyar Nyelv- és Irodalomtudományi 
Intézete szervezett.

Farsang a Selye jános 
gimnáziumban PaedDr. Králik zsuzsanna

Iskolai 
helyesírási verseny

PaedDr. Vízkeleti lászló, PhD.
Magyar Tannyelvű Magán 
Szakközépiskola, Dunaszerdahely
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Minden padon egy toll, esetleg hiba-
javító. Menyhárt József hangja, szöveg. 
Körmölés. Új bekezdés. Majd hosszadal-
mas magyarázat, gondolkodás. Tippe-
lés. Rövid vagy hosszú? Kötőjel? Egybe? 
Belemélyedés a helyesírási versenybe.

Az évenként megrendezésre kerülő 
helyesírási versenyre Szlovákia kü-
lönböző területeiről neveztek be azon 
magyar tannyelvű gimnáziumot vagy 
középiskolát látogató diákok, akik ké-
szen álltak helyesírási tudásuk meg-
mérettetésére, az elsajátított készségek 
és ismeretek alapján a helyesírási sza-
bályok alkalmazására.

A  verseny 2014. február 11-én zaj-
lott a  nyitrai Konstantin Filozófus 
Egyetem Közép-európai Tanulmá-
nyok Karán. A Magyar Nyelv- és Iro-
dalomtudományi Intézet a  Gramma 
Nyelvi Irodával karöltve nagy lelke-
sedéssel szervezte meg az újabb, kihí-
vásokkal teli döntőt. A szervezés alatt 
nemcsak a  tantermek és frissítők el-
készítését, vagy a  javítások elvégzését 
kell érteni, hanem a „szellemi háttér“ 
biztosítását is: amíg a diákok a tudásuk 
legjavát adva a  feladatokat oldották, 
addig a  kísérő tanárok új nyelvtudo-
mányi ismereteket és azok pedagógiai 
alkalmazásának módszertani lehető-
ségeit ismerhették meg. Kozmács Ist-
ván A finnugor nyelvrokonság egykor és 
ma  címmel tartott tévhiteket tisztázó 
nyelvtörténeti előadást. Ezt követően 
Szabómihály Gizella a  helyesírás-ok-
tatás buktatóira és az eredményesség 

szempontjaira, valamint a megszerzett 
ismeretek hasznosítására hívta fel a fi-
gyelmet. A harmadik szakmai előadást 
két fiatal nyelvjáráskutató, Menyhárt 
József és Presinszky Károly tartot-
ta Oktatható dialektológia (Új módsze-
rek a  nyelvjáráskutatásban)  címmel. 
Az esemény teljes anyagi támogatását 
a Bethlen Gábor Alap biztosította.

A rendezvényen 14 gimnázium 25 
tanulóval, 5 középiskola pedig 10 diák-
kal képviselte magát, méltóságteljesen. 
Maga a  verseny a  megnyitó után fél 
tízkor vette kezdetét, hagyományosan 
a  tollbamondás írásával. A feladatla-
pok hét, különböző típusú és nehézsé-
gű feladatot tartalmaztak. Mindkettő, 
tehát a tollbamondás és a feladatlap is 
központosított, tehát a szlovákiai ma-
gyar diákok ugyanazt írják, mint a ma-
gyarországiak. Hatékony anyanyelvok-
tatásról vall az, hogy Kárpát-medencei 
viszonylatban a szlovákiai magyar di-
ákok helyesírási készsége magas szín-
vonalú. Erről tanúskodnak az újonnan 
elért pontszámok is.

A gimnáziumok kategóriájában a kö-
vetkező diákok nyújtották a legjobb 
teljesítményt: 

 1. helyezett: Kálosi Zsófia (Selye Já-
nos Gimnázium, Komárom)

 2. helyezett:  Merva Noémi  (Vám-
béry Ármin Gimnázium, Dunaszer-
dahely)

 3. helyezett:  Lakatos Lili  (Selye Já-
nos Gimnázium, Komárom). 

Hogyan írjuk helyesen?
A  középiskolások mezőnyében az 
alábbi sorrend alakult ki: 

 1. helyezett: Végh Zoltán (Kereske-
delmi Akadémia, Nagymegyer)

 2. helyezett: Németh Krisztina (Ke-
reskedelmi Akadémia, Nagymegyer)

 3. helyezett: Király Roland (Magyar 
Tannyelvű Magán Szakközépiskola, 
Gúta). 

