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Legkedvesebb könyvem

Ars longa, vita brevis – A művészet hosszú, az 
élet rövid! Oly sok ezer jó könyv van a vilá-
gon, amit még jó lenne elolvasni! Oly sok ezer 
könyv van a világon, amit jó volt elolvasni. 
Melyik legyen hát közülük a kedvenc? Az elol-
vasott kötetek sorából bukjon ki most az egyik 
kedvenc, egy külön kedves, Mihail Bulgakov 
A Mester és Margarita című műve. A sokszor 
újraolvasott!
Mi is ez a sokat vitatott mű? Regény, mondják, 
de ilyen egyszerűen nem úszható meg a beso-
rolása, mert milyen regény, ha regény? Netán 
romantikus? Ez is igaz lehet! Vagy fantaszti-
kus? Hát persze, süvölti tele torokból máris az 
ember. Vagy groteszk netán? Amire hahotázva, 
kacagva megint igent lehet bólintani, miköz-
ben a Varietészínházban és a híres Gribojedov 
házban történtekre gondol az ember. Vallástör-
téneti, filozofikus mű, amely a Biblia parafrázi-
sa, egy apokrif irat? Ez is igaz, hiszen… 
Hiszem, hogy a könyvek engem kerestek 
meg, s nem véletlen, mit, mikor, miért s mi-
lyen körülmények közt olvastam. Bulgakov 
páratlanul izgalmas, sok regiszteren szóló, 
térben és időben cikázó, cselekményben dús-
káló, érzelemgazdag, már-már lírikus, olykor 
meg fantasztikus alkotása bő harminc éve 
talált meg legelőször. (Micsoda furcsaság, 
kérem, míg a számítógépbe pötyögtem gon-
dolataimat, egy melléütés következtében egy 
orosz azbukás Z betű jelent meg a képernyőn, 
hmmm…) Szóval, harminc éve. S megval-
lom, akkor a Mester és szerelmének, Marga-
ritának vonalát tartottam emlékezetesnek. 
(Hiába, az ifjonti hév…) Egy bő tíz évvel az 
első, megjegyzem, igen alapos, sokszor vissza-
lapozgatós, azonnal újraolvasós ismerkedés 
utáni második olvasat már Woland, Behemót, 
Azazello, Korovjov és Hella társaságát tartotta 
izgalmasnak. Aztán újabb rétegbe merült el a 
szellem, a következő újraolvasáskor, amikor 
is Hontalan Iván, a múlt század harmincas 
éveinek nosztalgikusan megfogalmazott képe, 
kispolgári világa, az akkori, egyeduralmi ro-

hadó társadalom plasztikus ábrázolása vitte a 
prímet. S voltak még közben olvasatok, ami-
kor hol az egyik, hol a másik korábbi érzelem-
világomba bújtam vissza és el a konkrét világ 
elől. Mígnem… Eljött a legutolsó újraolvasás. 
Amikor a halál leheletében, szinte megfeszít-
ve, kórházi ágyhoz kötve (a szó legszorosabb 
értelmében véve értendő a kikötés, mert, ugye, 
tízkilós súlyokkal, hiányzó végtag híján nem 
szaladgálunk) a bibliai, Bulgakov sajátságos 
teológiájának befogadása, megértése, fileoval 
és apageoval való megszeretése jött el. 
Sok titka van ennek a könyvnek. Nem nyílik 
meg csak úgy, csak szórakoztató, na, gyorsan 
olvassunk valamit módon! Bulgakov könyve 
pozícionálja magát, sokrétűsége, sokféle ér-
telmezhetősége, árnyalatai, utalásai, misztikus 
szimbólumrendszere nem mindenkinek fo-
gyaszthatóak. A könyv keresi meg az embert, 
ezt állítottam, s állítom most is, hogy ha meg 
is találja, el is találja, életre szóló élményse-
beket ejt a lelken és szellemen. Jól viselhető 
mélyedések ezek, oda beülve másképpen tük-
röződik a világ! Ha Nocri, Pilátus, Woland, 
Iván, a Hontalan, a jobb cipőre, ruhára vágyó, 
hiú moszkvai nők, Lihogyejev, a részeges és 
felelőtlen színházvezető, Behemót, Korovjov, 
s a Mester és a csodálatos Margarita velem 
vannak most már, míg én vagyok. Mindenki 
megérdemelt sorsa szerint! Csak ha Niszán 
hava van, ha megint itt a telihold, ha menyasz-
szonynak öltöznek a fák és cserjék a temetők 
kerítésénél és pártájukból hulló szirmokkal 
öltöztetik a megfeszítettet, olyankor fáj a fe-
jem, sokat kívánok sétálni, s mindig az a bor-
zalmas délután rémséges képsorozata tűnik 
fel. Koponya formájú hegyen három kereszt, 
rajta elcsigázott emberi testek… 
Köszönöm, Mihail Afanaszjevics Bulgakov! 
Alkalmasint majd beugrok a novogyevicsevói 
temetőbe is magához, egy kis holdtöltei hall-
gatásra. Meg a Patriarsie Prudira is beugrok 
majd, csak sok a lépcső, amíg felérek az 50-es 
számú lakásig! De megoldom! 

Május 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 megoldá-
sokat 2014. június 30-áig várjuk a katedra.irodalom@gmail.com-ra. A levél tárgyában tüntessék fel: MÁJUS HÍRES SZÜLÖTTEI

Bulgakov, 
a Mester, 
Margarita 
és a többiek
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Évszámok:
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                                           1776. május 7.
                1938. május 8.
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Települések:

                                Nikla                                      Domony
Csáktornya                                             Szeged
                     Kecskemét                                 Budapest
       Budapest

Szászi Zoltán

Életrajzi adatok:
NÉV: _____________________________________________________
SZÜLETÉS IDEJE: __________________________________________
SZÜLETÉS HELYE: _________________________________________
A klasszicizmus időszakának egyik legnagyobb magyar költője, akit visz-
szahúzódó életmódja miatt niklai remetének is szoktak nevezni. Kazin-
czy nagy hatással volt az életművére. Költészetében az antik időmértékes 
verssorokat idézi meg, de jelentősek a tudományos írásai is.

NÉV: _____________________________________________________
SZÜLETÉS IDEJE: __________________________________________
SZÜLETÉS HELYE: _________________________________________
15 éven át Esztergom-Budapest érseki funkciót töltött be a 20. század vé-
gén. A ferences rend tagja, 1993-tól Magyarország prímása volt, majd II. 
János Pál pápa bíborosi rangra emelte. 

NÉV: ____________________________________
SZÜLETÉS IDEJE: _________________________
SZÜLETÉS HELYE: ________________________
Zsidó származású magyar költő, aki a 2. világ-
háború munkatáborai miatt halt meg idejeko-
rán. A modern magyar líra egyik nagy mesteré-
nek tartjuk, aki az ókori eklóga műfaját újította 
meg, a munkatáborokból pedig képeslapverseivel 
megteremtette a raglednica szövegtípusát.

NÉV: ____________________________________
SZÜLETÉS IDEJE: _________________________
SZÜLETÉS HELYE: ________________________
Balálzs Béla-díjas és posztumusz Kossuth-
díjas magyar filmrendező, grafikus. Elégia című 
rövidfilmjével filmfesztivált nyert. Első játékfilmje 
Krúdy Gyula Szindbádjának a megelevenítése volt. 
Illusztrálással és filmdíszlettervezéssel is foglalkozott.

NÉV: ____________________________________
SZÜLETÉS IDEJE: _________________________
SZÜLETÉS HELYE: ________________________
Olimpiai bajnok, súlyemelő, edző, a Nemzet Spor-
tolója. Öt olimpián, 10 világbajnokságon és 13 
Európa-bajnokságon szerepelt, 35-ször javított vi-
lágcsúcsot. Súlycsoportjában a nyomás örökös vi-
lágrekordere lett.

NÉV: ____________________________________
SZÜLETÉS IDEJE: _________________________
SZÜLETÉS HELYE: ________________________
20. századi magyar író és műfordító, a magyar 
többnézőpontú emlékezőpróza egyik kiemelkedő 
alakja. Főműve egy iskolatörténet, ahol a katona-
iskolabeli éveikre emlékeznek vissza évek múltán a 
régi barátok.

NÉV: ____________________________________
SZÜLETÉS IDEJE: _________________________
SZÜLETÉS HELYE: ________________________
Magyar üzletember és politikus a 20. században, 
1990-1991 között Magyarország washingtoni nagy-
követe, majd országgyűlési képviselő. Neve a család 
Unicumot készítő gyárról ismert máig.

NÉV: ____________________________________
SZÜLETÉS IDEJE: _________________________
SZÜLETÉS HELYE: ________________________
Horvát származású bán, Zala és Somogy vármegyék 
örökös főispánja, aki hadtudományi és politikai jel-
legű írásai mellett a magyar barokk eposzirodalom 
legnagyobbját alkotta. Híres eposzában dédnagyap-
jának állít emléket, és a török-magyar csatározások 
korát festi meg hűen.
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Dobogó Dobogó

TARTALOMJEGYZÉK

Szövegértés, kompetenciamérés, 
PISA-vizsgálat, halljuk egyre gyak-
rabban, s így, a tanév vége felé kö-
zeledvén, egyre gyakoribbá válnak a 
különféle felmérések, megméretteté-
sek. Ekkor izgul egyaránt diák és pe-
dagógus. De mit is mérnek ezek a fel-
mérések, melyiknek mi a küldetése, 
hogyan lehet ezeket összehasonlítani, 
és vajon hol helyezkedik el kis orszá-
gunk a ranglistán?

Számos kérdés, sokan csak sejtik a 
válaszokat, hisz nem mindenki szak-
avatott pedagógus, ezért úgy gondol-
tam, hogy nézzünk csak kicsit körül 
a PISA táján, mert bizony sokan a 
pisai ferdetoronyra gondolnak, ha e 
szócskát hallják. Pedig ez egy rövi-
dítés (Programme for International 
Student Assessment), amely a kilenc-
venes években jött létre, s a legfejlet-
tebb államokat tömörítő Gazdasági 
Együttműködési és Fejlesztési Szer-
vezet (OECD) hívta életre. 

