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0,83 €Szlovákiai magyar pedagógusok és szülők lapja

A komolyzene szolgálatában című mappa, amelyet ebben az évben tervez kiadni a Szlovákiai Magyar Írók Tár-
sasága, a szlovákiai magyar komolyzenei élet száz legismertebb, legtevékenyebb képviselőjének portréját, életraj-
zát és bibliográfiáját tartalmazza majd. 

A Szlovákiai Magyar Írók Társaságának kiadványai pedagógusok, könyvtárosok, a közművelődésben dolgozók, 
diákok, valamint a tájékozódni vágyó olvasók figyelmébe ajánlott, hogy munkájukhoz, tájékozódásukhoz, az 
értékeknek a szélesebb körű megismeréséhez és megismertetéséhez keressenek támpontokat. 
Kérjük az iskolák igazgatóit, a kiadványok megvásárlásával tegyék lehetővé, hogy a  diákok megismerhessék 
a szlovákiai magyarság jeles személyiségeit.

A Szlovákiai Magyar Írók Társasága felvállalta a szlovákiai magyar értelmiség 
bemutatását, elsősorban a szlovákiai magyar iskolákban.

A Szlovákiai magyar írók arcképcsarnoka az első mappa, melyben száz (cseh)szlo-
vákiai magyar író arcképe szerepel életrajzzal, bibliográfiával, irodalomjegyzékkel, 
fotóval együtt. Az első arcképcsarnok a Szlovákiai Magyar Szülői Szövetség jóvoltá-
ból minden magyar tannyelvű alap- és középiskola megkapta. 

További kínálatunk megtalálható a www.liliumaurum.sk weboldalon.
Amennyiben szeretne bővebb tájékoztatást kapni, kérem, hívja a következő telefonszámot:  031/552 90 28
Rendeléseiket a marketing@liliumaurum.sk email címen vagy a 0903 21 57 14-es mobil számon várjuk!

Időközben további négy kiadvány jelent meg:

A tudomány szolgálatában 
A szlovákiai magyar tudományos élet és ismeretterjesztő irodalom képviselőinek 
arcképcsarnoka, amely a tudományos élet egykori és mai szlovákiai magyar szerep-
lőit és az ismeretterjesztő irodalommal is foglalkozó szakembereket bemutató kiad-
vány.

Szimbolikus ár: 10 Eur

Szlovákiai magyar képzőművészek arcképcsarnoka 
Mindazoknak ajánlott, akik átfogó képet szeretnének kapni az 1918 utáni képzőmű-
vészeti életünkről napjainkig. 

Szimbolikus ár: 15 Eur

Színházművészet 
Cseh(szlovákiai) magyar színészek arcképcsarnoka című mappában azok a művé-
szek szerepelnek, akik meghatározó személyiségei felvidéki magyar hivatásos szín-
játszásnak. 

Szimbolikus ár: 15 Eur

Szlovákiai magyar publicisták arcképcsarnoka 
Ebben a kiadványban azok szerepelnek, akik az elmúlt csaknem egy évszázadban 
tudósítottak, riportokat írtak, s más publicisztikai és irodalmi műfajokban vallottak.

Szimbolikus ár: 15 Eur

14_apr_cimlap.indd   1 7. 4. 2014   8:50:12



havilap 
XXI. évfolyam, 8. szám, 2014. április

Főszerkesztő: Hodossy Gyula
Vezető szerkesztő: Petres Csizmadia Gabriella

Örökös munkatárs: Turczel Lajos
Szerkesztőbizottság elnöke:

Fibi Sándor
Tagok:

Hrbáček Noszek Magdaléna
Kalácska József
Klemen Terézia
Komzsík Attila

Krippel Éva
Novák Mónika
Szokol Dezső

Nyomdai előkészítés: 
Václav Kinga 

Gyenes Gábor
Nyomja: 

Press Group s.r.o, Banská Bystrica
Kiadja: 

Katedra Alapítvány
Felelős kiadó: 

Hodossy Gyula
Elérhetőség: 

Katedra Alapítvány
Palác Duna Palota, 

Galantská cesta 658/2F, 
929 01 Dunajská Streda

Tel.: 00421 (0)31 552 90 28
E-mail: katedra@katedra.sk

Honlap: www.katedra.sk
Bankszámlaszám: 1014769018/1111.

Kiadványunkat támogatta a Szlovák 
Köztársaság Kormányhivatala, a Szlovák 

Köztársaság Oktatásügyi, 
Tudományos, Kutatási 
és Sportminisztériuma.

KATEDRA    mesačník
ročník XXI., 8. číslo, apríl 2014

Vydavateľ: 
Nadácia Katedra,

Palác Duna Palota, 
Galantská cesta 658/2F, 
929 01 Dunajská Streda

Tel.: 00421 (0)31 552 90 28
IČO: 35591609

ISSN 1335-6445    EV: 611/08
Časopis vychádza s finančnou podporou

Ministerstva školstva, vedy, výskumu
a športu Slovenskej republiky.

Realizované s finančnou podporou 
Úradu vlády SR - program Kultúra 

národnostných menšín 2014.
Náklad: 2500 ks

Oznámenie o štruktúre vlastných vzťahov 
vydavateľa periodickej tlače podľa stavu k 

31.12.2013
Gyula Hodossy (FO) 70%

Károly Tóth 30 % 
od 1.1.2014 Nadácia Katedra 100 %

Redakcia / Szerkesztőségünk:
Nadácia Katedra – Katedra Alapítvány.

Palác Duna Palota, Galantská cesta 
658/2F, 929 01 Dunajská Streda

Tel.: 00421 (0)31 552 90 28
E-mail: katedra@katedra.sk

Honlap: http://www.katedra.sk

Minden jog fenntartva. 
Kéziratokat nem őrzünk meg 

és nem küldünk vissza.  
2

Legkedvesebb könyvem

Kavafisz költészete több szempontból uniká-
lis: végtelenül tiszta vonalvezetésű, költői ké-
pekkel nem vagy alig terhelt szövegei kereset-
len tökéletességükkel hatnak. Gyakorta nem 
tesz mást, mint ráirányítja a figyelmet egy-egy 
antik vagy bizánci szöveghelyre, és felmutat-
ja annak páratlan szépségét: ez a technika a 
történelmet is olyan epikus folyamként láttat-
ja, melyet a nagy lírai pillanatok irányítanak, 
csak észre kell venni őket. Kavafisz a határ-
helyzetek, a kulturális krízishelyzetek (lásd pl. 
talán leghíresebb, A barbárokra várva című 
versét), a perem és a centrum közti differencia 
költője: a létszorongatottságot a krízis kellős 
közepén érzékelteti, s ez a kiélezettség olyan 
intenzív, hogy könnyen magával ragadja az 
olvasót. És hát ott az anekdotikus szerkesztés-
mód is: ezt az ókorból is jól ismert technikát 
gyakran alkalmazza, hogy pontosan a jól szer-
kesztett történet révén analizáljon egy embe-
ri, történelmi vagy éppen nyelvi krízist. Épp 
ezért olyan fontos számára pl. Bizánc vagy va-
lamely provincia mentális térképe. Vagy maga 
az utazás, az úton levés: az Ithaka című vers 
ennek tökéletes lenyomata. A létezés, a tudás 
útján nincs végállomás, a végső cél elérhetet-
len marad.
Kavafisz szerelmi költészete szintén példa 
nélkül álló: az érzelmek nosztalgikus pőre-
ségét tárja fel, a szépségkultusz elképesztő 
egyszerűséggel társul, az érzelmek úgy misz-
tifikálódnak, hogy nem válnak se közhelyes-
sé, se patetikussá. Ezt az érzésvilágot Joachim 
Sartorius verse fogalmazta meg a legszebben, 
hadd álljon itt pár sor Nádas Péter fordításá-
ban: „A költemény vágyam sakkhúzásaihoz / 
keres helyet. / Nyíltan nem teheti./ Magyaráz-
kodnia nincs miért”.
A magyar irodalom viszonylatában megint 
egészen szokatlan jelenség Kavafisz: a nagy 
Nyugat-generációval egy időben alkot, és se-
melyikhez sem hasonlítható. A szabadvers 
olyan speciálisan kimunkált, keresetlen vál-
tozatát hozza létre, melyre a magyar iroda-
lomban csak jóval később lehetne példát ta-
lálni. A magyar irodalomban a szabadverset a 
gondolatok túlzsúfolt burjánzásának vetették 

alá, vagy az avantgárd kísérletek „áldozatául” 
esett, esetleg (bizarr módon!) a rakoncátlan-
kodó női lélek irodalmi formájának tartották. 
De hogy egy lényegében neoklasszicista eszté-
tika szabadversben szólaljon meg, az fel sem 
merülhetett. Kavafisz ráadásul a mesterséges 
szépben is hisz, az ember által megalkotott 
szépségben, legyen az bármilyen ügyetlen a 
kozmikus rendben tükröződő szépséghez vi-
szonyítva. Költészetének e manierista vonása 
szintén példátlan. A görög nyelvi tradícióval 
való viszonyt nálam rátermettebb filológus-
nak illene megítélni: nyelvezete nyilván éksze-
részi módon ötvözi az ógörög, a bizánci és a 
modern nyelvi elemeket, elképesztően izgal-
mas lehet egy ilyen gazdag, folyamatos nyelvi 
terepen munkálkodni, épp ezért megsokszo-
rozódnak azok a poétikai aspektusok, melyek 
más nyelven visszaadhatatlanok.
A legutóbbi két nagy ívű Kavafisz-
vállalkozásról, Kovács András Ferenc átköl-
téseiről (Hazatérés Hellászból) és Déri Balázs 
Alexandria örök című kötetéről Dunajcsik 
Mátyás fogalmazott nagyon plasztikusan: Déri 
fordításait a festetlen antik szobrok klasszikus 
dísztelenségéhez hasonlította, míg Kovács 
András Ferenc szövegeit hol élményparkhoz, 
hol a „Las Vegas-i Caesar’s Palace nevű kaszi-
nó- és szállodakomplexum antikvitásképének 
víziójához”. Ebből is látszik, hogy a magyar 
Kavafiszból még mindig hiányzik valami. Van 
még mit tenni: az igazi Kavafisz csak görögül 
létezik, de a fordítói-átköltői impulzusok so-
kasága már ma képes arra, hogy a sokféleség-
ből ki-ki maga is kirakhassa a saját Kavafisz-
képét. Hatása így is óriási: Vas István, Somlyó 
György, Faludy György, Tandori Dezső, Ná-
dasdy Ádám, Déri Balázs, Krusovszky Dé-
nes szövegein éppúgy nyomot hagyott, mint 
Nádas Péter vagy Spiró György regényírói 
művészetén, hogy csak néhány nevet említ-
sek. Sajnálattal állapíthatjuk meg ugyanakkor, 
hogy míg Kavafisz költészete Magyarországon 
évtizedek óta gimnáziumi tananyag, nálunk 
tankönyveink említésre se méltatják, holott 
a kisebbségi lét költői lélektanáról nála senki 
sem tudott többet.

Április híres szülöttei 
Játék kicsinek és nagynak

Folytatjuk a januárban megkezdett játékunkat. Rendeljék egymás mellé a megfelelő vezetéknevet, keresztnevet, születési évet, a születés 
helyét. A megfejtések között különböző tudományterületeken, művészetekben, a sportolásban kimagasló egyéneket találnak. A megoldásokat 
2014. május 31-éig várjuk a katedra.irodalom@gmail.com-ra. A levél tárgyában tüntessék fel: ÁPRILIS HÍRES SZÜLÖTTEI.

A perem költője
Csehy Zoltán

Keresztnevek:
Ferenc                                              Endre

                                    István

                    Gyula                                                      István

                                                    Miklós

        György                                                                  József

Vezetéknevek:
 Antall                                                        Örkény

           Juhász              

                               Ybl                                                 Puskás

             Czeizel                                      Klapka 

Csukás

Évszámok:
1912. április 5.                1814. április 6.

      1927. április 1.                                         1935. április 3.

                                               1932. április 8.

              1883. április 4.

1936. április 2.                                          1820. április 7.

Települések:
Kisújszállás                                     Temesvár

                         Budapest                                       Budapest

                 Szeged

Pestújhely                 Székesfehérvár                                 Budapest

Életrajzi adatok:
NÉV: _______________________________________________
                                
SZÜLETÉS IDEJE: ____________________________________
SZÜLETÉS HELYE: ___________________________________
A 19. századi magyar építészet egyik legnagyobb mestere, a his-
torizmus európai képviselője, a magyar neoreneszánsz hirdetője. 
Műveit Magyarország különböző pontjain megtekinthetjük, leg-
ismertebb épületei: Állami Operaház (Budapest), Assisi Szent Fe-
renc-templom (Budapest), budai vár újjáépítése, a budapesti Szent 
István-bazilika építése.

NÉV: _______________________________________________
                                
SZÜLETÉS IDEJE: ____________________________________
SZÜLETÉS HELYE: ___________________________________
A labdarúgás egyik legismertebb magyar figurája, mindenki Öcsi-
je. Olimpiai bajnok és világbajnoki ezüstérmes labdarúgó, edző, 

az Aranycsapat kapitány, a Nemzet Sportolója. Spanyolországban 
Pancho névvel illették.

NÉV: _______________________________________________
                                
SZÜLETÉS IDEJE: ____________________________________
SZÜLETÉS HELYE: ___________________________________
Honvédtábornok, helyettes hadügyminiszter, Kossuth Lajos tábor-
nokaként az 1848-as szabadságharc és forradalom meghatározó 
alakja. Az ő hadtestének nagy szerepe volt a nagysallói ütközetben 
szerzett győzelemnek.

NÉV: _______________________________________________
                                
SZÜLETÉS IDEJE: ____________________________________
SZÜLETÉS HELYE: ___________________________________
A 20. század második felében az egyik legismertebb magyar po-
litikus. Az 1956-os forradalmi bizottság élére kerül, részt vesz a 
kisgazdapárt újjászervezésében, a Keresztény Ifjú Szövetség meg-
alapításában. A forradalmat követően többször őrizetbe vették. Az 
1989-es magyarországi rendszerváltás utáni első miniszertelnök. 

NÉV: _______________________________________________
                                
SZÜLETÉS IDEJE: ____________________________________
SZÜLETÉS HELYE: ___________________________________
Kossuth-díjas magyar költő, a gyermekirodalom egyik meghatá-
rozó alkotója. Neki köszönhetően kel életre Süsü, Gombóc Artúr, 
Mirr-Murr és a többiek. 

NÉV: _______________________________________________
                                
SZÜLETÉS IDEJE: ____________________________________
SZÜLETÉS HELYE: ___________________________________
Orvos-genetikus, az orvostudományok akadémiai doktora. Létre-
hozta a veleszületett rendellenességek országos nyilatkozatát, be-
vezette a genetikai tanácsadás szervezett módszerét. 

NÉV: _______________________________________________
                                
SZÜLETÉS IDEJE: ____________________________________
SZÜLETÉS HELYE: ___________________________________
A Nyugat első generációjának költői közé soroljuk. A költészet 
mellett tanítással és újságírással foglalkozott. Sárvári Anna iránt 
plántált plátói szerelme legendássá vált a magyar irodalomban.

NÉV: _______________________________________________
                                
SZÜLETÉS IDEJE: ____________________________________
SZÜLETÉS HELYE: ___________________________________
Kossuth-díjas író, gyógyszerész, az Újhold irodalmi folyóirat társ-
szerkesztője. Őt tartjuk a magyar groteszk próza megteremtőjének. 
Sajátos irodalmi műfajt teremtett rövidprózájával, az egypercesek-
kel.
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TarTalomjegyzéK

A vers az ember legsajátosabb tu-
lajdonságának, beszédképességének 
az esszenciája, a nyelv egyedülálló 
kikristályosodása. Benne maradandó 
formát nyer mindaz, amit évezredek 
óta – és remélem, még évezredekig 
– folyamatosan produkálni, monda-
ni, írni, olvasni és hallgatni készek 
vagyunk, illetve ami ebből a sok be-
szédből (szövegből) méltó arra, hogy 
fennmaradjon, öröklődjék. Egyik 
kultúráról a másikra, egyik közösség-
ről a másikra. 

Tolsztoj azt mondta, hogy írni csak 
akkor szabad, ha nem lehet nem írni. 
Ezzel aláhúzta az írásnak, az iroda-
lomnak, benne a költészetnek létel-
méleti lényegét: az emberi személyi-
ség legvégső szükségszerűsége, hogy 
valaki – ő maga vagy helyette a költő 
– a létét emlékezetes módon megfo-
galmazza, megörökítse. Hagyomá-
nyozza. Az írásbeliségnek általában 
is egyfajta megörökítés, hagyomá-
nyozás a feladata (úgy tartjuk: a szó 
elszáll, az írás megmarad). Az iro-

mezey Katalingondolatok a költészet napja alkalmából
Költő az, aki bármelyikünk lehet…

dalomnak, benne a költészetnek, 
ezen túlmenően is sajátos, alapvető 
tulajdonsága. 

A költő, az író, valószínű, az em-
beriség legbőkezűbb hagyatkozó-
ja, adományozója, feltéve, hogy a 
tolsztoji kritérium szerint valóban 
csak akkor ír, ha nem tud nem írni. 

A vers tehát valamiképp az em-
beri személyiség végszükségének 
egyik megoldó vagy feloldó esz-
köze volna? Miközben az embe-
ri léleknek, az emberi beszédnek 
mesterien cizellált, végleges formát 
nyert öröksége. 

Látjuk és tudjuk, hogy két egy-
forma személyiség, két egyforma 
ember nincsen. Ahogy két egyfor-
mán szóló hangszer sincsen. Ezért 
van létjogosultsága minden egyes 
személyiség, minden egyes hang-
szer megszólalásának: egyik sem 
képes a másikat maradéktalanul 
helyettesíteni. Mindannyian bizto-
sak lehetünk abban, hogy azt, amit 
mi meg tudunk fogalmazni, helyet-

tünk senki más nem képes elmondani. 
(Más kérdés, hogy tudunk-e irodalmi, 
költői érvénnyel fogalmazni.) 

Ha ezt állítom, egyszersmind hitet 
teszek amellett, hogy az irodalmat – és 
benne a költészetet – nem tekintem az 
irodalom és az író, költő magánügyé-
nek. „Életbe vágó” – olykor megoldást 
kínáló, olykor életmentő, olykor csak 
az emlékezetet őrző – közös ügyünknek 
tartom. 

Mert a költészet értékösszesség: az 
időtálló költői művek összessége. Mél-
tón csak az tudja folytatni, aki a legjobb 
teljesítményeket, a legfontosabb hagyo-
mányokat ismeri. Költő az, aki bárme-
lyikünk lehet, feltéve, hogy a maga líra-
hangszerén legjobb elődeihez mérten, 
emlékezetesen tud játszani. Ha úgy tud-
ja elmondani saját magát, hogy benne 
magamra ismerjek.

Mezey Katalin: Költő az, 
aki bármelyikünk lehet… 3
Csicsay Alajos: Egy elhallgatott per 
a nyolcvanas évek közepén 4
Pintes Gábor: Menetrendszerűen jött 
az újabb PISA-sokk 7
Hrbácsek Noszek Magdaléna: 
Szövegértési stratégiák 9
PaedDr. Vízkeleti László, PhD.: 
Olvasás és szövegértés – aktuális kérdések 
egy finnországi felmérés tükrében 11
Tímár Lívia: A szövegértés megjelenése a magyar nyelv 
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Mivel a tanárok elfogadták a sza-
lagavatói vacsorát, melyre a diákok 
szülei hívták meg őket, a gimnázi-
um igazgatója ellen a munkaadója 
„jogcím nélküli meggazdagodás” 
ürügyén fegyelmi eljárást indított. 
Büntetése nyilvános megrovás, azaz 
„verejné pokarhanie” lett. Történt 
mindez az 1985/86-os tanévben. Az 
elmarasztalt személy a Komáromi 
Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázi-
um frissen kinevezett, fiatal igazga-
tója, Keszegh István volt.

 Feleségemmel, aki jogász, úgy 
gondoltuk, nem engedjük meg, hogy 
tisztségem betöltésének mindjárt az 
elején – ugyanis 1985. április 9-én 
neveztek ki – megfélemlítsenek vagy 
legalábbis elbizonytalanítsanak, hogy 
majd később utasítgassanak olyan 
döntések meghozatalára, melyek 
semmilyen körülmények között nem 
vállalhatók. Pereltem hát a munka-
adómat, aki nem más volt, mint a 
kerületi nemzeti bizottság, és végig 
vittük a hónapokig elhúzódó ügyet, 
de megérte. Másodfokon törölték a 
büntetést, és én emelt fővel végezhet-
tem tovább a munkámat. 

 Ez akkor párját ritkító, merész 
tett volt, de persze elsumákolták. 
Később nem bosszulták meg rajtad?

 Semmi olyasmit nem tettem, amibe 
belekapaszkodhattak volna. Egyéb-
ként sem a szalagavatói vacsora volt 
az ok arra, hogy belém kössenek, 
hanem egészen más. Emlékezhetünk 
rá, legalábbis mi, korosabbak, hogy a 

Egy elhallgatott per 
a nyolcvanas évek közepén

Csicsay alajos

nyolcvanas évek elején egy jól meg-
szervezett támadás indult a magyar 
iskolák ellen, amit közös összefogás-
sal, éppen egy évvel az én kinevezé-
sem előtt sikerült kivédeni. A magyar 
nyelvű oktatás leépítésére irányuló 
törvényjavaslatot levették napirend-
ről, de a szándék, mint később ta-
pasztalhattuk, lappangva tovább élt. 
Minden rossz volt, amit a nemzeti 
tudat fenntartása érdekében tettünk. 
Az olyan csekélységnek tűnő dolog 
is, mint a miénk. Első komáromi osz-
tályom és évfolyamtársaik iskolánk 
szalagavató ünnepségén magyar vi-
seletben táncoltak palotást, és először 
öltötték magukra ballagáskor a mat-
rózblúzt. Azóta ez már hagyomány, 
ám mindjárt akadt olyan, akinek sze-
met szúrt.

 A „szúrós szeműek” alattomos-
ságai arra kellettek a hatalomnak, 
hogy ránk bizonyítsák, növendéke-
inket nem odaadó hazafiságra ne-
veljük, sőt szeparáljuk is őket, ezért 
az államnyelvet sem sajátíttatjuk el 
velük rendesen.

 Ennek jogos cáfolására akár az 
egész családom példaként szolgálhat, 
mert feleségemmel mindketten Prá-
gában tanultunk tovább, s gyermeke-
iknek is majdnem második otthona 
lett Csehszlovákiának az akkori fővá-
rosa.

 Mielőtt rátérnénk életpályád le-
írására, kérlek, vázold fel, honnan 
indultál és hogyan!

 Szüleim második gyermeke-
ként születtem 1950. június 25-én 

Marcelházán. Ha nem előzött vol-
na meg majdnem három és fél évvel 
egyetlen testvérem, ki tudja, hogyan 
alakult volna a szüleim sorsa. Béla 
ugyanis 1947. január 19-én jött világ-
ra, akkor, amikor községünk csehor-
szági deportálására kijelölt családjait 
katonai felügyelet mellett pakolták 
teherautókra, majd marhavagonokba. 
Amikor szüleimre került a sor, édes-
anyám már előrehaladott állapotban 
volt, ezért otthon maradhatott, de a 
család többi tagját, beleértve édes-
apánkat is, elvitték.
  Térségünkben akkor is válságos 
helyzet volt (1956), amikor iskolá-
ba kezdtem járni a szülőfalunkban, 
amiből mi, gyerekek, semmit sem 
észleltünk. Zámbó tanító néni az első 
osztályban, a maga emberszereteté-
vel, olyan indíttatást adott, amilyent 
minden gyereknek szívből kívánok. 
Élete végéig figyelemmel kísérte egész 
életutamat, s nyilván nemcsak az 
enyémet. A felső tagozatos tanítóim 
közül legszívesebben Sziegli Joachim 
és Szabó Zsuzsanna (aki később az 
egyik komáromi alapiskolában a 
gyermekeinket is matematikára ta-
nította) emlékszem. Részükről a ke-
mény, de következetes szigor és a fe-
gyelem – ami engem mindig vonzott 
–, fordította hajlamomat, majd érdek-
lődésemet a matematika felé. Annak 
ellenére, hogy éppen olyan csínytevé-
sekben résztvevő gyerek voltam, mint 
a többi, iskolánk minden tanulójával 
és tanítójával jó volt a kapcsolatom. 
Életem első tanulmányi versenyén, a 
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matematika olimpián járási első let-
tem, és a Szabad Földműves újságban 
indított kétéves versenyt is megnyer-
tem.
  Tanulmányaimat a komáromi 
gimnáziumban folytattam. Egy évig 
bejáró, majd bennlakó diák lettem. 
Igazi diákéletet éltem. Ami az isko-
lában történt, abban többnyire részt 
vettem: ha irodalmi színpad alakult, 
ott szerepeltem, ha klubfoglalkozás, 
abba kapcsolódtam be, persze legin-
kább a matematika – fizika – kémia 
szakkörbe, de az iskolai sportbajnok-
ságot sem hagytam ki.
  Életem későbbi alakulásában két 
ember – két vérbeli pedagógus – Oláh 
Imre matematika-fizika szakos tanár, 
az osztályfőnököm és Gáspár Tibor 
magyar-történelem szakos tanár ját-
szott döntő szerepet. Példájuk ki-
emelten jellemformáló volt számom-
ra, később is a nyolcvanas években, 
amikor már kollégák lettünk. 
  Érettségi előtt, bátyámat követve, 
én is a nyitrai főiskolára készültem, 
de Oláh tanár úr azt mondta: „Neked, 
fiam, Prágában a helyed”. Így hát ta-
nulmányaimat 1968-ban Prágában 
folytattam a Károly Egyetem mate-
matika-fizika tanárképző szakán. A 
légkört ott nemcsak a világszínvonal 
határozta meg, hanem az intézmény 
emberi nyitottsága is. Ott mindegy 
volt, milyen anyanyelvű a diák. Ha 
észrevették, hogy szavai mögött rá-
termettség és tudás van, nemzetisége 
miatt nem üldözték el, mint sajnos 
némelyeket egyes szlovák egyetemek-
ről, hanem felkarolták, sőt még tisz-
telték is. Aki viszont nem felelt meg 
a követelményeknek, mindegy volt, 
honnan jött, nem tűrték el, hogy kín-
lódjon, hanem már az első évfolyam-
ban eltanácsolták. Elejével persze 
én is törtem a cseh nyelvet. Kašpar 
professzor óráján történt – aki nem-
zetközileg elismert szaktekintély volt 
–, hogy néhány diáktársam megmo-
solyogta a kiejtésemet, illetve monda-
taim hibás megfogalmazását, a tanár 
úr pedig ilyetén tette helyre a dolgo-
kat: „Gondoljanak bele, diák urak, 
ha most itt önöknek kellene németül 
vagy oroszul előadniuk…” , és megdi-
csért a megoldásomért.
  Prágában én is „adys” diák lettem, 
és az is maradok életem végéig. Az 
ottani Ady Endre Diákklubnak kez-
dettől fogva egyéniséget, ugyanakkor 
közösséget formáló ereje volt. Ott 
tanultunk meg vitatkozni az élet és 
a világ dolgairól. Prágában tanultam 

meg a másság, a másképp gondolko-
dás elfogadását, és szerettem meg a 
csehek jellegzetes mentalitását. És hát 
ott ismertem meg énem jobbik felét, 
a komáromi Kubica Margitot (Titit), 
aki akkor jogot tanult, majd végzett 
ugyanazon az egyetemen, mint én. 
Lányunk, Tünde is a Károly Egyetem 
diákja lett a jogi fakultáson, ahol PhD. 
fokozatot szerzett, s pont azokat a pa-
dokat koptatta, melyeket az édesany-
ja, s azokat az utcákat rótta, amelyeket 
mi is egykoron. A példa ragadós. A 
matematika „megfertőzte” Balázs fia-
mat is, olyannyira, hogy egyszer kije-
lentette, majd ő is tanítani fog, de csak 
felsőbb iskolában. Az egyetem elvég-
zése után PhD. fozattal bele is kóstolt; 
kutatásai mellett egy évig tanított a 
Budapesti Műszaki Egyetemen, amíg 
nem ment ki külföldre kutatni. Jelen-
leg Budapesten a Rényi Matematikai 
Kutatóintézetben szintén mint kutató 
dolgozik.

 Tehát tanár lettél. Hol kezdted el 
a pályádat?

 Szerettem volna Komáromban, 
de akkor ott éppen nem volt szabad 
hely, ezért elfogadtam a Nagymegyeri 
Magyar Tannyelvű Gimnázium igaz-
gatójának, Szuh Kálmánnak a meg-
hívását, aki személyesen keresett fel, 
mondván, a hírem már eljutott hozzá. 
Sokat nyomott a latban, hogy lakást is 
felkínált. Az sem volt akadály, hogy 
alig kezdhettem el tanítani, egy évre 
be kellett vonulnom katonának, majd 
mikor leszereltem, megnősültem és 
1977-ben a család is Nagymegyerre 
költözött.
  Megyeren színvonalas munka 
folyt, jól felkészült kollégák közé 
kerültem, akik segítettek az elindu-
lásban. Az alapiskolával is rende-
zett volt a kapcsolat, néha benéztem 
hozzájuk egy-egy matematikaórára. 
Szakkört szerveztem, és bekapcso-
lódtam a Csemadok városi szerveze-
tének a munkájába is. Ez lett az adys 
korszaknak a folytatása. Varga László 
kollégával és barátommal megalapí-
tottuk a Csemadok Klubot, aminek 
elnöke lettem. Aktívan bekapcso-
lódtunk az akkori Nyári Művelődési 
Táborok szervezésébe, és tagja lettem 
az országos Klubtanácsnak. Nejem a 
kislányunkkal otthon volt fizetett sza-
badságon, s mi a klubelőadások után 
a lakásunkon folytattuk a családias 
összejöveteleket. Rendkívül szép idő-
szaka volt ez az életemnek.

 Mennyi ideig tartott?
 Csak három esztendeig, mert 

Nagymegyeren a gimnáziumot 
1978-ban szakközépiskolává kezd-
ték átszervezni, ezért kevesebb lett a 
gimnáziumi osztály. A család 1979 
februárjában visszaköltözött Komá-
romba, én maradtam Megyeren, de 
a terveim közt szerepelt, mihelyt le-
hetőség lesz rá, megyek utánuk. Erre 
1980-ban került sor, s mindjárt osz-
tályt is kaptam, az egykori alma ma-
teremben – nem is akármilyent!  

 Ám alig telt el öt év, és te lettél az 
egykori „alma matered” igazgatója. 
Ez hogy történt?

 A gimnázium vezetésében az 1980-
as évek közepén változás állt be, ami 
bizonytalan helyzetet teremtett. Az 
addigi igazgató, Horváth József húsz 
év után nyugdíjba ment, helyébe egy 
Dél-Csehországból érkezett, Komá-
romban teljesen ismeretlen személyt 
neveztek ki, aki pár hét múlva el is 
ment az iskolából. Újra Horváth Jó-
zsefet bízták meg az intézmény ve-
zetésével. Ekkor szólítottak meg az 
általam nagyra becsült, tapasztalt kol-
légák (Hatvanger László, Oláh Imre, 
Gáspár Tibor, Szénássy Zoltán), hogy 
vállaljam el az igazgatói tisztséget. A 
bíztatás, pláne a felkérés, teljesen vá-
ratlanul ért. Nem igazán volt ez akko-
riban egyszerű kihívás, hiszen párttag 
sem voltam, és évek óta a Csema-
dokban az akkori elvárásoknak nem 
mindig tetsző dolgokat „műveltem” 
Bajnok Istvánnal és a másokkal. Ezek 
az évek azonban egy kicsit a nyitás 
évei is voltak. Az említett tanártársak 
véleménye sokat számított, és az ad-
digi igazgató is támogatott, hát igent 
mondtam. Így lettem 34 évesen, pár-
ton kívüliként az akkori Nyugat-Szlo-
vákiai kerület tán legfiatalabb igaz-
gatója, egy rangos, magyar felvidéki 
gimnáziumban. 