Minden résztvevő értékes könyv-
jutalomban részesült. Köszönetet 
mondunk elsősorban a  felkészítő pe-
dagógusoknak, akik újból és újból 
többletmunkát vállalnak, és szakmai 
tanácsokkal látják el diákjaikat. Ugyan-
akkor, hálával tartozunk Szabómihály 
Gizellának is, aki évek óta időt és ener-
giát nem kímélve mint főszervező ma-
gára vállalja a munka oroszlánrészét.

A  legtöbb pontszámot elért diá-
kok idén is Gyulán, a  magyarországi 
és egyben Kárpát-medencei döntőn 
képviselik a  felvidéki magyarságot. 
A  2013-as országos döntő abszolút 
győztese a somorjai Madách Imre 
Gimnázium tanulója, Somogyi Pál 
volt, aki az Implom József-díjat, ille-
tőleg a legjobb helyesírónak járó elis-
merést is hazavihette. Reméljük, hogy 
helyesíróink a február 27-e és március 
1-je között, immár 27. alkalommal 
megvalósuló versenyről hasonló sike-
rekkel térnek haza.

Tóth Katalin
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Taníts meg megérteni 
a tudományokat

Nem kell Eistennek vagy Newtonnak 
lenni ahhoz, hogy bekapcsolódhassunk 
az Oktatási, Tudományügyi, Kulturális 
és Sportminisztérium ügynökségének 
legfrissebb projektjébe, a TANÍTS MEG 
MEGÉRTENI A TUDOMÁNYOKAT el-
nevezésű versenybe. A tudománynépsze-
rűsítő verseny célcsoportját a főiskolás és 
egyetemista hallgatók képezik, akiknek az 
a feladatuk, hogy egy ötperces videó ke-
retén belül a lehető legegyszerűbb és leg-
szabatosabb nyelvezettel mutassanak be 
egy-egy tudományos törvényszerűséget 
alapiskolás tanulók számára. Bármilyen 
téma szóba kerülhet a természettudo-
mányok köréből, pl. miért változik a víz 
jéggé, miért színes a szivárvány, miért es-
nek a földre a tárgyak, hogyan működik 
körülöttünk a világ. A verseny szervezői 
úgy gondolják, ezek a gyakorlatias jellegű 
kérdésfelvetések foglalkoztatják leginkább 
az alapiskolás korú tanulókat. 

 Minden versenyző csupán egy videóval 
pályázhat, és a legjobb három versenyző 
egy-egy táblagéppel gazdagodik. Bővebb 
információ a www.asfeu.sk.oldalon talál-
ható. 

A verseny az EU Kutatás és fejlődés el-
nevezésű program keretén belül valósul 
meg. 

A pályázatokat 2014. április 12-éig le-
het benyújtani a kitöltött jelentkezési ívvel 
együtt az Oktatási, Tudományügyi, Kul-
turális és Sportminisztérium ügynöksé-
gének címére: Hanulova 5/B, 841 01 Bra-
tislava. A  borítékra írják rá: Taníts meg 
megérteni a tudományt.

A  verseny értékelésére 2014 májusá-
ban kerül sor, az eredményeket a  www.
asfeu.sk oldalon teszik közzé a szervezők. 
A  pályamunkával kapcsolatos kérdéseket 
a sutaz@asfeu.sk oldalon lehet feltenni.

Néhány szakközépiskola már élt 
a névváltoztatás lehetőségével

Már több mint egy éve érvénybe 
lépett az a rendelet, amely lehető-
vé teszi a szakközépiskolák, ipari 
középiskolák, művészeti középis-
kolák számára, hogy intézmény-
nevükben jelöljék az arculatuk 
lényegét meghatározó szakirányu-
kat. Ezt a lehetőséget idáig 13 is-
kola használta ki. A rendelet célja, 
hogy a diákok az iskola kiválasz-
tásánál közelebbi, meghatározóbb 
információkhoz jussanak az intéz-
mény működésével kapcsolatban.