Ez a felméréssorozat monitoro-
zó jellegű, amely a matematika, a 
természettudomány és a szövegér-
tés területeit vizsgálja a tizenöt éves 
tanulók körében. Szlovákia a többi 
szomszédos állammal együtt nem 
egy alkalommal vett részt ebben a 
felmérésben. A felmérés hároméven-
ként zajlik, s a legtöbb problémát, mit 
szinte minden egyes felmérés kimu-
tat, a szövegértés okozza nálunk, de 
Magyarországon is. Sajnos semmiféle 
különösebb javuló tendenciáról nem 
számolhatunk be, s itt el kellene gon-
dolkoznunk, vajon ennek mi lehet 
az oka, diákjaink, gyermekeink ho-
gyan lesznek majd versenyképesek a 
munkaerőpiacon. Hisz korunk infor-
mációs társadalmában a szövegértési 
képesség létfontosságú a mindenna-
pi sikerek elérésében, a folyamatos 
intellektuális megújulásban, s nem 
különben a személyes célok megva-
lósításában. Arról már nem is beszél-
ve, hogy az írni-olvasni tudó állam-
polgár a nemzetgazdasági és szociális 
fejlődésének alapját képezi.

A mérés az iskolai tanulás során 
elsajátított ismeretekből és készsé-
gekből felépülő, az adott tudomány-
területen érvényes tudásra össz-
pontosít. Azt méri, hogy a tanulók 
milyen mértékben alkalmazzák a 
szövegértési képességüket a hétköz-
napi életben megjelenő szövegek 
megértésekor, mennyire képesek 

felismerni, megérteni, értelmezni 
bizonyos jellegű természettudomá-
nyos, de akár jogi problémát, esetleg 
hivatalos levél értelmezését. S hogy 
mennyire vagyunk felkészültek ilyen 
téren? Ha rangsorolnunk kellene 
magunkat a 2012-es PISA-jelentés 
értékein belül, akkor valahol a kö-
zépmezőnyben foglalnánk helyet. Ez 
annyit tesz, alaposan le vagyunk ma-
radva a fejlett országok színvonalától. 
Drasztikus és sürgős reformokat igé-
nyel tehát a közoktatás, legalábbis ezt 
bizonyítják a 2012-es PISA-jelentés 
eredményei. A tavaly decemberben 
napvilágot látott adatok azt tükrözik, 
hogy a top 7-ben csak ázsiai orszá-
gok/városok végeztek, mint Sanghaj, 
Szingapúr vagy Hongkong (őket az 
óriási lakosságszám miatt különböz-
tették meg városonként); az európai 
országok közül a liechtensteini, a 
svájci, a holland, az észt, a finn és a 
lengyel tanulók állnak a rangsor élén. 
Már csak azért is kellene gyorsan és 
sürgősen intézkednünk, mert egy év 
múlva nyakunkon a következő évi 
monitorozás, s ha nem is sokat, de 
valamit talán még javítani lehetne az 
eredményeken, persze ehhez nagyon 
alaposan és jól kidolgozott prog-
ram kellene, s a széles pedagógusi 
összefogás sem hiányozhatna. Kérem 
Önöket, tegyünk valamit, esetleg 
külön intézkedési terveket is lehetne 
kidolgozni iskolánként, ahogy mi is 
ezt próbáljuk most Magyarországon. 
Ezért határozta el a Katedra szerkesz-
tőbizottsága, hogy lapunk egyik idei 
számát szinte kizárólag a szövegér-
tésnek szenteljünk, remélve, hogy pe-
dagógus kollegáink jó ötleteikkel se-
gíteni fogják nemes igyekezetünket, 
és nem az fogja őket vezérelni, mint 
a régi idők focistáit, hogy: Kis pénz, 
kis foci.

El kellene gondolkodnunk azon, 
hogy mit tudhatnak jobban a kóreai, 
hongkongi, finn pedagógusok, hogy 
diákjaik messze megelőzik a többi 
fejlett ország tanulóit. Az elmúlt év-
tizedekben sok vita zajlott akörül, 
hogy milyen legyen az a versenyké-
pes tudás, amelyet a diákoknak el kell 
sajátítaniuk az iskolában. Úgy tűnik, 
mára szinte általánosan elfogadottá 
vált az a nézet, hogy az iskola akkor 
készíti fel kellőképpen a diákokat a 
kor kihívásaira, ha nem az ismeretek, 
a definíciók, memoriterek, a kész té-

nyek, hanem az általános kompeten-
ciák elsajátítására helyezi a hangsúlyt. 
Ilyen alapkompetencia a már a beve-
zetőben is említett jó szövegértési 
képesség. Ezt nevezhetjük a dolgok 
alfájának és omegájának, hisz enélkül 
a képesség nélkül nehezen megy a 
többi tantárgy tanulása, megértése 
is, gondolok itt a matematikai és ter-
mészettudományos képességekre, de 
bármelyik tantárgyat bátran ki lehet-
ne emelni. Társadalmi szinten, gaz-
dasági szinten, országosan össze kel-
lene fogni és megtalálni a megfelelő 
receptet a probléma orvoslására, még 
akkor is, ha az USA a sorban utánunk 
következik a felmérésben.

Nem lenne szabad elfelejteni, hogy 
a ma tudása holnap a gazdaságban je-
lentkezik majd.

Értjük-e a PISA-felmérés valódi üzenetét? 
Mikor lesz az ismeretből tudás?

Klemen Terézia, magyar nyelv és irodalom-történelem szakos tanár
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 Az állami támogatásokkal kell 
kezdenem, ami a  hivatal talán leg-
meghatározóbb feladata, hiszen az 
állami támogatás hatékonyan  segíti 
a  nemzetiségek kultúráját. Ebből a 
szempontból a 2012-es évet  nagyon 
megszenvedte a mi Katedra folyóira-
tunk, ám ebben az évben  lényegesen 
kedvezőbb a helyzet, hiszen a hivatal 
a támogatási szerződést a támogatást 
igénylővel már március végén alá-
írta. Huncutul elégedett mosollyal 
kell nyugtáznom, hogy ez valóban 
pozitív fordulat, hiszen ha az   em-
lékezetem nem csal, a támogatások 
odaítélésére ilyen korai időpontban 
még sohasem került sor. Hogyan ér-
tékeli Ön az idei pályázati felhívást 
és az eddig elvégzett munkát?

 Köszönöm munkánk pozitív érté-
kelését.   Valóban jó érzés, hogy cél-
jaink elérése ilyen jó ütemben válik 
valósággá. Gyakorlati beállítottságú 
vagyok, talán ezért is meggyőződé-
sem, hogy a nemzetiségi kultúra fej-
lesztésében és támogatásában kulcs-
fontosságú a gyors, rendszeres és az 
igényeknek megfelelő szintű, célirá-
nyos állami támogatás megítélése 
és eljuttatása az igénylőhöz. Be kell 
ugyanis nagyon őszintén vallanunk, 
hogy a kultúra területén hihetetlenül 
nagy szerepe van a pénznek, hiszen 
az ambiciózus tervek megvalósítá-
sának egyik legfontosabb előfelté-
tele a szükséges pénz előteremtése. 
Pontosan ez a feladata és   a célja   a 
Nemzetiségi kultúrák támogatása 
nevet viselő programunknak, hiszen 
ezen program realizálásával segítjük 
a nemzetiségek   kultúrájának   meg-
óvását, fejlesztését és támogatását, az 
interetnikus és interkulturális párbe-
szédet, az etnikai csoportok, a nem-
zeti kisebbségek és az ország lakos-

ságának többségét alkotó polgárok 
közötti megértést. Ami pedig az idei 
pályázati felhívással kapcsolatos ak-
tuális adatokat illeti: 2014. 4. 23-ig a 
szerződések központi nyilvántartásá-
ban már 48 jóváhagyott, tehát aláírt 
szerződést jelentettünk meg, melyek 
összértéke 152 728 euró, emellett to-
vábbi 72 szerződést jelenleg készítünk 
elő végleges jóváhagyásra, aláírásra.       

   
 Ön jelentős időszakban kapott 

megbízatást e tisztség ellátására, me-
lyet  kimagaslóan igényesnek, felelős-
ségteljesnek, amellett rendkívül mo-
tiválónak tart. Immár háromnegyed 
éve látja el a nemzetiségi kormány-
biztos feladatkörét, és egy pályázati 
ciklust le is bonyolított. Milyen vé-
lemény alakult ki Önben e feladat 
megoldása közben?

 Tekintettel arra, hogy a Szlovák Köz-
társaság   soknemzetiségű, multikul-
turális ország,  az emberi jogok terü-
letén végzett bármilyen tevékenység 
– beleértve természetesen a  kisebb-
ségek jogait is – rendkívül igényes.   
Nagyon fontos tény, hogy mindegyik 
nemzetiség és etnikai csoport minden 
szempontot  figyelembe véve teljesen 
egyedi. Egyedi a  történelmi múltja, 
fejlődése, jelenlegi helyzete, megfo-
galmazott és kinyilvánított igényei és 
elvárásai. Ezért nem is olyan egyszerű 
közös nevezőt találni, közös nevezőre 
jutni az érdekek, igények kielégítése 
terén, kialakítani a  konfliktusoktól   
mentes véleménycserét és a  min-
den résztvevő számára elfogadható 
döntéshez elengedhetetlenül szük-
séges  közös álláspontot. Számomra 
éppen az olyan út  keresése jelentette  
a legnagyobb kihívást, amely megfelel 
a  legnagyobb  lélekszámú nemzetiség 
és etnikai csoport igényeinek és el-

Beszélgetés 
Mária Jedličkovával

képzeléseinek, egyúttal  összhangban 
van az igazságosság és az azonos bá-
násmód összes alapelvével. Az állami 
támogatások területén ez a hozzáállás 
megkövetelte, hogy teljesen kizárjuk 
a szubjektivitásnak még a legapróbb 
lehetőségeit is, ugyanakkor nagy súlyt 
fektessünk az egész folyamat átlátha-
tóságára és igazságos voltára.

 Ön kiválóan ismeri a multikul-
turális valóság lényegét. Személyes 
tapasztalatai is vannak ezen a téren, 
ugyanis nyílt titok, hogy az utazás 
és az egyes nemzetek kultúrájának 
a  megismerése az Ön egyik legked-
vesebb vesszőparipája. Mi ösztönzi   
ezen a területen?

 Jelenkorunk szinte tálcán kínálja az 
utazás, a globalizálódó világ előnyei 
megismerésének a lehetőségét, és én 
előszeretettel élek is ezekkel a lehető-
ségekkel. A globalizáció révén szinte 
folyamatossá vált a kultúrák találko-
zása. Azonban a másik oldalon annak 
is a tanúi vagyunk, hogy az egyéni és a 
csoportérdekek is egyre világosabban 
megfogalmazódnak a nagy nyilvános-
ság számára.  A kultúrák sokszínűsége 
és differenciáltsága egyre növekszik, 
és a növekedés üteme is egyre gyor-
sabb. Ez a tény fontossá teszi a közös-
ségek, de a multietnikus társadalmak 
számára is, hogy következetesen és 
szakavatottan menedzseljék a kultúra 
sokszínűségét a kölcsönös tisztelet és 
a kulturális eltérések iránti tolerancia 
elveinek alapján. Elmondhatom te-
hát, hogy nagyon szeretem az egyes 
kisebbségek zenéjét, táncait, énekkul-
túráját, képzőművészetét, ugyanak-
kor tudatosítom, hogy milyen óriási 
mértékben gazdagítják Szlovákia kul-
túráját, és mennyire pótolhatatlanok a 
többségi kultúra számára is.    