- Nemrég hallottam valakitől, 
hogy a gimnázium diákjainak szá-
ma már meghaladja a 800-at. 

 Ennyi sohasem volt. A 2013/14-es 
tanévben, tehát ma 520 diák, 19 osz-
tályban tanul, s a tanárok száma 42. 
Büszkén vallhatom, hogy vezetésem 
alatt növekedett meg lényegesen a di-
áklétszám. Az 1984/85-ös tanévben, 
16 osztályban a nappali tagozaton 355 
fiatal tanult, de volt esti tagozatunk is 
54 diákkal. Az 1989/90-es tanévben 
már 5 párhuzamos osztályt sikerült 
indítani, 179 tanulóval, először a gim-
názium történetében, s a tanári kart 
54 pedagógus képezte. Ez azt jelenti, 
hogy a diákok száma öt év alatt 200-
zal lett több. Sajnos ma sokan úgy 
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vélik, ez amolyan magától értetődő 
dolog volt. Igazgatásom ideje alatt 
Rácz Lajos kollégával, iskolánk pá-
lyaválasztási tanácsadójával egy jól 
működő kapcsolatrendszert sikerült 
kiépíteni a Komárom vonzáskörébe 
tartozó alapiskolákkal. Személyesen 
mentünk el minden iskolába, hogy 
hiteles információkat tudjunk adni a 
gimnáziumunkról nemcsak az igaz-
gatóknak, hanem a tanulóknak, a ta-
náraiknak és a szülőknek is. Számom-
ra nagyon tanulságosak voltak ezek a 
beszélgetések.
  300 éves iskolánk a háború utáni 
államosításig a bencés szerzetesrendé 
volt. Szellemi hagyatékuk a megválto-
zott társadalmi körülmények ellenére 
is példás oktató-nevelő munkára kö-
telezett bennünket. Az iskolaigazga-
tóknak viszont nemcsak pedagógiai 
feladataik voltak, hanem nekik kellett 
gondoskodniuk az épület karbantar-
tásáról, beleértve a rekonstrukciós 
munkákat is, ami rengeteg kilincse-
léssel járt, mert hol pénzt nem kap-
tunk eleget, hol az építővállalatok 
voltak foglaltak. Ilyen körülmények 
között sikerült záros határidő alatt 
elvégeztetni a födélcserét, s közben 
visszanyerni a földszinti tantermeket, 
melyeket a szlovák gimnázium hasz-
nált.

 Meddig voltál igazgató?
  Majdnem hat és fél évig. Ugyanis az 

1989-es fordulatot követően a kollé-
gáim két alkalommal is teljes bizalmat 
szavaztak, így töretlenül végezhettem 
munkámat az 1991-es tanév végéig. 
Ekkor adtak ki egy utasítást, hogy 
aki öt évig vezető tisztséget töltött be 
az iskolában, tovább nem maradhat. 
Nem jártam akkor utána, ez jogos 
rendelkezés volt-e vagy sem, annyi 
biztos, hogy egy magasabb szintű 
vizsgálaton nem ment volna át, mert 
alkotmánysértő volt és főleg diszkri-
minatív. Bár szívem szerint folytat-
tam volna a munkát, terveim voltak 
és sok-sok lehetőséget láttam még, de 
alapos megfontolás után úgy döntöt-
tem, elfogadom e helyzetet. Ekkor lett 
az iskola igazgatója Ipóth Barnabás, 
én pedig folytattam a tanítást, amiben 
igazi örömöm telt.

 Meg a közszereplést is tovább vál-
laltad.

 1979 tavaszán költöztünk vissza 
Komáromba, mert feleségem már egy 
éve munkába állt a városban, én pedig 
naponta utazgattam Nagymegyerre, 
mint említettem, 1980 közepéig. A 

kulturális-szervező munkát folytat-
tam Komáromban is. 1992-től 1999-
ig láttam el a Csemadok Komáromi 
Alapszervezetének elnöki tisztét. Ez 
idő alatt sikerült saját székházat venni 
a szervezetnek. Feleségem mint öt-
letgazda-jogász megtalálta a módját, 
hogyan lehet ezt hivatalosan nyélbe 
ütni. Ez a Kossuth téri épület ad ott-
hont mindmáig különböző rendez-
vényeknek, előadásoknak, kiállítá-
soknak, összejöveteleknek. Hogy mi, 
mármint a vezetőség, a kilencvenes 
években ki mindenkit hívtunk meg 
a magyarországi és a szlovákiai neves 
személyiségek közül beszélgetésekre, 
hadd ne soroljam fel.
 1990-ben Sidó Zoltán és társai mel-
lett ott voltam a Jókai Mór Városi 
Egyetem megalapításának kezdemé-
nyezői között, és alapító tagja vagyok 
a Szlovákiai Magyar Pedagógusok 
Szövetségének is.

 Tegyem hozzá, az első 12 között 
voltál, akik az alakuló közgyűlés 
előkészítését végezték, és doku-
mentumok tanúsítják a szerepvál-
lalásodat is e szakmai szervezetben, 
továbbá azt is, hogy milyen sikeres 
tehetséggondozó voltál a pályád fo-
lyamán. Nem ártana, ha ez utóbbit 
most konkretizálnánk. 
  Több, mint másfél évtizede szer-
vezem a Kenguru matematikai ver-
senyt, 1994-től pedig a Zrínyi Ilona 
Nemzetközi Matematika Verseny 
felvidéki fordulóját. Évente részt ve-
szek (előadóként is) a Rátz László 
Matematikai Vándorgyűlésen, amit 
nyári egyetemnek is nevezhetnénk. 
2011-ben első alkalommal sikerült 
az 51. Vándorgyűlést határon kívül, 
és éppen nálunk, Komáromban meg-
szervezni a Selye János Egyetem tá-
mogatásával, ahol a főszervezők egyi-
ke voltam. Részt veszek a Veszprémi 
Műszaki Egyetem tehetséggondozó 
programjának megvalósításában, így 
hát az Erdős Pál Matematikai Tehet-
séggondozó Iskola oktatója is vagyok.

 Milyen más szakmai képzés és to-
vábbképzés előadója voltál, illetve 
vagy még?

 A Komáromi Városi Egyetem 
igazgatója, Sidó Zoltán felkérésére 
tíz éven át előadásokat tartottam a 
soproni Benedek Elek Óvónőképző 
Főiskola kihelyezett tagozatán. Iga-
zából nem is matematikát tanítottam 
ott, hanem matematikával való játé-
kot. Kevesen tudják, hogy a főiskolai 
anyagot végül is el lehet játszani az 
óvodában. Ha így fogjuk fel az „óvo-

dai matematikát”, akkor e tantárgy ta-
nításával nem lesz gond a gyerekekkel 
majd az iskolában sem.

 Úgy tudom, ez az első, a 2013/14-
es tanév, amelyben megkezdődött 
a nyugdíjas életed. Milyen érzés ez 
számodra?

 Örömmel tölt el, hogy a pedagógusi 
pályán töltött életem nem volt hiába-
való, amit az elmondottakon kívül az 
is bizonyít, hogy tanulóim szerették 
az általam tanított matematikát. A ke-
rületi versenyeken eddig 140 tanulóm 
lett eredményes megoldó, a 2011-es 
év volt a legkiemelkedőbb, amikor 12 
diákom lett eredményes, s közülük 
7-en végeztek első helyen, megelőz-
ve a kerület összes iskoláját. Munká-
mért több elismerést kaptam, díjakat 
is, közülük legrangosabb az SZMPSZ 
által 2004-ben nekem ítélt Felvidéki 
Magyar Pedagógus Díj, amellyel több 
éves munkámat ismerték el, igyekeze-
temet a pedagóguspályán; a Szlovák 
Iskolaügyi Minisztériumtól a Szent 
Gorazd-emlékérem kisplakettjét kap-
tam meg, 2011-ben pedig, az 51. Rátz 
László Matematikai Vándorgyűlésen, 
Beke Manó Emlékdíjat. E kitüntetés 
értékét növeli, hogy 1950-ben alapí-
tották, s a határon túliak közül ed-
dig mindössze négyen kaptuk meg: 
Bence Mihály és Olasz Ferenc Erdély-
ből, Oláh György és én a Felvidékről. 

 Remélhetőleg nem fogsz unatkoz-
ni ezután sem.

 Biztosan nem, mert nyugdíjasként 
óraadó tanár vagyok a Selye János 
Gimnáziumban, továbbra is szerve-
zem a Kenguru versenyt, a Zrínyi Ilo-
na Matematikaversenyt, illetve 2013 
novemberében újra indítottuk a Nagy 
Károly Matematikai Diáktalálkozót, 
amelyet a közelmúltban elhunyt drá-
ga barátom és kollégám, Oláh Gyuri 
szervezett húsz éven keresztül. Sok 
örömöm telik gyermekeinkben, akik 
a nyomdokainkba léptek és haladnak, 
sőt fiam már le is körözött engem. 
Iskolás unokánk, Gábor még csak 
második osztályos, de már sikeresen 
szerepel a matematikai versenyen. 
Így hát lehetőségem lesz majd vele is 
„huncutkodni” a matematika világá-
ban. Komárom Jókai városa, s az író 
pedig lelkes kertész volt. Itt az ember 
nem élhet kert nélkül, ami szőlőt, vi-
rágot, egyéb szépséget és finomságot 
ad. Jókai szerint a komáromi Erzsé-
bet-sziget, ahol a mi kertünk is van: 
„… télen gondolatot, nyáron gyümöl-
csöt terem.”
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Amikor a Katedra folyóirat ta-
valy őszi vérfrissítéseként új 
neveléstudományi rovat elindítása 
mellett döntöttünk, rögtön két 
célt is kívántunk szolgálni eme 
szándékunkkal. Egyrészt reagálási 
színteret akartunk kialakítani mind-
azon időszerű eseményeknek és ak-
tualitásoknak, melyeket előrelátni, 
kiszámítani nem mindig lehetséges. 
Az efféle kiszámíthatatlanság viszont 
szükségessé teszi olyan kommuni-
kációs csatorna kialakítását, mely 
lehetőséget nyújt a mihamarabbi re-
agálás és elemzés megjelenítésére. 
Második szándékunk „Az edukáció 
aktuális kérdései” elnevezésű rovat 
megteremtésekor az volt, hogy a ne-
veléstudomány és rokon tudomány-
területek szempontjából közöljünk 
elemzéseket azokról a legégetőbb és 
legidőszerűbb problémákról, melyek 
a mindennapi edukációs gyakorlatot 
jellemzik. Mostani tanulmányunk a 
két említett szándék közül az elsőt kí-
vánja gazdagítani.

Mint az a tanulmány címéből is ki-
tűnik, egy olyan jelenséggel kívánok 
most foglalkozni, mely háromévente 
szinte menetrendszerűen korbácsol-
ja fel a kedélyeket a honi iskolaügy 
berkein belül, de kívül is. A „menet-
rendszerű” jelzővel azt is érzékeltetni 
kívántam, hogy az eredmény kiszá-

Pintes gábor

Menetrendszerűen 
jött az újabb PISa-sokk

mítható és várható volt, valahogy 
úgy, mint egy jól funkcionáló menet-
rend esetében. Csak azt nem tudom 
eldönteni, hogy a „jól funkcionáló” 
jelző ebben az esetben az OECD-s 
felmérést dicséri, vagy azt az (alul)
teljesítést, melyet iskolarendszerünk 
produkált. Már a tanulmány ötleté-
nek megfogalmazásakor megfogad-
tam, hogy nem fogok időt és értékes 
helyet pazarolni arra, hogy bővebben 
fejtsem ki azt, hogy mi is az a PISA 
(ejtsd píza)-felmérés. Ezért tényleg 
csak néhány tömör gondoltban fog-
lalom össze a lényegét. 

A PISA (Programme for Interna-
tional Student Assessment, ami ma-
gyar nyelvre fordítva: nemzetközi 
tanulói teljesítménymérés program-
ját jelenti) a kétezres évek elejétől há-
romévente méri a résztvevő (zömmel 
OECD-s) országok 15 éves életkorú 
populációját reprezentatív minta ál-
tal azokon a képzési területeken, me-
lyek a PISA-projekt kidolgozói sze-
rint a legmeghatározóbbak lehetnek 
a diákok későbbi (élethosszig tartó) 
tanulmányi és általános boldogulási 
sikeressége szempontjából. A ki-
emelt területek közé a szövegértés, a 
matematikai és természettudományi 
tudás tartozik, melyek kiegészülhet-
nek még egyéb, aktuális képzési te-
rületekkel is. A tanulmány címéből 

a „menetrendszerű” jelzőt már kifej-
tettem, így a bevezetőben már csak a 
„sokk”-kal maradtam adós. Jobban 
belegondolva persze a két kifejezés 
ki is zárhatná egymást, mivel az, ami 
várható és előrelátható (mármint a 
menetrend), az miként lehet egyben 
váratlan, meglepő, kiszámíthatatlan 
(úgy, mint a sokk)? Mindezek elle-
nére továbbra is tartom magam ah-
hoz a megállapításhoz, hogy a 2013 
decemberében közölt legújabb PISA-
felmérés eredményei ismét (csakúgy, 
mint az előző felmérések esetében) 
sokkhatásként érték a közvéleményt. 
Valahogy úgy, mintha nem is ezt vár-
tuk volna, vagy mi nem ezt érdemel-
nénk. Nem kellett sokat várnunk arra 
sem, hogy az oktatásügyi tárca legfel-
sőbb köreiből csak úgy záporozzanak 
a sokkhatást kiváltó okok és egyben 
azok a megoldási javaslatok is, me-
lyek majd változtatnak a helyzeten. 
Nincsenek sajnos komoly illúzióim 
e tekintetben. Előrejelzésem ezért is 
azt sugallja, hogy a sokkhatás majd 
szépen lecseng, és három év múl-
va ismét meglepődünk majd, illetve 
sokkol minket a majdani aktuális 
felmérés. Tanulmányom végén teszek 
majd említést arról is, hogy van-e 
egyáltalán értelme az efféle összeha-
sonlításoknak, méréseknek. Addig 
is viszont induljunk ki abból a tézis-
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ből, hogy lehet a PISA-felmérésnek is 
némi hozadéka.

A PISA-felmérést a szó fizikai va-
lóságában egy fémbevonatú (ólom, 
higany stb.) üveglaphoz hasonlíthat-
nánk, melyet a hétköznapokban tü-
körként szoktunk nevezni. E felmé-
résnek (számunkra) leginkább nem 
arról kell szólnia, hogy milyen helyet 
foglalunk el a vizsgált országok sor-
rendjében. Sokkal inkább arról, si-
került-e valamerre elmozdulnunk az 
előző felmérésekhez képest. A 2012-
es „PISA-tükör” viszont azt üzeni, 
hogy az „előre üzemmód” helyett 
valahogy a „tolatás üzemmódot” 
sikerült bekapcsolnunk azon a 
képzeletbeli sebességváltón. Mindezt 
olyan (edukációs) körülmények kö-
zött, amikor már vagy két évtizede 
másról sem lehet hallani, mint refor-
mokról, innovációról, új törvények-
ről, modellekről. Az embernek sok-
szor az az érzése támad, hogy ilyen 
hipermodern szaktárcánál, mely csak 
úgy hemzseg az új és kreatív elhatáro-
zásokban, minden bizonnyal a világ-
színvonal legfelsőbb fokait bitoroljuk.  
Ezzel szemben a „PISA-tükör” vala-
mi olyasfélét tükröz vissza, hogy a 
nagy csinnadratta és hűhó ellenére az 
elmúlt két évtizedben túl sok minden 
nem is változott. A fő gond ugyanis 
nem abban áll, hogy a pedagógus ke-
veset dolgozna és a diák pedig keve-
set tanulna. Az alacsony hatékonyság 
(melynek a PISA-felmérés is mutató-
ja) okozója az, hogy a kifejtett energia 
és a rászánt idő nem megfelelő mó-
don van felhasználva. Érthető módon 
így frusztrálva érezheti magát tanár 
és diák is egyben, hogy a kifejtett 
munkának nincs meg a gyümölcse. A 
„külvilág” pedig a nyilvánosságra ho-
zott jelentésekből nagyon leegyszerű-
sítve azt szűri le, hogy az iskolaügy-
ben milyen jó dolgozni, mert, ugye, 
van a sok szünet és szabadnap…, de 
eredmény, az sehol!

A megoldást persze én sem abban 
látom, hogy sírjunk és búsuljunk az 
eredmény láttán, de mindenek előtt 
nem ártana önkritikát gyakorolnunk 
és belátnunk, hogy a PISA-felmérés 
eredményében nincs semmi meglepő 
és sokkoló, mert ilyen (és nem eny-
nyi!) munka, hozzáállás, együttmű-
ködés, stratégia, megbecsülés mel-
lett más eredményre számítani nem 
lehet. A kapanyél pedig nem sült el 
és higgye el mindenki, hogy nem is 
fog! Legyünk pragmatikusak és cél-
ratörők, de egyben hűek meggyőző-

désünkhöz is. Az oktatásügyi tárca 
által rágni való csontként dobott 
magyarázatokon és elhatározásokon 
kívül létezik még sokkal több és be-
folyásolóbb tényező, melyek az előállt 
helyzetért leginkább felelősek. Ezen 
tényezőket négy csoportba soroltam 
be:
a) Az oktatásügy és annak stratégiá-
ja – korlátázó és szabadságot (nem) 
biztosító mechanizmusai
b) Az iskola világa – a pedagógiai al-
kalmazottakkal egyetemben
c) A tanárképzés világa – az elmélet 
és a gyakorlat kapcsolata
d) A családi háttér színtere – támo-
gató és gáncsoló hatásszervezésével 
együtt.

Az itt felsorolt tényezők olyan egy-
másrautaltsági összefüggésben van-
nak, hogy külön-külön egyik sem 
okolható sem a jóval, sem a rosszal. 
Ami viszont lényegesen megkülön-
bözteti őket, az a hatalmi háttér, mely 
alapvető befolyással bír a döntések és 
elhatározások véghezvitelében, meg-
valósításában. Nem kell ahhoz „nagy 
szakembernek” lennie valakinek, 
hogy felismerje – a négy tényező kö-
zül az iskola világa van a legkiszolgál-
tatottabb helyzetben. Mindez annak 
ellenére, hogy a tényleges és lényegi 
munka, melytől primárisan függ a 
majdani PISA-felmérés eredménye, 
éppen ott kell, hogy megvalósuljon. 
Még doktoranduszi időszakomban 
tanácsolta egy professzorom, hogy ha 
valamely problémát jobban át aka-
rom látni, rajzoljam le. Az itt felvázolt 
probléma lerajzolásánál nagy valószí-
nűséggel egyenlőtlen és kiegyensú-
lyozatlan ábrák és alakzatok jelenné-
nek meg. Ha a függőségi és befolyási 
viszonyt, hatalmat és lehetőségeket 
nyilakkal ábrázolnám, az oktatásügy 
alakzatához csupa „kifutó” nyilat raj-
zolnék, az iskola világához viszont 
csupa „befutót”. A fennmaradó két 
tényező viszonylagos autonómiát él-
vez, azonban a hatalom és annak ér-
vényesítése a család színterénél jóval 
erőteljesebb. Az összkép viszont nem 
valamiféle kesze-kusza szürreális 
rajz, hanem egy olyan rendszer vázla-
ta, melyben valaki meghozza a dön-
téseket, de felelősséget érte már nem 
vállal. Ahol a célok végrehajtásához 
vajmi kevés szabadság, bizalom és 
megbecsülés járul. Ahol a nem adek-
vát minőségtől kiugró eredményeket 
várunk. Ahol az elmélet és a kutatás 
világát elszigeteljük a mindennapi 

gyakorlattól. Ahol a család sokkal 
inkább számon kérő, kritizáló és ha-
talomgyakorló tényezőként lép fel 
ahelyett, hogy támogatná, segítené 
azokat, akik hivatásszerűen és pro-
fesszionálisan végzik a rájuk bízott 
feladatokat. Kevésbé absztrakt mó-
don a kialakult helyzetet úgy foglal-
hatnám össze, hogy az oktatásügyi 
tárca szeret szépet és nagyot álmodni 
(előkelő PISA-helyezés képében), de 
képtelen eljutni addig a felismerésig, 
hogy az a mód, eljárás, mely nevelési – 
oktatási rendszerünket jellemzi, nem 
képes jobb eredmények generálására. 
Iskoláink fő filozófiája még mindig a 
tartalomra irányul, ahelyett, hogy a 
gondolkodás és megoldások útjának 
kialakításán munkálkodna (lásd a 
McKinsey-jelentést a minőségi is-
kola feltételeiről). Nem lenne hiá-
bavaló, ha a TANÁR nem tartalmat 
tanultatna a diákkal – tíz, húsz köl-
tő anamnesztikus adatai és műve-
inek címe helyett a diák legalább 
egyet összefüggésekben megértene 
és elemezne. Nem lenne hiábavaló, 
de szabályellenes lenne és ellentétes 
azokkal a normatívákkal, melyeket 
felsőbb szervek alkotnak meg, érvé-
nyesítenek és számon is kérnek. Az 
utasítás és a norma be nem tartása 
pedig szankciót von maga után.

Az összképhez persze az is hozzá-
tartozik, hogy iskoláinkban gyakran 
nem a legrátermettebb, legfelkészül-
tebb pedagógusok tanítanak. A pe-
dagógusképzés eltömegesedése ezzel 
együtt a felsőoktatás problémáját is 
eredményezi, melyben nagyon gyak-
ran kell olyan hallgatókat oktató – 
nevelő jogosítvánnyal (diplomával) 
a gyakorlatba engedni, akikről tud-
ni lehet, hogy nagyon nagy károkat 
foknak okozni leendő diákjaik tanu-
lásról, oktatásról alkotott világában. 
Ezzel együtt rombolva a pedagógusi 
szakma és az iskola hitelét, minősé-
géről alkotott összképét.

Külön tanulmányt szentelhetnék 
(az eljövendőben talán majd szente-
lek is) a család világának befolyásoló 
szerepéről is, mely sokszor a hatalom 
mámorától megszédülve elváráso-
kat, parancsokat fogalmaz meg az 
iskolával szemben, de megfeledkezik 
arról a hozzáadott értékről, melyet a 
gyermeknek példamutatás, kitartás, 
következetesség és felelősség formá-
jában kellene közvetítenie. Közhely-
szerű, de annak ellenére igaz, hogy az 
iskola soha sem lehet sikeres a család 
támogatása, példája, segítsége nélkül. 
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A  szövegértő olvasás olyan kulcs-
kompetencia, amely a tanulás egészére 
kihat. Az alacsony szintű szövegértés 
sikertelenséget idéz elő, függetlenül 
attól, hogy a tanulás melyik szintjéről 
beszélünk. A  szövegértési technikák 
alkalmazásával a  tanulási képességet 
fejlesztjük. Hiánya gondot okoz az 
információk közötti eligazodásban, 
a későbbiek folyamán pedig a  társa-
dalmi beilleszkedést nehezíti meg. 
Erre mutatnak rá azok a nemzetközi 
pedagógiai mérések is, amelyek az ol-
vasási készségeket mérik. A legutób-
bi PISA-mutatók elgondolkodtatóak. 
A reprezentatív mintán mért 15 éves 
populáció 28%-a nálunk, Szlovákiá-
ban a  legalacsonyabb szintet érte el. 
Súrolja a  formai analfabetizmus ha-
tárát, ha nem az... Hol lehet a  hiba? 
Mindenesetre több síkon kell/ene új-
ragondolni a hazai oktatás gyakorla-
tát és elméletét. Egy tanulmány vagy 
cikksorozat még nem hoz megoldást, 
nem beszélni róla viszont hiba len-
ne. A  szakemberek, a  gyakorló pe-
dagógusok ötletgazdag tapasztalatai 
hozzásegíthetnek bennünket a  jobb 
eredményekhez.  

Egyet ne veszítsünk szem elől: 
a mérési eredmény tükör, jelzésérté-
kű. Célunk viszont nem csupán az, 
hogy legközelebb jobb eredményt ér-
jünk el a nemzetközi mérések során, 
hanem az, hogy gyerekeink sikeres 
felnőttekké váljanak, akiket olyan 
kulcskompetenciákkal vértezünk fel, 

Szövegértési stratégiák
Hrbácsek Noszek magdaléna

amelyek hozzásegítik őket ahhoz, 
hogy a felnőtt lét szerepeinek megfe-
leljenek, biztosítva a társadalmi beil-
leszkedést. Ez lehet a siker kulcsa, ha 
nem figyelünk oda, akkor a kudarca.

Néhány gondolat az olvasási straté-
giákról és alkalmazásukról

Az olvasási képesség azt jelenti, 
hogy a tanuló a szöveg gyors átnézése 
után képes megítélni, hogy miről szól 
a  szöveg. Az olvasási stratégia alkal-
mazása előfeltételezi, hogy a  tanuló 
megértse, mikor és hol tudja az új 
információkat felhasználni, és képes-
sé teszi a megszerzett tudás tényleges 
alkalmazására.  

Mielőtt néhány bevált olvasá-
si stratégiáról szót ejtenénk, meg 
kell említenünk azokat az alapve-
tő olvasási készségeket, amelyekkel 
a  tanulóknak rendelkezniük kellene. 
Fejlesztése, gyakorlása már az ISCED 
1 szintjétől ajánlott:

 SKIMMING – átfutni a  szöveget, 
átlapozni, illusztrációkat, címet, al-
címeket, kiemelt szavakat megnézni. 
Ilyen stratégiát alkalmazunk például 
a könyvesboltban, amikor ismertetőt, 
fülszöveget olvasunk.
 SCANNING – akkor alkalmazzuk, 

amikor konkrét adatot keresünk, pél-
dául telefonszámot, vonat indulását, 
egyéb információt.

Az iskola nem képzelhető olyan in-
tézménynek, melybe elhelyezünk egy 
„tökéletlen” produktumot, és egy idő 
elteltével átvesszük a kimunkáltat, 
kifinomultat, nemeset – anélkül, 
hogy ehhez mi is hozzájárultunk 
volna!

Befejezésként, korábbi ígéretemhez 
tartva magam, szót ejtenék azokról 
a vélekedésekről is, melyek szerint 
a PISA-felmérés és hozzá hasonló 
kezdeményezéseknek, törekvések-
nek nincs is semmi értelmük. Em-
lítem azt azon okból, hogy bizony 
vannak ilyen vélemények is (K. P. 
Liesmann 2006 – egyértelműen a 
PISA-típusú kutatások elutasítását 
tartja követendő példának). Legin-
kább akkor lehetne ez követendő 
nézet, ha mindennapi boldogulá-
sunk, sikerünk és életminőségünk 
alakítása nem lenne függvényben 
olyan jelenségekkel, melyek alapve-
tően komparációkon, összevetéseken 
alapszanak. Ha elvonulhatnák egy a 
civilizációtól távoli kis helyre, ahol 
nem kellene szabályoknak, norma-
tíváknak, határidőknek megfelelni, 
valószínűleg engem sem foglalkoz-
tatna különösebben a szövegértés, a 
matematikai, természettudományos 
és IKT-kompetenciák világa. Az élet-
hosszig tartó tanulás eszményének 
elfogadásával viszont rá kell bólinta-
nunk a PISA-féle felmérésekre, azok 
hozadékára – és ténylegesen minden 
lehetőséget meg kell ragadni ahhoz, 
hogy a lehető legjobban teljesítsünk. 
Nem másokért! Magunkért!

Felhasznált irodalom
PISA 2012 – elérhető: http://www.

oecd.org/pisa/keyfindings/pisa-2012-
results.htm

PISA 2012 – országos bontásban 
és elemzésben a SzK-ra, elérhető: 
http://www.nucem.sk/documents//27/
m e d z i n a r o d n e _ m e r a n i a / p i s a /
publikacie_a_diseminacia/4_ine/
PISA_2012.pdf

McKinsey-jelentés a minőségi isko-
láról – elérhető: http://www.smhc-cpre.
org/wp-content/uploads/2008/07/
how-the-worlds-best-performing-
school-systems-come-out-on-top-
sept-072.pdf

LIESSMANN, K. P. 2006. Theorie 
der Unbildung. Wien: Paul Zsolnay 
Verlag, ISBN 978-3552053823
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 SEACH READING – kutató olva-
sás, olyan technika, amikor a  kulcs-
szavakat keressük, és speciális 
információkat keresve mélyebb szö-
veganalízist végzünk. 
 EXTENZÍV OLVASÁS – hosszabb 

szövegek, folyamatos szövegek eseté-
ben használatos. Az általános megér-
tést célozza meg.  
 INTENZÍV OLVASÁS – rövi-

debb szövegek olvasása azzal a  cél-
lal, hogy pontos, részletes, specifikus 
információkat legyünk képesek 
kikeresni. 

Gyakorlati szempontból újságol-
vasás során  skimming, scanning és 
intenzív olvasást végzünk, regény 
olvasása során extenzív, egy feladat 
megoldása esetében intenzív olvasás-
ról beszélünk. Fontos szem előtt tar-
tani azt is, hogy a szöveg folyamatos 
vagy nem folyamatos (táblázat, grafi-
kon, menetrend), mert ez előre meg-
határozza, hogy a  szövegfeldolgozás 
során melyik stratégiát alkalmazzuk. 
A tanulási stratégiákat több kategó-
riába oszthatjuk, s az ISCED 2 szint-
jén a tanulás szolgálatába állíthatjuk. 
A  teljesség igénye nélkül tekintsünk 
bele néhány jól bevált olvasási straté-
gia módszertani lépéseibe:

Olvasási-tanulási algoritmusok, 
lépésről lépésre SQ3R, SQ4R

SQ3R (Survey – vizsgáld át, Read – 
olvasd, Recite and Review – válaszolj, 
ellenőrizd, tekintsd át)

Módszertani szempontból a követ-
kező utasításokat alkalmazzuk a szö-
vegfeldolgozás során:
1. Nézd át a  szöveget, grafikonokat, 
annotációt, összefoglalást, vagyis 
mindent, amivel majd dolgozol!
2. Egy mondattal próbáld leírni, hogy 
szerinted miről fog szólni a szöveg!
3. Az alcímeket változtasd kérdő 
mondatokká!
4. Olvasd el a  szöveget, s  válaszolj 
a kérdő mondatokra, melyeket te al-
kottál!
5. A vitába készíts kérdéseket!
6. Próbáld grafikusan ábrázolni 
a szöveget!
7. Keresd a kulcsszavakat!
8. Írj rövid összefoglalót!

Az SQ4R használata:
1. Survey: Vizsgáld át, nézd át a  fe-
jezetet: téma, cél, cím, alcím, képek, 
grafikonok, összefoglalás!
2. Question: Az alcímeket változtasd 
kérdő mondatokká!