A névváltoztatást az iskolát mű-
ködtető szervezet kezdeményezhe-
ti, a SzK Oktatási, Tudományügyi, 
Kulturális és Sportminisztériumá-
ban. A beadványokat 60 napon 
belül bírálják el. Szlovákiában je-
lenleg 247 gimnázium és 462 szak-
középiskola működik. Ezek közül 
néhány már változtatott eredeti 
megnevezésén, ilyen pl. a Műsza-
ki Szakközépiskola Komáromban, 
az Építészeti Szakközépiskola 
Érsekújvárott, az Elektrotechnikai 
Szakközépiskola Stropkovban, a 
Magán Kereskedelmi Akadámia 
Zsolnán, a Magán Pedagógiai 
Szakközépiskola Tapolcsányban 
vagy a Gépipari és Elektrotechni-
kai Szakközépiskola Nyitrán.

Már csupán néhány napjuk 
maradt hátra az iskoláknak, 
hogy bejelentkezzenek abba a 
projektbe, amely interaktív táb-
lákat, táblagépeket, noteboo-
kokat és nyomtatókat kínál a 
résztvevőknek. Ezidáig országos 
viszonylatban több mint 2  200 
tanintézmény (896 óvoda, 1 050 
alapiskola és 331 középiskola) 
regisztrálta magát a projektben. 
A legnagyobb érdeklődés az 
Eperjesi, Nyitrai és Besztercebá-
nyai kerületekben volt.

Az iskolák digitalizálását cél-
zó projekt szeretne minél több 
iskolát bekapcsolni a program-
jába, hogy az ország valamennyi 
tanintézménye a lehető legmo-
dernebb felszereltséggel biztosít-
hassa a minőségi oktatást. A pro-
jektbe kapcsolódás nem igényel 
semmilyen anyagi megterhelést 
sem az iskolák, sem a szülők szá-
mára. A regisztráció előtt álló 
intézmények minden szükséges 
információt megtalálnak a www.
digiskola.sk oldalon. A honlap 
mintaszerződést és online jelent-
kezési ívet is tartalmat. 

Egyre nagyobb az érdeklődés 
az iskolák digitalizálása iránt
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Társadalomtudományi tesztelés

A NÚCEM február és március fo-
lyamán újabb továbbképzési tanfo-
lyamot rendez a tesztfeladatok készí-
tői számára Az oktatás színvonalának 
emelése az alap- és középiskolákban 
elektronikus teszteléssel elnevezésű 
projekt keretén belül. A továbbkép-
zést elsősorban a társadalomtudo-
mányi tantárgyakat, informatikát, 
idegen nyelveket oktató pedagógusok 
részére rendezik Eperjesen, Rózsahe-
gyen és Pozsonyivánkán. A nemzeti 
projekt 2014-ben is támogatója a to-
vábbképzésen részvevő pedagógu-
soknak.

A társadalomtudományi tantár-
gyak - történelem, természettan, pol-
gári nevelés – az alap- és középiskolá-
sok számára betekintést nyújtanak a 
jog alapfogalmaiba, a közgazdaságta-
ni, kulturális és történelmi ismeretek 
elsajátításába. Eddig csupán az érett-
ségi vizsgákhoz dolgoztak ki felada-
tokat ezekből a tantárgyakból, amiket 
maguk a pedagógusok készítettek el. 
A projekt azonban egységes teszteket 
nyújt az iskolák számára, így lehető-
ség nyílik a tanulók felkészültségének 
összehasonlítására az egyes iskolák 
között több tantárgyból is. Romana 
Kanovská, a NÚCEM igazgatónője 
szerint éppen ezek a tantárgyak azok, 
melyek megmutatják, milyen a diák 
látóköre a gazdaságtanban, a jogban.

A 2014-es év folyamán a NÚCEM 
orosz nyelvű teszteket készítő peda-
gógusok továbbképzését is tervezi, 
hiszen Szlovákiában az orosz nyelv a 
harmadik leggyakoribb idegen nyel-
vű érettségi tantárgy. Az első helyen 
az angol, a másodikon a német nyelv 
található. Az orosz nyelv utáni érdek-
lődés az Eperjesi és Kassai kerületek-
ben a legnagyobb. A pedagógusok 
továbbképzése természetesen angol 
és német nyelvből is tovább folytató-
dik a projekt célkitűzése szerint.