Mária Jedličková 2008-tól állami alkalmazott. Tapasztalatait főként a Szlovák Köztársaság Kormányhivatala külkap-
csolatok és protokoll főosztályán szerezte, később projektmenedzserként koordinálta a hivatal nemzetközi vonat-
kozású aktivitásait, illetve időközben igazgatónőként vezette a Közbeszerzési  Hivatal elnökének irodáját. A múlt év 
augusztusa óta a Szlovák Köztársaság kormányának megbízott nemzetiségi kormánybiztosa.

Hodossy Gyula
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 A családi háttéren kívül a 
multikultúra megjelent az Ön szak-
mai életében is, hiszen a Szlovák 
Köztársaság Kormányhivatalában a 
külkapcsolatok főosztályán Ön me-
nedzselte a nemzetközi kapcsolatok 
feladatkörét. Milyen emlékképeket 
őriz ebből a munkakörből?

 Négy éve dolgoztam a külkapcsola-
tok főosztályán, és számomra az volt 
a legfontosabb, hogy rendkívül ér-
tékes tudásra tettem szert az idegen 
nyelven történő kommunikáció és a 
kormányfő hivatalos külföldi útjai-
nak szervezése területén. Elmondha-
tom, hogy a Kormányhivatal, a Szlo-
vák Katolikus Jótékonysági Szervezet 
 (Slovenská katolická charita) és az 
UNESCO  YooDooTo néven jegyzett   
közös projektjében sikerült Ugandá-
ban egy Unna nevű falucska iskolájá-
ban létrehozni egy számítástechnikai 
szaktantermet  a helyi gyermekek szá-
mára, ahol 23  számítógép beállításá-
val sikerült megalapozni és fejleszteni  
a gyerekek számítástechnikai tudását, 
amely elősegíti később a tudásuknak 
megfelelő alkalmazottként való helyt-
állását is. Számunkra mindmáig meg-
ható érzés figyelemmel kísérni példá-
ul azt a kedves tényt, ahogyan a volt 
ugandai diákok tartják a  kapcsolatot 
a  mi kassai iskoláink diákjaival. En-
nél a  tervezetnél ismételten   tudato-
sítottam, hogy nem lehetünk önzők, 

hiszen a világon nagyon sok ember 
szorul a   mi segítségünkre, ugyanis 
velük összehasonlítva mi szinte királyi 
módon élünk. 

 Lapunk az elmúlt időszakban szinte 
folyamatosan közölte olvasóink írá-
sait a  “Legkedvesebb filmem”, “Leg-
kedvesebb mesém”, illetve a “Legked-
vesebb képzőművészeti alkotásom” 
témakörökben. Ez a beszélgetésünk 
sajnos nem ad elég teret ahhoz, hogy 
részletesen is tájékoztassa olvasóin-
kat, mégis arra kérjük Önt, árulja el, 
milyen a művészetekhez való viszo-
nya, melyik műfaj áll szívéhez legkö-
zelebb.

 Nagyon szeretem a filmművészetet, 
legfőképp a művészfilmeket. Szívesen 
nézem, sőt kedvemet lelem az igényes 
filmalkotásokban. Elképzelhető, hogy 
Önök számára meglepetés az a tény, 
hogy társszervezője vagyok a 7x7 eu-
rópai mini filmfesztiválnak. E fesztivál 
során a nézők hét szlovákiai városban 
hét magas színvonalú új európai filmet 
tekinthetnek meg. Az elmúlt évben 
számomra nagyon nagy élményt je-
lentett az Érinthetetlenek című francia 
alkotás, amely egy sötétbőrű fiatal tör-
ténetével ismerteti meg a nézőket, aki 
egy nagyon gazdag mozgásképtelen 
bizalmát nyeri el: arra kéri meg, hogy 
ápolja őt. A film nagy szavak és elcsé-
pelt gesztusok nélkül vezeti el a nézőt 

annak a felismeréséhez, hogy milyen 
ostobák és természetesen fölöslegesek 
a mi előítéleteink, hiszen a film két fő-
szereplője a meglévő faji, egészségügyi, 
életkori különbségek ellenére is na-
gyon közel kerül egymáshoz. Hihetet-
lenül nagyszerű ez a film, a kölcsönös 
emberi tolerancia csodálatos bemuta-
tása. Elárulhatom Önöknek, hogy má-
jus 6-án már kezdődik a 7x7 Európai 
Filmek Minifesztiváljának   nyolcadik 
évfolyama. Már most nagyon örülök 
annak, hogy újabb csodálatos alkotá-
sokat tudunk bemutatni a filmet sze-
retőknek.

 A  Katedra folyóirat számára ké-
szített beszélgetés nem mellőzheti a 
katedrával, az iskolával kapcsolatos 
kérdéseket. Milyen diák volt Ön? Me-
lyik volt tanárára emlékezik a legszí-
vesebben? Emlékezetében felmerül-e 
olyan iskolai történet, amelyet szíve-
sen megosztana lapunk olvasóival?

 A diákéveimre mindig nagyon szí-
vesen emlékezem, de azt hiszem, ezzel 
minden felnőtt így van. Pozsonyban 
nyolcosztályos magángimnázium-
ban érettségiztem, majd a Közgazda-
ságtudományi Egyetem Nemzetközi 
Kapcsolatok Karán folytattam tanul-
mányaimat. Az egyetemen is, de fő-
ként a középiskolában kiváló volt az 
osztályközösségünk, mindmáig nagy 
örömmel találkozgatok volt osztály- és 
iskolatársaimmal. Emlékezetemben 
a legszebb képet volt osztályfőnök-
nőmről, a szlovák szakos Heredešová 
Katarína tanárnőmről őrzöm. Ő nem 
csak kiválóan tanított – ugyanis az 
óráin soha senki sem unatkozhatott, 
hanem mindig következetes és rend-
kívül igazságos volt. Mindannyiunkat 
kiválóan ismert, tudta, mik az erőssé-
geink, hol vannak az esetleg gyengébb 
pontjaink. Rendkívül sikeresen moti-
válta azokat a diáktársaimat, akiknek 
valamelyik tantárgy ismeretanyagának 
az elsajátítása problémát okozott. Oly-
annyira sikeres volt ez a tevékenysége, 
hogy az érintett osztálytársaim tanul-
mányi eredményei ezekben a tantár-
gyakban is érezhetően javultak. Ilyen 
pedagógusokat kívánok én minden di-
áknak. Természetesen azt is fontosnak 
tartom megjegyezni, hogy szeretett 
osztályfőnöknőmmel mindmáig rend-
szeresen tartjuk a kapcsolatot, tudunk 
egymásról, tiszteljük egymást.

 Köszönjük   a beszélgetést. 
(A beszélgetést magyar nyelvre fordí-
totta: PaedDr. Fibi Sándor )
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„Szótárat lapozgatok. Van-e a szó-
tárnál gazdagabb, élőbb, lelkesebb 
valami? Benne van nyelvünk összes 
szava. Benne van a virágok, ásvá-
nyok, rovarok, háziállatok és fene-
vadak, a szerszámok, a közlekedési 
eszközök és fölszerelésük, a fegyve-
rek és hangszerek, a mesterségek (…) 
neve. (…) Benne van a múltam, a 
jelenem és a jövendőm. Benne van 
a halálom is. Benne van a sorsom.” 
(Kosztolányi Dezső)

 Miként az enyém ebben a múze-
umban – jegyzi meg mosolyogva 
Novákné Mezőlaky Margaréta, a 
lévai Barsi Múzeum igazgatóhelyet-
tese, aki római kori régész, egyszer-
smind történelem–művészettörténet 
szakos tanár is. Majd így folytatja: – 
Amit Kosztolányi a szótárakról ír, 
a múzeumok szinte egy az egyben 
tárgyiasítják. Ugyanis a közhiede-
lemmel ellentétben a múzeum nem 
a kidobott kacatok lomtára, hanem, 
ahogy a Magyar értelmező kéziszó-
tár meghatározza: „A művelődés 
(fejlődése) szempontjából értékes 
(mű)tárgyakat, emlékeket gyűjtő, 
tudományosan feldolgozó és kiállító 
intézmény.” Nem túlzás, ha azt mon-
dom, nélkülözhetetlen küldetést tel-
jesítenek. 

 Miként azok az emberek is, akik 
szerepet vállalnak bennük. Ám ha 
jól tudom, te eredetileg nem pont 
erre a pályára készültél.

 Valóban. Amikor befejeztem a ta-
nulmányaimat, lehetőségem lett vol-
na a Cseh Tudományos Akadémián 
elhelyezkedni, de hazahúzott a szí-
vem, és egyetlen vágyam az volt, hogy 
a komáromi Duna-menti Múzeum-
ban dolgozhassak mint régész. Sajnos 
ott nem kaptam állást, annak ellenére 
sem, hogy a diplomamunkámat a mú-
zeum római kori gyűjteményéből ír-

tam, négy éven keresztül, nyaranként 
az izsai ásatáson dolgoztam, és szeret-
tem volna folytatni az egykori kato-
nai tábor maradványainak feltárását. 
Mivel a nyitrai régészeti intézetbe 
nem igazán vágytam, megpróbáltam 
helyet kapni a lévai Barsi Múzeum-
ban. Nagyapám bátyja, Hulják Pál 
természetbúvár, középiskolai tanár 
volt, a második világháború utáni 
első igazgatója az intézménynek, nem 
volt idegen a terep, úgyhogy, ha nem 
is közvetlenül, lényegében az ő nyom-
dokaiba léptem. 1984-től kisebb-na-
gyobb megszakításokkal ma is itt dol-
gozom.
     A hetvenes években Zselízen nagy 
szenzációnak számított, hogy egy 
lány régészetre jelentkezik, méghozzá 
Prágába, a Károly Egyetemre. Nagy 
örömömre a felvételi vizsgákon meg-
feleltem, aztán Prágában olyan neves 
tanárakhoz kerültem, mint Bouzek, 
Neústupný, Hošek professzorok. Már 
akkor európai hírűek voltak, s a régé-
szeti szakirodalomban műveiknek ma 
is jelentős helyük van. A cseh nyelvet 
gyorsan megtanultam, az államvizs-
gákon meg is dicsértek a szép kiej-
tésemért (ugyanis nem ragadt rám 
a prágai éneklő akcentus), s a diplo-
mamunkámat is – amit cseh nyelven 
írtam – pozitívan értékelték. A prágai 
Ady Endre Diákklubban (AED) pe-
dig minden héten találkoztam a föl-
dijeimmel, ahol mindenki tudta, mi-
lyen fontos a nemzeti (nemzetiségi) 
kultúránk és a nyelvünk megtartása.     