3. Read: Olvasd a  szöveget részen-
ként! (kulcsszavak keresése, jegyzet-
készítés)
4. Recite: Add elő, válaszolj! (szöveg 
összefoglalása saját szavakkal, vá-
laszok alkotása azokra a  kérdések-
re, amelyeket a  Question lépésnél 
alkottak)
5. Relate: Keresd az összefüggéseket! 
(új információk, a  tudás beágyazása 
a meglévő ismeretekbe)
6. Review: Ellenőrizd a  tanultakat! 
(feladatsorok megoldása, kifejezések 
térképén elhelyezni a  kulcsfogalma-
kat)

A  PROR (Preread – az olvasás 
előtti aktivitások, Read – olvasás, 
Organize az új információk rendezé-
se, Review – ismétlés, gyakorlás) nem 
időigényes, viszont a kritikus gondol-
kodást fejlesztését szolgálja, mellőzve 
a memorizálást. A stratégia alapvető 
lépései: 
1. A  cím, alcímek elolvasása után 
gondolkozz el, hogy mit tudsz a  té-
máról. Az új információkra kell össz-
pontosítani.
2. Olvasás – részekre kell bontani 
a szöveget. Húzd alá a kulcsszavakat, 
a margóra készíts jegyzeteket! Az alá-
húzott szavak az újraolvasás során 
a megértést szolgálják.
3. Az új információk rendezése – fo-
galomtérképen vagy grafikonon (leg-
inkább a vizuális típusokat segíti ez 
a stratégia) 
4. Ismétlés, összefoglalás – Felelj 
a kérdésekre! Prezentáció készítése.  

Az aktív tanulást pedig például 
a KWL (Know what you – mit tudok 
a témáról,  Want to know – mit sze-
retnék tudni,  what you Learned – mit 
tanultam meg) stratégia fejlesztheti.

Az olvasási stratégiák palettája gaz-
dag. Alkalmazása javallott az ISCED 
2 szintjétől kezdődően minden tan-
tárgy során, hiszen az értő olvasás 
fejlesztése mindannyiunk feladata, 
ám nem elég megismertetni a  tanu-
lókat az egyes stratégiákkal, hogy ta-
nulásuk aktív részévé váljon, gyako-
rolni kell. Az erre fordított idő hosszú 
távon kamatozik, hiszen a  szöveget 
képesek lesznek a tanulók globálisan, 
részeire bontva, kritikusan olvasni, 
a  megszerzett információkat, a tu-
dást adott szituációkban megtanulják 
saját céljaikra visszaforgatni, eseten-
ként továbbgondolni. Ez pedig a  ta-
nulás célja.

Oktatási rendszerünk hagyomá-
nyokkal rendelkezik a tanítás, a 
fogalmak megnevezése és azok ér-
telmezése tükrében. A különböző 
tudományterületek folyamatos fejlő-
dése magával hozza a változásokat, és 
indokolttá teszi az oktatás folyamatos 
fejlesztését a szövegértés és a tanulás 
függvényében is. Írásomban néhány 
aktuális kérdésre szeretnék kitérni, 
melyekkel a gyakorlatban minden-
nap találkozunk.

Az olvasás „válsága”
Az utóbbi években a sajtó és a kü-

lönböző média is a világszerte kirob-
bant gazdasági válságról tudósít. Bi-
zony válság van más téren is, sajnos 
az olvasás és az olvasás értelmezése 
terén is. A mindennapi olvasásnak 
része a szépirodalmi művek olvasása, 
de sokkal több annál. A közoktatás az 
olvasás tanítását többnyire befejezi az 
alsó tagozat negyedik osztályában, 
a fenti évfolyamokban már a mű-
elemzésekre, vagyis az interpretáló 
olvasatra helyezi a hangsúlyt. Az ez-
redfordulón fogalmazta meg Lengyel 
Zsolt az egyik álláspontját, miszerint 
az írás-olvasás nem korlátozódhat 
az anyanyelvi szakmódszertanra, 
ugyanis az írás és az olvasás készsé-
ge nem határolható el egymástól. A 
betűk ismerete, az íráskép rögzítése 
elengedhetetlen előfeltétele a valódi 
olvasásnak. Az írásbeliség és a szö-
vegértés, szövegekkel kapcsolatos él-
mények döntően meghatározhatják 
a gyermek viszonyát a betűvilághoz, 
szorosabb értelemben a tanuláshoz 
is. Éppen ezért az olvasás válságának 
kiküszöbölése már az alapiskola alsó 
tagozatán kell, hogy megtörténjen, 
de ez a folyamat nem érhet véget ma-
gasabb szinteken sem. Az olvasásér-
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– aktuális kérdések egy finnországi felmérés tükrében

Magyar Tannyelvű Magán Szakközépiskola, 
Dunaszerdahely

tésnek az egyén életében óriási szerep 
van, hiszen boldogulása, érvényesülése 
is ettől nagyban függ.

Szövegértési szintek
Adamikné Jászó Anna a szövegértés 

következő szintjeit különbözteti meg:
1. Szó szerinti szövegértés (monda-
tok, információk feldolgozása és meg-
értése)
2. Kontextuális szövegértés (az olva-
sónak olyan dolgokat kell kikövetkez-
tetnie, melyek a szövegben szó szerint 
nem szerepelnek, de felismerhetők a 
szövegösszefüggésekből)
3. Bíráló olvasás (saját vélemény kiala-
kítása olvasás közben)
4. Kreatív olvasás (az olvasás legmaga-
sabb szintje, a kreatív szövegértés)
A feldolgozandó szövegek típusa alap-
ján a következő területeket alkotta meg 
az anyanyelvi módszertan:
- első osztályban olvasandó szövegek 
(speciális feldolgozási technikát igé-
nyelnek)
- új ismereteket nyújtó szövegek 
- irodalmi művek
- történelmi olvasmányok.

Az iskolai szövegértés tanításának 
főbb problémái

A szövegértésnek több problémája 
ismert, melyek életkortól, évfolyamtól 
függhetnek. A problémák közül ki-
emelném, hogy pl. a tankönyvek szö-
vegértési feladatai sok olyan szöveget 
tartalmaznak, melyek nem felelnek 
meg a tanuló életkori sajátosságainak, 
nyelvi és kognitív képességeinek. Szá-
mos elavult, érdektelen szöveggel ta-
lálkozhatunk nemcsak az anyanyelvi 
oktatásban, hanem pl. az alsó tagozato-
sok részére készült szlovák olvasóköny-
vekben. Ezek az olvasmányok sokszor 
életkornak nem megfelelő szövegeket, 

bonyolult kifejezéseket tartalmaznak. 
Gyakran előfordul, hogy a szövegfel-
dolgozás gépiessé válik: olvasás, esetleg 
fordítás. Hiányzik a kreatív továbbgon-
dolás. Olykor hiányzik az a tudatos fel-
építés, ami egy-egy szöveg fejlesztését 
motiválná. Mindezen problémák nem-
csak a hazai iskolákban jelenik meg, 
általánosan jelen van a közép-európai 
országokban.

Az élményközpontú szövegértés 
modellje  

MÓDSZER
SZÖVEG
SZERKEZET
ESZTÉTIKUM
Steklács János elméletét vizsgálva és 

a fenti problémákat figyelve az olvasás 
és az ehhez kapcsolódó szövegértés ké-
pességét a következő tényezők függvé-
nyében vizsgálhatjuk:
1. A szöveg és a gyermek érdeklődésé-
nek megfelelő módszer
2. Adekvát, életkori sajátosságnak meg-
felelő tartalmú szöveg
3. Adekvát, életkori sajátosságoknak 
megfelelő szerkezetű szöveg
4. Megfelelően kialakított tipográfia és 
esztétikum

A finnországi példa
 A PISA-felmérés finn sikereit részle-

tezve Paula Malin több pontban érté-
kelte a skandináv ország eredményeit. 
Közülük a legfontosabbak:

 a finn iskolák hasonló színvonalúak, 
nincsenek rossz iskolák

 15 éves kor alatt minden finn diák 
ugyanabba az iskolába jár, ahol meg-
kezdte tanulmányait, majd csak ezután 
választ más oktatási intézményt

 a gyengén olvasó tanulókra fokozott 
figyelmet szentelnek

 a számítógép használatával a fiúk ol-
vasási képessége javul, nem pedig rom-
lik

 szerepet kap a napilapok olvasása az 
iskolában

 a legtöbb televíziós program nem 
szinkronizált, hanem feliratos

 az iskolapszichológus költségmente-
sen áll a tanulók rendelkezésére.

Megfigyelve a fenti pontokat, láthat-
juk, hogy a finn oktatásrendszerben 
óriási szerepet kap az anyanyelvi ne-
velés célrendszere, vagyis, hogy tuda-
tos olvasót neveljen a gyermekből. A 
szépirodalmi művek mellett megjele-
nik a sajtó válogatott terméke is, sze-
repet kapnak az elektronikus médiák, 
valamint, nem utolsó sorban, folya-
matos az együttműködés a tanárok, a 
szülők és az iskolapszichológus között. 
A finn kollégák szerint a módszertani 
jellemzők mellett a sikeresség titka az 
ún. „háttértényezőkben” rejlik, melyek 
csak első látásra tűnnek mellékesnek. 
Tudnunk kell azonban, hogy a fenti 
szempontok kardinális jelentőségét 
már korábbi felmérések is bizonyítják.

Van megoldás?
Természetesen! Valószínűleg egyik 

napról a másikra semmi sem fog meg-
változni. A mi felelősségünk azonban, 
hogy az iskolában a diákoknak szóló 
üzeneteket közvetítő szövegekkel vál-
tozatos, átgondolt és élvezetes felada-
tok segítségével növeljük a megértés 
képességét. Az oktatásban szemlélet-
váltásra is szükség lenne, mégpedig a 
túlzott leíró (gyakran előíró) elméletek 
helyett funkcionális, konkrét kommu-
nikációra épülő módszerekre, melyek a 
társadalmi elvárásoknak megfelelő be-
széd és írás képességének fejlesztéséhez 
elengedhetetlenek.

olvasás és szövegértés
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A változó világ megköveteli tőlünk, 
hogy az oktatásban új stratégiákat, 
tartalmi és módszerbeli változásokat 
vezessünk be. Az Állami művelődé-
si program céljai, kulcskompetenciái 
megfelelnek az Európai Uniós alapel-
veknek. Az oktatásban nagyobb hang-
súlyt kellene fordítanunk ezeknek a 
kompetenciáknak a fejlesztésére, és 
akkor talán nem lennénk a PISA-
felmérésekben a leggyengébben teljesí-
tők között. Fontos, hogy előre nézzünk, 
és próbáljunk változtatni a „jól bevált” 
módszereken. Nem azért van szükség 
a váltásra, mert gyengén szerepeltünk 
a nemzetközi mérésben, hanem azért, 
mert nagyon gyenge a tanulóink szö-
vegértési szintje. Hat képességi szintből 
a szlovákiai tanulók átlagosan a 2. szin-
ten vannak, az 5. és 6. szintet a szlová-
kiai tanulók 4,4%-a érte el, az OECD 
tagállamok tanulóinak 8,4%-a.1 

A szövegértésre egész életünk so-
rán szükségünk van. A magyar nyelv 
és irodalom (ISCED2) követelményei 
is úgy vannak megfogalmazva, hogy 
a tanórákon ezt a képességet lehessen 
fejleszteni. Fontos azonban megjegyez-
ni, hogy ez idő- és munkaigényes, ép-
pen ezért fontos, hogy az oktatásunk 
állandó és meghatározó részévé váljon. 
A szövegértés alapja a jó olvasástech-
nika. Jó technikai alapok nélkül nagy 
erőfeszítést fordít a tanuló a szöveg ki-
olvasására, ezáltal kevéssé tud a szöveg 
jelentésére figyelni. Ezt csak sok gya-
korlással lehet elérni, de a gyakorlás-
nál fontos, hogy sokféle olvasnivalóval 
találkozzon a tanuló, a szövegek témája 
és műfaja is legyen változatos, gazdag 
választási lehetőséget kínálva a tanu-
lóknak. Jó hatással van a szövegértés 
színvonalára, ha érdekes módszere-
ket használunk. Nálunk még mindig 
a frontális módszer dominál, kevésbé 
használjuk az együttműködésre épülő 
módszereket. Nagyon keveset beszé-
lünk a szövegértő olvasás fokozatairól, 
legtöbbször leragadunk az értő olva-

a szövegértés megjelenése 
magyar nyelv és irodalom 
állami művelődési programjában

Tímár lívia

sásnál, és sajnos még ez is gondot okoz 
nagyon sok tanulónak, de a szövegértő 
olvasásnak 4 fokozata van: az értő (szó 
szerinti), az értelmező, a kritikai (bí-
ráló) és a kreatív (alkotó) olvasás. Tö-
rekednünk kell arra, hogy az olvasási 
fokozatokat elsajátítsák a tanulók.

Értő olvasás során a tanulók meg-
értik a szöveg szó szerinti jelentését, és 
meg tudják keresni a tételmondatokat. 
Az értelmező olvasás a rejtett gondo-
latok, a mögöttes jelentés feltárását, az 
ok-okozati viszony és a költői nyelv 
megéretését jelenti. A felmérések is az 
értelmező olvasást szokták kérni a ta-
nulóktól. A kritikai olvasás vélemény-
alkotást, értékelést jelent. Az olvasot-
takat képes a tanuló összevetni saját 
tapasztalataival vagy más forrásokkal, 
és ezután meg is fogalmazza a véle-
ményét. A kreatív olvasás valójában 
a szöveg továbbvitele, a tanuló képes a 
történet folytatására, a befejezés meg-
változtatására és kérdések feltevésére.

Nagyon fontos, hogy megtanítsuk ta-
nulóinkat a szövegek metaforikus jelen-
tésének megértésére. A tanulók ugyan-
is nem értik a képes nyelvet, a szavak 
sokadik jelentését, és ez hátrányt jelent 
a szövegek értelmezésében. Nemzet-
közi kutatók szerint is a szókincs és a 
megértés szoros összefüggésben van, 
ezért a szókincs bővítése növeli a szö-
vegértést. Az olvasási stratégiák meg-
tanítása magasabb szintű megértéshez 
vezet, ezért célként kellene kitűznünk, 
hogy a tanulóink eljussanak az olvasási 
stratégiák hatékony alkalmazásáig. A 
szövegértés fejlesztése komplex feladat, 
amit állandó jelleggel fejleszthetünk ta-
nulóinknál a nyelvtan, a fogalmazás és 
az irodalom órák keretén belül.

Nyelvtan és kommunikáció
A magyar nyelv és irodalom 

(ISCED2) 2014 szeptemberében élet-
be lépő művelődési programja hang-
súlyozza, hogy az oktatásban nagyobb 
mértékben kellene alkalmazni a konst-

ruktivista pedagógia elveit. A nyelvtan 
órákon nem lehet csak nyelvi fogal-
makkal, meghatározásokkal és szabá-
lyokkal foglalkozni, és közben a tanu-
lók nem tudják, hogy mire jó ez nekik, 
mire tudják a tanultakat használni. 
Hangsúlyosabbnak kellene lennie a 
szövegszemléletű grammatikatanítás-
nak. A nyelvtanórákon életközeli szi-
tuációkba helyezhetnénk a tanulókat, 
és gyakorlatközeli feladatokat végeztet-
hetnénk velük. A nyelvtan és kommu-
nikáció kiemelt feladatai közé tartozik 
minden évfolyamban a hallásértés, a 
szövegértő olvasás és a szövegalkotási 
készség fejlesztése. A tananyagtartalom-
ban is történtek kisebb változtatások, 
de a nagyobb mértékű változás a köve-
telmények megfogalmazásában tapasz-
talható. A mássalhangzók egymásra 
hatásának törvényszerűségei átkerül-
tek a 9. évfolyamba, az 5. évfolyamban 
az írás és olvasás szintjén foglakozunk 
a hasonulásokkal. A tanulóknak elég a 
9. osztályban felismerni és megnevezni 
az egyes hasonulások fajtáit. Az 5. év-
folyamba tananyagként bekerült a szö-
vegértő olvasás, a folyamatos és nem 
folyamatos szövegekkel való munka, a 
8. évfolyamba pedig bekerült a stilisz-
tika témaköre. A következő változás 
a többszörösen összetett mondatokat 
érinti: ez a tananyagrész átkerült a kö-
zépiskolába. 

A követelmények megfogalmazá-
sakor a funkcionalitás elve kapott na-
gyobb szerepet, az alkalmazáson van 
a hangsúly. Szövegből kiindulva ve-
zessük rá a tanulót az adott nyelvtani 
jelenség megértésére. Ezáltal a nyelvi 
rendszer sajátosságát és közlési funk-
cióját is megtanulják a tanulók, és jár-
tasságot szereznek a megtanultak al-
kalmazásában. Próbáljunk meg mindig 
szöveggel dolgozni, és abból kiindulva 
megmagyarázni a nyelvtani jelensége-
ket. Így a tanulók könnyebben felfog-
ják és megértik az adott jelenséget és 
annak funkcióját. A számonkérésnél 
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is ezt alkalmazzuk, szöveggel dolgoz-
tassuk a tanulót, és tőle is alkalmazott 
formában kérjük vissza a megtanulta-
kat. Ezáltal érdekesebbé tudjuk tenni 
a nyelvtan tanítását, mert egy korban 
hozzá illő szöveggel sokkal szívesebben 
dolgozik a tanuló, mint az egymás után 
felsorolt szavakkal, mondatokkal. 

Fogalmazás és kommunikáció
A szövegalkotási készség fejleszté-

sére lehetőségünk van a fogalmazás-
órákon, persze nem csak itt fejlesztjük 
ezt a készséget. A szóbeli és írásbeli 
fogalmazástanítás összetett feladat. Az 
elméleti ismeretek megtanítása mel-
lett fontosak a szóbeli kommunikációs 
gyakorlatok, a szövegtípusok műfaji sa-
játosságainak megtanítása és a szöveg-
típusok szerkesztésének gyakorlatai. A 
fogalmazási műfajok közül az elbeszé-
lés, a leírás, a jellemzés és az elmélke-
dés része a tananyagnak, de megjelent 
minden évfolyamban a szövegértő 
olvasás. Ennek keretén belül sokféle 
szöveggel kerülhetnek kapcsolatba a 
tanulók. A tananyag részét alkotják a 
dokumentum típusú szövegek is, ame-
lyek nem folyamatosak (grafikonok, 
térképek, használati utasítások, menet-
rendek, műsorrendek), itt nem a témá-
nak van meghatározó szerepe, hanem a 
szöveg elrendezésének. Az ilyen típusú 
szövegeket másként kell feldolgozni, 
mert itt az információ kikeresésén van 
a hangsúly. Az életben viszont az ilyen 
típusú szövegekkel találkozik a tanuló 
a legtöbbet, ezért kell a nem folyama-
tos szövegekkel való munkára is nagy 
hangsúlyt helyeznünk.

A követelmények megfogalmazá-
sakor itt is a funkcionalitás elve és a 
szövegértés kapott fontos szerepet. A 
szövegtípusok normáinak megfelelő-
en megírt fogalmazások mellett nagy 
szerepet kapott a szövegértés. A szö-
vegértés követelményei közé tartozik: 
az információ visszakeresése; adatok és 
kulcsszavak keresése; ok-okozati kap-
csolatok meghatározása; összefüggések 
felismerése; a szó szerinti és a metafo-
rikus jelentés megkülönböztetése; kö-
vetkeztetések levonása olyan informá-
ciók alapján, amelyek implicit módon 
vannak jelen a szövegben; a szövegben 
található információ feldolgozása; ön-
álló vélemény megfogalmazása; szöve-
gek összehasonlítása; különböző típusú 
szövegek felismerése; a szövegek céljá-
nak megfogalmazása. Fontos, hogy a 
tanulók felismerjék a szövegben rejlő 
nyelvi jellegzetességeket, a meggyőzés 
és befolyásolás eszközeit. A fogalma-

zásórák keretén belül lehetőség nyílik a 
vitakészség fejlesztésére is.

 
Irodalom
Az irodalomoktatásban a lexikonsze-

rű tudás helyett a szövegértési képessé-
gek elmélyítésére kellene koncentrálni. 
A készség- és képességalapú, valamint 
élményközpontú oktatás szempontját 
kellene érvényesíteni az irodalomórá-
kon. Az irodalomtanítás feladatköre 
többirányú. Az olvasás és irodalom 
megszerettetése mellett fontos, hogy 
megtanítson mások véleményének 
megértésére, Horatius gondolatát 
szem előtt tartva: „Merj mást gondolni, 
mint amit én!” Meg kell adnunk a ta-
nulóknak a gondolkodás szabadságát, 
támogatnunk kell őket abban, hogy 
merjenek véleményt alkotni egy műről, 
és képesek legyenek elfogadni mások 
véleményét is. Továbbá fontos a szö-
vegértési-szövegalkotási kompetenciák 
fejlesztése. Ehhez azonban az kell, hogy 
ne az irodalomról beszéljünk, hanem 
irodalmi szövegekkel dolgozzunk. 

 A szövegközpontú irodalomoktatás 
megvalósítása érdekében tananyag-
csökkentésre került sor, ami önma-
gában persze nem elég, de ez az egyik 
fontos összetevője az irodalomoktatás 
reformjának. Minden évfolyam tan-
anyagát az epika és líra műnemek köré 
csoportosítottuk.  Az 5. évfolyamban 
nagyobb hangsúlyt kaptak a mesék, 
a 6. évfolyamba kerültek a mondák 
és a balladák. A 7. évfolyam tananya-
gát lényegesen csökkentettük, mert ez 
volt a legnagyobb terjedelmű, és a ta-
nulók számára legnehezebben érthető. 
A barokk témaköre átkerült a középis-
kolába, az alapiskolában nem része az 
előírt tananyagnak. A 8. és 9. évfolyam 
tananyagtartalmában nem történt lé-
nyeges változtatás. A tananyag csök-
kentésének köszönhetően több idő jut 
egy-egy irodalmi műnek a feldolgozá-
sára, nem a tanárnak kell elmondania, 
hogy miről szól az adott mű, hanem jut 
idő arra, hogy a tanulók dolgozzanak a 
művekkel, és ők maguk vonjanak le kö-
vetkeztetéseket. Nem gond, ha két órán 
keresztül is ugyanazzal a művel dolgo-
zunk, mert ezáltal lehetőség nyílik arra, 
hogy a tanuló maga fedezze fel az iro-
dalmi mű szépségét. Fontos tudatosíta-
nunk, hogy a tananyagcsökkentés oka a 
szemléletváltás. A kevesebb tananyag-
nak köszönhetően teret tudunk adni 
a tanulóknak, hogy tanári irányítással 
egyénileg vagy csoportosan elemezzék 
a műveket.

A hangsúlyeltolódás a követelmé-
nyek megfogalmazásában érzékelhető. 
A tanterv nem csak lexikális tudást kér 
számon, hanem a szöveggel való mun-
kára ösztökél. A követelmények között 
szerepel: az önálló vélemény megfogal-
mazása, a szövegek metaforikus jelenté-
sének kifejtése, a nyelvi eszközök funk-
cióinak bemutatása, a költői eszközök 
funkcióinak megmagyarázása, az egyes 
műfajok jellemzőinek felsorolása, az is-
meretlen szöveg műfajának meghatáro-
zása, műfajok összehasonlítása, művek 
analizálása. Ezen képességek birtoká-
ban a tanulók alkalmasak lesznek ide-
gen szövegeket is értelmezni. És éppen 
ez a cél, hogy elsajátíttassuk velük, 
hogyan kell egy irodalmi szöveget ér-
telmezni, feldolgozni. A módszert kell 
velük megtanítanunk, és nem egy-egy 
konkrét irodalmi művet. Ahhoz, hogy 
a tanulók képesek legyenek a fenti kö-
vetelményeket teljesíteni, elengedhe-
tetlen az irodalom oktatásának szemlé-
letbeli váltása.

Az állami művelődési programban 
minden évfolyamhoz kapcsolódik egy 
ajánlati rész, ami az ajánlott memori-
tereket, a tollbamondások és dolgoza-
tok számát tartalmazza. Hangsúlyozni 
szeretném, hogy mindez csak ajánlás. 
A dokumentum nem tartalmaz ún. 
„kötelező olvasmányokat”, de ajánlott 
irodalmat igen. Itt a klasszikus iro-
dalmi művek mellet olyan ifjúsági re-
gények is szerepelnek, amelyek közel 
állnak ehhez a korosztályhoz. Fontos, 
hogy a gyerekek kezébe olyan könyve-
ket adjunk, amelyek érdeklik őket, és 
elolvasásuk élményt nyújt nekik, s ez-
által talán könnyebben megszeretik az 
olvasást. 

Záró gondolatként elmondható, 
hogy a változások megvalósításához 
nélkülözhetetlenek a pedagógusok, 
mert az Állami művelődési program-
ban leírt gondolatokat csakis ők tudják 
a magyar nyelv és irodalom óráin életre 
kelteni. A modernizációra szükség van, 
de a változásnak elsőként a fejekben 
kell végbemennie. Mindenkinek ma-
gának kell eldöntenie, hogy milyen ta-
nítási módszereket alkalmaz. Arra van 
szükség, hogy a pedagógusok belássák, 
nem tantervet, tananyagot vagy tan-
könyvet kell tanítani, hanem a gyere-
keket, csak kicsit másképp, mint eddig.

Jegyzetek:
1 PISA 2012 http://www.nucem.sk/
documents//27/medzinarodne_merania/
pisa/publikacie_a_diseminacia/4_ine/
PISA_2012_prezentacia.pdf
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A tanulmányok sikeres elvégzése, a 
szakmai tudás megalapozása lehetet-
len az elsajátítandó ismeretek megér-
tése, megszerzése nélkül.

 Az eredményes tanulás, a tananyag-
gal való aktív foglalkozás alapja az ol-
vasás, a szövegértés. A gyenge olvasási 
készséggel rendelkezők számára éppen 
ezért kudarc, kínkeserves küzdelem a 
feladott tananyaggal való megbirkózás. 
Ugyanakkor a megfelelő olvasási tech-
nikákat alkalmazva nem kell, hogy így 
történjen, a jobb eredmények elérése 
érdekében a szövegértés fejleszthető. 
Az olvasásszociológiai kutatásokból 
tudjuk, hogy nem csak a gyenge olva-
sási készséggel rendelkezők, de a „jól” 
olvasók olvasási szokásaiban is romló 
tendencia figyelhető meg.

 Mit tehet a XXI. század pedagógusa, 
akinek számtalan mennyiségű problé-
mára kell megoldást találnia, akinek 
fő feladata az ismeretek átadása, hogy 
tudja felfedeztetni a diákokkal az ol-
vasás örömét? Milyen eszközökhöz 
nyúljon, hogy a diákok szövegértése 
egyenes arányban nőjön? 

Magyar szakos tanárként nap mint 
nap találkozom az olvasóvá nevelés, az 
irodalmi, de az ismeretközlő szövegek 
feldolgozása során észlelt szövegértési 
problémákkal. A szövegek feldolgo-
zásához szükséges, hogy diákjaink 
megértsék, amiről olvasnak, legyen 
szókincsük, képesek legyenek felhasz-
nálni az új ismereteket, tudják az új 
helyzetekben alkalmazni a megismert 
fogalmakat, az új ismereteket felhasz-
nálásával képesek legyenek a problé-
mamegoldásra. Alapvető követelmény, 
hogy az olvasás során, a szöveggel való 
munka során tanulóink szelektíven, 
céltudatosan és kritikusan olvassanak. 

Az aktív olvasás elsajátítása érde-
kében ajánlatos az SQ3R tanulási 
módszer lépéseit alkalmazni. Az adott 
módszerrel az olvasás folyamata céltu-
datosabbá, eredményesebbé válik. Az 
SQ3R olyan tanulási módszer, mely-
nek nevét egy angol mozaikszó kezdő-
betűi alkotják: 

S – survey (átnézés) Q – question 
(kérdezés) R – read (olvasás) R – recite 
(felmondás) 

R- review (ismétlő áttekintés). 
Nagyvonalakban tekintsük át, mit 

rejt az egyik legnépszerűbb tanulási 
módszer, mely kitűnően alkalmazható 
a szövegértés, az értő olvasás fejleszté-
sére.

Átnézés: Valójában ez a szelektív 
olvasást jelenti, melynek során nagy 
vonalakban átfutjuk az adott szöveget, 
megértjük, hogy miről is szól az elol-
vasandó anyag, azonosítjuk az ismert 
és ismeretlen információkat. A szö-
vegben megkeressük azokat a részeket, 
melyek a fő gondolatokról szolgálnak 
információkkal. 

Kérdezés: A kérdezés szakasza az 
értő olvasás kulcsa, ugyanis az adott 
szöveghez célirányosan megfogalma-
zott kérdések rávezetnek a megoldás-
ra, arra, hogy figyelmünket hova össz-
pontosítsuk. 

Olvasás: Az olvasás során töreked-
jünk megtalálni a választ az előzőek-
ben megfogalmazott kérdéseinkre, a 
szöveg rendszerbe foglalására. Az első 
nekifutásra nehezen értelmezhető ré-
szeket többször olvassuk át, úgymond 
fordítsuk le saját nyelvezetünkre. 

Felmondás és áttekintés: E két utol-
só lépés nem a szövegértést segíti, in-
kább tanulási technikának mondható. 
A felmondás során ugyanakkor való-
jában az értő olvasásról adunk számot. 

Az olvasási technika elsajátítása 
után következzék az olvasóvá nevelés 
egyik lehetősége a drámapedagógia 
eszközeivel. 

A drámapedagógia a színház és a 
dráma segítségével történő nevelő-
munka, a találkozás művészete, mely 
a múlt században hódító útjára indu-
ló számos reformpedagógiai irányzat 
egyike. A módszer lényegét három Ö 
betű jellemzi. Az első az önkéntesség, 
mely lehetőséget nyújt a játékban való 
önkéntes részvételre, azaz lehet pasz-
szolni, ha az adott helyzet a gyerek szá-
mára kínos. A második az öncélúság, 

ami annyit jelent, hogy nem jegyori-
entált, nincs jutalmazás, megszűnik a 
rosszjegytől való félelem. A harmadik 
Ö betű az örömszerzést foglalja magá-
ba, ami a játékban megélt élményekre 
utal. 

 A drámapedagógia mint tanítási 
módszer számos lehetőséget rejt, ál-
tala az irodalmi alkotások sokkal át-
élhetőbbé, élvezhetőbbé válnak. Az 
ismeretek elsajátításakor a tanuló nem 
csupán passzív befogadó, hanem saját 
megélt élményei alapján alkotóvá is 
válik. Ebből adódóan a módszer al-
kalmazásának alapfeltétele a gyerek 
– tanár viszonyban a bizalom. Előnye, 
hogy itt nincs elmarasztalás, a zárkó-
zott gyermek is bátran elmondhatja a 
véleményét, senki sem fogja őt kiközö-
síteni, így aztán bátran mer kérdezni, 
s az eddig zárkózott gyerek gátlásai 
feloldódnak. A tanulók egymáshoz 
való viszonya is megváltozik, közelebb 
kerülnek egymáshoz, s főképp megta-
nulják az egymáshoz való alkalmazko-
dás, egymásrautaltság szükségességét, 
a csapatmunkát. Az effajta foglalkozás 
során a tanuló megtanul kérdezni, 
döntéshelyzetekben képes felmérni a 
lehetőségeket, tud döntéseket hozni.

 Az irodalmi alkotások hőseivel való 
azonosulás az olvasóvá váláshoz vezet-
het. A foglalkozások során megismert 
irodalmi alkotások szereplői a játszók-
ból kiváltják a megismerés szükséges-
ségét. A drámafoglalkozások során 
alkalmazott játékok kétféleképpen is 
szolgálhatják az olvasóvá nevelés cél-
ját:
1. közvetlen úton – az irodalmi művek 
egész sorával ismerkednek meg
2. közvetett úton – a történetalkotás 
tovább gondolása, a szereplők felisme-
rése az olvasott műben felvetett prob-
lémák bemutatása más helyzetekben 
elengedhetetlenné teszik az eredeti 
művekkel való találkozást. 

 A drámapedagógia eszköztára a ma 
pedagógusának segítséget nyújt az ol-
vasás megszerettetésére, a diákokkal 
mintegy felfedezteti az olvasás örömét. 
Ráébreszti őket az olvasásnak a hasz-
nosságára, a „játszva” megszerzett tu-
dás ízére. 