Az újonnan sikeresen vizsgázott 
pedagógusok, akik szerződést kö-
töttek a NÚCEM-mel és sikeresen 
helytálltak a próbaidő folyamán, 
csatlakoznak ahhoz a 350 fős csapat-
hoz, akik harmincezer feladat és 150 
tesztlap kidolgozásán fáradoznak az 
általános műveltséget nyújtó tantár-
gyakból. 

Új tendenciák 
a szakemberképzés területén

Szlovákiában olyan pozitív válto-
zásokra van szükség a szakember-
képzésben, melyek lehetőséget bizto-
sítanak a fiataloknak a szakmájukban 
történő elhelyezkedésre, a munka-
adóknak pedig megfelelően képzett 
dolgozók alkalmazását teszi lehetővé.

A Szlovák Köztársaság Oktatási, 
Tudományügyi, Kulturális és Sport-
minisztériuma ennek érdekében új 
programot dolgozott ki, melynek 
célja a szakképzés modernizálása, az 
oktatás hatékonyságának növelése. 

A változtatások szükségességét 
számtalan tény támasztja alá. Például 
a szakács és pincér szakmával jelen-
leg 34 000 diák ismerkedik a külön-
böző iskolákban, holott a munkál-
tatók évente csupán mintegy 2  000 
végzőst igényelnek. Ugyanakkor bi-
zonyos szakmából folyamatos hiányt 
tapasztal a munkaerőpiac. Az egyik 
eperjesi középiskola a napokban tet-
te közzé, hogy hentes és mészáros 
szakot mindössze egy másodikos és 
egy harmadikos diák látogat, holott a 
vállalatok igénye ebben a szakmában 
ennél jóval nagyobb. Hasonló a hely-
zet a pékek képzésében, az iskolában 
egyetlen gyerek sem tanul péknek.

A munkapiac igényeiről szóló ada-
tok mostanáig nem álltak az iskolák 
rendelkezésére. Az Autóipari Szövet-
ség kimutatása szerint Szlovákiában 
a végzős diákok csupán 7 százaléka 
dolgozik a kitanult szakmájában, míg 
ez a mutató az EU-ban eléri a 70 szá-
zalékot.

A minisztérium elismeri, hogy az 
utóbbi években kevés figyelmet szen-
telt a munkaadókkal történő kom-
munikációra, nem vette figyelembe 
a fiatalok elhelyezkedésének lehető-
ségeit az egyes szakterületek alapján. 
Az új trend megvalósításának elsőd-
leges célja ezeknek a problémáknak a 
kiküszöbölése.

Ennek első lépéseként az iskolák-
ban újra bevezették a politechnikai 
nevelést. A szakképzést irányító álla-
mi intézet két projekt megvalósításán 
dolgozik, melyek a középiskolai szak-

képzés minőségét emelik, korszerű 
technika és szakmai háttér segíti ezek 
működését. A projekt 400 szakkö-
zépiskola számára kínál bekapcso-
lódási lehetőséget, kihasználva az 
eurofondok nyújtotta támogatást. Az 
iskolák és munkaadók kapcsolatát 
motivációs ösztöndíjak létrehozásá-
val erősítik. Újdonságként szerepel 
az üzemi iskolák megjelenése is.

Az iskolákkal együttműködő mun-
kaadók ezután képviseltethetik ma-
gukat a végzős diákok záróvizsgáin, 
érettségi vizsgáikon, ahol kérdéseket 
is feltehetnek és értékelhetik a vizsgá-
zó feleleteit.

A minisztérium hét munkáltatói 
szövetséggel közreműködve kidol-
gozta a legkeresettebb szakmák lis-
táját, figyelembe véve a munkaadók 
igényeit, mivel a munkaadó határoz-
za meg, kinek, milyen feltételek és 
szakmai tudás alapján tud munkát 
kínálni. A munkaadók részére olyan 
adatbázist készítettek, amely tartal-
mazza az iskolákban oktatott vala-
mennyi szaktantárgyat. Ezt az adat-
bázist évente frissítik.