 Tehát a prágai magyar diákoknak 
már jól megalapozott nemzeti tuda-
tuk volt. Te ezt ki(k)nek köszönhet-
ted?

 Elsősorban a zselízi diákéveimnek. 
Rengeteg szép emléket őrzök az alap-
iskolai és a gimnáziumi tanulmánya-
im idejéből. A tanáraim közül sajnos 
már szinte senki sincs köztünk, már 

csak emlékeinkben élnek: Tóth Attila, 
Baka András, Dulai Ferenc, de sorol-
hatnám tovább az alapiskolás éveim 
meghatározó egyéniségeit. A gimiben 
osztályfőnököm Urbán György volt, 
a történelemtanárom Sípos Béla és az 
igazgatónk Gerő János, akikre mély 
tisztelettel és hálával emlékszem vissza.

 Ők ösztönöztek arra, hogy érettsé-
gi után a régészetet válaszd?

 Nem egészen, ám hogy volt közük 
hozzá, tagadhatatlan, de talán több 
ráhatás ért a család részéről. 
  Szüleim házasságkötésük után, 
1953-ban Zselízre költöztek, és itt él-
ték le harmóniában az egész életüket. 
Nagyon szép gyermekkorom volt. 
Apukám fogtechnikusként dolgozott, 
édesanyám tanítónő volt. Úgyneve-
zett szendvics-gyerek voltam (közép-
ső a három közül), bátyám Gábor, ma 
is Zselízen él, gépészmérnök, húgom, 
Sarolta Párkányban tanár. Apai nagy-
mamám is Zselízen lakott, sok időt 
töltöttem nála, s varrás közben renge-
teg érdekes történetet mesélt a zselízi, 
Schubert-park közepén álló kastély-
ról és a grófnőről, aki az Esterházy 
család rokonságához tartozott. Ezek 
később fontosak voltak a pályaválasz-
tásnál is. Tehát a történelmet már a 
tanári ráhatást megelőzően megsze-
rettem. Lévai nagyszüleimnél nyaran-
ta a „nagyváros” zaját élvezhettem. 
Ópapával végigbarangoltam a város 
híres helyeit. A sétákat persze teletűz-
delte érdekesebbnél érdekesebb törté-
netekkel. Nem csoda, hogy a régészet 
és a történelem már ekkor fontos sze-
repet játszott az életemben. Szerettem 
Zselízt, Lévát, s amikor befejeztem a 
prágai tanulmányaimat, visszatértem 
ide, s ma sem vágyom más tájakra, 
más országba.
  Amikor idekerültem, épp abban az 
évben indult meg a vár ásatása, amely 
hat hónapig tartott, és sikerült feltárni 

Csicsay Alajos

Hivatásom 
akár egy nagy kalandnak 
is tekinthető
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az északi bástya nagy részét, a belső 
vár palotatermét, és a várudvarban 
is nyitottunk néhány kutatóárkot. A 
járás területén végzett ásatásokon is 
részt vettem, úgymond társfeltáró-
ként, mert e munkálatokat a Szlovák 
Tudományos Akadémia régészeti in-
tézete szervezte, illetve finanszírozta. 
A legszebb leletanyag 2005-ben egy 
üzlet építése során előkerült kelta 
temető – egyedi a maga nemében. A 
város területén is volt néhány lelet-
mentő akciónk: kőkori, középkori és 
a magyar honfoglalás korából való 
anyaggal. Ma már nem veszek részt 
ásatásokon, kizárólag történelemmel, 
főleg helytörténettel foglalkozom.

 Milyen munkáid jelentek meg ed-
dig nyomtatásban?

  A harminc év alatt rengeteg cikkem, 
tanulmányom, szakmunkám jelent 
meg. Hogy őszinte legyek, sohasem 
készítettem róluk bibliográfiát, lehet, 
hogy ideje lenne már. Számos mono-
gráfia társszerzője vagyok, a múzeum 
tanulmányköteteiben mindig van 
valami új tanulmányom. Elkészült 
Léváról az útikalauzom kézirata is, 
remélem, hamarosan megjelenik.

 Nem szóltunk még a Barsi Múze-
um szerepéről, a benne felhalmozó-
dott régészeti anyagról.

 A múzeum 1927-ben alakult meg, 
a mai állandó tárlatunkat azonban 
2001-ben kezdtük el építeni, s mára 
már teljesen kész. Honismereti jel-
legű, s a régészeten kívül van törté-
nelmi része – vártörténelem, céhek 
története, társadalmi élet a 19. és 20. 
században, néprajzi rész, patika-mú-
zeum és az 1968-as események tárlata. 
A kínálat rendkívül sokszínű. A lévai 
múzeum a Nyitrai Önkormányzaton 
belül közvetlenül együttműködik a 
nyitrai, újvári, komáromi, tapolcsányi 
múzeumokkal, de természetesen 
nincs határ, szinte az összes hasonló 
típusú múzeummal jó a kapcsolat, és 
egy-egy szeminárium, konferencia, 
kiállítás kapcsán új barátság születik. 
Múzeumunk a Múzeumok Szlovákiai 
Szövetségének is tagja. A füleki példá-
ul idén mutatkozik be először a gyűj-
teményével Léván.

  Múzeumunkban három helyen lát-
hatók az időszaki kiállítások: a Nécsey 
József Galériában, a Dobó kastélyban 
és a kapitány házában. Ezenkívül van 
még két kihelyezett állandó tárlatunk 
is: Bagonyán (Bohunice) a vízi ma-
lom és Borfőn (Brhlovce) a barlang-
lakások múzeuma. Az utóbbit 1994-
ben Europa Nostra-díjjal tüntették ki.

 Pedagógiai végzettségedet van-e, 
volt-e lehetőséged a gyakorlatban is 
alkalmaznod a tudásodat?

 Egy időben történelmet tanítottam 
a zselízi gimnáziumban és a lévai 
(magyar tannyelvű) Czeglédi Péter 
Református Gimnáziumban. Ma is 
sokat foglalkozom fiatalokkal, elő-
adásokat tartok, rendhagyó történe-
lemórákat szervezek a múzeumban és 
sok főiskolásnak vagyok a konzultán-
sa. Együttműködök szinte az összes 
lévai alap- és középiskolával, nagyon 
sok közös projektünk működik sike-
resen. 

 Tudják-e az emberek, valójában mi 
a feladatköre egy muzeológusnak?

 Sokszor találkozom olyanokkal, 
akiknek sejtelmük sincs róla. Való-
színűleg összetévesztik a tudomá-
nyos munkatárs szerepkörét a terem-
őrökével. Munkámnak a látogatók 
szempontjából van egy úgymond 
látható és egy nem attraktív része. Az 
első csoportba tartoznak az állandó 
tárlatok és az időszaki kiállítások el-
készítése, amelyeket „ki kell találni”, 
tehát témát keresni, forgatókönyvet, 
szöveget írni, illusztrációs anyagot 
gyűjteni, tárgyakat válogatni és vé-
gül összerendezni őket. Egy-egy 
program megvalósításához ma már 
szponzorokat is kell keresni. Azok 
a sikeres kiállítások, amelyek ván-
dorolnak – tehát más múzeumok 
is kölcsönkérik–, sokszor még kül-
földiek is. Konferenciák, szeminá-
riumok szervezése, gyűjteményünk 
népszerűsítése is a feladatkörömhöz 
tartozik. Továbbá a külföldi vendé-
gek, politikusok, nagykövetek, sőt 
államfők fogadása és kalauzolása is. 
Szakmai segítség nyújtása nemcsak 
diákoknak, hanem egyéni kutatók-
nak, kollégáknak is. Ez rengeteg idő 

és fáradság, de jó érzés, ha pozitív 
visszajelzést kap az ember. Egyre 
több község ír(at)ja a saját mono-
gráfiáját; a felkérést, hogy segítsek 
a történelmi, esetenként a régészeti 
rész megírásában, sohasem szoktam 
visszautasítani. A Múzeumok éjsza-
kája és a Múzeum-hét nagyon nép-
szerű rendezvények már évek óta. 
A legfontosabb munkám azonban a 
történelmi és régészeti gyűjtemény 
gondnoksága. Végül is egy múzeum 
elsődleges feladata a tárgyi emlékek 
gyűjtése, annak megóvása, feldolgo-
zása és publikálása. Szakmai csoport, 
komisszió dönt arról, mely tárgyak 
kerülhetnek be a gyűjteménybe. Ma 
már általában csak ajándékozás útján 
kapunk tárgyakat, mivel nincs anyagi 
alapunk a vásárlásra. Minden tárgyat 
törzskönyvbe kell iktatni. Ez az admi-
nisztrációs része a munkának, amit 
ma már számítógépek könnyítik meg. 
A depozitáriumokban levő tárgyakat, 
miután kikerülnek a konzervátori 
műhelyből, állaguk megóvása végett 
megfelelő körülmények között kell 
tárolni. A raktárakat rendszeresen 
kell szellőztetni, a tárgyakat ellen-
őrizni, nem történt-e valami bajuk, és 
ötévenként elvégezni a leltározást.
  Gyermekeim közül egyik sem jár a 
nyomdokaimban, de a történelmet, a 
művészeteket remélem, sikerült meg-
szerettetnem velük. Szeretném, ha a 
stafétabotot majd olyan megbízható 
fiatal kollégának adhatnám át, aki 
ugyanolyan megszállott hangyaszor-
galommal, lázas igyekezettel – ne tűn-
jék túlzásnak –, szenvedéllyel folytat-
ná e munkát, mint ahogy én végzem. 
A kérdés csupán az, ki vállalja majd 
ezt az anyagilag mélyen alábecsült hi-
vatást… Sok diákom nem azért keresi 
külföldön a megélhetést, mintha itt-
hon nem lenne elég régészeti feladat. 
Ha a munkánk nem elhivatottság 
lenne, nem mondhatnám el, hogy ne-
kem harminc év után is végtelen sok 
örömet ad, s a lelkivilágomat teljesen 
áthatja. Nem állítom, hogy minden 
vágyam teljesült, vannak még álma-
im, mert a  hivatásom akár egy nagy 
kalandnak is tekinthető, de ezt már 
nem árulom el, legyen ez az én tit-
kom. 