„A tanítás a szeretet egyik módja”  (Thomas Gordon)

Kovács Tünde 

A drámapedagógia mint az értő olvasás, 
az  olvasóvá nevelés egyik lehetősége 
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A pedagógusok véleménye, illetve 
a különböző felmérési eredmények 
alapján láthatjuk, hogy az oktatásban 
továbbra is hangsúlyt kell fektetnünk 
a diákok szövegértési képességének 
a fejlesztésére (l. PISA 2012). A szö-
vegértés, a tananyag szövegének a 
megértése a tananyag-elsajátítás fon-
tos feltétele. A tananyag-feldolgozást 
befolyásoló tényezők vizsgálatában 
kiemelt szerepet töltenek be a tan-
könyvek, ui. a tankönyvszöveg azon 
szövegtípusok közé tartozik, mely-
lyel a diákok a mindennapjaik során 
kapcsolatba kerülnek. A tankönyvek 
a tanítási-tanulási folyamat fontos se-
gédeszközei, melyek a pedagógusok 
és diákok munkáját egyaránt segítik. 
Karlovitz megfogalmazásában a tan-
könyv olyan ismeretnyújtó és kész-
ségfejlesztő eszköz, amely a tanterv-
ben meghatározott ismeretanyagot 
didaktikailag feldolgozza, az oktatá-
si folyamatban közvetíti (Karlovitz 
2002). Az oktatásban betöltött sze-
repe miatt elengedhetetlen, hogy 
vizsgáljuk a tankönyvek színvonalát, 
a tankönyvi szöveg megértését nehe-
zítő tényezőket, valamint kiküszöböl-
jük az esetleges hiányosságokat. 

A tankönyvek ismeretközlő, gya-
koroltató, nevelési, a tanítás és ta-
nulás folyamatát irányító, valamint 
önálló ismeretszerzésre késztető 
funkciót töltenek be (Karlovitz). Dár-
dai Ágnes szerint elengedhetetlen, 
hogy egy tankönyv megállapításai 
összhangban álljanak az adott szak-
tudománnyal; a tananyag feldolgo-
zása megfeleljen a tanulók életkori 
pszichikai sajátosságainak; legyen 
életszerű; a módszertani megoldások 
(ismeretközlés, kognitív képességek 
fejlesztése) legyenek összhangban 
(Dárdai 2002: 63). Egy tankönyv 
számos követelménynek kell, hogy 
megfeleljen: a terminológiahaszná-
lata igazodjon a kodifikált szakkifeje-
zés-használathoz, a tankönyvszöveg 
legyen értelmezhető, feldolgozható 
a diákok számára; igazodjon a tan-
tervben foglalt kritériumokhoz; a 
kérdések és feladatok a tananyag-

hoz és a tankönyvszöveghez mérten 
adekvát módon segítsék a tanulási 
folyamatot. E szempontokat a tan-
könyvíróknak és bírálóknak egyaránt 
figyelembe kell venniük. Szlovákiá-
ban a tankönyvtervezetek értékelése 
során a bírálók az Állami Pedagógiai 
Intézet által összeállított szempont-
rendszert követik, melyek azonban 
nem tesznek különbségek a célnyel-
ven íródott és a fordított tankönyvek 
között (l. http://www.statpedu.sk/
files/documents/ucebnice/kriteria_
ucebnice_vseobecno_vzdelavacie_
predmety.pdf; vö. Szabómihály 
2008a: 86). A  kisebbségi iskolákban 
a  diákok sok esetben fordított tan-
könyvből tanulnak, mivel a szlováki-
ai közoktatási jogszabályok alapján az 
alap- és középiskolákban csak azok 
a  tankönyvek használhatók, melye-
ket a  minisztérium jóváhagyott, és 
melyek igazodnak az egységes tan-
tervhez (Szabómihály 2008a: 84). 
A  fordításokat azonban gyakran 
olyan személyek végzik, akik nem 
rendelkeznek kellő fordításelmé-
leti és/vagy szakmai ismeretekkel, 
s emiatt Szabómihály Gizella szerint 
a  fordított tankönyvek lexikális és 
szintaktikai szintjén is pontatlansá-
gok, a magyarországi standardtól el-
térő megoldások figyelhetők meg (l. 
Szabómihály 2008a: 85, vö. Kralina 
Hoboth 2013a: 68–69). 

A szlovákiai magyar tannyelvű ok-
tatási intézményekben használatos 
tankönyvekkel kapcsolatban számos 
probléma merül fel, melyek két cso-
portba sorolhatók. A  hiányosságok 
egy része az eredeti szlovák tanköny-
vekben is megjelenik, egy részük 
azonban a  fordítás következtében 
megfigyelhető interferenciajelenség.

Az építőipari szakközépiskolák-
ban a szaktantárgyak oktatása során 
használatos tankönyveket vizsgálva 
számos hiányosságot figyelhetünk 
meg. Jelen írásban elsősorban a szö-
vegértést befolyásoló tényezőket te-
kintem át, az egyéb hibákat röviden 
összegzem. E tankönyvek az 1990-es 
évek elején jelentek meg, sok elavult, 

aktualitását vesztett megnevezést, 
módszert tartalmaznak, s az előírt 
tantervvel sincsenek teljesen össz-
hangban. E problémák azonban az 
eredeti szlovák tankönyveket is érin-
tik. A vizsgált tankönyvekben számos 
olyan hiányosság is található, amely 
nehezíti a tankönyvszöveg feldolgo-
zását.

A tananyag megértését befolyásolja 
a mondathosszúság, ui. a túlságosan 
hosszú mondatok nehezítik a szöveg-
értést (vö. Kojanitz 2005). A mondat-
hosszúság vizsgálata során azonban 
figyelembe kell vennünk a szöveg-
típust is, mivel egy munkafolyama-
tot leíró vagy felsorolást tartalmazó 
hosszabb mondat érthetőbb lehet, 
mint egy bonyolult szerkezetű rövi-
debb (Kralina Hoboth 2013b: 322). 
A szövegértést befolyásolja továbbá 
a közhasználatú és a specifikus főne-
vek, terminusok aránya, valamint a 
szakkifejezések következetes haszná-
lata. Fontos, hogy a tankönyvek ter-
minológiahasználata következetes, 
egymásra épülő legyen. Az érthető-
ség szempontjából nélkülözhetetlen, 
hogy a tankönyv kellő súlyt fektessen 
az egyes, az adott témakörben újként 
felvezetett terminusok magyarázatá-
ra. Amennyiben az új szakkifejezések 
jelentését a tankönyv nem magyaráz-
za, a szövegértés, a tananyag megér-
tése sem biztosított (Kralina Hoboth 
2013a: 74–81, 2013b: 324–325). A 
tanítási órákon, az oktatás folyamán 
– a tananyagnak és a diákok életko-
ri sajátosságainak megfelelően – a 
tanulóknak el kell sajátítaniuk az 
adott tudományág terminológiáját. 
A tankönyvírás és -értékelés során 
tehát nem az a cél, hogy csökkenjen 
a tankönyvi szakkifejezések száma, 
hanem az, hogy a tankönyvírók kellő 
figyelmet szenteljenek a terminusok 
magyarázatának (Kralina Hoboth 
2013a: 80, 2013b: 325). 

A fordított tankönyvek esetében 
a szövegértést nehezíti a célnyelvi 
norma figyelmen kívül hagyása. A 
forrásnyelvi szöveghez történő „ra-
gaszkodás”, bizonyos kötelező vagy 

a tankönyvszövegek megértését 
befolyásoló tényezők Kralina Hoboth Katalin

Katedra_apr 14.indd   15 7. 4. 2014   8:54:22



Katedra

16

Szövegértés / elismerések

fakultatív átváltási műveletek elha-
gyása a standard magyarban ritka 
vagy szokatlan szerkezeteket eredmé-
nyezhet. A szintaktikai szinten meg-
jelenő fordítottság jeleit Szabómihály 
Gizella összegezte. A legtöbb fordítá-
si nehézséget okozó szerkezet között 
a főnévi igenevet tartalmazó (főnévi 
alaptagú) mondatrövidítő szerkeze-
tet, a főnévi hátravetett jelzős szer-
kezetet, a passzív, ill. analitikus szer-
kesztésmódot említi (Szabómihály 
2007: 207–208, 2008a: 96–99, 2008b: 
19–36). 

A helytelen fordítás következté-
ben fellépő hiányosságok a fordított 
tankönyvek lexikális szintjén is meg-
jelennek, ui. a magyarországi és a 
szlovákiai magyar tankönyvek termi-
nológiahasználata gyakran különbö-
zik: ugyanazon fogalomhoz más-más 
nyelvi jel kapcsolódik. Ennek követ-
keztében ha a szlovákiai magyar di-
ákok magyarországi/ magyarországi 
diákok határon túli tankönyvet vesz-
nek a kezükbe, külföldi versenyen 
vesznek részt, a szöveg egyes kifeje-
zései, nyelvi jelei nem asszociálnak 
bennük fogalmi hálózatot, jelentést, 
nem értik meg vagy félreértelmezik a 
szöveget. Ugyanazon fogalmat példá-
ul a magyarországi tankönyv a forga-
tónyomaték, míg a szlovákiak magyar 
a statikai nyomaték nyelvi jellel fejezi 
ki. A statikai nyomaték megjelenik 
ugyan a magyarországi tankönyv-
ben is, azonban más jelentésben. A 
szlovákiai magyar tankönyvekben 
számos ilyen pontatlanság fordul elő, 
amely félreértéshez, félreértelmezés-
hez vezethet.

A tankönyvszöveg, valamint a tan-
anyag megértését jelentősen befolyá-
solja tehát a tankönyvek színvonala, 
melynek javítása érdekében a ter-
minológia egységesítésén túl fontos 
lenne, hogy a szerzők és a tankönyv-
tervezetek bírálói a didaktikai kritéri-
umokon kívül a vázolt szempontokat 
is figyelembe vegyék, a fordított tan-
könyveket speciális kritériumrend-
szer alapján értékeljék.
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2014. február 14-én, Bálint-napon, 
XVIII. alkalommal adták át a magyar ala-
pítású nemzetközi irodalmi díjat, a Balas-
si Bálint-emlékkardot. Az eddigi díjazott 
költőkből álló testület döntése értelmében 
Kulcsár Ferenc költő és Sander Liivak észt 
műfordító vette át az idei Balassi Bálint-
emlékkardot Budapesten, a Gellért Szál-
lóban. A Balassi-kard egy végvári szablya, 
amelyet a bonyhádi Fazekas József ková-
csolt.

A Balassi Bálint kardjának másolata 
alapján készült szablyát Duray Miklós po-
litikus, közíró és Kiss-Rigó László szeged-
csanádi megyés püspök nyújtották át a ki-
tüntetetteknek. Kulcsár Ferenc úgy tekint 
erre a kitüntetésre, mint a magyar iroda-
lom felvidéki ágának elismerésére. 

A Balassi Bálint-emlékkard kuratóriu-
ma az irodalmi díjat minden évben annak 
a költőnek és műfordítónak ítéli oda, aki-
nek líráját és fordítói munkásságát méltó-
nak tartja a 16. századi magyar költő élet-
művéhez. Kulcsár Ferenc munkásságát 
Tari István Balassi-kardos költő méltatta 
az erre az alkalomra írt költeményével, 
aki 2009-ben vehette át a kitüntetést. A 
laudációk után Kulcsár Ferenc köszönte 
meg a díjat és a köszöntéseket. Beszélt 
arról, hogy ő is, mint Balassi, Pozsony-
ban töltötte élete egy részét, egyetemista 
éveiben élt a városban. Kiemelte, meny-
nyire meghatározónak és szépnek tartja 
Balassi szerelmi költészetét. Ezután Tarr 
Csilla színművész előadása következett: 
Kulcsár Ferenc Önarckép, háttérben a 
XX. századdal című versét szavalta el. A 
teltházas díjátadási ceremónián Balassi 
Bálint Adj már csendességet című versé-
nek megzenésített ősbemutatója hangzott 
el, melynek hangszeres kíséretét a Balassi 
Consort nyújtotta, a rendezvény dallam-
keretét pedig a Cantabile Kórus szolgál-
tatta. Az okleveleket a szentendrei Vincze 
László, a Vincemill Papírmerítő Műhely 
mestere alkotta. A Herendi Porcelánma-
nufaktúra Balassi-szoborral jutalmazta a 
kitüntetetteket, amelyeket Simon Attila 
vezérigazgató adott át.

A rendezvényt Molnár Pál újságíró, 
a díj alapítója vezette. Az ünnepségen a 
Magyar Honvédség Budapest Helyőrség 
Dandárjai álltak díszőrséget.

Nagy erika

Kulcsár Ferenc 
kitüntetése
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Azt hinné a halandó − hiszen így 
szól a teremtéstörténet −, hogy az 
Úr hat nap alatt teremtette a világot, 
majd a hetedik napon megpihent. Ez 
viszont minden bizonnyal csak lát-
szólag van így, mert a hetedik napon 
is csodás és jelentős dolgokat művelt. 
Ennek ékes bizonyítéka, hogy Fibi 
Sándor barátunk és kollégánk is va-
sárnap látta meg a napvilágot. Ezzel 
pedig az Úr megteremtette az áldo-
zatkész, odaadó, hivatását szerető, 
elkötelezett, csupa nagybetűvel írt 
TANÍTÓ prototípusát.

Fibi Sándor tarsolyába kapta ezt 
a talentumot, és élete eddigi 67 esz-
tendejében méltó módon élt vele 
minden körülmények közt. Ha röpke 
pillantást vetünk a pályafutására, azt 
látjuk, ami magánéletében és baráti 
kapcsolataiban is jellemzi: hűséges 
és megbízható. Magyar-szlovák sza-
kos diplomájával a vásárúti iskolában 
kezdte ténykedését, majd a duna-
szerdahelyi Gorkij (ma Szabó Gyula) 
utcai alapiskolába került. 1973-ban, 
amikor Nagy László megírta a He-
gyi beszéd c. versét, ő csupán 4 évnyi 
tapasztalattal már igazgatóhelyettes-

sem. Bár igazgatói posztjának elha-
gyása után bizonyos szempontból 
talán méltánytalanul került a háttér-
be, és kényszerült némi váltásra, de ő 
ezt is alázattal vette tudomásul. Fibi 
Sándor még nyugdíjasként is keresi 
a kihívásokat, és azok rendre meg is 
találják őt. Számtalan fórumra invi-
tálják előadóként, szakmai és közéleti 
lapokban cikkeket, tanulmányokat 
jelentet meg, és fiatalos lendületét 
igazolja az is, hogy közeli barátságba 
került az internettel és a közösségi 
hálóval is.

Fibi Sándor a színvonalas és rend-
szeres munka híve. Olyan ember, aki 
sohasem fél állást foglalni, aki a gye-
rekek, a szülők és a kollégák, de akár 
a politikusok és a mindenkori mi-
niszter szemébe is bátran és kertelés 
nélkül mondja el véleményét. Ugyan-
akkor olyan ember, aki mások bol-
dogságának örül leginkább, s ezért 
a boldogságért igyekszik is mindent 
megtenni. Olyan, aki azt is örömmel 
vállalja, ha a városi könyvtárban me-
semondásra kérik fel. Számára a taní-
tás valóban hivatás.

Hálásak lehetünk a Sorsnak, hogy 
Losoncról Nyitrán keresztül hoz-
zánk, közénk vezérelte, ide, Duna-
szerdahelyre, ahol 2011-ben az Év 
pedagógusának választották. Persze a 
tanítót nem a díjak, és nem is az el-
nyelt krétapor mennyisége minősíti. 
Sokkal inkább megnyilvánulásai, sza-
vai és tettei összhangja. Fibi Sándor 
egy előadásában így fogalmazott: „...
közös célunk és feladatunk szeretet-
tel, tisztességgel, konok elszántsággal, 
képességeink és tudásunk legjavát 
nyújtva megtenni mindent a felvidéki 
magyarság összetartásáért és megtar-
tásáért...” Ő már több évtizede ezen 
dolgozik, és bízunk benne, hogy eb-
ben a munkában még sokáig etalon 
marad.

Ezért is kerül méltó kezekbe az 
újabb kitüntetés. Gratulálok az Ex 
Libris-díjhoz!

Fibi Sándorról – egy díj kapcsán, díjaktól függetlenül

2014. március 15-én Dunaszerdahelyen Ex Libris-díjban részesült Fibi Sándor. 
A díjazott méltatását a Katedra folyóirat is közli. 

a. Szabó lászló

Aki mások boldogságának örül…

ként élte meg, ami azóta is hite: mű-
velni kell a csodát, nem magyarázni...

1979-ben az oktatási minisztéri-
um nemzetiségi osztályának vezetője 
lett, és már országos szinten is hozzá 
tudott járulni, hogy a magyar iskola 
jobb és színvonalasabb legyen. Ez az 
igyekezete aztán leginkább a Vám-
béry Ármin Alapiskolában teljesedett 
ki, ahol 5 évig igazgatóhelyettesként, 
majd további 10 esztendőn keresztül 
az intézmény vezetőjeként mutatott 
példát ország-világ előtt. Fibi Sándor 
ugyanis tájainkon a pedagógiai szem-
léletváltás jeles úttörője, aki meg-
nyitotta szívét a gyerekek, az iskolát 
pedig a szülők előtt. A szeretet és a 
rajongás, ami mindig körülövezte őt, 
sohasem volt véletlen. Empátiája és 
ügybuzgalma mindenkiből tiszteletet 
váltott ki.

Mint ahogy az sem a véletlen műve 
volt, hogy aktív szerepet vállalt a 
Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szö-
vetségének felvirágoztatásában, az 
sem véletlen, hogy őt választották az 
Iskolavezetők Országos Társulásának 
elnökévé, és nem véletlenül lett a Ka-
tedra szerkesztőbizottságának elnöke 
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Múlt és jelen képei törnek felszín-
re, ha a kisiskolák megszüntetésén 
mereng el a szülő, a tanár vagy a volt 
diák… Kutatja az okokat, s keresi en-
nek a folyamatnak az előzményeit.

A Magyar Tannyelvű Alapisko-
la Bakán 1964-ben jött létre. A régi 
kaszárnya biztosított kiváló helyet a 
megfelelő működéséhez. A vízi erő-
mű megépítése után az intézmény új 
épületbe költözött, ahol ma is folyik 
az oktatás.  A környező falvak, pl. 
Dercsika, Csallóköznádasd tanulói 
szintén ebben az iskolában sajátítják 
el a tudnivalókat.

A vízi erőmű árnyékában zsongó 
iskola megalakulásának 50. évfordu-
lóját ünnepli 2014-ben, amelyre sötét 
palástot von az intézmény megszűné-
sének elméleti lehetősége. A fenyege-
tettség érzése állandó jelleggel szűrő-
dik be a falakon keresztül.

A létbizonytalanság forgatagában 
a szülők nehezen tudnak dönteni 
gyermekük beiratkozása ügyében. 
Számos körülményt figyelembe kell 
venni. Szükségszerű az intézmény 
pozitívumait, illetve negatív ténye-
zőit megvizsgálni. Egy falusi iskola 
napjainkban nem rendelkezik nagy 
osztálylétszámmal. A tanulók csalá-
dias légkörben vehetik magukhoz a 
tudást. Sokkal könnyebben fel lehet 
fedezni a diákok előnnyel bíró olda-
lait, sőt a született tehetségeket is! A 
kis létszámú osztályokban a gyerme-
kek nagyobb intenzitással és bátrab-
ban kötnek barátságot. Vitathatatlan 
a felismerés, hogy a jóság szikrája 

gyorsabban ér a szívekhez. Tisztább 
ritmusban lüktetnek a különböző ta-
nítási órák keretén belül, s az iskolán 
kívül is. Jeleskednek sportversenye-
ken, szavalóversenyeken, rajzverse-
nyeken és egyéb megmérettetéseken. 

Az iskola számos rendezvénynek 
ad otthont, amelyeken a diákok és a 
szülők kiválóan érzik magukat. Min-
den évben megemlékeznek az 1956-
os, az 1848/49-es magyar forradalom 
hőseiről, megszervezik az immáron 
hagyománnyá vált Töknapot, Fenyő-
ünnepet, Anyák napi műsort, a Szánt 
a babám c. népzenei koncertet, a Csa-
ládi napot és a pünkösd alkalmából 
megalkotott programot.

A tudás temploma Bakán 
kardélen táncol! Ugyanennek 
a veszélynek van kitéve az ok-
tatási intézmény Felbáron, Nagy-
szarván, Deákin, Felsőpatonyban, 
Alsóbodokon, Pozbán, Pogrányban, 
Nagycétényben, Fűrön, Érsekkétyen, 
Izsán és Paláston.  A gazdasági szak-
emberek úgy vélik, a kisiskolák nem 
maradhatnak meg anyagi okok miatt. 
Tudatjuk, hogy az iskola nem eladó!

Ha egy település iskolája halál-
táncának végére ér, magával vonja a 
falu kulturális és szellemi leépülését, 
illetve fejlődésének minőségét. A kö-
vetkező generációk tagjainak szintén 
jogos jussa saját falujában, családi 
környezetben magához venni a mű-
veltséget. Elengedhetetlen az egyén 
szellemi és lelki fejlődése szempont-
jából az egészséges identitástudat és a 
gyökerek ismerete. 

az iskola nem eladó!
mgr. labancz Tamara

Az 1989-es bársonyos forradalom 
után boldogok voltunk, gondolván, 
talán majd az életünk minősége is 
megváltozik. Az azóta eltelt idő óta a 
gondok, problémák sokasodnak, gu-
bancolódnak. A helyzet szinte válto-
zatlan, sőt – ami a szlovákiai magyar 
iskolák helyzetét illeti – egyre elszo-
morítóbb! Évente lassan, de biztosan 
csökken a magyar iskolába íratott gyer-
mekek száma.

Több mint fél évszázada kezdődött 
el újra a szlovákiai magyar oktatás a 
II. világháború után, s – érdekes pár-
huzam – vele egy időben alakult meg a 
Csemadok is. Az iskola a magyar nyel-
vet – a Csemadok a magyar kultúrát 
hivatott ápolni. A céljuk közös: meg-
tartani, óvni, védeni magyarságunkat, 
anyanyelvünket.

A Csemadok-láng, a mi fáklyánk, 
hasonlít az olimpiai lánghoz. A kü-
lönbség csupán annyi, hogy azt négy-
évenként gyújtják meg, aztán az olim-
piai játékok végeztével kialszik, a mi 
fáklyánkat 65 éve gyújtották meg, meg-
lehet, nem olyan nagy ceremóniával, s 
nem is egy helyen, sok-sok helyen. Fu-
tótűzként terjedt akkor, és azóta is ég. 
Kézről kézre adjuk és óvjuk, hogy el ne 
aludjék, mert nem lesz hely, olimpia, 
ahol újra meggyújtsák. Ezt a lángot a 
magyarságunk, a magyarságtudatunk 
tartja életben. Féltve óvjuk széltől, 
viharoktól, rendszerváltásoktól, mi, 
csemadokosok – szlovákiai magyarok. 
Vigyázunk rá, olykor talán nem is rosz-
szul. Mindnyájan köréje csoportosu-
lunk, ha bajban vagyunk, de akkor is, 
ha örülünk. S ha a fényénél egymás sze-
mébe tudunk nézni, és van mondani-
valónk egymásnak, akkor nincs baj. Ez 
a fény nemcsak világít, de megmutatja 
a helyes utat is, ha netán eltévednénk a 
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mindennapok sűrűjében. Mert manap-
ság, sajnos, egyre nő a tévelygők száma, 
akik júdáspénzért eladják a nemze-
tüket a jobb konc reményében, s bár 
senki sem kéri tőlük, közben elfelejtik 
gyökereiket, múltjukat, önazonosságu-
kat, magyarságukat – melyet aztán sem 
szerezhetnek vissza soha. 

 Mi, csemadokosok is azóta bizonyí-
tunk, mióta a láng – a fáklya – ég, hogy 
vagyunk, élünk, dolgozunk, mert ez a 
küldetésünk. Ezt hagyták ránk a szüle-
ink és a nagyszüleink, ez a mi gyönyö-
rű, de nagyon nehéz örökségünk. Visz-
szük naponta szívünkben, lelkünkben 
a fáklyát, és próbálunk valamit tenni 
az itt élő magyarságért, önmagunkért, 
édes anyanyelvünkért, kultúránkért. 

 Aki „igazi csemadokos”, minden 
rendezvényt olimpiai szinten old meg, 
legyen az szavalóverseny, citeratalál-
kozó, író-olvasó találkozó vagy bár-
milyen rendezvény. Készül rá, tervezi, 
szervezi, izgul: lesz-e közönség. Ismeri 
ezt az érzést mindenki, aki ezzel/effé-
lékkel foglalkozik. Nekünk minden 
rendezvény egy kis olimpia, készülünk 
rá nagy odaadással, odafigyeléssel, ki-
választjuk a legjobb versmondóinkat, 
dalosainkat, citerásokat, zenészeket, 
színjátszókat. Felkészítjük őket, fog-
lalkozunk velük, aztán amikor a meg-
felelő színvonalat elérték, megmutat-
juk őket a világnak. Felléptetjük őket 
versenyeken, fesztiválokon, itthoni és 
külföldi ünnepségeken, és ők igenis, bi-
zonyítanak. Az elvetett mag nem vész 
kárba, szárbaszökken, termést hoz a 
befektetett munka. Ott áll a színpadon 
az unoka a nagyszülőkkel: nincs ennél 
felemelőbb látvány. S ezt csak az tudja, 
aki látta, vagy személyesen is megélte: 
ott énekli kicsi és nagy együtt a közön-
séggel – március közeledvén – Kossuth 

Lajos azt izente, elfogyott a regimentje. 
Ha még egyszer azt üzeni, mindnyá-
junknak el kell menni... – de hová?! 
Nem Mohácsra, nem a Majtényi síkra, 
nem Segesvárra, hanem egyszerűen 
csak magyar iskolába. Hisz van, értünk 
van, nekünk építették. Közülünk, saj-
nos, sokan köszönik, de nem kérik...

 Most zajlottak a beíratások az alapis-
kolák első osztályába. A végeredményt 
még nem tudjuk pontosan, de a hírek 
nem biztatóak. Azt már tudjuk, hogy 
sok helyen emiatt osztályok, netán is-
kolák szűnhetnek meg, hogy sok kis 
magyar gyermeket visznek magyar 
szüleik más nyelvű iskolába, abból a 
megfontolásból, hogy ott majd jobban 
boldogulnak. Ez önámítás! Egyszerű-
en: nem igaz! Hadd ne részletezzem, 
miért, hisz mindenki tudja. Csak egy 
nagyon fontos dologról feledkeznek 
meg: megfosztják saját édes gyermekü-
ket – akit a legjobban szeretnek – attól 
a gyönyörűségtől, hogy megismerjék 
édes anyanyelvüket. Egy gyermeknek 
kétszer vágják el a köldökzsinórját: 
egyszer, amikor a világra jön, amikor 
az édesanya életet ad neki, másodszor 
pedig akkor, amikor iskolába íratja, 
mert ez megint egy új élet kezdete. S 
egy kisgyermek számára bizony egyik 
sem könnyű. Az egyik a fizikai, a má-
sik a szellemi élet kezdetét jelenti szá-
mára. Az iskolában a kis ember egy új 
világba születik, új közösségbe kerül. 
Egy nyelv csodálatos világába, amely 
meghatározza majd későbbi életét, az 
egész életét. Megnyílik előtte egy másik 
világ, amely elviszi őt akár a csillagokig: 
a tudás világa, amely csak az anyanyelv 
ismeretével lesz élhető, érthető, felfog-
ható, teljes és kerek. S az a szülő, aki 
ettől gyermekét tudatosan megfosztja, 
és más nyelvű iskolába íratja, a lehető 

legnagyobb bűnt követi el az ellen, akit 
a világon a legjobban szeret. Én valahol 
itt is látom a CSEMADOK-munka ér-
telmét, felelősségét. 

 A más nyelvű iskolába járó gyermek 
soha nem ismeri meg Tündér Ilonát 
és Árgyélus királyfit, Lúdas Matyit. 
Neki nem fog tüzesen sütni a nyári nap 
sugára, és nem ég majd a napmelegtől a 
kopár szik sarja... Nem lesz a hazának 
rendűletlenül híve, és soha sem találja 
meg azt a bizonyos hetedik krajcárt... 
Nem lesz Góg és Magóg fia, sem Dózsa 
György unokája... Neki semmit sem je-
lent Hargita, és nem ismeri meg Ábelt... 
és folytathatnám még tovább... Ebből a 
legszomorúbb az, hogy ő mégcsak nem 
is tehet róla, mert ez a szülők bűne, na-
gyon nagy bűne.

 S ismételten kijelentem, hogy napja-
inkban valahol ebben rejlik a CSEMA-
DOK feladata: hogy a magyar kultúra 
terjesztésével, ápolásával, nyelvápolás-
sal, népdalokkal, táncokkal, kézműves 
táborokkal, néprajzi gyűjtésekkel ész-
revétlenül belopja magát a köztudatba, 
de necsak a felnőttek, hanem a gyere-
kek és az ifjúság tudatába is. Mert min-
den az iskolában kezdődik. Ezért óriási 
feladat hárul minden magyar pedagó-
gusra: Gárdonyi lámpására. Hogyan 
tanít, mit tanít, miként neveli a gyer-
meket magyarrá, értékes emberré, de 
nemcsak a tananyaggal az órákon, ha-
nem egyéniségével, példamutatásával 
mindenkor és mindenütt. Mert a teljes 
értékű emberré váláshoz csak egy út 
járható: az anyanyelvhez vezető út. Ez 
az út pedig, még a mai modern világ-
ban is az anyanyelven tanító iskolán ke-
resztül vezet. Ellenkező esetben a saját 
sírunkat ássuk meg, ahová a testünkkel 
együtt a nyelvünket is eltemetjük. Adja 
Isten, hogy ne így legyen! 

a Csemadok 
és az iskola 
kapcsolata

Pék éva
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Önök szerint melyik a legszebb híd 
Budapesten? A legpazarabb, minden 
bizonnyal, a Lánchíd – fenséges képet 
nyújt akár Pestről nézve a háttérben 
a budai várral, akár Buda felől. De a 
nemrég felújított Margit híd, a mo-
dern megjelenésű Megyeri híd, amely 
Magyarország első igazi ferdekábeles 
hídja, és a hófehér Erzsébet híd is 
nagyon szép alkotások. Az én ked-
vencem, elárulom, a Szabadság híd. 
Elbűvöl kecsessége, a vasszerkezeté-
ben megnyilvánuló érő és a finomság 
tökéletes összhangja, a híd pompáza-
tos látványa. És még valami – az is, 
hogy ezt a hidat egy felvidéki mérnök 
tervezte.

Feketeházy János (1842-1927)
A vágsellyei születésű hídépítő 

mérnököt a szlovák szakirodalom 
gyakran Čiernihausként emlege-
ti, amire felszisszenhetnénk, de ez 
a névhasználat, bár kissé pontatlan, 
nem teljesen indokolatlan. Csehor-
szági származású édesapja az eredeti 
vezetéknevét (Černohaus) az akkori 
divatnak megfelelően Feketeházyra 
magyarosította. Magyar családból 
származó feleségével gyermeke-
it már magyar szellemben nevelte. 
Feketeházy tanulmányait Felvidéken 
(Vágsellye, Nagyszombat, Nyitra), 
majd Bécsben és Zürichben folytat-
ta, mérnöki diplomája megszerzése 
után pedig a bécsi Osztrák Államvas-
utak Igazgatóságánál vállalt munkát. 
A kiegyezést követően Budapestre 

Feketeházy, 
a vágsellyei hídember
Hlavaty Kitti

költözött, és mérnökként a Magyar 
Államvasutaknál dolgozott egészen 
nyugdíjba vonulásáig. A szakmai te-
vékenységet ezután sem hagyta abba, 
legjelentősebb munkája, a Szabadság 
híd terve nyugdíjas éveiben készült. 
Élete utolsó időszakát szülőváro-
sában, Vágsellyén töltötte. Itt is van 
eltemetve.