Az Oktatási, Tudományügyi, Kul-
turális és Sportminisztérium állam-
titkára 2014. február 12-én Bécsben 
részt vett egy sajtókonferencián, 
ahol a minisztérium és az osztrák 
Gazdasági Kamara aláírták a két or-
szág közötti együttműködést bővítő 
Memorandumot a duális művelő-
dés elemeinek felhasználásáról. Az 
egyezmény célja a duális elemek ér-
vényesítése a szlovákiai oktatásban, 
az oktatás minőségének javítása, 
a gyakorlati képzés bővítése, vala-
mint az iskolák és üzemek szorosabb 
együttműködésének elmélyítése.

Az együttműködés további célja 
új oktatási programok kidolgozása, 
instruktorok képzése és a szakiskolák 
propagálása. Megfogalmazzák azokat 
a jogi alapszabályokat, melyek biz-
tosítják a szakképzés működésének 
feltételeit, illetve a gyakorlati orien-
táltságú szakképzést helyezik majd 
előtérbe.
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legkedvesebb könyvem

Hátborzongató és ironikus elbeszélésmód, ér-
zelmes és heroikus történetek, komoly filozo-
fikus mondandó és az olvasóval minduntalan 
összekacsintó játékosság, csiszolt verselés és 
költői telítettségű nyelvezet: mindez sűrítve, 
koherensen összeolvasztva ott van a római 
Ovidius főművében, az európai irodalom 
egyik alappillérében, a feltehetőleg a Krisztus 
születése utáni első évtizedben latinul írt Át-
változásokban (Metamorphoses). 
A mű mitológiai világtörténet: kozmikus kép-
pel, az őskáosznak és a káoszból megteremtő-
dő világrendnek a leírásával indul, s a több-
ségében okmagyarázó mítoszok sora egészen 
Ovidius saját koráig vezet. A költő művének 
műfaját a carmen perpetuum (folyamatos ének) 
kifejezéssel illette. Az egyes történetek láncola-
tát előre- és visszautalások tartják egyben. A 
folyamatosság a 15 részből („könyvből”) álló 
eposz egyes könyveinek végén sem törik meg, 
hiszen általában röviddel az egyes könyvek be-
fejeződése előtt egy új történet kezdődik, hogy 
a következő könyv elején a folyamatosság lát-
szatát fenntartva folytatódjon. A művet szerke-
zetileg 3x5 részre lehet tagolni (Ovidius maga 
háromszor öt tekercsről beszél): az elsőben az 
istenekhez kötődő mítoszok, a másodikban a 
hőstörténetek dominálnak; a harmadik rész-
ben a történelmi időben játszódó események 
kerülnek bemutatásra, a trójai háborútól Ovi-
dius koráig.
Az Átváltozásokban több, a heroikus eposzra 
emlékeztető jegy van, ám Ovidius a didak-
tikus költészet hagyományából is merít. Itt is 
találunk csatajeleneteket, homéroszi hasonla-
tokat, seregszemléket és műalkotás-leírásokat, 
akárcsak a hőseposzban. Eposzba illő csataje-
lenet, ám bizonyos szempontból a hőseposz 
paródiájaként is hat a kentaurok és a lapithák 
harca a 12. könyvben: a csata leírása lendüle-
tes, a harci eseményeket nyersen részletező, 
ugyanakkor a csatának a hősi eposzban meg-
szokott attribútumai közé a lakoma hétközna-
pi világát idéző tárgyak vegyülnek (poharak, 
kancsók, bútorok, a ház díszei). Gryneusnak 
például egy szarvasaganccsal szúrják ki a sze-
mét, melyet korábban fogadalmi ajándékként 
függesztettek egy magas fenyőre. Egy másik 
hősnek a torkából, miután lándzsával átszúr-
ták, a vére a kupába és a heverőre folyik. Paro-
disztikusan hat Cyllarus kentaur szépségének 
leírása, aki – bár félig ember, félig ló teste van 
– a férfiszépség ideálja, akárcsak a női szépségé 
felesége, Hylonome, a férjével hősi halált halt 
kentaurnő.
Ovidius stílusának ironikus felhangjai az eroti-
kus részekben is szembetűnőek, s a római elé-
gikus hagyományhoz fűződő viszonyról tanús-
kodnak. Jól példázza ezt Narcissus története 
(13. könyv): a saját magába beleszerető ifjú sze-
relmi monológja egy szerelmi elégia paródiája 