Katedra

8

Pályázat

I. kategória
 1. hely: Suba Sára, Pázmány Péter 

Alapiskola és Óvoda, Vágsellye
Felkészítő pedagógus: Páldy Eszter                                                                                       

 2. hely: Finta Lucia, Pázmány Pé-
ter Alapiskola és Óvoda, Vágsellye
Felkészítő pedagógus: Páldy Eszter                                                                                                       

 3. hely: Wittenberger Bettina, 
Tallósi Alapiskola és Óvoda
Felkészítő pedagógus: Nagy Éva

II. kategória: 
 1. hely: Benyovszky Adél, Czuczor 

Gergely Alapiskola Érsekújvár
Felkészítő pedagógus: 
Benyovszky Krisztián 

 2. hely: Jalili Linda, Széchenyi 
István Alapiskola, Felsőszeli
Felkészítő pedagógus:  
Mészáros Magdolna

 3. hely: Tanító Bernadett, Hetényi 
János Alapiskola és Óvoda, Ekel
Felkészítő pedagógus: Vajkai Katalin

III. kategória:
 1. hely: Juhos Tamara, Széchenyi 

István Alapiskola, Felsőszeli
Felkészítő pedagógus: 
Morovics Ibolya

 2. hely: Podrácky Gergely, Bartók 
Béla Alapiskola, Nagymegyer
Felkészítő pedagógus: 
Kelemen Márta

 2. hely: Szalay Krisztina, Hetényi 
János Alapiskola és Óvoda, Ekel
Felkészítő pedagógus: Vajkai Katalin

Petres Csizmadia Gabriella

Az én édesanyám 
című esszéíró 
pályázat értékelése

A szlovákiai magyar közoktatást 
fenyegető veszélyek közepette egyre 
fontosabbá válik, hogy a tanárok-di-
ákok megmutathassák a „világnak”, 
milyen sokoldalúak, milyen kreatív 
munkát végeznek intézményeikben. 
A Katedra folyóirat azzal tudja legin-
kább támogatni az iskolákat, ha mi-
nél több lehetőséget biztosít nekik a 
tehetségeik csillogtatására. Az immár 
hagyományos Katedra-versenyeken 
túl ezért egy más típusú, a szöveg-
alkotási készséget fejlesztő verseny 
elindítására gondoltunk, és február 
folyamán meghirdettük Az én édes-
anyám című esszéíró versenyt. A szé-
les rétegeket megszólító témát négy 
kategória számára nyitottuk meg: az 
volt a célunk, hogy minél szűkebb 
korosztálycsoportokat alkossunk az 
objektív(ebb) értékelés elősegítése 
érdekében. Az I. kategóriába a 3. és 4. 
osztályos tanulók szövegei kerültek, a 
II. kategóriában az 5-6. évfolyam pá-
lyázhatott, a III. kategóriát a 7-9. osz-
tályosok képviselték, végül a IV. kate-
góriába a középiskolásokat soroltuk. 

Megvallom őszintén, a verseny 
meghirdetésekor azt gondoltam, a 
verseny újdonsága, ismeretlensége 
miatt nagyjából húsz pályamun-
kát kell majd elbírálnunk. Felkért 
zsűritársaimmal, Futó Máriával, 
Jakubecz Mártával, Hagony Iloná-
val, Pék Évával, Gál Istvánnal és Gál 
Attilával együtt – akiknek ezúton is 
szeretném még egyszer megköszön-
ni alapos, megfontolt és időt nem 
sajnáló munkájukat – könnyedén 
álltunk a feladat elébe. Március utol-
só napjaiban azonban ugrásszerűen 
megnőtt az irodalomverseny posta-
fiókjának tartalma, mivel összesen 
129 fogalmazás érkezett be néhány 
nap leforgása alatt. Nagy örömmel 
tapasztaltuk, hogy az első kategóriá-
ba 32 esszé, a másodikba 21 dolgozat, 
a harmadikba 38 pályamunka és a 
4. kategóriába 38 fogalmazás került. 
A zsűrinek tehát – ahogy mondani 
szokás – egyáltalán nem volt könnyű 
dolga, a III. és IV. kategóriában (a 
pályázatok mennyisége és minősége 
miatt) osztott helyezések is szület-

tek. Azonban a mennyiség még nem 
mérvadója egy versenynek, valójában 
a minőség kérdése érdekelt bennün-
ket. És itt következett igazán az öröm, 
mert csupa színvonalas, őszinte szívű, 
ösztönös odaadást tükröző szöveggel 
találkoztunk. Fogalmazhatnék úgy is, 
hogy a gyerekek alaposan megszo-
rongattak – és időnként meghatottak 
– bennünket, mert az esszék értékelé-
se hosszú beszélgetésekre ösztönözte 
a zsűri tagjait. 

Egy fogalmazásíró verseny elbí-
rálása során nagyon nehéz objektív 
értékelési szempontokról beszélni. 
A pontozás, kategorizálás folyamán 
az általános szövegalkotási krité-
riumok mentén próbáltuk végezni 
a feladatunkat, hiszen a mikro- és 
makroszerkezeti egység gördülékeny-
ségét, a kohéziós eszközök alkal-
mazását, a nyelvezet egyediségét, a 
gondolatok kreativitását, a szöveg 
stílusát, a műfaji kritériumok és he-
lyesírási szabályok betartását mind-
mind figyelembe vettük. A végső 
döntésben azonban egyfajta összbe-
nyomás is közrejátszott, ami az esszé 
szubjektivitásából fakadóan az olvasó 
magával ragadását eredményezte. Az 
értékelés objektivitását azzal próbál-
tuk elősegíteni, hogy a zsűritagok jel-
szóval ellátott fogalmazásokat olvas-
tak, csupán a verseny koordinátora, 
jómagam láttam át a bekapcsolódó 
tanulók hálóját. Annyi kedves szöveg 
született, hogy úgy döntöttünk, a Ka-
tedra folyóirat honlapján valamennyi 
pályamunkát közöljük. Az alábbi lin-
ken tekinthetik meg a beküldött dol-
gozatokat:

 http://katedra.sk/2014/04/23/az-en 
-edesanyam-cimu-esszeiro-palyazat-
1-kategoriajanak-munkai/

 http://katedra.sk/2014/04/23/az-en 
-edesanyam-cimu-esszeiro-palyazat-
2-kategoriajanak-munkai/

 http://katedra.sk/2014/04/24/az-en 
-edesanyam-cimu-esszeiro-palyazat-
3-kategoriajanak-munkai/

 http://katedra.sk/2014/04/24/az-en 
-edesanyam-cimu-esszeiro-palyazat-
4-kategoriajanak-munkai/

A verseny eredményei:
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 3. hely: Hraboš Viktória, Endrődy 
János Alapiskola, Muzsla
Felkészítő pedagógus: 
Árendás Andrea

 3. hely: Pracu Eszter, Erdélyi 
János Magyar Tanítási Nyelvű 
Alapiskola, Nagykapos
Felkészítő pedagógus: Kiss Mónika

IV. kategória
 1. hely: Gaál Éva, Vámbéry Ármin 

Magyar Tannyelvű Gimnázium, 
Dunaszerdahely
Felkészítő pedagógus: Kiss Ágota

 2. hely: Fährer Zsuzsanna, Ma-
rianum Magyar Tannyelvű Egyházi 
Iskolaközpont, Komárom
Felkészítő pedagógus: Mózes Endre

 2. hely: Horváth Barbara, Mari-
anum Magyar Tannyelvű Egyházi 
Iskolaközpont, Komárom
Felkészítő pedagógus: Mózes Endre

 3. hely: Polyák Dóra, Magyar 
Tannyelvű Alapiskola és Gimnázium, 
Szepsi 
Felkészítő pedagógus: 
Zajdek Andrea 

 3. hely: Duducz Bernadett, Ma-
dách Imre Magyar Tanítási Nyelvű 
Gimnázium, Somorja
Felkészítő pedagógus: 
Fröhlich Ágota

A díjazott szövegeket közli lapunk is, 
ezzel köszöntve május hónapjában az 
édesanyákat.

Benyovszky Adél (II. kategória)
Az én édesanyám

Az én édesanyámat Ágnesnek hívják. Harminckilenc éves lesz júniusban. 
Termete közepes, a haja mogyoróbarna, szeme zöldesbarna színű. De ez még 
semmit nem árul el arról, milyen is valójában. A továbbiakban igyekszem hí-
ven lefesteni őt, úgy, ahogy az Élet nekünk ajándékozta. 

Anyukám nem jár sem kozmetikushoz, sem szépségszalonba. Hogy miért 
nem? Azért, mert egyáltalán nem szorul rá, nekünk így is tetszik. Nem tipi-
kus nő, már ami az öltözködést illeti. Szoknyát nem vesz föl túl gyakran, ezért 
az a néhány darab bizony unatkozik a szekrény mélyén, és várja a következő 
viselőjét (talán én leszek az?), aki majd boldogan billeg bennük a tükör előtt. 
Egyszóval ritka az a nap, amikor anyukám szoknyában jelenik meg. 

Az édesanyám nagyon kedves és jószívű, és igyekszik mindig pozitívan gon-
dolkodni. Vicces és találékony ember: nő létére szinte mindent meg tud sze-
relni a lakásban. Találékonyságát jól mutatja ez az eset is. Amikor még kisebb 
voltam, az anyukámmal és a legjobb barátnőmmel mentünk ki a játszótérre. 
Csak egy banánt vittünk, de mi, lányok meg ketten voltunk. Anyukám héjastul 
akarta elfelezni a gyümölcsöt, hogy ne maszatoljuk össze magunkat vele evés 
közben, de nem volt semmilyen vágóeszközünk. Fogta hát a fémből készült 
hajcsatomat, és azzal vágta el a banánt.  

Az édesanyám magyar és történelem szakos tanár. Amikor csak nekem me-
sél, gyakran mondagyűjteményből olvas. Régmúlt időkbe röpítenek el ezek a 
hol vicces, hol tanulságos történetek. Talán anyukámnak is köszönhető, hogy 
szívesen olvasok régebben íródott könyveket, elsősorban regényeket. 

Anyukám nagyon szereti a szecessziós épületeket. Ha kirándulunk, sok 
épületbe, kapualjba benézünk, és mindig le is fényképezzük őket. Nekem leg-
inkább történetek vagy versek jutnak eszembe róluk, öreg falaik bizony sok 
mindent elmesélhetnének.  

Kíváncsi volnék, mit szólnának az osztálytársaim, ha anyukám az iskolánk-
ban tanítana! Szerintem érdekesen és játékosan tud magyarázni. Ne gondolja 
senki, hogy azt annyira egyszerű! 