Feketeházy János amennyire sze-
rény és a háttérben meghúzódó em-
ber volt kortársai szerint, annál ki-
sebb szerénységgel nevezhető ő az 
acélszerkezetek és a hídépítés legna-
gyobb magyar alakjának. Nem igé-
nyelte a hírnevet, annak hajszolása 
helyett inkább a munkára fókuszált. 
Keveset tudunk róla, de minden-
képpen érdemes vele foglalkozni, 
hiszen az akkor épült vasúti hidak és 
a legfontosabb magyarországi Duna-
hidak zöme az ő nevéhez fűződik. 
Tetőszerkezetek megépítésére olyan 
korszerű megoldásokat alkalmazott, 
amelyek európai kontextusban is 
kimagaslóak. Naponta megyünk el 
munkái mellett, látjuk élőben, képe-
ken, tévében, és nem is sejtjük (sőt, 
egyes tervekről sokáig a szakma 
sem tudta), hogy ezek mind-mind 
a vágsellyei mérnök alkotásai.  A 
komáromi Erzsébet híd, a Párkányt 
Esztergommal összekötő Mária Va-
léria híd, a ’45-ben lerombolt szegedi 
Tisza híd mellett a Keleti pályaudvar, 
az Operaház és a Budapesti Corvinus 
Egyetem (egykori Fővámház) épü-
letének tetőszerkezete is az ő terve 

alapján készült. Pályakezdőként a tö-
rökországi Boszporusz-híd terveinek 
előkészítésében is részt vett, a fiumei 
(rijekai) forgóhíd tervéért és több 
más találmányáért, mint pl. a vasbe-
ton mennyezetért pedig szabadalmi 
oltalmat kapott. Úttörő munkássága 
ellenére kora nem halmozta el kitün-
tetésekkel, pedig külföldön nagyon 
nagyra tartották. Életében csak egy-
szer kapott írásbeli elismerést, Baross 
Gábor minisztertől.

Feketeházy János és Móra Ferenc
Ki ne ismerné Móra Ferenc Kincs-

kereső Kisködmönjét? Ezen az ifjú-
sági regényen kívül azonban mást 
is köszönhetünk Mórának – a töb-
bi, finom humorú, meghitt hangú 
regényén és múzeumigazgatói-ré-
gészeti munkáin kívül nagyon so-
kat tett például Feketeházy Jáno-
sért, ez viszont a lexikonokban már 
nincs feltüntetve. Móra Ferencnek 
a  Délmagyarországban megjelent 
„Kit ünnepeljünk?” című tárcája, 
amit a szegedi Tisza híd átadásának 
50. évfordulójára írt, Feketeházyról 
és a híd tervezésének hátteréről szól. 
A szegedi polgárok évtizedekig abban 
a hitben éltek, hogy szeretett hídjukat 
Gustave Eiffel, a párizsi Eiffel torony 
építésze tervezte, és ezt a nép annak 
megfelelő büszkeséggel is híresztel-
te. Móra igazságérzete viszont nem 
engedte, hogy említés se essen arról, 
aki azt a leginkább megérdemli. Így 
a kerek évforduló apropóján kutatá-

Mária Valéria-híd, Párkány-Esztergom
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sokat végeztetett és bizonyítékokat 
gyűjtött annak érdekében, hogy a lap 
hasábjain felfedje a híd tervezőjének 
valódi személyét és tisztázza a félre-
értés okát. 

„Én már többször is reklamáltam a 
szegedi híd dicsőségét a nagy magyar 
technikus számára, de az újságpapi-
rost elviszi a szél. Az ötvenedik év-
fordulón azonban talán ő is kaphatna 
egy szerény táblát a híd oldalában. 
Eiffelt ünnepelni lehet okosság, de a 
magyar mérnöknek elégtételt szol-
gáltatni kötelesség.”1

A tervpályázatot valóban az Eif-
fel-cég nyújtotta be – mivel a pá-
lyázóknak egyben a kivitelezést is 
biztosítaniuk kellett –, de a terveket 
Feketeházy János készítette. Ráadásul 
ő volt az, aki felkérte az Eiffel-céget 
az együttműködésre, mely, bár kissé 
vonakodva, de belement ebbe. Ennek 
viszont az lett a következménye, hogy 
a honoráriumot, és nem mellesleg a 
dicsőséget is, a francia tervezőcég 
zsebelte be. A hídátadó ünnepségre 
pedig Feketeházyt meg sem hívták.

Hasonló félreértések övezték élete 
kétségtelenül legfontosabb művét, a 
budapesti Ferencz József (Szabadság) 
híd tervét is, sőt, egy időben egyesek 
még szerzőségét is kétségbe vonták. 
Feketeházy, békés természete elle-
nére, ezt már nem hagyta annyiban, 
és emiatt komoly vitákba keveredett. 
Amit viszont akkor megkérdőjelez-
tek, ma már bizonyított tény: a híd 
Feketeházy tervei alapján épült, és 

erről a híd északi oldalán elhelyezett 
emléktábla is tanúskodik.

Feketeházy és a Szabadság híd
A főváros 1893-ban nemzetközi 

pályázatot hirdetett Pestet és Budát 
összekötő harmadik híd megvalósítá-
sára. Egy új híd roppant szükségessé 
vált, mivel az első híd (Lánchíd) elké-
szülte után a főváros lakosainak szá-
ma annyira megugrott, hogy a Lánc-
híd a 20 évvel később épült második 
Duna-híddal, a Margit híddal együtt 
sem tudta ellátni a fél évszázad alatt 
megnégyszereződött lakosság for-
galmi igényeit. A pályázati kiírásban 
a bizottság két lehetséges helyszínt 
jelölt meg, ezek egyike a Fővám tér 
volt. A pályázati feltételek között az is 
szerepelt, hogy a híd egy vagy három 
nyílással építtessék, és amennyiben a 
tervezők az utóbbit választják, ezek a 
nyílások vízlefolyási, hajózhatósági és 
esztétikai okokból teljes mértékben a 
Lánchíd nyílásaihoz igazodjanak. A 
benyújtott tervpályázatokat jeligével 
látták el, és a végeredmény a követ-
kező lett: az első helyen a „Magyar-
ország nem volt, de lesz”, a másodi-
kon a „Duna”, a harmadikon pedig 
a „Jó szerencsét!” jeligéjű pályázat 
végzett. Feketeházy személyiségéről 
olvasottak alapján már a jeligék stílu-
sáról is következtethetünk arra, me-
lyik lehetett az övé. Bár Feketeházy 
terve, a „Duna” a 2. helyen végzett, 
a „szakférfiakból” álló nemzetkö-
zi zsűri végül ezt fogadta el. Az első 

helyezett ugyanis messze túlhaladta a 
keretösszeget, és a híd megépítésében 
is nehézségek mutatkoztak volna. Az 
acélszerkezetekben igencsak jártas 
Feketeházy tervét is itt-ott módosí-
tani kellett – ez okozta szerzősége 
későbbi megkérdőjelezését. De ki-
sebb változtatásokkal 1896-ban Fe-
rencz József császár jelenlétében – és 
Feketeházy János jelenléte hiányában 
– átadták azt a hidat, amelyet a saját 
műfaján belül sokan a világ egyik leg-
szebb hídjának tartanak. 

Egy új híd mindig óriási gazdasági 
fellendülést eredményez, ezért annak 
megépítése komoly politikai-stratégi-
ai kérdés is egyben. Az, hogy a Sza-
badság híd, a párkányi Mária Valéria 
híd vagy akár a szegedi első Tisza-híd 
megépült, nyilván nem Feketeházy 
érdeme – ezek, ha nem is az ő tervei 
alapján, de mindenképpen megépül-
tek volna. Az viszont, hogy tervei 
olyan nemzetközi pályázatokon ke-
rültek ki győztesként, melyekre veze-
tő amerikai, angol, francia tervezőcé-
gek (pl. az Eiffel-cég) is jelentkeztek, 
egyértelműen az ő zsenialitását bi-
zonyítja. Technikai megoldásaival, 
pályázatainak minőségével és eszté-
tikájával Feketeházy János lepipálta 
kora legnagyobb mérnökeit, amitől 
jópáran már akkor is biztosan „lehi-
daltak”.

Jegyzetek:
1 Móra Ferenc, Délmagyarország, 1933. feb-
ruár 5.

Szabadság-híd, Budapest

Katedra_apr 14.indd   21 7. 4. 2014   8:54:27



Katedra

22

gyermekintézmények

A gyermekintézmények – iskolák, 
óvodák, játszóházak és gyermeksar-
kok – vizsgálata építészeti szempont-
ból kimondottan izgalmas feladat. 
A téma megköveteli a játékosságot, 
ugyanakkor a megfontoltságot és a 
biztonsági követelmények helyes ér-
telmezését is. A tervezésnek alkalmaz-
kodnia kell az adott intézmény okta-
tási szokásaihoz, valamint nem szabad 
figyelmen kívül hagynia, hogy a gye-
rekek és pedagógusok napjuk nagy 
részét az adott épületben töltik majd, 
ezért különösen kiemelt jelentősége 
van annak, hogy jól érezzék magukat, 
szívesen tartózkodjanak ott. 

Az egyes terek alakításánál és el-
rendezésénél tudatosítani kell, hogy a 
terek meghatározzák az ember hangu-
latát, érzéseit, nyomot hagynak benne, 
sőt vizuális és kulturális fejlődését is 
befolyásolják. Az említett „tudatma-
nipulációt“ pozitív módon is fel lehet 
használni: pszichológiai kísérletekkel 
sikerült bebizonyítani, hogy míg a 
magas terek inkább az elvont és sza-
bad gondolkodást inspirálják, addig 
az alacsonyabbak a speciális problé-
mák megoldására stimulálnak. 

 Emellett még számos szempont 
érvényesül, amelyek segítségével az 
építészeti megoldások is segítik a ta-
nítás effektivitását vagy a kreativitás 
fejlesztését. Az utóbbi időben egyre 
fontosabbá vált a külső környezettel 
való kapcsolat megerősítése és a ter-
mészetes anyagok használata, ahol az 

előbbi nyugtató hatású lehet, míg az 
utóbbi a kényelem, biztonság érzését 
sugallhatja. A legtöbb külföldi példán 
az is látható, hogy olyan térformálás-
ra törekszik, amely izgalmas építészeti 
megoldásokat hoz létre. Származhat ez 
az egyes terek szokatlan összekapcso-
lásából is, amely különböző átlátásokat 
vagy folyamatos felfedeznivalót bizto-
sít, de akár a nyílások elhelyezéséből is, 
amely a nap különböző szakaszaiban 
változó fényjátékokat mutat meg. 

Sajnos nálunk, különösen a kor-
társ tendenciákhoz képest, a helyzet 
meglehetősen aggasztó, tekitve, hogy 
gyermekintézményeink sok esetben 
kimondottan alacsony építészeti szín-
vonalat mutatnak. Vagy a 60-as évek-
ben, sablonprojektek alapján kivitele-
zett, fantáziatlan terekkel találkozunk, 
vagy – és ez a rosszab eset – kortárs 
bár, de minőségében elégtelen megol-
dásokat láthatunk.

Az oktatásügyi szektor esetében ez 
magyarázható az ágazat alulfinanszí-
rozottságával, de hasonló jelenségnek 
lehetünk szemtanúi a kommercionális 
szféra gyermekintézményeinél is, le-
gyen szó játszóházakról vagy gyer-
meksarkokról. Általános elképzelés, 
hogy egy gyermeksarok létrehozásá-
ra elég néhány színpompás elemet, 
mondjuk rózsaszín fotelt, kék szőnye-
get, meg egy aktuális mesefigurát el-
helyezni a falakon, és ezzel kész is. Az 
ilyen megoldások sajnos egyértelmű 

üzenetet sugallanak: a kérdés abszolút 
marginális. 

Pedig a szakvélemények szerint eb-
ben a különösen befolyásolható élet-
korban igencsak fontos lenne, hogy a 
gyerekek egészen más kvalitásokkal 
találkozzanak. Részben jó közérzetük, 
részben személyes fejlődésük szem-
pontjából. Az sem elhanyagolható 
szempont, hogy a minőségi építészeti 
alkotásoknak nevelő hatásuk is van, 
hogy a későbbiekben, felnőttként re-
leváns véleményt tudjanak formálni 
az őket körülvevő épített közegről, 
építészeti és városrendezési megnyil-
vánulásokról. A Pihla Meskansen által 
alapított finnországi ARKKI építészeti 
iskola (amely a nálunk is ismert rajz- 
és zeneiskolák formájában működik), 
s az ő mintájukra, Európa-szerte egyre 
inkább elterjedt civil kezdeményezé-
sek is ezt hangsúlyozzák immár több 
éve. Rámutatnak arra, hogy a gyere-
kek is érzékelik az egyes terek minősé-
gét, hangulatát, sőt megfelelő irányítás 
mellett, akár saját maguk is képesek 
megteremteni azt. Az ARKKI iskola 
kezdeményezésére kezdtek el bizonyos 
építészeti versenyeket gyerekzsűrivel 
is elbíráltatni, vagy a Helsinki Város-
rendezési Irodával együttműlüdve a 
gyerekek is részt vettek a volt kikötő, 
Hernesaari városrész revitalizációs 
munkálataiban. Ebből is látható, hogy 
nemcsak az őket körülvevő terekről, 
hanem számukra elvontabb témákról, 
akár városrendezési tervekről is ké-

gyermekintézmények 
építészeti szemmel Václav Kinga
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pesek véleményt kialakítani, sőt akár 
alkotóként is bekapcsolódni azokba. 

Az alábbiakban bemutatott, a leg-
kisebb korosztály (óvodások és böl-
csődések) számára készült épületek, 
formai különbözőségük ellenére 
nagyjából azonos, igen magas építé-
szeti színvonalat képviselnek, és azért 
kerülnek bemutatásra, mert remek 
példaként szolgálnak arra, hogy iga-
zán játékos, kreatív és élhető tereket 
tudatos építészeti tervezéssel lehet 
csak elérni.

SOLHUSET (Napház), Christen-
sen & Co Arkitekter, Hørsholm, 
Dánia, 2011

A Christensen & Co Arkitekter ter-
vei alapján készült integrált óvoda és 
bölcsőde épületének formai érdekes-
sége a tetőszerkezet gazdag tagolása, 
amely arányaiban, felépítését és elren-
dezését tekintve leginkább egy kis fa-
lura emékeztet. A végleges forma ke-
resésénél fontos szempont volt, hogy 
el tudják helyezni a mintegy 50 m2 
napkollektort és 250 m2 napelemet, az 
így kialakult síkok a belső terekben is 
változatos megoldásokat hoznak létre. 
Az épület háromszög alaprajzú, a be-
járati tér mellett a kisebb és nagyobb 
gyermekek területe található, amelye-
ket egy központi folyosó köt össze, a 
közösségi terek, mint a tornaszoba és 
az étkező, a könnyebb megközelíthe-
tőség végett, az épület középső részén 
kaptak helyet. A kivitelezés során csak 

természetes anyagokat használtak. Az 
épület energiatakarékos, hőnyereségei 
szempontjából aktívház, amelynek 
fenntartása így kevésbé igényes. 

Oliver óvoda, Finner Arquitectos, 
Zaragoza, Spanyolország, 2007

Az Oliver óvoda viszonylag kis 
telken található, egy tipikus spanyol-
országi lakótelep közepén. Ezt a hiá-
nyosságot azzal küszöbölték ki, hogy 
az óvoda téglalap alaprajzú tömegét 
átriumokkal bontották meg, így az 
egyes termekből kilátás nyílik az zöld 
udvarra. Az erős napfény ellen ezen 
udvarrészletek lamellás lefedésével 
védekeznek. Az egyébként meglehető-
sen introvertált épület így mégis kap-
csolatban áll környezetével, ugyanek-
kor képes kizárni a környező zavaró 
zajokat. Füvesített tetőszerkezetén pe-
dig mintegy organikusan folytatódik a 
közeli park zöldje. 

Zsámbéki bölcsőde, Földes László, 
Balogh Csaba, Zsámbék, Magyaror-
szág, 2011 

A zsámbéki bölcsőde Földes László 
és Balogh Csaba tervei alapján készült, 
és építészeti megoldásaiban a már lé-
tező, szomszédos óvoda épületére re-
agál. Itt is fontos elem a tetőszerkezet 
játékos megoldása, valamint a belső 
udvar, amely körül kialakított fedett 
kerengő részben játékok helyszíné-
ül szolgál, részben pedig árnyékoló 
funkciót tölt be. A belső udvar felé 

nyíló terek pedig izgalmas kilátást és 
átlátásokat biztosítanak. A kerengő 
körül találhatóak a csoportszobák, a 
hozzájuk tartozó helyiségekkel, a kö-
zösségi célú, illetve egyéb kiszolgáló 
helyiségekkel.

KRČ – óvodaépület, Huť 
architektury, Martin Rajniš, David 
Kubík, Prága, 2013

A csehországi KRČ óvodaépületét 
(amelyhez atipikus módon kávézó 
is tartozik) a Martin Rajniš és David 
Kubík által vezetett Huť architektury 
építésziroda tervezte. Az épület domi-
náns eleme a fa (a tartószerkezetet is fa 
alkotja), valamint az a kontraszt, ame-
lyet az egyemeletes óvoda épülete kép-
visel a környező 12 emeletes házakkal 
szemben. Az építészeti megoldások 
igyekeztek emberközeli környezetet 
létrehozni, ahol a  belső terek az át-
üvegezett felületek által kapcsolatban 
vannak a környezettel. 

A bemutatott példákra ama szem-
pont szerint esett a választás, hogy 
lássuk, visszafogott építészeti forma-
nyelvvel, tudatos térkomponálással 
és megfelelő anyaghasználattal lehet 
igazán kellemes és élhető tereket ki-
alakítani. Mindemellett a két utób-
bi, a zsámbéki és a krči intézmények 
hangsúlyozottan alacsony költségve-
téssel rendelkeztek. Így az is világos: 
ahhoz, hogy minőségi környezetet te-
remtsünk, nem is annyira anyagiak-
ra, mint valós akaratra van szükség. 

Oliver óvoda, Finner Arquitectos, 
Zaragoza, Spanyolország, 2007
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A  gútai Magyar Tannyelvű Magán 
Szakközépiskola immár két évtizede 
foglalkozik magyar nyelvű iparmű-
vészeti képzéssel. Az iskola alapító–
tulajdonosa, Szokol Dezső 1995-ben 
tette meg az első nagyon fontos lépést 
a  szlovákiai magyar nyelvű középis-
kolai szintű iparművészeti-képzőmű-
vészeti képzés megteremtése érdeké-
ben. Az iskola akkori igazgatójának, 
Kopócs Tibor képzőművész javas-
latára és szakmai segítségével útjára 
indult az első művészeti szak, a  tűz-
zománc. 

Az évek során aztán újabb és újabb 
művészeti szakok nyíltak meg az isko-
lán a  képzőművészet iránt fogékony, 
tehetséges fiatalok számára. A tűzzo-
máncozást a kovácsiparművész, a vit-
rázsüveg-készítő, az alkalmazott gra-
fika és dizájn szak követte. A szakok 
palettája a közeljövőben a kültéri di-
zájn és mozaikkészítő szakkal bővül.

Az évek során a  gútai magánisko-
lában folyó művészeti munka egyre 
ismertebbé vált. Az iskola kilépett 
a  szűkebb régióból és országos is-
mertségre tett szert.

Az ismertség és elismertség, a diák-
létszám folyamatos növekedése nagy 
felelősséget ró az alapítóra és peda-
gógusokra egyaránt. Az iskola olyan 
infrastrukturális beruházásokba kez-
dett, amely hatására az iparművé-
szeti szakok műhelyei, a  rajztermek, 
kiállítóterem egy teljesen új épület-
együttesbe került. A  jól felszerelt, 
tágas és komfortos szaktantermek 
olyan alkotó környezetet biztosítanak 
oktatónak, diáknak egyaránt, amely 
a magas színvonalú művészeti képzés 
előfeltétele. A környezet inspiráló ha-
tása is bizonyára hozzájárult ahhoz, 
hogy egyre szebb szakmai sikerek 
születtek a hazai és külföldi képzőmű-
vészeti versenyeken. Egyre többször 
kaptak diákjaink lehetőséget külön-
böző képzőművészeti tárlaton való 
bemutatkozásra.

Az ismertté válás, a távolabbi régi-
ók felé való nyitás, a szakmai sikerek 

meghozták az eredményeket. Ma már 
az iskola 400 tanulójának közel egy-
harmada tanul anyanyelvén valami-
lyen művészeti szakon. 

De mi lehet a  siker kulcsa? Mi az 
oka annak, hogy a gútai magániskola 
stabil, szilárd alapokon nyugvó, sike-
res intézmény?

A  művészeti képzésnek rengeteg 
sajátossága van, amely különlegessé, 
rendhagyóvá teszi az itt folyó okta-
tói munkát. A  siker nyitja nem egy 
módszerben keresendő, ugyanis nem 
létezik sablon, amely minden diákra, 
csoportra, évfolyamra ráhúzható. A si-
kert a  sokszínűség, az ötletgazdagság, 
az oktatók kreativitása, a rugalmasság, 
az egyénre szabott feladatok garantál-
ják. Nem működik, különösen a  mű-
vészeti oktatás során nem működik 
a poroszos, vasfegyelemre épülő okta-
tási rendszer. Olyan alkotási feltételek 
és körülmények szükségesek, amelyek 
biztosítják az aktív, teremtő környe-
zetben zajló kreatív munkát a diákok 
számára. A képzőművészet, az alkotás 
folyamata szellemi munka, amely csak 
megfelelő körülmények között lehet 
sikeres. Nyugodt hangulat, megfelelő 
lelkiállapot kell hozzá. Parancsra, uta-
sításra nem lehet alkotni.  Az oktató 
feladata, hogy a környezetet úgy ala-
kítsa, hogy az motiváló erővel, inspi-
rálóan hasson a diákra. A zene, a mű-
helyekben való szabadabb mozgás, a 
személyre szabott feladatok kijelölé-
se mind-mind olyan tényező, amely 
előbbre viszi a diák szakmai fejlődését. 
Ez a szabad légkörben való munka csak 
a  kis csoportos, maximum 8-10 fős 
foglalkozásoknál működik igazán ha-
tékonyan. A pedagógusnak még ezek-
nél a  kis csoportoknál is nagyon oda 
kell figyelnie, hogy a szabad légkörben 
való oktatás ne csapjon át fegyelmezet-
lenségbe, a feladatok elodázásába, azok 
nem teljesítésébe. A diáknak pontosan 
tudnia kell, hogy a tanár mit, hogyan és 
mikorra vár el tőle.

Az iskola belső oktatási programja 
is ezt segíti. Az iparművészeti szako-

kon tanuló diákoknak ugyanis min-
den félévben egy vizsgamunkát kell 
elkészíteniük a  megfelelő rajzokkal, 
tervekkel, a munkafolyamat leírt do-
kumentációjával. A  munkákat szak-
mai bizottság értékeli és elemzi.

Ez a  félévenkénti megmérettetés 
inspirációs erővel hat a  diákokra. 
Látják és értékelik egymás munkáit. 
Nemcsak a saját szakjuk eredményei-
ről kapnak képet, hanem megismerik 
az iskolán tanuló többi iparművész 
diák alkotásait. A  társaik teljesítmé-
nyét látva pontosabb képet alkothat-
nak önmagukról, objektívebbé válik 
önértékelésük. Ez nagyon nagy moti-
vációs erővel bír.

Nagyon fontos, hogy a  leendő 
képzőművészek meg tudják mutatni 
magukat, alkotásaikat a  nagyközön-
ségnek. A kisebb-nagyobb tárlatokon 
való bemutatkozás, a képzőművészeti 
versenyeken való részvétel inspirálja, 
büszkeséggel és pozitív energiával töl-
ti el a diákokat.

A  sikeres képzőművészeti oktatás 
nagyon fontos területe az oktató-
munka szervezése, a  szakok közöt-
ti átjárhatóság megteremtése. Főleg 
az első és második évfolyam oktatói 
programjának kidolgozásánál kell 
figyelembe venni azt, hogy egysége-
síteni kell a képzést, közel kell hozni 
az egyes szakokat egymáshoz, hogy 
így könnyebbé, lehetőséggé váljon 
a diákok számára a  szakváltás. A  ta-
pasztalat azt mutatja, hogy a  diákok 
közül néhányan az iskolaév folyamán 
jönnek rá, hogy egy másik művészeti 
szak felé vonzódnak, úgy érzik, ab-
ban jobban megtalálják magukat. Ha 
a váltáshoz az iskola nem nyújt segítő 
kezet, akkor a  szakon maradó diák 
alulmotiválttá, sikertelenné válik, aki 
számára már nem örömet jelent a ta-
nulás, az alkotás, hanem kényszert. 
Számtalan előfordult eset mutatja, 
hogy a  jó időben meglépett, a  szak-
oktató által javasolt változás a diákot 
felemeli, az önmagára találás lelkileg 
nyitottá teszi.  

Magyar nyelvű 
iparművészeti 
képzés gútán

murányi györgy
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 A  diák számára a  megfelelő szak 
kiválasztása, az arra való rátalálás 
érdekében nagy segítséget jelente-
ne az úgynevezett nulladik évfolyam 
bevezetése, illetve a  négy éves kép-
zés egy plusz három arányú tartalmi, 
gyakorlati szétosztása. Ennek az első 
évfolyamnak a feladata lenne az, hogy 
a  képzőművészet, az iparművészet 
területén sokszínű, több technikát, 
szakterületet felvonultató és megis-
mertető átfogó képzést nyújtson egy 
nagyon erős általános szaktantárgyi 
alappal. Az év során így a diák pontos 
képet kapna arról, hogy az iparmű-
vészet egyes területeinek hol vannak 
a találkozási pontjai, és miben külön-
böznek. A diákhoz közel álló szakte-
rületnek a kiválasztására így már ak-
kor kerülne sor, amikor a  tanulónak 
pontos, illetve jóval pontosabb képe 
van az általa vonzónak tartott szakról.

Ennek a  rendszernek a  technikai 
megvalósítására egyelőre nincs mód-
szertan, és az oktatást állami szinten 
irányítók részéről talán megfelelő 
akarat sem.

Ezek a lépések nemcsak a diák isko-
lában eltöltött négy évét teszik, tennék 
hatékonyabbá, hanem szélesebb körű 
szakmai képzéssel az érvényesülési 
lehetőségeiket is szélesítenék. Jelenleg 
is a végzős diákok nagy része az ipar-
művészet területén, rokonterületeken 
folytatja tanulmányait, illetve találja 
meg hivatását. Büszkék vagyunk azok-
ra a diákjainkra, akik hazai és külföldi 
egyetemek, képzőművészeti főiskolák 
hallgatóiként az iskolánkon szerzett 
tudásukra támaszkodva megállják 
a  helyüket egy olyan igényes, külön-
leges kreativitást, tehetséget igény-
lő területen, mint az iparművészet. 
Büszkék vagyunk azokra a  volt tanu-
lóinkra is, akik a továbbtanulás helyett 
a   munkát választották, hiszen kiál-
lításokon, fesztiválokon, üzletekben 
jó érzés találkozni volt tanítványaink 
alkotásaival.

A  hosszú távú sikerhez nincs be-
vált recept. A siker nyitja a  sok apró 
részletben, az odafigyelésben, a  pe-
dagógus személyiségében rejlik. Ha 
a pedagógus látja, hogy diákja mikor, 
milyen mértékben terhelhető, mikor 
szorul tanácsra, segítségre, és mikor 
kell hagyni önállóan dolgozni, csak 
ekkor alakulhat ki az a  klasszikus 
mester és tanítvány viszony, amely 
előbbre viszi a diákot, motiválja a pe-
dagógust, és sikeressé teszi az iskolát.

A magyar–szlovák kétnyelvű ügy-
vitelszervezői tanulmányi programot 
a szlovákiai magyar közösség min-
dennapjainak gyakorlati tapasztala-
ta és igénye hívta életre. A program 
létrejöttének az volt az egyik célja, 
hogy a magyar–szlovák kétnyelvű 
környezetben dolgozó adminisztra-
tív munkaerők a kétnyelvű hivatalos 
nyelvhasználatból fejlesszék tudá-
sukat. A kisebbségi nyelvhasználati 
törvény ugyanis kötelezi a különböző 
szintű közigazgatási hivatalokat arra, 
hogy a hivatalos érintkezésben ott, 
ahol a kisebbség százalékaránya el-
éri a 20%-ot, biztosítsák a kisebbségi 
nyelveknek, köztük a magyar nyelv-
nek is a szóban és írásban történő 
használatát. A gyakorlati tapasztalat 
viszont azt mutatja, hogy mi, szlo-
vákiai magyarok viszonylag ritkán 
élünk ezzel a jogunkkal. Ennek több 
oka is van, az egyik, hogy a kisebbség-
ben eltöltött több mint kilenc évtized 
alatt nemcsak az ügyfelek, hanem az 
adminisztrátorok sem ismerik anya-
nyelvük hivatalos változatát és stílu-
sát. Közösségi szinten pedig ennek 
az a nyelvi következménye, hogy a 
magyar nyelv egyre jobban kiszorul 
a közéletből, s egyre inkább csak az 
otthon nyelvévé válik. E tény viszont 
csökkenti tekintélyét, hiszen a magyar 
nyelv tájainkon nem tudja minden 
szerepkörét betölteni. Ezt a hiányt is 
kívántuk enyhíteni a kétnyelvű ügy-
vitelszervezés létrehozásával, hogy 
végzős hallgatóink a szlovák mellett 
a magyar nyelvet a hivatalos érintke-
zésben is szóban és írásban kellő szin-
ten használni tudják. 

 A tanterv megalkotásakor is el-
sősorban a gyakorlati szempontokat 
tartottuk szem előtt, s abból indul-
tunk ki, hogy leendő végzőseink mi-
lyen munkakörben érvényesülhetnek 
majd, hogy hallgatóink ne csak dip-
lomát, hanem használható tudást is 
szerezhessenek. Végzőseink ugyanis 
nemcsak a közigazgatásban dolgozó 
adminisztratív munkaerőként, ha-
nem a magyar–szlovák vegyes vál-
lalkozásokban, ügyvédi és utazási 
irodákban, valamint egyéb intézmé-
nyekben alkalmazott ügyvitelszerve-
zőként is érvényesülhetnek.  

 A tanterv a különböző kompeten-
ciák fejlesztésére irányuló modulok-

ból áll, pl. a nyelvi-kommunikációs 
kompetenciákat fejlesztő modul egy-
részt olyan tanegységeket tartalmaz, 
melyek megalapozzák a magyar hiva-
talos nyelv és stílus igényes, kulturált 
használatát, másrészt a szlovák nyelvi 
kompetencia fejlődését is biztosítják, 
sőt angol nyelvből az általános isme-
reteken túl a kereskedelemmel és a 
levelezéssel kapcsolatos tudás elsa-
játítását is lehetővé teszik. Emellett 
biztosítja a magyar–szlovák kétnyelvű 
hivatali levelezés, a fordítás és tol-
mácsolás gyakorlati ismereteinek a 
megszerzését is. De a tantervből nem 
hiányoznak a közgazdasági, jogi, szo-
ciológiai, statisztikai, pszichológiai és 
az Európai Unióval kapcsolatos isme-
reteket biztosító tantárgyak sem.