is lehetne. Míg az elégikus szerelmes általában 
azon kesereg, bárcsak közel lehetne a kedvese, 
Narcissus ellenkezőleg: azt fájlalja, hogy szerel-
mese túl közel van, s nem lehet tőle elválasztva. 
Narcissus története a parodisztikus-ironikus 
elemek mellett filozofikus kérdéseket is felvet. 
A jóslat önmaga megismerésétől óvta az ifjút, s 
ez a delphi jósda szentenciájával (Ismerd meg 
önmagad!) ellentétben áll. A visszhanggá vált 
Echo, aki reménytelen szerelemre gyulladt az 
ifjú iránt, akusztikusan tükrözi mások beszé-
dét, így másokra önmagán keresztül reflektál, 
Narcissus pedig, miközben magát optikai érte-
lemben tükrözi, saját magára utal vissza. Végül 
mindkettő magányos marad: Echo azért nem 
talál társra, mert ő mindenkit megismétel és 
megdupláz, Narcissus azért, mert saját magát 
duplázza meg.
 Feltehetően a komolyságnak és a játékosság-
nak ez a sajátos ötvözete alapozta meg Ovidi-
us szerelmi történeteinek óriási világirodalmi 
hatását. Pyramus és Thisbe története például a 
szerelmi elbeszélések egyik legnagyobb hatású 
antik archetípusává vált, többek között Shakes-
peare Rómeó és Júliájának is ez az ősképe. Az 
ellenséges szomszéd családok, a titokban egy-
másba szerető ifjak, a félreértésből adódó sze-
relmi halál motívuma Ovidiusnál az aitiológiai 
elvnek rendelődik alá. A szerelmi történet 
leírása nem öncélú, hanem okmagyarázó jel-
legű, hiszen a szeder átváltozását tárja elénk: 
a fa korábban fehér gyümölcse feketévé vál-
tozott, mégpedig azért, mert vér érte. A leírás 
egyik érdekessége az erőszak esztetizálódása 
(Pyramus vérének folyásának szuggesztív erő-
vel jelenítődik meg). 
A mű egyik központi témája a művészet és a 
hatalom kapcsolata. A Metamorphoses több 
elbeszélésének a középpontjában olyan istenek 
vagy hősök állnak, akik a művész archetípusát 
képviselik, s bizonyos értelemben magának 
Ovidiusnak is az előképei. A 15. könyvben, 
Pythagoras beszédében az első könyv kozmo-
góniai távlatai térnek más színezetben vissza, 
keretbe foglalva ezzel a világtörténeti elbeszé-
lést. Pythagoras tanításai különösen nagy ha-
tással voltak Numára, Róma második királyá-
ra; kettőjük kapcsolata a hatalom és a szellem, 
vagyis az uralkodó és a költő közti harmonikus 
viszonyt mutatja be, amilyenre Ovidius is vá-
gyik: ehhez azonban egy olyan uralkodóra van 
szükség, aki, mint Numa, hallgat a költő és a 
Múzsák szavára. Ezt a szerepet azonban Ovi-
dius szerint (az őt később száműző) Augustus 
császár nem teljesíti be.
A retorikai kidolgozottság, a pszichológiai 
éleslátás, a műfaji különlegességek, a burkolt 
politikai célzások, a férfi-nő viszony és a nemi 
ambivalenciák sajátos ábrázolása méltán ala-
pozta meg Ovidius művének kiterjedt hatás-
történetét és biztosítja rangját az európai iro-
dalomban. 

Polgár Anikó március híres szülöttei 
Játék kicsinek és nagynak

Pyramus vére, 
Narcissus tekintete
Ovidius: Átváltozások (Metamorphoses) Keresztnevek:

                     Sándor                                      Mihály
Vilmos
                                 Aladár                                                        János
Mátyás                                               Dezső
                                                                                   Gyula

Vezetéknevek:
Gerevich                                        Aba Novák
                            Polányi                                                           Iharos
Kabos
                                                 Kosztolányi
                      Bél                                                     Arany 

Évszámok:
1894. március 15.                               1817. március 2.
             1891. március 11.                                               1684. március 24.
                                                       1910. március 16.
                           1885. március 29.
1930. március 10.                                                          1887. március 19.