Az én anyukám, annak ellenére, hogy tanár, szerencsére nem erőltet rá sem-
mire, ami nem érdekel különösebben. Elvárja viszont tőlem, hogy minden tan-

Suba Sára (I. kategória)
Az én édesanyám

Az én édesanyám olyan, mint egy angyal. Mindig kedves és aranyos. Segítő-
kész mindenben. A szeme barna, a haja sötét. A bőre olyan puha és sima, mint 
a virág szirma.  Amikor simogat, bearanyozza a napomat. Mikor segítek a há-
zimunkában, csillog a szeme, a mosolya ragyogó. Este mesét olvas, betakar és 
puszit nyom a homlokomra. Szeretek hozzábújni, mert mellette biztonságban 
érzem magam. Szeretem a hét utolsó napjait, akkor nagyon sok időt tölt velem 
meg a testvéremmel. Legcsodálatosabb az, amikor együtt vagyunk: játszunk, 
kerékpározunk, olvasunk, hancúrozunk. Jó vele beszélgetni, okos tanácsokkal 
lát el engem. Az én édesanyám sokat tesz azért, hogy nekem és testvéremnek 
meglegyen mindenünk, és semmiben ne érezzünk hiányt. Ő az, aki mindig 
vigyáz rám meg a testvéremre. Sok hosszú éjszakát virraszt az ágyunk felett, 
ha megbetegszünk. Bizalommal fordulhatok hozzá. Ő mindig meghallgat és 
megért. Ő az, aki ha szomorú vagyok, felvidít, ha valami nem sikerül, biztat. 
Szeretete nagyobb mindennél. Én nagyon, de nagyon szeretem az édesanyá-
mat. Nekem ő a legfontosabb és a legszebb a világon.     
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Juhos Tamara (III. kategória)
Az én édesanyám

Édesanya. Egy édes anya. Kinek szavai oly kedvesek, oly édesek, mint a cukor. Tehát az édesanya olyan, mint 
a cukor. Nélkülözhetetlen az ember életéből. És bár nem ez a legjobb hasonlat, de a király lánya is azt mondta 
édesapjának, hogy „úgy szeretlek, mint te a sót”. Hát én meg úgy szeretem azt az embert, kinek életem köszön-
hetem, mint a cukrot. De azt az érzést nem lehet szóba önteni, nem lehet papírra vetni azt, amit őiránta érzek. 
Mert ő az édesanyám.  

Ő hozott engem a világra. Ő csitított engem szerető szavaival. Ő vett engem az ölébe, ő dédelgetett, ő ölelgetett 
engem. Ő tanított meg járni, beszélni, ő nevelt engem. Ő az az ember, akiről biztosan tudom, hogy mióta élek, 
szeret engem. Sőt még talán már akkor is úgy szeretett, mikor még a szíve alatt hordozott. Ő az én édesanyám.

Csak ketten vagyunk egymásnak. S ketten közös történelemmel, közös múlttal, közös percekkel rendelke-
zünk. A mi életünk más. Anyja-lánya lét.

Őszintén szólva, mindig is azt hittem, hogy nem hasonlítok édesanyámra. De mára már rájöttem, hogy 
ebben tévedtem. Már kezd kivilágosodni előttem, hogy bizony örököltem tőle jó néhány tulajdonságot. A talp-
raesettsége, akaratossága, makacssága rám is szállt. S minél tovább, annál jobban észreveszem magamon ezeket 
a „jeleket”. De legalább érzem és tudom, hogy az övé vagyok.

Nem tökéletes ember. Vannak hibái, maga mögött tudhat rossz döntéseket, megfontolatlan cselekedeteket, 
de ettől függetlenül ő jó ember. Az én szememben az. Ismerem őt, én ismerem őt, s tudom, hogy jó ember. Tu-
dom azt, hogy mindig csakis az én javam érdekelte, a jó szándék hajtotta, hogy nekem legyen meg mindenem, 
hogy én boldog legyek. Ő mindig csak a második helyen volt. Én ezt nagyon köszönöm neki. És minden mást 
is. De legfőképpen azt, hogy őt szólíthatom az édesanyámnak.

Ha ő most ezt hallaná, vagy olvasná ezeket a mondatokat, biztos vagyok benne, hogy kicsordulna a könny a 
szeméből. Ez a szeretet. Bár mostanában sok a probléma, sok a viszály közöttünk, sok rossz dolog vesz körül 
minket, de mi itt vagyunk egymásnak. Bízhatunk egymásban, számíthatunk egymásra.

Igen anya, számíthatsz rám! Mert én megtanultam melletted azt, hogy mit jelent erősnek lenni. Mert te erős 
vagy. Egy erős és gyönyörű nő. De ha te már egy kicsit belefáradtál a küzdelembe, ne félj, mert én itt vagyok 
melletted. Eddig te védtél meg engem a bajtól, most már én is megvédhetlek téged. Nem tudok mindenben se-
gíteni, de ahol kell, ott leszek. Minden lehetőt megteszek annak érdekében, hogy boldog légy. Ha néha csak egy 
mosollyal is járulok hozzá ahhoz, hogy jobb napod legyen, már én is boldog leszek. Kérlek, ne haragudj rám. 
Ne haragudj, hogy sokszor nem hallgatok intő szavadra. De hidd el, hogy én ezeket elraktározom jó mélyre, 
hogy majd én is így tereljem útjukon az én gyermekeimet. Ne haragudj, ha néha megbántottalak hozzád vágott 
szavaimmal. Hogy sokszor nem áldozok rád elegendő időt. Ne haragudj rám. Mert én szeretlek. Én annyira 
szeretlek, hogy azt elmondani nem lehet. És tudom, hogy te is szeretsz engem.

Köszönöm, hogy vagy nekem. Szeretlek anya!

tárgyat egyformán igyekezzek megtanulni. Elnéző velem, ha például matekból nem hozok 
egyest, mert tudja, hogy inkább a nyelvekhez és rajzhoz van tehetségem.

Anyukám bizony kiabálni is szokott velem meg az öcsémmel. A legtöbbször a szobánk-
ban lévő rendetlenség miatt pöröl velünk, és nehezen bár, de elismerem, hogy általában 
joggal. Szerintem olyan anyukák, akik reggeltől estig egyfolytában mosolyognak, csak a 
reklámokban vannak. 

Esténként a szüleim felváltva mesélnek nekem és az öcsémnek. Az apukám régebben „ki-
találtakat” mesélt, de már átváltott a „könyvesre”, rendszerint vicces és jópofa versekkel teli 
kötetekből. Anyukám „fejből” mesél, és feljátssza diktafonra, hogy később is (ha mondjuk 
nincs otthon) visszahallgathassuk. Már több könyvre való mese gyűlt így össze a különbö-
ző nagyon is élethű szereplőkkel. Engem most már jobban érdekelnek az ilyen történetek, 
mint például a királykisasszonyosak. Nagyon praktikus dolog, hogy így, fejből is tud jókat 
mesélni, mert könyv nélkül is mindig kéznél van egy-egy történet.

Anyukám sokat mesél a gyerekkoráról, élményeiről is, például arról, hogy régebben már-
cius 8-án mennyire megünnepelték a nemzetközi nőnapot. Az anyai nagypapám a mai na-
pig megtartotta ezt a szép szokást: olyankor mindig kapunk tőle virágot. Ma már az anyák 
napját ünnepeljük „helyette”. Én is készülök néhány különleges ajándékkal az anyukám-
nak. A legtöbbször valami saját készítésű aprósággal igyekszem megköszönni neki azt a sok 
mindent, amit értem tett és tesz.

A legtöbb emberhez az édesanyja áll közelebb. Én mindkét szülőmet igazán egyformán 
és nagyon-nagyon szeretem, és el sem tudnám képzelni nélkülük az életem. Anyukám sem 
lenne olyan boldog, ha nem lenne mellette apukám, mert akik igazán szeretik egymást, 
azok igyekeznek bátorítani és valamennyire segíteni a másikat.   

Kedves Édesanyám! Mikor a fogalmazásomat olvasod, úgy fusson át arcodon a mosoly, 
mint fűszálon a pettyes katicabogár!
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Gaál Éva (IV. kategória) 
 Az én édesanyám

 „Anya csak egy van“ – szokták mondani. A  kissé közhellyé vált mondatot nemcsak az agyunkba véstük, 
hanem szívünkben is hordozzuk. Minden emberből más-más érzelmet vált ki a  szó: anya – az árvának egy 
délibáb, József Attilának egy gondolati középpont, mely körül költészete forog, a különélő szülők gyermeke is 
máshogy látja édesanyját, mint az, akinek a családja egy fedél alatt él. Mindez életünk folyamán alakul ki, nem 
választás kérdése, ennek ellenére mindnyájan úgy érezhetjük, hogy Isten nekünk adta a világ legszebb, legked-
vesebb, legokosabb – és még sorolhatnám naphosszat a legek végtelen sorát – édesanyját.

Számomra a szó – édesanya – egyet jelent a támasszal, a megértéssel, a biztonsággal. Egyesek számára túl-
zásnak bizonyulhat a rajongásom anya iránt, viszont akik ismernek, tudják, hogy őszintén felnézek rá, sosem 
vonom kétségbe szavait, és bár személyiségünk különböző, mégis igyekszem úgy élni, hogy egyszer majd anya 
nyomába érhessek – tekintve a karrierjét, a szakácsmesterségét és a finom, de célratörő kifejezésmódját.

A leírtak ellenére mégsem volt a kapcsolatunk mindig felhőtlen. Mint minden lány életében, tizenéves ko-
romban nálam is jelentkezett a serdülőkor, vagyis a lázadó viselkedésmód. Ez örök szálka marad bennem, 
ugyanis makacsságom győzött a józan gondolkodásom felett, és emiatt gyakran nem értettünk egyet, nézeteink 
többször ütköztek, amiből viták, veszekedések alakultak ki köztünk. Viszont ahogy az általában lenni szokott, 
mi is kibékültünk, megbeszéltük a gondokat, és hamar átestem, anyának köszönhetően, életem ezen rebellis 
szakaszán. 

Eszmefuttatásom középpontjába viszont nem erős kötelékünk viszontagságait szeretném állítani, hanem 
édesanyám tündérszép mosolyát, mely főként akkor villan meg, amikor büszkeségtől dagadó kebellel rólam és 
a sikereimről beszél. Tiszteljük és megértjük egymást, viszont azt sosem mondanám, hogy olyanok vagyunk, 
mintha barátnők lennénk. A mai modern világban sok nő érzi úgy, és büszkén hangoztatja is, hogy az édesanyja 
a legjobb barátnője. Véleményem szerint erről nem minden esetben mondható el, hogy szerencsés dolog. Az 
édesanya lehet megértő társ, szerető partner, egy bajtárs, aki mindig mellettünk áll, de ne a barátnő szerepét 
játssza, hiszen ezáltal gyerekként felmerülhet bennünk, hogy neveltetésünk könnyelműsége és a szigor hiánya 
miatt életünket nem kell komolyan vennünk, hiszen anyánk is boldogul fiatalos gondolkodásával és örök szó-
rakozottságával. Ugyanis mi mást is jelenthet szülőként cimborának, puszipajtásnak lenni? Meggyőződésem 
szerint édesanyámban a felnőttet kell tisztelnem és szeretnem. Az ő szerepe az életemben példát statuálni, hogy 
legyen kire felnéznem, legyen kitől ellesnem pár trükköt, akár a főzéssel, akár a karrierépítéssel kapcsolatban – 
mindezt előrelátóan a jövőm miatt, hogy én is ugyanolyan nagyszerű és teljes életet élhessek, mint anya. 