Ahogy már említettük, a kétnyelvű 
ügyvitelszervezést a mindennapok 
gyakorlata hívta életre, ezért a szak-
mai gyakorlatnak fontos szerepe van 
a képzésben. A szakmai gyakorlat – 
a végzősök kompetenciaprofiljából 
kiindulva – egyrészt magyarországi 
intézményekben, másrészt hazai te-
repen, magyar–szlovák kétnyelvű 
ügyintézést biztosító szervezeti egysé-
gekben történik. Ebben az akadémiai 
évben a Nyugat-magyarországi Egye-
tem Apáczai Csere János Kara magas 
szakmai színvonalon biztosította a 
gyakorlatot, ahol a különböző részle-
geken a hallgatók nemcsak gyakorlati 
ismereteiket bővíthették, hanem a 
magyar nyelv hivatalos használatából 
is fejleszthették tudásukat.    

Hétfőn várakozásteljesen érkez-
tünk Győrbe, ahol kedves fogadta-
tásban volt részünk. Egy más világba 
csöppentünk! Egy a kultúránk, egy a 
nyelvünk, mégis más! 

Sándor Anna, szakfelelős

Egy felejthetetlen hét

A  Nyitrai Konstantin Filozófus 
Egyetem Közép-európai Tanulmá-
nyok Kara a magyar-szlovák kétnyel-
vű ügyvitelszervezés szakos hallga-
tóknak egy hét szakmai gyakorlatot 
biztosított Győrben, a  Nyugat-ma-
gyarországi Egyetem Apáczai Csere 
János Karán. 

Az ott töltött egy hét alatt betekin-
tettünk a  kar Dékáni Hivatalának 
működésébe, a  kar Gazdasági Hiva-

A gyakorlatorientáltság érvényesülése 
a kétnyelvű ügyvitelszervezői 
tanulmányi programban
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A képzés célja: A  tanulmányi 
program célja olyan gazdasági szak-
emberek képzése, akik a megszerzett 
alkalmazott módszertani és szakma-
beli ismereteik birtokában el tudnak 
helyezkedni a  turizmus és vendéglá-
tás területén, és a hivatásukból adódó 
tevékenységeket képesek szakszerűen 
megszervezni és irányítani.

A nemzetközi tapasztalatokkal 
összhangban az idegenforgalmi ta-
nulmányok bakkalaureátusi szintjén 
az elméleti alapokra a 7. szemeszter-
ben összefüggő szakgyakorlat épül. A 
regionális idegenforgalom szak hall-
gatói gyakorlatukat teljesíthetik mind 
bel-, mind külföldön. Ennek biztosí-
tása érdekében az Idegenforgalmi 
Tanszék több szakmabeli szervezettel 
is felvette már a kapcsolatot (a francia 
Accor hotelcsoport Mercure és Ibis 
hotelláncai, Wellness Hotel Patince, 
Satur Utazási Iroda, a Nyitrai Idegen-
forgalmi Szervezet és mások). 

az alapképzési szakon végzettek 
ismerik:

 a turisztikai ágazat működésének 
elveit és jellemzőit, annak kapcsoló-
dó ágazatait (szállásadás, vendéglá-
tás, utazásszervezés, rendezvényszer-
vezés),

 a vendéglátás elveit és gazdaságta-
nát,

 a turisták által igénybe vehető szol-
gáltatások rendszerét, lebonyolításuk 

feltételeit és a legfontosabb vonatko-
zó jogszabályi előírásokat;

 a turizmussal kapcsolatos közösségi 
és nonprofit tevékenységeket, állam-
igazgatási, önkormányzati, területfej-
lesztési, kulturális kapcsolódásukat, a 
turizmus hazai és nemzetközi intéz-
ményrendszerét,

 a turisztikai vállalkozások műkö-
dését befolyásoló földrajzi, kulturális, 
természeti és jogi vonatkozásokat,

 a turisztikai vállalatok egyes műkö-
dési területeinek (marketing, pénz-
ügy, finanszírozás, emberi erőforrás, 
menedzsment, kontrolling stb.) sajá-
tosságait, elveit és módszereit.

 Az alapképzési szakon végzettek al-
kalmasak:

 az egyes turisztikai szakterületen 
jelentkező feladatok és munkakörök 
ellátására,

 a turisztikai vállalkozásoknál veze-
tői feladatok ellátására,

 többnyelvű kommunikációra, 
nemzetközi turizmussal kapcsolatos 
feladatok ellátására, valamint az in-
formatikai ismeretek alkalmazására,

 a turizmusban speciális tárgyalási, 
prezentációs, információszervezési 
és meggyőzési technikák alkalmazá-
sára,

 a szolgáltatásokkal és az ügyfélkap-
csolattal összefüggő problémák haté-
kony kezelésére, 

 a turizmus fejlesztésével kapcsola-
tos érdekkonfliktusok kezelésére.

regionális idegenforgalom (Ba)

talának és a Karrier Irodájának min-
dennapi tevékenységeibe, valamint 
a  Pannon Famulus Kft. Gazdasági 
Osztályának sokrétű feladatkörébe 
is. A gyakorlat során megismertettek 
a  magyarországi adminisztráció rej-
telmeivel.

A  magyarországi gyakorlat teljes 
mértékben beleilleszkedett a  tanul-
mányi programunkba, hiszen az ott 
szerzett tapasztalatainkat a  jövőben 
akár magánvállalkozásokban, akár az 
idegenforgalomban is hasznosíthat-
juk. A  Közép-európai Tanulmányok 
Karától kapott remek gyakorlati lehe-
tőséget pozitívan értékeljük, hiszen 
máshol nem lett volna alkalmunk 
megismerkedni a  magyarországi hi-
vatali szóhasználattal és formanyom-
tatványokkal. 

Számos élménnyel és ismerettel 
gazdagabban tértünk haza, de alka-
lomadtán bármikor visszatérnénk e 
barátságos közegbe. 

Gregor Erika, 
kétnyelvű ügyvitelszervezés, hallgató

A kétnyelvű ügyvitelszervező sza-
kon belül egyhetes gyakornokprog-
ramon vettünk részt, amely során 
mi választhattuk meg a helyszínt 
– választásunk a győri Apáczai Cse-
re János Karra esett. A tapasztalt és 
kedves szakembereknek köszönhető-
en betekintést nyertünk az egyetem 
mindennapjaiba. Meglepődve ta-
pasztaltuk, mennyivel bonyolultabb a 
magyarországi ügyvitel.

A szakemberektől megtanultuk az 
irodai protokoll sajátosságait, mely-
nek alapfeltétele, hogy ők vannak az 
ügyfélért, nem az ügyfelek értük. Ez 
az alapköve a jövőbeli hivatásunk-
nak. A győri részképzés idején be-
pillantást nyertünk a magyarországi 
hivatalos levélírás fortélyaiba is.

Ez a képzés a nyitrai tanulmánya-
ink kiegészítése volt. Többek között a 
rendezvényszervezéssel, uniós és ma-
gyarországi pályázatok írásával kap-
csolatban jutottunk új információk-
hoz, valamint megismerkedhettünk 
az egyetemhez tartozó oktatószálloda 
marketingstratégiájával is.

Sokat tanultunk, pihentünk, de 
megnéztük Győr nevezetességeit is. 
Bármikor szívesen visszamennék!
     

Laky Erzsébet, 
kétnyelvű ügyvitelszervezés – hallgató

Aubert Antal, szakfelelős – 
Palenčíková Zuzana, tanszékvezető

Erasmus cserediákprogram Nyit-
rán magyarul, mégis angol és szlovák 
környezetben. Csodálatos kombi-
náció. Az ember biztos, hogy meg-
találja azt, ami neki tetszik, azt, ami 
a szívéhez és önmagához a legköze-
lebb áll. Külföldön van az ember, de 
mégis itthon. Rengeteg magyar ajkú, 
magyar gondolkodású, és magyar 
hazaszeretettel rendelkező emberrel 
találkoztam.

Tanulmányainkat három csoport-
társammal együtt a nyitrai egyetem 

erasmusszal Nyitrán
Közép-európai Tanulmányok Karán 
végeztük. Megérkeztünk, bejelent-
keztünk, és onnantól fogva mi voltunk 
a „négy szegedi lány”. Megkerestük 
tanárainkat, akik mindenben na-
gyon segítőkészek és szeretetteljesek 
voltak. Mindenkit személyesen meg-
ismertünk, részt vettünk a Felvidéki 
Tudományos Diákkör rendezvényén, 
ott voltunk a karácsonyi ünnepségen, 
csatlakoztunk a JUGYIK programja-
iba is, és természetesen jelen voltunk 
az órainkon. A csoporttársaink közé 

Túri Boglárka, Szegedi Egyetem
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Elérkezett az az idő a középiskolá-
sok életében, amikor ismét egy fontos 
lépésre szánják el magukat. Öt évvel 
ezelőtt – mintha csak tegnap lett vol-
na – csoportokba verbuválódva jár-
tuk az egyetemi nyitott napokat, bön-
gésztük az egyetemi prospektusokat, 
hogy minél több információt gyűjt-
sünk az adott egyetem színvonaláról, 
az oktatásról, hogy a legjobb döntést 
hozhassuk meg a továbbtanulásunkat 
illetően. Ötödéves magyar-angol sza-
kos hallgatóként úgy gondolom, hogy 
életem egyik legmeghatározóbb mér-
földköve volt az, amikor a Konstantin 
Filozófus Egyetem Közép-európai 
Tanulmányok Karának tanári szakára 
jelentkeztem. Már alapiskolás korom 
óta olyan segítőkész, lelkes tanárok 
vettek körül, akik belém plántálták 
a tanári pálya iránti szeretetüket, de 
ez a fajta elkötelezettség igazán az 
egyetem, illetve az itt munkálkodó 
magas szaktudású tanárok bátorítá-
sára, tanácsaik, útbaigazításuk által 
fémjeleződött. Kiskoromtól kezdve 
tanáraim ösztönzésére különféle iro-
dalmi, fogalmazás-, népdal-, illetve 
szavalóversenyekbe kapcsolódtam 
be, s külön öröm volt számomra, 
hogy a karunk lehetőséget ad ezen 
tevékenységek folytatására, valamint 

számtalan más alkalmat kínál a hall-
gatóknak az önreprezentációra. 

A Tompa Mihály Vers- és Próza-
mondók, Énekelt Versek és Lírai 
Színpadok Versenyének egyik legiz-
galmasabb része számomra az álta-
lam kiválasztott szöveg interpretá-
ciója, a szöveg felruházása az egyéni 
tapasztalataim, élményeim, lelki ál-
lapotom által, illetve annak vetülete 
és megszólaltatása a színpadon. Úgy 
gondolom, hogy e verseny hozadéka, 
hogy egyfajta magabiztosságot köl-
csönöz, bővíti a nyelvi repertoárt, fej-
leszti a verbális, illetve non-verbális 
kommunikációs készséget, mely vé-
leményem szerint egyik fontos alap-
köve a tanári pályának. 

Számomra a Tudományos Diákkö-
ri Konferencia is egy életre szóló él-
mény volt, ahol az irodalom területén 
kidolgozott munkámat egy szakmai 
bizottság előtt mutathattam be a kari 
fordulón, illetve a vajdasági, valamint 
az országos debreceni forduló alkal-
mával, ahol más határon túli diákok-
kal mérhettem össze tudásomat. Ez 
egy kiváló lehetőség volt arra, hogy 
bepillantás nyerjek más diákok kuta-
tatásaiba, bővítsem látókörömet, s új 
ismeretségre is szert tegyek. Az emlí-
tett versenyeken kívül még számtalan 

rögtön be tudtunk illeszkedni, me-
séltünk nekik a mi egyetemünkről, 
arról, hogy nálunk hogyan zajlik a 
tanítás, milyen tantárgyaink vannak. 
Bármiben kérhettük a segítségüket, 
főleg a szlovák-magyar nyelvtudásuk 
volt nagy hasznunkra. 

Szeretnék kiemelni egy számomra 
nagyon fontos eseményt, ami min-
dent elárul az egyetemről, az ott ta-
nító tanárokról és diákokról. Mivel 
külföldi diákok voltunk, szükség volt 
arra, hogy bejelentkezzünk a rendőr-

ségre. Ide természetesen kellett egy 
szlovák dokumentum és egy angol 
dokumentum is az Erasmushoz. Vall-
juk be, nem egyszerű, kis pénzért, hi-
vatalos fordítót találni úgy, hogy nem 
is beszélünk szlovákul. Tanárainkhoz 
fordultunk hát segítségért. Hirtelen 
azt vettem észre, hogy egyik irodá-
ból a másikba megyek, mindenki 
intézkedik, telefonál, az igazgató úr 
jön-megy és próbál segíteni. Végül 
sikerült találni egy megfelelő fordítót. 

Éreztem, hogy fontosak vagyunk, 
hogy mindenki segíteni akar, hogy 
mindenki a kedvünkben akar járni 
és mindezt kedvesen teszik. Nagyon 
ritkán és nagyon kevés helyen érztem 
ilyet. Talán ezzel mindent elárulok az 
ott jelenlévő családias morálról.

 Tehát mindezekért az élménye-
kért, mindezekért az emberekért, 
mindezekért az érzésekért érdemes 
és jó a nyitrai egyetem tanulója lenni, 
még ha csak négy hónapra is.

más rendezvénybe kacsolódhatnak 
be a diákok, de akár a versenyszerve-
zésből is kivehetik a részüket karun-
kon. Személyes tapasztalatomból fa-
kadóan biztos vagyok benne, hogy a 
továbbtanulni vágyók itt megtalálják 
a számításaikat, s ki tudnak teljesed-
ni azon a területen, ami őket érdekli. 
Egyfajta biztonságérzetet és családias 
légkört tudhat magáénak az a hall-
gató, aki a mi karunkat választja, a 
tanárok ugyanis szakmai tudásuk 
legjavát átadva igyekeznek felkészí-
teni bennünket a tanári pályára, s 
tanácsaikkal próbálnak útbaigazítani 
bennünket. 

Végezetül a pályaválasztás előtt ál-
lóknak Jókai Anna szavait idézném 
útravalóul, mely életigazságot hordoz 
magában: „A tudás hatalom - bármi-
lyen elcsépeltnek, sőt karikírozhatónak 
látszik ez a mondás. Nem, ne ringas-
suk magunkat ábrándokba: a tudás 
által az ember nem valamiféle külső, 
látványos hatalom birtokosa lesz, igaz, 
aki tudja a dolgok lényegét, erre nem 
is pályázik – hanem egyszerűen csak 
meg tudja hosszabbítani saját hatá-
rait, a lényét képes kiterjeszteni, akár 
kozmikus méretekre. Minél többet tud, 
annál kevésbé lesz idegen a világban és 
annál kevésbé tudja a világ átejteni.”

... és amiért még érdemes egyetemen tanulni
Szabó Marietta, ötödéves hallgató
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Kiss Judit Ágnes Két magyaros 
nótája remek vállalkozás a barokk 
költészet alkalmi-politikai regiszte-
rének újraírására, aktualizálására. Az 
irodalomóra keretében nemcsak a 
kortárs líra tanításakor érdemes fog-
lalkoznunk ezzel a párverssel, hanem 
a kora újkori irodalom, azaz a barokk 
költészet alkalmi-politikai regiszte-
rének, ún. kuruc kori verseinek kap-
csán is. Javasolt a két Kiss Judit Ágnes 
verssel indítani az órát, majd fokoza-
tosan rátérni a barokk közköltészet 
jeles darabjaira (de a vers elemezhe-
tő az irodalomtörténeti sorrendhez 
tartva magunkat is). Így a két kor 
horizontja egymást magyarázva és 
kiegészítve kerül tárgyalásra, a ta-
nulók számára pedig a tőlük sokszor 
távol álló költészet befogadása köny-
nyebbé, érthetőbbé és izgalmasabbá 
válik. Kisebb módosítással, mindkét 
korosztály esetében (általános és kö-
zépiskolás) alkalmazhatók a követke-
zőkben felvázolt gyakorlatok. A ver-
sek elemzése során javasolt hangsúlyt 
fektetni az alábbi szempontokra: a 
lírai hagyomány kérdésköre, hagyo-
mányosabb poétikai formák, szöveg-
közi kohéziók, közköltészet, közéleti 
költészet, alkalmi-politikai költészet, 
társadalombírálat, beszédhelyzet-
párbeszéd, nyelvi regiszterek kevere-
dése, gasztroszemiotika, irónia (szer-
kesztés, hangnem, toposzok), kortárs 
politikai vetület, a másság kérdésköre 
és a tolerancia (melegek, romák stb.), 
a kuruc-labanc dichotómia felbomlá-
sa (jelen esetben az irónia eszköze ál-
tal), irodalmi, történelmi és politikai 
kontextus. 

Órai elemzési javaslatok:
I. RÁHANGOLÓDÁS (motivá-

ciós fázis, az előzetes tudás előhívá-
sa, asszociációk, szemantikai mezők 
mozgósítása, a tanulók ebben a fá-
zisban még nem ismerik az órai tan-
anyag témáját, fokozatosan tárul fel 
előttük a téma, »induktív módszer«, 
a tanulók csoportokban dolgoznak: 
4−5 fős csoportok osztálylétszám 
szerint elosztva)

1. Paratextusok előrevetítése 
(pókhálóábra, asszociációk)

A vers paratextusára, azaz a két al-
címre fókuszálunk, és asszociációkat 
gyűjtünk a „kuruc” és a „más” kife-
jezésekre. Előkerülnek majd történel-
mi utalások, „magyaros” toposzok, 
a mássággal kapcsolatos felvetések. 
Ebben a fázisban törekedjünk a (ku-
ruc-labanc) dichotómiák feloldására, 
illetve a másság (a tolerancia) kér-
déskörét körbejárni. Egy tartalmas 
vita alakulhat ki a (tanár által) jól 
koordinált beszélgetésből. Mitől más 
a „más“? A bennünk lévő beidegző-
dés talán önkéntelenül is azt juttatja 
eszünkbe, hogy minden, ami más, az 
idegen (pl. nem magyar). 

Mi jut eszetekbe a „kuruc” és a 
„más” szavak kapcsán? Töltsétek ki az 
ábrát, majd egyeztessetek a többi cso-
porttal.

2. Gondolati-érzelmi asszociációk
Hallgassuk meg a verset a költőnő 

előadásában1 vagy olvassuk fel mi a 
tanulóinknak. Milyen pillanatnyi be-
nyomásokat vált ki a tanulókból a két 
költemény?

Cédulák: minden tanulónak jut 
egy-egy cédula, amelyre az érzéseit 
felírja, majd a vers felolvasása után a 
csoportok megosztják egymással az 
asszociációkat (lehet ad hoc jelleggel 
beszórva a közösbe, amit mi felírunk 
a táblára). Néhány esetben kérjük 
röviden az indoklást is. Érdemes em-
lítés szintjén kitérni a retorikai sajá-
tosságokra is, mennyire befolyásolja 
a befogadót a hangos interpretáció 
(illetve a tudat, hogy a költőnő saját 
maga olvassa fel a verseit). 

A következőkben két verset fogtok 
hallani a költőnő saját előadásában. 
A versek olvasása közben/után egy 
cédulára jegyezzétek fel azokat az ér-

zelmeket, asszociációkat, amelyeket a 
költemények kiváltottak belőletek, pl. 
düh stb. A versek felolvasása közben 
lazítsátok el magatokat, és ha köny-
nyebb, hunyjátok be a szemeteket.

II. JELENTÉSTEREMTÉS (az új 
ismeretek elsajátítása, a vers értelme-
zése)

1. A paratextusok értelmezése 
(pókhálóábra)

A diákok megkapják a szövege-
ket, elkezdjük elemezni a verse(ke)
t. A paratextusok esetében kitérünk 
röviden a szerzőre is, illetve a főcím 
és a két alcím értelmezésére. Javasolt 
az asszociációkat összevetni a ko-
rábbi gondolatokkal. Találónak tar-
tom ebben a kontextusban idézni a 
tanulóknak Lackfi János Milyenek a 
magyarok? című kötetének részletét 
a kuruc-labanc dichotómiával 
kapcsolatosan, melyben a szerző Kiss 
Judit Ágneshez hasonlóan az  irónia 
és humor eszköztárának segítségével 
próbálja feloldani a „magyar–
magyar” konfliktust: 

„Az, hogy a magyarok ekkoriban 
mellékesen egymás ellen harcoltak, 
igazán elhanyagolható tényező. Kü-
lönben sem magyar küzdött a ma-
gyar ellen, hanem »labancok« a »ku-
rucokkal«. Előbbi függetlenségpárti, 
törökökkel szövetséges magyart, a 
másik császárpárti osztrákokkal szö-
vetséges magyart jelentett ugyan, de 
ez a látszat senkit ne tévesszen meg. 
Mindenki csak a saját táborában 
küzdőket tekintette magyarnak.”2 

 Hogyan értelmezhető újra a versek 
alapján a „kuruc” és a „más” kifejezés. 
Milyen viszonyban van a cím a két al-
címmel, és milyen kohézió van a cím/
alcím és a szöveg között? Mennyire 
értelmezik egymást? Töltsétek ki újra 
a két ábrát, és egyeztessétek az előző 
pókhálóábrátokkal.

2. Beszédhelyzet (illusztráció, jel-
lemrajz, érvelés) 

Ebben a részben térünk ki a lírai 
beszédhelyzetre, a versekben meg-
szólaló lírai alanyok jelenlétére. Ér-
demes ebben a részben kitérni a 
referencialitás kérdéskörére is, azaz 
a szöveg autonómiájára, a költő nem 

Kiss judit Ágnes 
Két magyaros nótája és a kuruc kori költészet
módszertani javaslatok

Brutovszky gabriella
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egyezik meg a versben megszólaló hanggal! Próbáljuk a párverset már a be-
szédhelyzet szintjén is együtt tárgyalni, a későbbiekben kitérünk majd a to-
vábbi párhuzamra is. A Kuruc nóta esetében a „magyaros toposzok” tárgya-
lására is sor kerülhet.

Ki szólal meg a versekből? Hogyan jellemeznétek a két versből megszólaló 
hangot? Milyennek képzelitek el az egyik és a másik alanyt? Rajzoljátok le a sze-
mélyeket, majd jelzőkkel jellemezzétek is őket (3−4 jellemvonás). Érveléseiteket 
versekből vett idézetekkel indokoljátok meg.  A lírai alanyaitoknak adjatok egy 
tetszőleges nevet. 

  Kuruc nóta     Más nóta
Lírai alany
Név:

Lírai alany
Név:

Rajz Rajz

Jellem Indoklás Jellem Indoklás

3. Szövegközi viszony – Párbeszéd (gondolatrajz)
A párvers több síkon is párhuzamba hozható egymással. Hogyan vélekedik 

magáról/magukról a Kuruc nótában megszólaló lírai én, és hogyan vélekedik 
róla/uk a Más nóta lírai szubjektuma? A Más nóta mely részei utalnak erre? 
Milyen hangnemben íródott a két vers?

   

A Kuruc nóta lírai alanya önmagáról   A Más nóta lírai alanya a Kuruc  
      nóta„alanyairól” (idézetek E/1)

Hangnem:    Hangnem:

4. Lírai hagyomány – pastiche, műfaj, aktuálpolitikai vetület hagyomá-
nyos poétikai jegyek (ebben a részben érdemes kitérni a lírai hagyományozás 
kérdéskörére: mit gondoltok, mi a lírai hagyomány célja? Szerintetek milyen lí-
rai hagyományra épül Kiss Judit Ágnes párverse? Milyen hagyományos poétikai 
jegyek figyelhetők meg a párversben stb.)

 PASTICHE. Magyarázzátok meg a pastiche jelenségét, és keressetek rá pél-
dákat Kiss Judit Ágnes párversében.

Pastiche Kiss Judit Ágnes versében

 Poétikai jegyek (halmazábra)
Kiss Judit Ágnes verse egyrészt a közköltészeti hagyományok újrateremté-

sére törekszik, másrészt a közéleti líra poétikai jegyeit tükrözi. A két fogalom 
azonban párhuzamba hozható egymással. Melyek azok a jegyek, amelyekben 
hasonlít, és melyek, amelyekben különbözik egymástól ez a két poétikai egy-
ség? Az alul idézett szövegrész alapján a két halmazba írjátok be a különbsé-
geket, és a közös mezőbe az egyforma jegyeket!

Alkalmi-politikai költészet, közköltészet:
A barokk költészet alkalmi-politikai regiszterébe tartoznak mindazok az 

ún. kuruc kori költemények is (számos bujdosóének, katonaének, kesergő, 

kiéneklő vers stb. mellett), amelyek 
a XVII. századi közköltők tollából 
származnak, írásban és szóban vari-
álódtak, és általában kéziratos éne-
keskönyvekben maradtak fenn az 
utókor számára. Amióta a közkölté-
szet3 kategória ismertté vált, illetve az 
utóbbi évtizedek tudományos gon-
dolkodásmódja változásának követ-
keztében, az eddig használt fogalmi 
apparátus: a Thaly Kálmán által meg-
teremtett „kuruc költészet” elneve-
zés, ahogyan a „kuruc kor költészete”, 
„kurucvilág költészete” terminusok 
is elavultak, használatuk kerülendő. 
Helyettük viszont az alkalmi-politikai 
költészet, a közköltészet, ha szűkíte-
ni akarjuk a csoportosítást: a barokk 
kor alkalmi-politikai regiszterének 
ún. kuruc kori költészet kategóriája4 

 volna a javasoltabb. Míg az alkalmi-
politikai mint kategória egy stíluso-
kat és regisztereket megkülönböztető 
beosztás része (az egyes regiszterek-
hez sajátos műfajok és akár témák is 
kötődhetnek), a „közköltészet” in-
kább a szerzősség felől ragadja meg 
az irodalmat, ezért nem feleltethetők 
meg egymásnak, viszont sok közös 
metszéspontjuk van. Az alkalmi és a 
politikai tulajdonképpen egymástól 
szét is választhatók, s a rendszerün-
kön belül a szakrálistól, a heroikustól 
és az udvari-gálánstól való megkü-
lönböztetést szolgálja.

Közköltészet: általánosan ismert, 
tömeges terjesztésű verses művek 
variánsokban létező halmaza, me-
lyet egy adott közösség (társadalmi 
hovatartozásától függetlenül) hasz-
nál; tekintet nélkül arra, hogy e mű-
veknek van-e ismert szerzője vagy 
nincs, s függetlenül attól is, hogy az 
alkotás mely stílusrétegbe tartozik. A 
közköltészet anyanyelvű, legnagyobb 
része meghatározott alkalomhoz és/
vagy funkci óhoz kapcsolódik, nem 
tartalmaz egyéni fikciót, legalábbis az 
alkalom és a funkció sokkal inkább 
meghatározza, mint az egyéni, költői 
invenció. Mind a névvel ismert szer-
zőktől származó, mind az anonim 
szövegek szájhagyományban és írott-
formákban is (kéziratos másolatok, 
illetőleg olcsó nyomtatványok útján) 
terjedtek és variálódtak. (Küllős Imo-
la) Ez messze áll a sokáig relatíve szűk 
olvasóközönséget megszólítani képes 
politizáló „magasköltészettől“, és 
bár jellegük hasonló, a közköltészeti 
művekben megszólaló szubjektum 
még teljesen más viszonyban van 
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a kimondott közéleti tartalmakkal. 
„Ezeknek a verseknek a lírai beszéd-
módjában megjelenő többes szám 
első személyű „mi“ nem feltétlenül 
nemzeti meghatározottságú.” (Lapis 
József)

„A politikai közbeszéd szinte tel-
jes egészében alkalmatlanná vált 
arra, hogy közösségi dilemmáinkat 
megfogalmazzuk, versengő politikai 
értékeinket összemérjük egymással, 
mi több, társadalmi konfliktusainkat 
az értelmes párbeszéd segítségével 
demokratikus keretek közé kénysze-
rítsük. Vagy legalábbis így érezzük. 
Ilyenkor a közéleti líra szerepe óha-
tatlanul felértékelődik. Főként, ha 
megvannak azok az erős versek, ame-
lyek képesek felszabadítani bennün-
ket a gondolkodásunkat béklyózó 
értelmezési mechanizmusok hatalma 
alól. És hála istennek megvannak. A 
jó közéleti-politikai vers zavarba ejt, 
mert vonzóan idegen, vagy épp ellen-
kezőleg, azt az illúziót kelti, mintha a 
szívünkből beszélne, úgy, ahogyan 
mi soha nem lennénk rá képesek.” 
(Bárány Tibor)

 

 METRIKA. Milyen párhuzamot 
fedeztek fel metrikailag a két szöveg 
között? Milyen verselésben íródott a 
két mű, és miben „újít” a Kuruc nóta 
metrikája (verselés, rímelés)? 
 „Ha a szívem
marhapörkölt volna,
abból az e-
gész haza jóllakna,
úgy megnyalná
utánam a száját,
mint a legény
szokta a babáját.„

„Süvegemen nemzetiszín rózsa.
Ajakomon kedves babám csókja.
Ne sírj babám, nem megyek világra,
Nemzetemnek vagyok katonája.“
 Milyen a Más nóta metrikája?

5. Toposzok, jelentések, aktuál-
politikai vetület (szójegyzék, inter-
netes böngészés)

Hogyan értelmezhető a Kuruc nó-
tában megjelenő harmincöt megye? 
Ebben az értelemben a kolbász mi-
lyen jelentést hordoz? Segítségkép-
pen az értelmezéshez egy régi betyár-
nótát közlünk.

 „Ha szívemből
kolbászt töltenének,
elég volna
harmincöt megyének,
csak egy volna,
ami kimaradna,
de annak a
szeme kimeredne.“

A párversben számos olyan kifejezés található, amely valamilyen szempontból 
érdekes számunkra. Ha megakadtok a fogalmak értelmezésében, böngésszetek 
utána az interneten, szótárakban.
Fogalom Jelentés(ek) Jelentés(ek) a vers kontextusában 

Kuruc
fráncos 
Lőre
mélymagyar 
értelmiszég
Píszí
Love

 A magyar közélet mely egymással szemben álló szélsőségeit olvashatjuk ki 
Kiss Judit Ágnes verssoraiból? Keressétek ki a két szélsőségre utaló jegyeket a 
Két magyaros nótából, és írjátok be a két halmazba!

         
     …………………….                                           ………………………..

Nyelvi regiszter. A párversben találkozunk számos nyelvi regiszterrel. Melyek 
ezek, és milyen jelentéseket hordoznak? Keressetek további példákat, és töltsétek 
ki a táblázatot!

Nyelvi réteg Fogalom Melyik versben? Jelentés(ek)
…………………
…………………
………………..
…………………
…………………
……………….

………………….
………………….
………………….

III. REFLEKTÁLÁS
1. Kreatív írás
4 csoport más-más témát kap feldolgozásra (az egyes feladatoknál röviden 

tüntessük fel a formai követelményeket, és akár szempontokat is megadha-
tunk). Az elkészült alkotásokat felolvassák egymásnak, a többiek pedig reflek-
tálnak rá (értékelik pl. az eddig elsajátított műfajismeret alapján).

Közköltészet Közéleti
líra

„Győri kanász a dombon, játszik a botjával
Ne menj arra kisleány, megfogja szoknyádat
Nem fogja meg a szoknyám, elszaladok tőle,
Azért a kis malacot ellopom mellőle
Híres betyár vagyok, Patkó az én nevem
Harminchat vármegye kerestet engemet
Harminchat vármegyét mind hiába járják,
Mer a híres betyárt sehol nem találják.”

juszt is Píszí, lovePíszí (PC)
Legény
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Ültessétek át a Két magyaros nótát 
az általatok kapott műfajba. Az új 
szöveg terjedelme ne legyen több 8-10 
mondatnál.
1. csoport: A  verset átalakítani ak-
tuális hírré (lehet híradó, újságcikk, 
bulvárlap).
2. csoport: A verset átalakítani rövid 
elbeszéléssé (prózai szöveg).
3. csoport: A „bőgatyás” levele a „li-
berálishoz”.
4. csoport: A „liberális” levele a 
„bőgatyáshoz”.