Települések:

Nagyszalonta                                                                     Budapest
                                                                     Szabadka
                                   Jászberény
Budapest                                                   Budapest      
                         Ocsova                                                       Budapest

Életrajzi adatok:
NÉV: _______________________________________________
                                
SZÜLETÉS IDEJE: ____________________________________
SZÜLETÉS HELYE: ___________________________________
                                
Hétszeres olimpiai vívóbajnok, harmincnégyszeres magyar bajnok. 
Hat olimpián vett részt, mindegyiken elhozta az aranyérmet, még 
50 évesen is olimpiát nyert. 1988-ban megkapta a NOB Olimpiai 
Érdemrend ezüst fokozatát.

NÉV: _______________________________________________
                                
SZÜLETÉS IDEJE: ____________________________________
SZÜLETÉS HELYE: ___________________________________
                                
Közép- és hosszútávfutó volt, összesen 31 magyar bajnoki címet 
nyert. 1955-ben állította fel egyéni világcsúcsát. Ebben az évben a 
világ legjobb sportolójaként tartották számon, mivel 1500 métertől 
10 000 méterig minden távon legjobb eredménnyel rendelkezett.

NÉV: _______________________________________________
                                
SZÜLETÉS IDEJE: ____________________________________
SZÜLETÉS HELYE: ___________________________________
                                
A reformkor idején színre lépett költőt a modern magyar líra egyik 
előfutáraként tartjuk számon. Pályafutása Az elveszett alkotmány és 
a Toldi megírásával kezdődött. A magyar balladaírás mestere élete 
utolsó napjait a Margitszigeten töltötte, ahol megírta az Őszikék 
című versciklusát.

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. április 30-áig várjuk a katedra.irodalom@gmail.com-ra. A levél tárgyában tüntessék fel: MÁRCIUS HÍRES SZÜLÖTTEI.
A januári verseny beküldői közül Halgas Ildikó Kulcsodról került ki győztesen. Gratulálunk!

NÉV: _______________________________________________
                                
SZÜLETÉS IDEJE: ____________________________________
SZÜLETÉS HELYE: ___________________________________
                                
Magyar és szlovák felmenőkkel rendelkező író, tudós, polihisztor. 
A 18. századi magyar tudomány egyik legjelentősebb alkotója. Pe-
dagógiai reformokat hajtott végre, bevezette a tanterv fogalmát, 
földrajzi és történeti kutatásokat folytatott. Halála utána a „Ma-
gyarország nagy dísze” címmel illették.

NÉV: _______________________________________________
                                
SZÜLETÉS IDEJE: ____________________________________
SZÜLETÉS HELYE: ___________________________________
                                
Zsidó származású magyar-brit tudós, a fiziko-kémia és a 
társadalomtudományok professzora. Kinetikával, röntgentudo-
mánnyal, a szilárd testek felületén keletkező gázadszorpcióval, 
majd termodinamikával foglalkozott. Diszlokációs elmélete nagy-
ban elősegítette a merev testek mechanikájának modernizálását.

NÉV: _______________________________________________
                                
SZÜLETÉS IDEJE: ____________________________________
SZÜLETÉS HELYE: ___________________________________
                                
Zsidó származású színész, a kabarészínház egyik legnagyobb ma-
gyar ikonja. 1939-ben Amerikába emigrált, ahol alkalmi fellépé-
seivel szórakoztatta a magyarul beszélő közönséget. Magányosan, 
mellőzötten hunyt el New Yorkban.

NÉV: _______________________________________________
                                
SZÜLETÉS IDEJE: ____________________________________
SZÜLETÉS HELYE: ___________________________________
                                
A Nyugat első nemzedékébe tartozó költő, prózaíró, fordító, esz-
széista és kritikus. Lélektani jellegű regényei máig a kötelező ol-
vasmányok részét képezik. A Szegény kisgyermek panaszai című 
versciklusával a nosztalgikus, emlékező versciklus-forma megala-
pozójának tartjuk.

NÉV: _______________________________________________
                                
SZÜLETÉS IDEJE: ____________________________________
SZÜLETÉS HELYE: ___________________________________
                                
Festő, grafikus a 20. században. Freskófestőként vált ismertté, több 
díjat is nyert műveivel. A római iskola követője volt, expresszionis-
ta és novecenta formanyelvet alkalmazott képein. Kedvenc témái 
közé tartozott a vásár és a cirkusz világának ábrázolása.
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