A jövőre nézve – elsősorban itt a továbbtanulásra gondolok – elmondhatom, hogy álmaim és céljaim esetleges 
megvalósulásáért elsősorban anyának fogok köszönetet mondani, és nagyon hálás leszek neki. Ő az a személy, 
aki mellettem áll – függetlenül attól, hogy az éppen aktuális tervem mennyire reális, vagy milyen áron vihető 
véghez. Csupán az lebeg a szeme előtt, ami nekem: a felhőtlen és zavartalan boldogság elérése. Pontosabban ez 
esetben az én boldogságom kivívása. Ugyanis anyáról tudni illik, hogy ő tyúkanyóként támogatja és védelmezi 
gyermekeit – azaz engem és a húgomat. Ügyel viszont arra is, hogy mindez tisztességes úton történjék. Úgy 
vélekedik a karrierépítésről, akárcsak minden másról – megvannak ennek is a maga írott-íratlan szabályai, me-
lyeket illő/kötelező betartani, és nem szabad fejvesztve belerohanni minden adódó lehetőségbe, megfontoltnak 
kell lenni. Természetesen ez a féltés és ez az aggodalom is azt bizonyítja, hogy anya szeret. 

Az anyai szeretet nem mérhető, eladható vagy megvehető. Az csupán van. Ezen fajtáját az érzelmi kötelé-
kek sokaságának csupán a nők, azon belül is csak az édesanyák képesek átélni, a felszínre hozni és éreztetni 
gyermekeikkel. Anya ezt oly erősen, szívvel-lélekkel adja, hogy tudom: ez egy baráti kötelékhez vagy szerelmi 
vonzódáshoz nem mérhető. Még nem vagyok tudatában annak, hogy anyának ezt a „képességét” örököltem-e, 
viszont azzal már most tisztában vagyok, hogy leendő gyermekeim iránt hasonlóképpen szeretném kifejezni az 
imádatomat. Csak remélni tudom, hogy ők is érezni fogják azt az igaz, anyai szeretetet, amely csak úgy árad az 
édesanyákból. Szinte sugároznak ettől az érzel-
mi kavalkádtól. 

Összegzésképpen, egyszerűbb szavakkal, mit 
is mondhatnék – milyen is az én édesanyám? Egy 
harcos amazon, egy ambiciózus könyvelőnő, 
egy nyugodt irodai dolgozó, egy konyhatündér, 
olykor veszélyes nőszemély, egy védelmező 
nőstény, szerető feleség és még sorolhatnám 
élethelyzettől függően. Viszont, ami a legfon-
tosabb: legbelül ő is csak anyuci nagylánya, aki 
itt-ott megbotlik, és előfordul az is, hogy hibát 
követ el. Hiszen senki sem tökéletes. Amiben 
viszont egy percig sem kételkedem: miután el-
esett, feláll, a problémát helyrehozza, a tévedé-
sét belátja és helyesbít. Ilyen az én édesanyám.   
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Még mielőtt valaki azon félelmé-
ben lapozna tovább, hogy az elkövet-
kező sorok a nehezen érthető, bonyo-
lult és elvont fogalmi rendszerű, ún. 
akadémiai filozófia iskolai (nevelési-
oktatási) tartalomba való beiktatásá-
ról szólnak majd, nyugodtan felléle-
gezhet. Ezzel persze nem azt akarom 
sugallni, hogy a filozófiai műveltséget 
nem tartanám az általános műveltség 
szerves és indokolt részének, de most 
tényleg nem „arról” a filozófiáról 
szeretnék írni. S hogy milyen filozó-
fiáról lehet(ne) még szó és miért kell 
csempészni azt? Nos, ez lesz cikkem 
fő mondanivalója. 

Kezdem is egy életszerű példával, 
mely nagy valószínűséggel naponta 
előfordul a ma iskolájában: 

„Gary kezére támasztott fejjel ül a 
padjában, olyan mozdulatlanul, mint 
egy Rodin-szobor.

Tanár: Mit csinálsz, Gary?
Gary: Gondolkodom.
Tanár: Hát csak ne gondolkodj, 

hanem inkább figyelj!” 
(Fisher, R. 2002, 8.)

Sok pedagógus számára ennél az 
esetnél rosszabbat és engedetlenebb 
viselkedést már csak az jelentene, ha 
egy „Gary” nem csak magában gon-
dolkodna, hanem gondolatait esetleg 
szóban is kifejtené. Vagy vitába száll-
na osztálytársaival, ne adj Isten, taná-
rával! Mindezzel jelentős mértékben 
bontaná meg az előre megtervezett 
óra menetét, tartalmi és metodikai 
koncepcióját. Amit, ugye, nem sza-
bad! Mindazok, akik cikkeimet olvas-
ni szokták (nem tudom, mennyien 
vannak, eddig csak a Katedra vezető 
szerkesztőjétől kaptam visszajelzést, 
s persze feleségemtől, aki a cikkek 
elküldése előtt a biztonság kedvéért 
átolvassa azokat), talán már meg-
szokhatták, hogy nem idegenkedem 
a gyakorlatból, a mindennapi eduká-
ciós praxisból meríteni. Most is így 
teszek. Persze, meglehet, hogy sokak-
nak ez nem fogja elnyerni a tetszését, 
mert esetleg magukra ismernek. Nos, 
a helyzet az, hogy éppen tizenhetedik 
oktatói akadémiai évem befejezésé-
hez közeledve egy nagyon szomorú 

és komoly tanulságot vonhatok le. 
Ezen tanulság konkrétan arról szól, 
hogy az egyetemi hallgatók jelen-
tős többsége nem tud gondolkodni 
(talán nem szükséges részleteznem, 
de a tisztánlátás érdekében említe-
ném meg, hogy leendő pedagógusok 
egyetemi képzésében, felkészítésé-
ben tevékenykedem). Sajnos ez nem 
a fent említett „Garyk” esete. Sokkal 
inkább azoké, akik eljönnek az órák-
ra (előadásra, szemináriumra), és az 
oktató elégedjen meg azzal, hogy a 
hallgató megtisztelte Őt jelenlétével. 
Ez érvényes kb. a hallgatók kéthar-
madára, rosszabb esetben háromne-
gyedére. Adott tehát 15-től 25-ig ter-
jedő csoportlétszám, ahol az oktató 
vitázik négy, hat, szerencsés esetben 
nyolc hallgatóval. A többiek unják 
magukat, esetleg mosolyognak vagy 
a „ketyeréiket bigyerészik”. Persze 
mindezt azon hittel, meggyőződéssel 
és „kikérem magamnak a kételke-
dést” hozzáállással, hogy Ők fogják 
alkotni az eljövendő időszak peda-
gógusainak java részét. Hogy tévedés 

Miként 
csempésszük be 

a filozófiát 
az iskolába?

Pintes Gábor
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ne essék, ez nem mai jelenség. Már 
több mint 20 évvel ezelőtt én is ilyen 
körülmények között végeztem egye-
temi tanulmányaimat és a környező 
országok egyetemeit járva sem tu-
dom azt mondani, hogy ez egyedi és 
csak ránk jellemző sajátosság (a ránk 
alatt értse a tisztelt olvasó a nyitrai 
KFE tanárképzését). Ott tartottunk, 
hogy a diákok nem gondolkodnak. 
Ez nem azt jelenti, hogy a fent emlí-
tett hányada a diákoknak ne tanulná 
meg a vizsgaanyagot és ne szerezne 
diplomát. A többsége diplomát szerez 
és szerencsés (mármint nekik szeren-
csés) esetben el is tud helyezkedni 
valamelyik felvidéki iskolában. Az, 
ami ezután következik, természetes 
következménye az „ilyen” (nem sértő 
szándékkal jelölt, de az optimálistól 
mégiscsak eltérő) pedagógusok kon-
cepciójának. Ami, ugye, leginkább 
abban fejtődik ki, hogy az iskola arra 
való, hogy megtanítsa a diákot a tan-
anyagra (elnézést kérek, de irtózom a 
szókapcsolattól, ezért csak zárójelben 
tudom leírni: átadja az anyagot – ki 
is rázott a hideg), s tanárnak ebben a 
klasszikus értelemben vett tanításból 
kell kivennie a részét. Nehezen tu-
dom elképzelni, hogy az előadásokon 
és szemináriumokon üres tekintettel 
a Zoborra vagy a nyitrai várra néző 
hallgatók bármiképpen is gondolko-
dásra késztetnék majd diákjaikat. Ön-
magukat persze azzal fogják igaz hit-
ben (inkább tévhitben) tartani, hogy 
a következő órán felmondott tan-
anyag egzakt bizonyítéka pedagógusi 
kvalitásaiknak és a diákért – iskoláért 
– szülőért tanúsított teljes elkötele-
zettségüknek. Nem vagyok, sajnos, 
egyáltalán meggyőződve arról, hogy 
az évek során képes-e pedagógus 
annyira megváltozni, hogy pedagó-
giai koncepciójában a „tananyagot 
megtanulni – tanítani” filozófiát ké-
pes legyen felülírni a „tanítsam meg 
a diákot gondolkodni is” szemlélet. 
Pszichológusok szokták már-már 
közhelyszerűen állítani, hogy a sze-
mélyiségfejlődés 3-6 éves korban dől 
el. A pedagógusi személyiség alaku-
lásában, alakításában ezzel nem értek 
egyet. Nem érthetek, mivel akkor az 
én (s velem együtt minden egyetemi 
oktató) szerepem is a „letanítani a 
tananyagot + számonkérni” szerepre 
korlátozódna. A mai technikai vív-
mányok esetében pedig ez teljesen fe-
leslegessé tenné a pedagógus – oktató 

jelenlétét az edukáció folyamatában 
(pl. a szemeszter elején elektronikus 
formában elküldenénk a forrásként 
szolgáló szövegeket, esetleg PPT pre-
zentációba foglalva – talán ezen filo-
zófiát lovagolta meg az e-learning). 