2. Az utolsó szó joga
Válasszatok ki egy gondolatot a 

versből, ami nagyon megragadott 
benneteket, és értelmezzétek írásban!– 
reflexiók, gondolatok, vélemények 
megfogalmazása. A feladat elvégzé-
se után valaki felolvassa a választott 
idézetét, amire a többiek frontálisan 
reagálnak. A „vitát” az a diák zárja, 
aki elindította a beszélgetést – „az 
utolsó szó jogán” felolvassa a saját ér-
telmezését. A feladat egy másik idé-
zet felolvasásával és értelmezésével 
folytatódik.

III. Házi feladat
Böngésszetek az interneten, 

könyvtárban! 
Keressetek további kortárs közéleti 

verseket, melyekben a barokk költészet 
alkalmi-politikai regiszterének kuruc 
tárgyú költeményei kerülnek újraírás-
ra (pl. az Édes hazám c. kötetben). 
Válasszatok ki közülük egyet, amit a 
következő órára elhoztok (nyomtatott 
formában vagy füzetbe beírva/bera-
gasztva). Hogyan jelenik meg a lírai 
hagyományozás a műben?

1 A költőnő versfelolvasása (Két magyaros 
nóta) a Klubrádióban, http://www.klubradio.
hu/data/files/kissjudit.mp3.
2 LACKFI János, Milyenek a magyarok. Heli-
kon, Budapest, 2013 29–30.
3 A fogalom Marót Károlytól származik, majd 
Stoll Béla és Voigt Vilmos foglalkoznak a ké-
sőbbiekben a közköltészet tematizálásával. 
A közköltészet jeles magyarországi kutatói: 
Csörsz Rumen István, Küllős Imola. Lásd 
részletesen az első fejezetben.
4 A gyűjtőkategóriát Csehy Zoltán és Pol-
gár Anikó vezette be. A kategória alá sorolt 
felosztás a pozsonyi Komensky Egyetem 
honlapján megtekinthető: http://www.fphil.
uniba.sk/index.php?id=1716 (egy barokk 
irodalomról szóló egyetemi jegyzet is készü-
lőben van, amelyben a szerzők ezt a felosztást 
tüntetik majd fel).

 Az ismétlés minden tantárgy, sőt 
minden tanóra mellőzhetetlen alko-
tóeleme, amely elősegíti az elsajátított 
ismeretek elmélyítését. Előnyös, ha a 
tanár úgy tudja felépíteni a tanóra le-
folyását, hogy az óra elején átismétli 
a múlt óra tananyagát, óra végén pe-
dig az újonnan hozzáépített ismeret-
darabokat. Egy szó, mint száz, sok 
ismétlés kell. Vannak tanárok, akik 
ugyanazt a kérdezz-felelek módszert 
alkalmazzák minden alkalommal, 
amely hatásosságát nem kérdőjele-
zem meg, és vannak olyanok, akik 
szeretik a változatosságot, s többféle 
ismétlésre alkalmas feladatot is al-
kalmaznak. Én most nekik szeretnék 
egy számomra érdekes tippet adni.

 Úgy gondolom, hogy minden 
olyan feladat, amely lebonyolításához 
fel kell bontani az osztály és a diákok 
állandó elrendezését, illetve elhelyez-
kedését, már jó, hiszen újdonságával 
rögtön felkelti a diákok érdeklődé-
sét. A Fonálból pókhálót nevű játék is 
ilyen. A tanár egy gombolyag fonállal 
érkezik az osztályba, s megkéri a diá-
kokat, hogy álljanak fel és a tábla előtt, 
vagy a padok mögött (ahogy az osz-
tály elrendezése megengedi) álljanak 
körbe. Ismertetni kell az adott téma-
kört, amelyet át szeretnénk ismétel-
tetni a diákokkal, s megkérjük őket, 
hogy mindenki találjon ki fejben leg-
alább három ismétlő kérdést az adott 
témakörből. (A kérdés kitalálása nem 
kell, hogy feltétlenül fejből történjen. 
Feladatul adhatjuk ezt akkor is, ami-
kor még mindenki a helyén ül, s a 
füzete segítségével alkotja meg a kér-
déseket, amíg a tanár beírja az órát.) 
Azért kell három, hogy egy kérdés ne 
hangozzon el többször, s ha többen 
ugyanarra gondolnak, akkor még 
mindig legyen minden diák tarsolyá-
ban valamilyen új kérdésötlet. A já-
ték elkezdése előtt szükséges egy-két 
példakérdést mondani a diákoknak, 
hogy tudják, körülbelül milyen tí-

pusú kérdésekre gondoltunk. Fontos 
szabály, hogy csak olyat kérdezzenek 
egymástól a diákok, amit saját maguk 
is meg tudnak válaszolni, hiszen ha 
hibás válasz érkezik a kérdésre, vagy 
éppen semmilyen, akkor a kérdező-
nek kell megmondani a megoldást. 
Ezek után pedig elmondjuk, hogy 
miben is fog nekünk segíteni a fonál. 
A fonál lehet egy bűvös fonál, amely 
csak annak ad lehetőséget a beszédre, 
aki éppen a kezében tartja. A fonalat 
mindig kérdés kíséretében dobják a 
diákok a kiválasztott osztálytársuk-
nak úgy, hogy egy részét ráakasszák a 
mutatóujjukra, s ügyelnek arra, hogy 
a fonál mindig feszesen álljon. Az a 
diák, akinek a kérdés szól, mindad-
dig a kezében tartja a fonalat, amíg 
nem adott választ, illetve amíg el nem 
mondta az ő kérdését. Ezután dobja a 
fonalat a következő diáknak, de ő is 
megfogja a fonál egy részét a mutató-
ujjával, s megfeszíti. A játék így megy 
tovább mindaddig, amíg minden diák 
ki nem vette a részét belőle, s ez alatt 
az idő alatt szép kis pókhálót alakí-
tunk a kör belsejében. A fonalat, ha 
több időt tudunk szentelni a játéknak, 
visszafelé is elindíthatjuk, például 
Igaz-hamis állításokkal, vagy egymás 
válaszának, illetve viselkedésének 
értékelésével a játék során. 

Ez a típusú ismétlő játék azért is jó, 
mert senki sem maradhat szó nélkül, 
megmozgatja a diákok emlékképeit 
az adott témakörről, illetve gyakorol-
tatja a diákokkal a kérdésalkotás tu-
dományát, ami nem is olyan egyszerű 
feladat. Én ezt a játékot előszeretettel 
használom nagydolgozatok előtt, de 
többnapos szünetek után is. A több-
napos szünetek után azért, mert já-
tékosabban tudom visszazökkenteni 
a diákjaimat az iskolapadba, illetve 
közösen, egymást segítve tudjuk így 
feleleveníteni az eddig tanultakat. Én 
csak ajánlani tudom.

Játékra fel!

emlékszel még?
avagy játékos ismétlés

Fekete Farkas Tímea
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Kötelező

Tematikus egység:       szövegfeldolgozás
Óratípus: új ismereteket feldolgozó 
óra
Segédeszközök: feladatlapok
Munkaforma: frontális, csoportos
Célcsoport: 4. évfolyam        

1. Ráhangolódásként versmondás 
különböző hangulatban (csopors te-
vékenység )
Mindegyik csoport ugyanazt a verset 
olvassa fel, de más-más hangulattal. 
A felolvasások után, közösen együtt 
találjuk ki, hogy az adott csoport mi-
lyen hangulattal adta elő a verset.

Weöres Sándor: Pletykázó asszonyok

Juli néni, Kati néni
-letye-petye-lepetye! –
üldögélnek a sarokba,
jár a nyelvük, mint a rokka
-letye-petye-lepetye! –

bárki inge, rokolyája
-letye-petye-lepetye! –
lyukat vágnak közepébe,
kitűzik aház elébe
-letye-petye-lepetye! –

A gyakorlat után megbeszéljük, vajon 
hogyan kapcsolódik a szöveg a Négy-
szögletű Kerek Erdő legújabban meg-
ismert fejezetéhez.

2. Szómagyarázat (csoportmunka)
Az olvasmányban versírással talál-
koztunk. Néhány szereplő azért nem 
tudta megoldani a feladatot, mert 
nem értette a versírás lényegét, ér-
telmezési gondjai akadtak. Mielőtt 
az olvasmány részleteit megvizsgál-
nánk, mi is tisztázzuk az olvasmány-
ban szereplő szövegértési nehézsé-

geket. Hogy játékos legyen a feladat, 
az egyes padsorok versenyeznek egy-
mással a megoldások folyamán.
Minden csoport más feladatot kap:

a) Mit jelentenek a következő sza-
vak? Fogalmazd meg a jelentésüket!
- Lehurrogták (leszólít, lekiabál)
- Méltatlan (nem érdemli meg)
- Anakonda (kígyófajta)

b) Szerinted mit jelentenek ezek 
a  kifejezések? Fogalmazd meg, ami 
eszedbe jut róluk!
- Sistergett a sok ceruza. (egyszerre 
sokan írtak)
- Pózba vágta magát. (kihúzta magát 
a szavaláshoz)

c) Keress rokon értelmű megfelelő-
ket az alábbi szavakra:
- Elsompolygott (hunyászkodva, hí-
zelegve jár-kel)
- Rikoltoztak (ordibáltak)
- Háborgott (dühöngtek)

A jelentések tisztázását követően rö-
viden azt is összefoglaljuk, mely sza-
kaszoknál és milyen funkcióval jelen-
tek meg az idézett szövegrészletek.

3. Válaszd ki, melyik szereplőhöz 
melyik tartozik! (csoportos tevé-
kenység)
Minden csoportnak külön cetlin ki-
osztom a szereplők nevét, és az egyes 
szereplőkhöz tartozó tudnivalókat. 
A tanulók feladata, hogy csoportosít-
sák össze, kihez mi tartozik!

Az alábbiakban már a megoldások ta-
lálhatóak:
Mikkamakka – döntőbíró    

Bruckner Szigfrid 
– állítása szerint a legnagyobb költő
  Ej, mi a kő! tyúkanyó, kend 
   a szobában lakik itt bent? 
Aromo – szószóló 
  bálömböki bag u fan 
  bálombökö big a fún 
  búlámbákö bög i fan 
  balúmbaká bög ö fin 
               bilambúka bág ö fön 
               bölimbakú bag á fön 
               bölömbika búg a fán                    
Vacskamati 
– Szerda ablakában 
   csütörtök ül, 
   és ordít 
   csütörtökül. 
Maminti – döntőbíró     
Nagy Zoárd 
–  Legszebb állat az anakonda, 
 de nem tudja ezt ama konda, 
 ha ráterelnék ama kondát, 
 széttiporná az anakondát.
Ló Szerafin 
– Ha elpusztul a tulok, 
 szarvából lesz a tülök, 
 de ha én elpüsztülök, 
 belőlem nem lesz tulok.  
Szörnyeteg Lajos 
–  A múltkor Mikkamakkával 
 Fát vágni mentünk az erdőre, 
 De olyan szerencsétlenül dőlt 
 A fa, hogy Dömdödöm alászorult.

Dömdödöm
– Dömdödöm, dömdödöm, 
 dömdö-dömdö-dömdödöm,

4. Kinek a  verséről milyen véle-
ménnyel voltak? Írd le pár szóval! 
(csoportos tevékenység)
Ha már megfejtettétek, melyik sze-
replő melyik verset írta, gondolkoz-
zatok el rajta, hogy az egyes versek-

Kiss gabriella

A Négyszögletű Kerek Erdő módszertani 
feldolgozása 4. osztályosok számára

a Dömdö-dömdö-dömdödöm 
című fejezet óravázlata
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hez miként viszonyultak a  többiek! 
A leggyorsabban elkészülő csoport 
jutalomban részesül.

Megoldások: 
Bruckner Szigfrid – ezt már régen 
megírta Petőfi Sándor
Aromo – így egy gyerek is tud verset 
írni, ha ugyan ez egyáltalán vers
Vacskamati – Szörnyeteg Lajos kér-
dése volt, hogy miért csütörtökül or-
dít
Nagy Zoárd – az anakonda szó nem 
is létezik
Ló Szerafin – már most egy nagy 
tulok vagy
Szörnyeteg Lajos – ez nem vers
Dömdödöm – adjuk neki az első díjat

5. A versírás lényege (frontális tevé-
kenység)
Az olvasmány és az eddigi tanulmá-
nyok alapján állapítsuk meg és gyűjt-
sük össze egy fürtárbára rendezve, 
vajon mik a „versírás kritériumai”, 
vagyis mitől válik egy szöveg verssé. 

6. Versleírás (páros munka)
Asszociációs játékkal kezdjük a fel-
adatot: a tanár mond egy szót, amire 
a hozzá legközelebb ülő tanuló reagál, 
és asszociálva, „erről jut eszembe”-
alapon mond egy másik szót. A sort 
kígyózva, egymásra asszociálva foly-
tatják a tanulók. Közben a tanár a 
táblára jegyzi az egyes szavakat. Miu-
tán mindenki mondott egy szót, kez-
dődhet a versírás: a padtársak együtt 
dolgozva írnak egy rövid, négy soros 
verset, amiben minél több olyan szó 
szerepel, amely a táblán található. A 
vers páros rímelésű vagy keresztrímű 
legyen. A feladat végén mindenki be-
mutatja a költeményét.

az SzmPSz galánta – Vágsellye 
Területi Választmányának 
2013-as évi rendezvényei

Területi választmányunkat a két 
járás, Galánta és Vágsellye oktatási 
intézményeinek 22 alapszervezete 
alkotja, tagjaink száma 296, ebből 
100 fő mondható aktívnak, akik részt 
vesznek programjainkon. Legtevéke-
nyebbek az óvónők, valamint a Deáki 
AI, a Felsőszeli AI, a Nagymácsédi 
AI, a Negyedi AI és a Vágsellyei AI 
pedagógusai.

A TV vezetősége – Berky Ange-
lika, Pék László, Szanyi Mária és 
Szetyinszky Veronika – igyekszünk 
hatékonyan szervezni a szakmai ösz-
szejöveteleket, továbbképzéseket, 
klubesteket és a diákversenyeket. Ak-
tívan vállalunk feladatokat az orszá-
gos programokban – a beiratkozási és 
a tehetségprogramban, a tanulmányi 
versenyek és utak, valamint az orszá-
gos szakmai konferenciák szervezé-
sében. Mindannyian előadói munkát 
is teljesítünk pl. a Ringató, a regioná-
lis ismeretek és a szlovák nyelv okta-
tása terén. 

Mindezek megvalósítása sikeres 
pályázati tevékenységünknek kö-
szönhető, melyeket a Nagyszomba-
ti Kerületi Hivatalnál és a Bethlen 
Alapnál nyertünk el.  

     2003-ban az SZMPSZ OV felada-
tul adta a területi választmányoknak, 
hogy lehetőségük szerint a régiójuk 
vonzáskörzetébe tartozó területi vá-
lasztmányok bevonásával alakítsanak 
egy olyan központot, amely országos 
jellegű feladatokat vállal és aktivizálja 
a szövetség tagságát. Mi is létrehoz-
tuk a dunaszerdahelyi, a Pozsony–
Szenc és a nyitrai TV-kal a Galántai 
Regionális Pedagógiai Központot, és 
2011-től bejegyzett Tehetségpontot is 
létrehoztunk.   

A 2013-as évben is több országos 
rendezvény megszervezését vállal-
tuk és valósítottuk meg:

Január és március hónapokban Ga-
lántán, majd április–május folyamán 
Dunaszerdahelyen A helyi és a regi-
onális ismeretek, értékek átadása, 

valamint a helytörténeti kutatás  és 
népszerűsítése az iskolában címmel 
ismét akkreditált képzést tartottunk 
a Galántai és a Dunaszerdahelyi já-
rás 25, ill. 19 résztvevője számára. 
A képzés sikerességét a kiváló és jól 
felkészült előadók – Szanyi Mária 
(Galánta), Darnai Zsolt (Baka), Ko-
vács László (Somorja) és Görföl Jenő 
(Dunaszerdahely), Nagy Attila (Du-
naszerdahely) biztosították.

 Már hagyományosan minden év 
februárjában, régiónkban is megszer-
veztük a Simonyi Zsigmond Helyes-
írási Versenyt a Galánta–Vágsellye 
és a Pozsony–Szenc régió számára. 
Jóleső érzés, hogy több iskola évente 
bekapcsolódik a versenybe és szíve-
sen találkoznak diákok és pedagó-
gusok. Tavaly hét alapiskolából és 2 
gimnáziumból 20 tanuló vett részt a 
versenyen, az országos döntőbe 5 ta-
nuló jutott.

A 2013-as év a külhoni magyar 
kisiskolások éve rendezvénysoroza-
ta keretében tartottuk 2013. március 
11-én az Örömmel zenélés, zenével 
nevelés c. Ringató foglalkozásokkal 
egybekötött szakmai napot. Szer-
vezője Berky Angelika, az Országos 
Óvópedagógiai Társaság elnöke volt, 
aki maga is oktatja már, sőt ország-
szerte több követője és oktatója is van 
már a programnak. Előadó és foglal-
kozásvezető: Gállné Gróh Ilona ének-
tanár, a Ringató program alapítója. 
A téma és a tartalom nagyon vonzó 
volt. Meghívásunknak szívesen tett 
eleget majd 20 anyuka a kisgyerme-
kével, az óvónők és az alsó tagozatos 
pedagógusok, a galántai magyar óvo-
da egyik csoportja, valamint a Nyitrai 
Konstantin Filozófus Egyetem alsó 
tagozatos hallgatói Józsa Mónika ve-
zetésével. 

„Mélyebb zenei műveltség mindig 
csak ott fejlődött, ahol ének volt az 
alapja. A hangszer a kevesek, kivált-
ságosak dolga. Az emberi hang, a 
mindenkinek hozzáférhető, ingyenes 

Szetyinszky Veronika, 
a TV elnöke és az RPK vezetője
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hogy szakértő vezetéssel három na-
pot töltött Magyarország egyik leg-
szebb nemzeti parkjában. Útközben 
csatlakozott a  csoporthoz Katona 
Mihály, a Magyar Madártani és Ter-
mészetvédelmi Egyesület tagja, aki 
már több mint négy évtizede végez 
madártani megfigyeléseket a környé-
ken. Meglátogattuk a karcagi Györffy 
István Nagykun Múzeumot, utunk a 
Hortobágy felé Nagyivánon vezetett 
keresztül. E kis település a „Horto-
bágy kapuja“, és érdekessége, hogy 
a  vidék „leggólyásabb faluja“. A  fő-
úton végigsétálva minden villany-
oszlopon gólyafészket láthattunk, 
bennük az egykedvűen bámészkodó, 
ázó-fázó gólyákkal. Délutánunkat 
Malomházán, a  Hortobágyi Vadas-
parkban töltöttük, voltunk a  Csár-
damúzeumban és a Pásztormúze-
umban, ellátogattunk a  Hortobágy 
folyó fölött átívelő, a  kereskedelmet, 
állathajtást és forgalmat biztosító hí-
res Kilenclyukú hídhoz, mely Európa 
leghosszabb kőhídja, amit Debrecen 
városa az 1690-es években épült fahíd 
helyére építtetett 1825 és 1833 között, 
és mára már a  Világörökség része. 
Hazafelé a  Tisza-tavi Ökocentrum 
nyújtott egyedülálló élményt. 

2013. október 24–26-án a Nem-
zeti Tehetség Program keretében, a 
Tehetségpont szervezésében került 
sor egy következő tanulmányi ki-
rándulásra, amely Nyugat-Magyar-
országra és Szlovéniába vezetett. A 
tanulmányút célja a nyugat-magyar-
országi tehetségpontok bemutatása, 
valamint a Muravidék magyar nem-
zetiségi intézményeinek és oktatá-
sának megismerése volt. A program 
iránt régiónkban eddig nem tapasz-
talt érdeklődés mutatkozott, így a 
tervezett 40 fő helyett 49-en vettek 
részt a tanulmányi úton. Jártunk Kő-
szegen, a Jurisich Gimnáziumban, 
Velem–Novák falva turistafaluban, a 
szombathelyi Bolyai Gimnáziumban, 
valamint a Zalabéri Általános Isko-
lában. Október 26-án a szlovéniai, 
muravidéki magyarság életével is-
merkedtünk. A programokat Pisnjak 
Mária, magyar nyelvi szaktanácsadó 
szervezte és egyeztette számunkra 
Dobronakon és Lendván. Dobronaki 
látogatásunkat a Kétnyelvű Általános 
Iskolában kezdtük, majd a Dobronoki 
György emlékházban folytattuk. 
Meglátogattuk a Dobronaki Trópusi 
kert és orchideafarm lenyűgöző, mo-
dern épületét és sokszínű egzotikus 
növényvilágát, a lendvai várat, és a 

Bánffy Központban a Magyar Nem-
zetiségi Művelődési Intézet tevékeny-
ségével ismerkedtünk. Városnéző 
sétánk csúcspontja a Makovecz Imre 
által tervezett színházépület megte-
kintése volt.

Az SZMPSZ Galántai RPK minden 
évben megszervezi az óvónők orszá-
gos konferenciáját. Mivel a 2013-as 
év a külhoni magyar kisiskolák éve 
volt, ezért az „Átmenet az óvoda és 
az iskola között” címet kapta a ren-
dezvény, és az első alkalom volt, hogy 
több mint 150 óvónő és pedagógus, 
Nagykapostól egészen Pozsonyig, 
együtt tanácskozott, dolgozott, ta-
pasztalatot cserélt és nagyon jól szó-
rakozott. A rendezvény 2013. nov-
ember 7-én és 8-án zajlott a diószegi 
Tevel Szálló és a kultúrház termeiben. 
A két nap alatt számos érdekes és ér-
tékes előadást hallhattunk. 

Az RPK vezetői szervezését, de 
kiemelten Szanyi Mária hatékony 
munkáját dicséri az idén is sikeres 
Kincskeresők IX. – a helyi értékeket 
kutató diákok országos konferenci-
ája, Dunaszerdahelyen, november 
13–14. közt ismét a Szabó Gyula ut-
cai Építészeti Szakközépiskolában. 
A konferencián 29 iskola 43 csapata 
vett részt, azaz 43 vetített képes és 
többször az adatközlők hangjával, 
eredeti elbeszélésével is illusztrált 
előadás hangzott el. A 73 diák felké-
szítésében 35 pedagógus vett részt, 
illetve több családtag is segédkezett. 
A konferencia az idén is elérte célját, 
hiszen a témák a szlovákiai magyar-
ság tájaihoz, településeihez és közös-
ségeihez kapcsolódtak. A tanulók be-
bizonyították, hogy kutatásaik során 
sokat megtudtak környezetükről, új 
emberekkel ismerkedtek és néprajzi, 
valamint művészettörténeti ismere-
teket szereztek.  

Szakmai összejövetelek
2013. május 29-én Galántán sike-

resen megvalósult az iskolavezetők és 
óvodavezetők szakmai napja A mo-
tivációról másképpen címmel. Elő-
adónk Dr. Kézy Zsuzsanna, közokta-
tási szakértő, Budapest – Qualy-CO 
Oktatási Tanácsadóból volt.  

Örömünkre szolgált a jelenlevők 
aktivitása, nyitottsága és érdeklődése, 
ami már az első bemutatkozási kör-
ben megnyilvánult. Megtudtuk, hogy 
mi is foglakoztatja és nehezíti mun-
kájukat, közülük néhányat említenék: 
a csökkenő gyereklétszám, látni az 
iskolák leépülését, a belső ellenzékek 

és mégis legszebb hangszer lehet csak 
általános, sokakra kiterjedő zenekul-
túra termő talaja.” (Kodály) Éppen 
ezért már kötelességünknek érezve 
2013. május 7-én is megszerveztük 
– a Felsőszeli Széchenyi István Ma-
gyar Tanítási Nyelvű Alapiskolában a 
Csemadok Felsőszeli Alapszervezete 
segítségével – a kistérség magyarul 
éneklő diákjai számára a „Csillagok-
nak teremtője…” c. népdalversenyt, 
immár nyolcadik alkalommal. Há-
rom kategóriában 15 iskola 49 ver-
senyzője szerzett csodálatos élményt 
önmagának, egymásnak és a zsű-
ri tagjainak is. Balogh Csaba, Écsi 
Gyöngyi és Huszár Ágnes minden 
versenyzőt nagyon megdicsért és a 
további éneklésre buzdított.

„A lelkes eljár ősei sírlakához, s gyújt 
régi fénynél új szövetneket.”(Garay 
János) Szanyi Mária, a galántai Te-
hetségpont vezetője a kincskeresős 
diákokat egy háromnapos tábor ke-
retében ismertette meg hagyománya-
ink mélyebb rétegeivel, elsősorban az 
idősebbekkel való személyes kapcso-
latok alapján. Gímesen a Fokla tá-
borban a következő iskolák kincske-
resői vettek részt meghívásos alapon: 
Tarczy Lajos Alapiskola, Hetény; 
Pázmány Péter Alapiskola, Vágsellye; 
Szenczi Molnár Albert Gimnázium, 
Szenc; Marianum, Komárom. A meg-
szólított iskolák diákjai évek óta fog-
lalkoznak a hagyományok ápolásával 
és felkutatásával, a diákok gyakorlot-
tak a terepen való adatgyűjtésben is. 
A tábor programjába a Zoboraljáról a 
nagycétényi és a gímesi iskolák kap-
csolódtak be. 

A  SZMPSZ a  Nemzeti Tehetség 
Program pályázati támogatása ke-
retében háromnapos tanulmány-
utat szervezett a Hortobágyi Nem-
zeti Parkba azon tanulóknak és 
felkészítő pedagógusaiknak, akik 
a  tanulmányi versenyeken és or-
szágos konferenciákon sikeresen 
szerepeltek. Az ötletadók Pék László 
és Szanyi Mária voltak, a kivitelezést 
Csákvári Zoltán, a búcsi Katona Mi-
hály AI pedagógusa és a galántai RPK 
vezetője, Szetyinszky Veronika vállal-
ta. A tanulmányi kirándulás jó alka-
lom volt nemcsak a jutalmazásra, de 
a  felkészítő tanárok lelkesedésének 
fellendítésére, valamint a  tehetséges 
tanulók ismereteinek további gazda-
gítására. A Felvidék különböző régi-
óiból 11 iskola 31 tehetséges tanuló-
ja és 12 felkészítő, kísérő pedagógus 
részesülhetett abban az élményben, 

Katedra_apr 14.indd   34 7. 4. 2014   8:54:30



SzmPSz

35

Katedra

ereje, a látásmódok ütköztetése, a ki-
égés, a szülőkkel és az önkormány-
zattal való együttműködés…

A résztvevők nagyra értékelték az 
előadó közvetlen, szakszerű és gya-
korlatias magatartását. Nagyon tet-
szett és hasznosíthatónak tartották az 
elméleti anyagot, de igazán a gyakor-
lati tréningek tetszettek a legjobban. 
A hangulat kitűnő volt, sikeresnek bi-
zonyult, hogy együtt dolgozhattak az 
iskola igazgatói és az óvodavezetők. 
Megragadott az előadó egy koráb-
bi vallomása, mely szerintem tükröt 
tart elénk: „Szenvedélyesen szeretem 
a hivatásomat, a gyerekeket, az isko-
la légkörét, a magyartanítást, és még 
ma is szeretve dorgálom a lélekben 
szakállasodottakat.”

A Nemzeti Tehetség Program ke-
retén belül szakmai továbbképzést 
szerveztünk 2013. szeptember 18-án 
az óvónők részére, amelynek célja a 
Magyar Mozgáskotta megismerte-
tése volt. A képzést Magyar Gábor, 
pszichológus, testnevelő tanár, moz-
gásterapeuta – a Magyar Mozgás-
kotta Módszer megalkotója vezette. 
Ez egy komplex mozgáson alapuló 
személyiségfejlesztő módszer, amely 
új lehetőséget biztosít a hátrányok 
minél előbbi és nagyobb mértékű 
korrigálásához, kompenzálásához. A 
mozgásfejlesztés eredményeként si-
kerélményhez juttat minden gyerme-
ket, látványosan fejlődik mozgásko-
ordinációjuk, javul állóképességük, 
testtartásuk. Alkalmazásával lénye-
gesen javul a gyermekek önbizalma, 
a közösségbe való beilleszkedésük, 
kooperativitásuk. 

Kistérségi problémák megoldásá-
ra irányuló

Szövetségünk a Szlovákiai Magyar 
Szülők Szövetségével közösen az ok-
tatásügy időszerű kérdéseivel kap-
csolatban kistérségi fórumot szerve-
zett 2013. november 4-én  Deákiban 
és 5-én Galántán régiónk magyar 
nyelvű oktatásának fenntartásában, 
működtetésében és segítésében érde-
kelt intézményvezetők bevonásával. 
Mindkét helyszínen Pék László és 

Mézes Rudolf tartottak beszámolót 
az oktatási minisztérium által terve-
zett változtatásokról (pl.: a minimális 
osztálylétszám bevezetéséről, az új fi-
nanszírozási szabályokról), továbbá a 
polgármesterek iskolaigazgatók kine-
vezésével kapcsolatos hatásköréről.

A legnagyobb probléma a gye-
reklétszám, a városi iskolákba több 
tanulót iratnak a községekből, s ez-
által a falu elveszti az iskolát, a kul-
túrát és csökken a közösségmegtartó 
ereje. Éppen ezért a 2013. december 
4-én pozsonyi tiltakozásra autóbuszt 
indítottunk, melyet a szlovákiai ma-
gyar civil szervezetek és politikusok 
szerveztek a kisiskolák megmentése 
érdekében.

Klubestek
2013. január 23. – vendégünk volt 

Boldoghy Olivér, révkomáromi szí-
nész, vállalkozó, a  vizuális kétnyel-
vűség megjelenítéséért küzdő Fontos 
vagy! szlovákiai magyar civilszerve-
zet vezetője. 

2013. február 28. – A Via 
Bohemica és Mátyusföld – Pukkai 
László, helytörténész, publicista, 
történelemtanár volt a klub vendé-
ge, aki régiónk történetéből mesélt és 
mutatta be eddigi munkásságát, kiad-
ványait.

2013. május 22. –Csáky Pál: Álom 
a szabadságról és Dunajszky Géza: 
Kínterhes évek c. könyve bemuta-
tójára került sor. „Nem akartam én 
többet mondani, csak azt, hogy le-
gyünk felnőtt emberek, öntudatos 
magyarok. Ne mások mondják meg 
nekünk, milyennek kell lennünk, ma-
gunk alakítsuk ki a saját nézetünket s 
építsük tovább fejeinkben is az auto-
nóm szlovákiai magyar közösséget” 
- kezdte Csáky Pál a könyvbemutató. 
Dunajszky Géza első novelláskötete 
az AB-Art kiadó gondozásában jelent 
meg. A szerző a könyvét unokáinak 
ajánlja, az előszót Csáky Pál írta Bal-
lada a szülőföldről címmel.   

2013. május 31. – Utazások a 
Déli Féltekén – egy fiatal házaspár, 
Radočák Ágnes és Tamás, valamint 
két idősebb földrajztanár – Barta-

los Ottmár és Pék László utazásain 
keresztül ismerkedhettek meg az ér-
deklődők Dél-Amerika és a Csendes-
óceáni szigetek világával. 

2013. június 14. – A sör címmel 
ismeretterjesztő előadást szerveztünk 
sörkóstolóval egybekötve. Előadónk 
a sörök főzőmestere, Gaál József volt 
Vághosszúfaluról, aki beszélt a sör 
történetéről és fajtáiról, a sörfőzésről 
nagyban és kicsiben és persze a sörös 
élményeiről is. A hallgatóság nagyon 
élvezte az előadást, az ízes beszámo-
lókat és persze a házi sört is.

A tehetségek felkarolása – a tudo-
mányok napja és a diákversenyek

Galántán a Kodály Zoltán Gim-
náziumba 2013. június 7-én tartot-
tuk a tudományok napját, melyre 
eljöttek Hidaskürtről, Felsőszeliből, 
Nagymácsédról, Diószegről, Szenc-
ről, Negyedről, Vágáról, Nádszeg-
ről, Deákiból, Vágsellyéről és a he-
lyi Kodály Zoltán Gimnáziumból. 
A rendezvénysorozat fő szakmai 
partnerei az ÉlményMűhely, a győri 
Széchenyi Egyetem és a MOBILIS, 
a felfedezések háza oktatói, továbbá 
a mosonmagyaróvári FUTURA ter-
mészettudományi élményközpont 
munkatársai. 

Régiónkban évente december 
első hetében tartjuk az Anyanyelv 
hetét, melyet a Csemadokkal együtt-
működve valósítunk meg. Ennek 
keretében – a Vágsellyei járás alap-
iskoláinak 5-9. osztályos tanulói 
számára a Vágsellyei Pázmány Péter 
Alapiskolában Anyanyelvi vetélke-
dőt tartottunk. A versenybe az idén 
7 alapiskola kapcsolódott be, össze-
sen 37 tanulóval. Célunk a helyesírási 
készség fejlesztése, a helyes szóhasz-
nálat kialakítása és a játékos nyelvi 
feladatok megszerettetése. Ez a ver-
seny egyben felkészülési lehetőséget 
is nyújt a Simonyi Zsigmond Helyes-
írási Verseny regionális fordulójára, 
és szakmai találkozást biztosít a járás 
pedagógusai számára.

E tartalmas beszámoló is további 
munkára ösztönöz bennünket, és bí-
zunk tagságunk aktív részt vételében. 
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Az I. diákbált az iskola Diákön-
kormányzata, élén Manek Dórával 
és Kovács Lászlóval szervezte Valen-
tin-nap alkalmából. Az előkészületek 
már a januári hetekben elkezdődtek, 
mert a szervezők minden apró rész-
letre oda szerettek volna figyelni. Is-
kolánkon a Diákönkormányzat több 
szakmai rendezvény, megemlékezé-
sek, kultúrműsorok szervezésében 
is aktívan részt vesz. Ennek függvé-
nyében bátran vállalták az első diák-
bál megszervezését is. A közel száz-
személyes bálon iskolánk diákjain 
kívül a vezetőség, valamint a tanári 
kar egy része is jelen volt. A bált több 
vállalkozó, civil szervezet, valamint 
magánszemély is támogatta, akik-
nek köszönhetően rengeteg tombola 
gyűlt össze. A Szülői Szövetség díja 
egy tablet volt.

Február 14-én a délutáni órákban 
a diákok a szerelem színeibe díszítet-
ték fel az iskola tágas auláját, a pincér 
diákok pedig az ünnepnek megfele-
lően terítették meg az asztalokat és 
készítették elő a termet. A bál egy jó 
alkalom arra, hogy kicsit kilépjünk 
a hétköznapok megszokott rendjé-
ből, hogy oldott hangulatban tudjon 
együtt mulatni a diák és a tanár is. A 
bál félig-meddig batyubál volt, hiszen 
az enni- és innivalót mindenki hoz-
ta magával, valamint éjszaka gulyást 
szolgáltak fel. A hajnalig tartó tánc és 
mulatozás is azt bizonyították, hogy 
iskolánk I. diákbálja nagyon jól sike-
rült.

XXXVIII. évfolyamába érkezett 
a Felvidéki Magyar Matematika-
verseny, mely ettől az évtől az Oláh 
György Emlékverseny nevet is fel-
vette, tisztelettel adózva a verseny 
egykori megálmodójának, az azóta 
elhunyt ismert matematikatanárnak.

A kezdetek óta a verseny kibővült, 
hiszen a felvidéki iskolák mellett az 
anyaországiak is szívesen jönnek a 
matematikuspalánták megméretteté-
sére. Tomolya Róbert, a verseny egyik 
szervezője, a Füleki Gimnázium 
matematikatanára elmondta: a 
magyarországiak is szeretik ezt a 
versenyt, mert ez a rendezvény más, 
mint a többi matematikaverseny. A 
legtöbb hasonló megmérettetéshez el 
sem kell utazniuk a diákoknak, meg-
kapják a feladatlapokat, megoldják, 
elküldik, majd várják az eredményt. 
Ennek a versenynek a titka a szemé-
lyes találkozásokban rejlik, a diákok 
is ismeretségeket kötnek, s a taná-
roknak is felbecsülhetetlen értékűek 
a közös szakmai megbeszélések, me-
lyek a három nap alatt zajlanak.

Ugyanakkor az idén két helyszín 
között osztották meg a rendezvényt: a 
komáromi Selye János Gimnáziumba 
várták a nyugatabbra fekvő szlovákiai 
középiskolákat, a Füleki Gimnázium-
ba pedig a közép- és kelet-szlovákia-
iakat, valamint az összes magyaror-
szági versenyzőt és kísérőiket. Az 
eredményeket aztán – kihasználva az 
elektronikus eszközök adta lehetősé-
geket – összesítették, és közösen ér-
tékelték ki, megosztva egymás között 
az egyes kategóriákat.

A versenyt, mely február 7-én zaj-
lott, Füleken Bálint Béla, a zsolnai 
egyetem docense nyitotta meg, aki 
egyébként a feladatok kidolgozója 
volt, és a zsűri elnökének tisztét is 
betöltötte. Ezután Vincze Norbert, a 

Tornaljai Gimnázium matematika-
tanára a verseny névadójáról, Oláh 
Györgyről emlékezett meg, majd 
Tomolya Róbert ismertette a verseny 
menetét, és felhívta a figyelmet az 
újdonságokra. Az egyéni verseny 
négy kategóriában zajlott, mindenki-
nek hat feladatot kellett megoldania.

A kemény szellemi munka után 
a versenyzők fáradalmaikat egy kis 
fizikai megterheléssel „pihenhet-
ték” ki: megmászták a füleki várba 
vezető vulkanikus eredetű hegyet, s 
végigjárták a Bebek-torony öt szint-
jén látható tárlatot. Amíg a szerve-
zők a feladatokat javították, Bodnár 
József, a Füleki Gimnázium egykori 
diákja tartott a versenyzőknek elő-
adást, aki régebben maga is verseny-
zőként vett részt a Felvidéki Magyar 
Matematikaversenyen. Tagja volt a 
szlovákiai válogatottnak is az olimpi-
ai csapatban, így Athénban és Mexi-
kóban is versenyzett, ahol 3., illetve 4. 
helyen végzett. Jelenleg is matemati-
kával foglalkozik, s az ELTÉ-n szer-
zett diplomája után most a doktori 
munkáján dolgozik. Így aztán tudott 
pár érdekességet mondani a hallgató-
ságnak matematikából és térgeomet-
riából.

Végül megszülettek az eredmények 
is. A Füleki Gimnázium diákja, Bial 
Bence a 4. helyen végzett. A díjátadá-
son értékes és hasznos számítástech-
nikai eszközöket vehettek át a díjazot-
tak, de egy résztvevő sem ment haza 
üres kézzel, hisz mindenki kapott egy 
tollat és egy pendrive-ot. A díjak és az 
egész verseny lebonyolítása Füleken a 
helyi gimnázium matematikatanárai-
nak köszönhető, akik a Rákóczi Szö-
vetség helyi szervezetének, a Regio 
Phileknek és a Pro Futuro polgári 
társulásnak a támogatásával szervez-
ték meg a rendezvényt.

Felvidéki magyar matematikaverseny 
a Füleki Gimnáziumban
Titka a személyes találkozásokban rejlik Ill
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PaedDr. Vízkeleti László, PhD.

DIÁKBÁl 
a Neratovicei téri 
Magyar Tannyelvű Magán 
Szakközépiskolában, 
Dunaszerdahelyen
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2014. március 18-a és 21-e kö-
zött zajlottak a 2013/2014-es tanév 
írásbeli érettségi vizsgái. Március 
18-án, kedden 746 szlovák, magyar 
és ukrán tanítási nyelvű középiskola 
51 561 tanulója kezdte meg a tesztek 
írását. A legtöbb diák szlovák nyelv-
ből érettségizik, összesen 48  407 
tanuló, ebből 2 055 diák magyar ta-
nítási nyelvű középiskolát látogat. 
Magyar nyelvből közel 2  100 diák 
tesz érettségi vizsgát, ukrán nyelvből 
26 tanuló érettségizik, matematiká-
ból 8  218 diák vizsgázik. Az idegen 
nyelvek közül a diákok közel három-
negyede az angol nyelvet választot-
ta, nagyjából 36 000 diák írt írásbeli 
tesztet angolul (B1 szinten – 23 903, 
B2 szinten – 14 532). A második leg-
népszerűbb idegen nyelvű érettségi 
tárgy a német nyelv, amelyet 8  729-
en választottak, orosz nyelvből 1 206-
an, francia nyelvből 77-en, spanyol 
nyelvből pedig 35-en írtak érettségi 
írásbelit. Az idegen nyelvek közül a 
legkevesebben az olasz nyelvet vá-
lasztották, idén összesen öten érettsé-
giznek olaszból. 

Az írásbeli érettségi vizsgák első 
napján – az anyanyelven és kisebbsé-
gi nyelven tanulók egyaránt – szlovák 
nyelvből és irodalomból írtak írásbeli 
érettségit. Másnap a kötelezően vá-
lasztott idegen nyelv vizsgája követ-

kezett, csütörtökön a matematikából 
érettségizők írtak írásbelit. Pénteken a 
magyar és ukrán iskolák tanulói írták 
meg tesztjeiket és fogalmazásaikat 
anyanyelvükön. 

A kisebbségi iskolák tanulói szá-
mára az írásbeli érettségi egy nappal 
tovább tartott. Míg a szlovák iskolák 
tanulói annak függvényében, hogy 
a matematikát választották-e érett-
ségi tantárgyul, két vagy három nap 
alatt végeztek az írásbeli érettségivel, 
a magyar és ukrán iskolák tanulóira 
március 21-én az anyanyelvi írásbe-
li érettségi megírása is várt. Ezek a 
tanulók szlovák nyelvből is kötele-
zően érettségiznek. Az írásbeli érett-
ségi vizsgán az ukrán iskolák diák-
jai ugyanazt a tesztet oldották meg 
szlovák nyelv és irodalomból, mint a 
szlovák iskolák tanulói, míg a magyar 
nyelven tanuló középiskolások eltérő 
tesztet kaptak.

Az írásbelik témáját sorsolás 
útján határozták meg, melyről a 
Rádio Slovensko tájékoztatta élő 
adásban az érintetteket. A témákat 
a minisztérium mindennap 
12.20 perckor tette nyilvánossá a 
minisztérium (www.minedu.sk), 
a NÚCEM oldalán (www.nucem.
sk), valamint a 2014-es érettségit 
tematizáló oldalakon (www.svs.edu.
sk, www.maturita.svsbb.sk). 

A javítóvizsgák időpontjára 2014. 
április 11-16-e között kerül sor. Az 
érettségi vizsgákat a Központi Érett-
ségi Bizottság felügyeli. A 2013/2014-
es tanév érettségi vizsgáival kap-
csolatos információk a NUCEM 
weboldalán (www.nucem.sk/sk/
maturita)  olvashatók.

 
Témák a belső (intern) érettségi 

írásbeli vizsgákra magyar nyelv iro-
dalomból a 2013-14-es tanévre:
1. Egy döntés felelőssége (Elmélkedés 
a pályaválasztás előtt)
2. Ki vagyok én? (Ahogy mások lát-
nak engem, s ahogy én ítélem meg 
önmagam – jellemzés)
3. A táj, ahol élek (Élményszerű táj-
leírás)
4. József Attila egy mai fiatal szemé-
vel (A szépség koldusának gondolatai 
egy mai fiatal szemszögéből-érteke-
zés)

Témák a belső (intern) érettségi 
írásbeli vizsgákra szlovák nyelv és 
szlovák irodalomból a 2013-14-es 
tanévre, a magyar tannyelvű közép-
iskolák számára:
1. Az a perc őszinteséget kívánt (El-
beszélés)
2. Miért tudnék/nem tudnék vegetá-
riánus lenni (Vitacikk az egészséges 
táplálkozásról)

Több mint 51 000 tanuló 
tett idén írásbeli érettségi vizsgát
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3. „A könyv a tudás alapja, korok ta-
nítója, a szellem királyságának ura” 
Seneca (Elmélkedés)
4. Látni és fellelkesedni (Egy szép vá-
ros vagy táj leírása.)

Témák a belső (intern) érettségi 
írásbeli vizsgákra szlovák nyelv és 
irodalomból a 2013-14-es tanévre, 
a szlovák anyanyelvűek számára:
1. „Az ember nagyságát elvesztésekor 
érezzük” Alfred de Vigny (Elmélke-
dés arról, mennyire tudja/nem tudja 
az ember tudatosítani saját boldog-
ságát)
2. Attól a látványtól elállt a lélegzetem 
(elmélkedés)
3. A művészet meg tudja változtatni 
az embert (Vitairat)
4. Az emberi együttélés alapja a kom-
munikáció (Ünnepi beszéd az iskolai 
toleranciahét megnyitására)

A Trencséni kerület önkormány-
zatának legsikeresebb pedagógu-
sai elismerő oklevelet vehettek át a 
Szlovák Köztársaság Oktatási, Tu-
dományügyi, Kulturális és Sportmi-
nisztérium miniszterének kezéből. A 
Pedagógusnap alkalmából szervezett 
ünnepségre 2014. március 24-én a 
trencséni M. A. Bazovský Galéria 
Palacký utcai székházában került sor. 
A délelőtt tíz órakor kezdődő rendez-
vényen beszédet mondott az oktatás-
ügyi miniszter és a trencséni területi 
önkormányzat elnöke, Jaroslav Baška 
is. Az ünnepélyes átadásokat kulturá-
lis program követte.

Az OECD PISA nemzetközi felmé-
réseit 15 éves tanulók körében három 
területen végzi: matematika, olvasás 
és természettudományok. 2000 óta 
minden harmadik évben végzik el a 
munkát. Szlovákiában 2012. április 
16-27-e között 231 iskola bevonásával 
5 737 tizenöt éves tanulót teszteltek. 
A felmérések eredményeiről tavaly 
decemberben jelentek meg az érté-
kelések A PISA 2012 Szlovákia ered-
ményei tömören címmel. Az értéke-
lés útmutatóul szolgálhat az oktatás 
és művelődés fejlesztésére irányuló 
programtervezet létrehozásánál, amit 
a Szlovák Köztársaság Oktatási, Tu-
dományügyi, Kulturális és Sportmi-
nisztériuma dolgoz ki.

Tavaly decemberben látott napvi-
lágot az a hír, mely szerint a szlová-
kiai tanulók eredményei mindhárom 
területen – vagyis a matematika, 
szövegértő olvasás és természettudo-
mányok területén – gyengébbek az 
OECD tagállamainak átlagánál. A mi 
relatívan vett gyengének minősített 
tanulóink rosszabb eredményeket ér-
nek el, mint az OECD tagállamainak 
gyenge tanulói. Legjobb diákjaink az 

Az Oktatási, Tudományügyi, 
Kulturális és Sportminisztérium 
és a NÚCEM egyaránt sikeresnek 
értékeli a külső érettségi vizsgák 
lebonyolítását. Dušan Čaplovič 
miniszter elismerőleg nyilatko-
zott a szervezők és resztvevők 
helytállásáról: „Tudom, mekkora 
energiát fektettek a szervezők az 
előkészületi munkákba, meny-
nyi türelemre és megértésre volt 
szükség a családokon belül, mi-
lyen stresszt jelentett az érett-
ségizők számára a felkészülés.” 
Nyilatkozatában megköszönte a 
szervezők, pedagógusok, szülők 
és diákok együttműködését, hi-
szen valamennyien hozzájárultak 
a külső érettségi vizsgák profesz-
szionális lebonyolításához.

Romana Kanovská, a NÚCEM 
igazgatónője kijelentette, hogy 
ugyan néhány diák megpróbál-
ta kijátszani az írásbeli érettségi 
vizsga objektivitását, azonban a 
jelenség szórványos megjelenése 
miatt ez nem befolyásolta a többi-
ek munkáját. 

A magyar és ukrán tanítási nyelvű isko-
lák közel 2  100 tanulója szorgalmasan ké-
szül a szóbeli érettségi vizsgákra. Az írásbeli 
vizsgákat követően hat kerületben összesen 
2 055 diák fog érettségizni magyar nyelvből 
és irodalomból, 26 pedig ukrán nyelvből és 
irodalomból. 

Magyarból legtöbben a Nagyszombati 
kerületben érettségiznek, szám szerint 16 
iskolából 798 diák. Ezt a Nyitrai kerület kö-
veti, ahol 26 iskola 770 diákja, a Kassai ke-
rület 12 iskolájának 232 tanulója, valamint 
a Besztercebányai kerület 9 iskolájának 197 
diákja tesz érettségi vizsgát. A Pozsonyi ke-
rületben három iskolából 58 diák érettsé-
gizik magyar nyelv és irodalomból. Ukrán 
nyelvből az Eperjesi kerület egyetlen iskolá-
jának 26 tanulója fog vizsgázni.

OECD országok tanulóinak átlagos 
szintjét érik el.

A beszámoló rámutat arra, hogy 
az elért eredményeket nagyban be-
folyásolja tanulóink szociális háttere. 
Az OECD országok közül nálunk az 
egyik legnagyobb a munkanélküli-
ség.

A matematikában elért eredmé-
nyek Matej Šiškovič szerint a tanulók 
nem megfelelő hozzáállásával ma-
gyarázhatók, és ezért nem érik el a 
2003-as év szintjét sem. Hiányzik az 
akarat, kitartás, önbizalom. Az elő-
ző felmérésekhez képesti visszaesést 
annak is köszönhetjük, hogy meg-
kezdtük az oktatási rendszer átalakí-
tását, ami hatással lehetett a tanulók 
eredményeire. Az elért eredményeket 
befolyásolták a tankönyvek körül ki-
alakult problémák, az osztályt ismét-
lő tanulók számának emelkedése, 
valamint a házi feladatok megoldá-
sára szánt idő csökkenése. Az iskola-
igazgatók elmondása szerint romlott 
a tanulók viselkedése, ami negatívan 
befolyásolja az iskolai légkört, ezáltal 
az elért eredményeket is – áll a jelen-
tésben.

A tanulók felelőtlen viselkedése 
negatívan befolyásolja az iskola légkörét

Közel 2 100 magyar és ukrán 
anyanyelvű diák érettségizik 
anyanyelvéből

Dušan Čaplovic miniszter 
értékelte a Trencséni kerület 
pedagógusainak munkáját

Sikeresen zajlottak 
a külső érettségi vizsgák
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Legkedvesebb könyvem

Kavafisz költészete több szempontból uniká-
lis: végtelenül tiszta vonalvezetésű, költői ké-
pekkel nem vagy alig terhelt szövegei kereset-
len tökéletességükkel hatnak. Gyakorta nem 
tesz mást, mint ráirányítja a figyelmet egy-egy 
antik vagy bizánci szöveghelyre, és felmutat-
ja annak páratlan szépségét: ez a technika a 
történelmet is olyan epikus folyamként láttat-
ja, melyet a nagy lírai pillanatok irányítanak, 
csak észre kell venni őket. Kavafisz a határ-
helyzetek, a kulturális krízishelyzetek (lásd pl. 
talán leghíresebb, A barbárokra várva című 
versét), a perem és a centrum közti differencia 
költője: a létszorongatottságot a krízis kellős 
közepén érzékelteti, s ez a kiélezettség olyan 
intenzív, hogy könnyen magával ragadja az 
olvasót. És hát ott az anekdotikus szerkesztés-
mód is: ezt az ókorból is jól ismert technikát 
gyakran alkalmazza, hogy pontosan a jól szer-
kesztett történet révén analizáljon egy embe-
ri, történelmi vagy éppen nyelvi krízist. Épp 
ezért olyan fontos számára pl. Bizánc vagy va-
lamely provincia mentális térképe. Vagy maga 
az utazás, az úton levés: az Ithaka című vers 
ennek tökéletes lenyomata. A létezés, a tudás 
útján nincs végállomás, a végső cél elérhetet-
len marad.
Kavafisz szerelmi költészete szintén példa 
nélkül álló: az érzelmek nosztalgikus pőre-
ségét tárja fel, a szépségkultusz elképesztő 
egyszerűséggel társul, az érzelmek úgy misz-
tifikálódnak, hogy nem válnak se közhelyes-
sé, se patetikussá. Ezt az érzésvilágot Joachim 
Sartorius verse fogalmazta meg a legszebben, 
hadd álljon itt pár sor Nádas Péter fordításá-
ban: „A költemény vágyam sakkhúzásaihoz / 
keres helyet. / Nyíltan nem teheti./ Magyaráz-
kodnia nincs miért”.
A magyar irodalom viszonylatában megint 
egészen szokatlan jelenség Kavafisz: a nagy 
Nyugat-generációval egy időben alkot, és se-
melyikhez sem hasonlítható. A szabadvers 
olyan speciálisan kimunkált, keresetlen vál-
tozatát hozza létre, melyre a magyar iroda-
lomban csak jóval később lehetne példát ta-
lálni. A magyar irodalomban a szabadverset a 
gondolatok túlzsúfolt burjánzásának vetették 

alá, vagy az avantgárd kísérletek „áldozatául” 
esett, esetleg (bizarr módon!) a rakoncátlan-
kodó női lélek irodalmi formájának tartották. 
De hogy egy lényegében neoklasszicista eszté-
tika szabadversben szólaljon meg, az fel sem 
merülhetett. Kavafisz ráadásul a mesterséges 
szépben is hisz, az ember által megalkotott 
szépségben, legyen az bármilyen ügyetlen a 
kozmikus rendben tükröződő szépséghez vi-
szonyítva. Költészetének e manierista vonása 
szintén példátlan. A görög nyelvi tradícióval 
való viszonyt nálam rátermettebb filológus-
nak illene megítélni: nyelvezete nyilván éksze-
részi módon ötvözi az ógörög, a bizánci és a 
modern nyelvi elemeket, elképesztően izgal-
mas lehet egy ilyen gazdag, folyamatos nyelvi 
terepen munkálkodni, épp ezért megsokszo-
rozódnak azok a poétikai aspektusok, melyek 
más nyelven visszaadhatatlanok.
A legutóbbi két nagy ívű Kavafisz-
vállalkozásról, Kovács András Ferenc átköl-
téseiről (Hazatérés Hellászból) és Déri Balázs 
Alexandria örök című kötetéről Dunajcsik 
Mátyás fogalmazott nagyon plasztikusan: Déri 
fordításait a festetlen antik szobrok klasszikus 
dísztelenségéhez hasonlította, míg Kovács 
András Ferenc szövegeit hol élményparkhoz, 
hol a „Las Vegas-i Caesar’s Palace nevű kaszi-
nó- és szállodakomplexum antikvitásképének 
víziójához”. Ebből is látszik, hogy a magyar 
Kavafiszból még mindig hiányzik valami. Van 
még mit tenni: az igazi Kavafisz csak görögül 
létezik, de a fordítói-átköltői impulzusok so-
kasága már ma képes arra, hogy a sokféleség-
ből ki-ki maga is kirakhassa a saját Kavafisz-
képét. Hatása így is óriási: Vas István, Somlyó 
György, Faludy György, Tandori Dezső, Ná-
dasdy Ádám, Déri Balázs, Krusovszky Dé-
nes szövegein éppúgy nyomot hagyott, mint 
Nádas Péter vagy Spiró György regényírói 
művészetén, hogy csak néhány nevet említ-
sek. Sajnálattal állapíthatjuk meg ugyanakkor, 
hogy míg Kavafisz költészete Magyarországon 
évtizedek óta gimnáziumi tananyag, nálunk 
tankönyveink említésre se méltatják, holott 
a kisebbségi lét költői lélektanáról nála senki 
sem tudott többet.

Április híres szülöttei 
Játék kicsinek és nagynak

Folytatjuk a januárban megkezdett játékunkat. Rendeljék egymás mellé a megfelelő vezetéknevet, keresztnevet, születési évet, a születés 
helyét. A megfejtések között különböző tudományterületeken, művészetekben, a sportolásban kimagasló egyéneket találnak. A megoldásokat 
2014. május 31-éig várjuk a katedra.irodalom@gmail.com-ra. A levél tárgyában tüntessék fel: ÁPRILIS HÍRES SZÜLÖTTEI.

A perem költője
Csehy Zoltán

Keresztnevek:
Ferenc                                              Endre

                                    István

                    Gyula                                                      István

                                                    Miklós

        György                                                                  József

Vezetéknevek:
 Antall                                                        Örkény

           Juhász              

                               Ybl                                                 Puskás

             Czeizel                                      Klapka 

Csukás

Évszámok:
1912. április 5.                1814. április 6.

      1927. április 1.                                         1935. április 3.

                                               1932. április 8.

              1883. április 4.

1936. április 2.                                          1820. április 7.

Települések:
Kisújszállás                                     Temesvár

                         Budapest                                       Budapest

                 Szeged

Pestújhely                 Székesfehérvár                                 Budapest

Életrajzi adatok:
NÉV: _______________________________________________
                                
SZÜLETÉS IDEJE: ____________________________________
SZÜLETÉS HELYE: ___________________________________
A 19. századi magyar építészet egyik legnagyobb mestere, a his-
torizmus európai képviselője, a magyar neoreneszánsz hirdetője. 
Műveit Magyarország különböző pontjain megtekinthetjük, leg-
ismertebb épületei: Állami Operaház (Budapest), Assisi Szent Fe-
renc-templom (Budapest), budai vár újjáépítése, a budapesti Szent 
István-bazilika építése.

NÉV: _______________________________________________
                                
SZÜLETÉS IDEJE: ____________________________________
SZÜLETÉS HELYE: ___________________________________
A labdarúgás egyik legismertebb magyar figurája, mindenki Öcsi-
je. Olimpiai bajnok és világbajnoki ezüstérmes labdarúgó, edző, 

az Aranycsapat kapitány, a Nemzet Sportolója. Spanyolországban 
Pancho névvel illették.

NÉV: _______________________________________________
                                
SZÜLETÉS IDEJE: ____________________________________
SZÜLETÉS HELYE: ___________________________________
Honvédtábornok, helyettes hadügyminiszter, Kossuth Lajos tábor-
nokaként az 1848-as szabadságharc és forradalom meghatározó 
alakja. Az ő hadtestének nagy szerepe volt a nagysallói ütközetben 
szerzett győzelemnek.

NÉV: _______________________________________________
                                
SZÜLETÉS IDEJE: ____________________________________
SZÜLETÉS HELYE: ___________________________________
A 20. század második felében az egyik legismertebb magyar po-
litikus. Az 1956-os forradalmi bizottság élére kerül, részt vesz a 
kisgazdapárt újjászervezésében, a Keresztény Ifjú Szövetség meg-
alapításában. A forradalmat követően többször őrizetbe vették. Az 
1989-es magyarországi rendszerváltás utáni első miniszertelnök. 

NÉV: _______________________________________________
                                
SZÜLETÉS IDEJE: ____________________________________
SZÜLETÉS HELYE: ___________________________________
Kossuth-díjas magyar költő, a gyermekirodalom egyik meghatá-
rozó alkotója. Neki köszönhetően kel életre Süsü, Gombóc Artúr, 
Mirr-Murr és a többiek. 

NÉV: _______________________________________________
                                
SZÜLETÉS IDEJE: ____________________________________
SZÜLETÉS HELYE: ___________________________________
Orvos-genetikus, az orvostudományok akadémiai doktora. Létre-
hozta a veleszületett rendellenességek országos nyilatkozatát, be-
vezette a genetikai tanácsadás szervezett módszerét. 

NÉV: _______________________________________________
                                
SZÜLETÉS IDEJE: ____________________________________
SZÜLETÉS HELYE: ___________________________________
A Nyugat első generációjának költői közé soroljuk. A költészet 
mellett tanítással és újságírással foglalkozott. Sárvári Anna iránt 
plántált plátói szerelme legendássá vált a magyar irodalomban.

NÉV: _______________________________________________
                                
SZÜLETÉS IDEJE: ____________________________________
SZÜLETÉS HELYE: ___________________________________
Kossuth-díjas író, gyógyszerész, az Újhold irodalmi folyóirat társ-
szerkesztője. Őt tartjuk a magyar groteszk próza megteremtőjének. 
Sajátos irodalmi műfajt teremtett rövidprózájával, az egypercesek-
kel.
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0,83 €Szlovákiai magyar pedagógusok és szülők lapja

A komolyzene szolgálatában című mappa, amelyet ebben az évben tervez kiadni a Szlovákiai Magyar Írók Tár-
sasága, a szlovákiai magyar komolyzenei élet száz legismertebb, legtevékenyebb képviselőjének portréját, életraj-
zát és bibliográfiáját tartalmazza majd. 

A Szlovákiai Magyar Írók Társaságának kiadványai pedagógusok, könyvtárosok, a közművelődésben dolgozók, 
diákok, valamint a tájékozódni vágyó olvasók figyelmébe ajánlott, hogy munkájukhoz, tájékozódásukhoz, az 
értékeknek a szélesebb körű megismeréséhez és megismertetéséhez keressenek támpontokat. 
Kérjük az iskolák igazgatóit, a kiadványok megvásárlásával tegyék lehetővé, hogy a  diákok megismerhessék 
a szlovákiai magyarság jeles személyiségeit.

A Szlovákiai Magyar Írók Társasága felvállalta a szlovákiai magyar értelmiség 
bemutatását, elsősorban a szlovákiai magyar iskolákban.

A Szlovákiai magyar írók arcképcsarnoka az első mappa, melyben száz (cseh)szlo-
vákiai magyar író arcképe szerepel életrajzzal, bibliográfiával, irodalomjegyzékkel, 
fotóval együtt. Az első arcképcsarnok a Szlovákiai Magyar Szülői Szövetség jóvoltá-
ból minden magyar tannyelvű alap- és középiskola megkapta. 

További kínálatunk megtalálható a www.liliumaurum.sk weboldalon.
Amennyiben szeretne bővebb tájékoztatást kapni, kérem, hívja a következő telefonszámot:  031/552 90 28
Rendeléseiket a marketing@liliumaurum.sk email címen vagy a 0903 21 57 14-es mobil számon várjuk!

Időközben további négy kiadvány jelent meg:

A tudomány szolgálatában 
A szlovákiai magyar tudományos élet és ismeretterjesztő irodalom képviselőinek 
arcképcsarnoka, amely a tudományos élet egykori és mai szlovákiai magyar szerep-
lőit és az ismeretterjesztő irodalommal is foglalkozó szakembereket bemutató kiad-
vány.

Szimbolikus ár: 10 Eur

Szlovákiai magyar képzőművészek arcképcsarnoka 
Mindazoknak ajánlott, akik átfogó képet szeretnének kapni az 1918 utáni képzőmű-
vészeti életünkről napjainkig. 

Szimbolikus ár: 15 Eur

Színházművészet 
Cseh(szlovákiai) magyar színészek arcképcsarnoka című mappában azok a művé-
szek szerepelnek, akik meghatározó személyiségei felvidéki magyar hivatásos szín-
játszásnak. 

Szimbolikus ár: 15 Eur

Szlovákiai magyar publicisták arcképcsarnoka 
Ebben a kiadványban azok szerepelnek, akik az elmúlt csaknem egy évszázadban 
tudósítottak, riportokat írtak, s más publicisztikai és irodalmi műfajokban vallottak.

Szimbolikus ár: 15 Eur
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