Miben is állhat a probléma fő gyö-
kere, és van-e kiút ebből a helyzet-
ből? A jellemzett helyzet fő okát ab-
ban látom, hogy az iskola (beleértve 
az egész oktatásügyünk filozófiáját) 
nem kérdésközpontú, sokkal inkább 
a válaszra koncentrál. A gyermeknek 
tehát nem a kérdésen, annak megfo-
galmazásán kell törnie a fejét, hanem 
a válaszon, ami a feladott tananyag-
ból következik. Ezért fordul elő aztán 
oly nagy gyakorisággal, hogy amikor 
egy elvetemült oktató az egyetemi 
tanulmányok során kérdésre, kérdé-
sekre kíváncsi, akkor a diák valami-
féle új helyzettel találja szemben ma-
gát. Miért akar ez tőlünk kérdéseket? 
Eddig mindenki válaszokat akart ki-
húzni belőlünk! Miféle hely ez, ahol 
nem azt tanuljuk, amihez az előző 13 
évben (ez alatt az alap- és középisko-
lai tanulmányokat értem) szoktatva 
voltunk? Vannak olyanok, akik képe-
sek az „átállásra”, de a többség nem. 
Sajnos. Ezért kell valamit változtatni 
a helyzeten. Na de hogyan?

Itt kerülhet képbe a filozófia. Új-
fent megismétlem azon ígéretemet, 
hogy nem a klasszikus értelemben 
vett filozófiáról lesz szó! A filozófia 
a szó etimológiai értelmében a böl-
csesség szeretetét jelenti. Ki a bölcs 
ember? Az, aki sokat tud? Nem! A 
bölcsesség ennél sokkal mélyebben 
rejtőzik. Több mint 2500 évvel ez-
előtt Szokratésznek (ígérem, hogy 
Arisztotelészig már nem jutunk el 
a cikkben) az volt a meggyőződése, 
hogy a legtöbb, amit egy ember 
tudhat, az az, hogy tudja, mit nem 
tud. Tessék nyugodtan többször is 
végigolvasni Szokratész ezen gon-
dolatát, és tessék vitába szállni vele. 
Nem gond, ha a végén az ókori gon-
dolkodónak lesz igaza. Nem az a 
lényeg. A lényeg a gondolkodás te-
vékenysége, folyamata. Függetlenül 
attól, hogy megegyező vagy éppen 
ellentétes következtetésre jutunk, az 
már a miénk, a mi vívmányunk. Mi 
jutottunk arra a végkövetkeztetésre, 
saját logikai menetünk és érveink 
által. Nem valaki véleményét vettük 
át bárminemű kritika és kreativitás 
nélkül. 

 A gyermekfilozófia mint az alkal-
mazott filozófia gyermeke

A 20. század hetvenes-nyolcvanas 
éveitől érdekes folyamatok játszódtak 
(és máig is játszódnak) le a filozófia 
világában. A posztmodern kor a nagy 
filozófiai elbeszélések – diskurzusok 
végét hirdette, ami azt eredményez-
te, hogy a filozófia már nem az élet 
úm. nagy kérdésire kereste és kere-
si a válaszokat, hanem a hangsúly a 
részterületekre összpontosul. Ilyen 
„táptalajon” kezdett el kialakulni a 
filozófiának egy új és modern ága, 
melyet leggyakrabban alkalmazott 
filozófiának nevezünk. Nem konkrét 
koncepcióról vagy irányzatról van 
szó. Sokkal inkább olyan meggyőző-
désről, hogy a filozófiának reagálnia 
kell a világ és vele együtt a mindenna-
pok problémáira – filozófiai reflexió 
által. Az angolszász szakterminológia 
két leggyakrabban használatos kifeje-
zése az alkalmazott filozófia (applied 
philosophy) és a gyakorlati filozófia 
(practical philosophy). Lényeges elté-
rés a két szemléletmód között nincs, 
ezért mostani elemzésemben ezzel 
nem rabolnám az értékes időt és he-
lyet.

Az alkalmazott filozófia kialakulá-
sának alapmotívumaira épül a gyer-
mekfilozófia elmélete és praxisa is. 
A program, mely a szakirodalom-
ban P4C (philosophy for children) 
rövidítéssel is fellelhető, kidolgozója 
Matthew Lipman amerikai filozó-
fia professzor volt (2010–ben hunyt 
el 87 éves korában). Lipman a múlt 
század hatvanas éveinek végén (ami 
nem mellesleg a diáklázadások és 
megmozdulások időszaka is volt) 
arra a végkövetkeztetésre jutott, hogy 
bármennyire is vannak a fiataloknak 
szép és jövőbe mutató céljaik, nem 
képesek azokat releváns érvekkel alá-
támasztani. Hiányzik ugyanis a gon-
dolkodásnak az a képessége, mely az 
érveket produkálná a fiatal számára. 
Ilyen szempontból aztán nem marad 
más alternatíva, mint a radikálisan 
egocentrikus gondolkodás (ami leg-
inkább abban merül ki, hogy azért 
akarok valamit, mert azt én akarom), 
vagy a kritika nélküli gondolkodás 
(azért állok ki valami mellett, mert 
mások is így tesznek). Lipman a lo-
gika professzora volt és a nem formá-
lis (informális) logika alkalmazása 
és fejlesztése mellett tört pálcát. Úgy 
vélte, hogy a gyerekeknek meg kell 
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tanulniuk vitázni, kérdéseket feltenni, 
megfogalmazni és körülhatárolni 
a kiindulópontokat, kritikusan 
mérlegelni a következményeket, 
alternatív lehetőségeket alkotni. 
Mindez csak töredéke a program 
célkitűzéseinek. Az így felfogott 
gondolkodás legkézenfekvőbb és 
leghatásosabb fejlesztő eszközének 
Lipman a vitát tartotta. A vita, mely 
felfogható akár filozofálásnak is (itt 
persze szakadjunk el a filozofálás 
pejoratív értelmétől). Hangsúlyoz-
ni szeretném, hogy irányított vitáról 
van szó és nem arról, hogy mindenki 
mondja a magáét. A klasszikus filo-
zófia persze kritikus górcső alá vonta 
a gyermekfilozófiát és éles kritikával 
illette amiatt, hogy egy gyermek nem 
lehet képes filozófiai diskurzusra. Az 
ellenérv viszont éppen abban rejlik, 
hogy a gyermekfilozófia a gyermek 
szintjére, életkori sajátosságaihoz 
igazítja a filozófiai diskurzus mód-
ját és tartalmát is. Több filozófus és 
gondolkodó tanulmánya ékes bizo-
nyítéka annak, hogy a gyermekek 
igenis képesek a filozófiai reflexióra, 
csak másként, mint a felnőttek. Talán 
éppen a gyermekek a legjobb filozó-
fusok azon oknál fogva, hogy még 
nincsenek befolyásolva mindenféle 
külső körülmény által, melyek sok 
felnőtt érvelését, problémakifejtését 
hiteltelenné teszik.

 A gyermekfilozófia kiindulópont-
jai és céljai

A Lipman-féle gyermekfilozófia 
kiindulópontja és legfőbb célkitű-
zése a gondolkodás fejlesztésében 
áll. Tudom, nehéz számunkra elkép-
zelni egy tanítási órát anélkül, hogy 
valamit ne akarnánk megtanítani a 
gyermekkel. Legalább egy évszámot, 
szerzőt, mű címét, képletet, technikát. 
Nem. Itt semmi ilyesmiről nincs szó. 
A gyermeknek a gyermekfilozófiai 
diskurzusok általa a kreatív és a kri-
tikus gondolkodását kell fejlesztenie, 
de nem úgy, hogy majd a tanár jól ki-
fejleszti azt. El kell szakadnunk a „jól” 
megszokott és bevált (tényleg bevált?) 
tanítási sémáktól, beidegződésektől 
és szükség lenne valami mással, újjal 
próbálkoznunk! Nem állítom, hogy 
a gyermekfilozófia az összes tantárgy 
minden egyes óráján alkalmazható. 
Viszont alkalmazási területe tényleg 
szinte minden tantárgyra érvényes 
lehet. A cél pedig nem egy új ismeret-
anyag megtanítása, hanem egy olyan 

folyamat megvalósítása (vita lebonyo-
lítása), mely a kitűzött célok elérését 
eredményezi. Zárójel nélkül, de záró-
jelben jegyzem meg, hogy a gyermek-
filozófiának több formája és alkalma-
zási területe lett kidolgozva, melyek 
között vannak teleologikusabb jelle-
gűek is. Ez tömören azt jelenti, hogy 
a folyamaton kívül konkrétabb célok 
is megfogalmazásra kerülnek, melyek 
közvetett módon valósulnak meg.

Néhány sorral feljebb utaltam már 
arra, hogy a célt maga a folyamat je-
lenti. Egy olyan folyamat, mely soká-
ig kell, hogy tartson. Talán ezért sem 
lesz egyszerű gyermekfilozófiában 
participáló iskolákat és pedagóguso-
kat találni, mert a definíciót, az évszá-
mot, a képletet meg lehet tanítani né-
hány tanítási óra, esetleg hét alatt, de 
a kritikus és kreatív gondolkodás fej-
lesztéséhez és kialakításához hosszú 
évek szükségeltetnek. Vannak persze 
egyének (tanárok és diákok egyaránt), 
akik bírnak a gondolkodásnak eme 
készségeivel (thinking skills), még 
tudatos gyermekfilozófia nélkül is. 
Az időtartam aspektusán kívül ki-
emelendő még az is, hogy nagyon jól 
felkészült pedagógusnak kell gyer-
mekfilozófiát „tanítania” (a tanítani 
kifejezés itt nagyon sántít, mert tu-
lajdonképpen nem tanításról, hanem 
vitavezetésről és elemzésről van szó). 
Különben az óra csak feleslegesen 
elfecsérelt 45 percek sorozata lehet, 
mely nem vezet semmi eredményre. 
Különösebb eszközöket a program 
nem igényel: forrásanyagot (elérhető 
és kialakítható), egy tantermet (jó idő 
esetén a természet is megteszi), esetleg 
egy szőnyeget, melyre a 12-20 diák + 
tanár helyet foglalhat (talán még egy 
tábla, de az is helyettesíthető). Annak 
ellenére, hogy a gyermekfilozófia 
programját eredetileg 12-14 éves 
korú fiatalok számára dolgozták ki, 
manapság már az óvodás kortól egé-
szen felnőttkorig alkalmazható.

A kérdés csupán annyi: szeret-
nénk-e, ha az iskola tárgyi tudáson 
kívül mást is kínálna a gyermek szá-
mára? Kell-e nekünk olyan diákok 
sokasága, akik kérdezni, gondolkodni 
fognak (kritikusan és kreatívan), és a 
problémamegoldás egyik fő eszközé-
nek a vitát fogják tekinteni? Biztos va-
gyok benne, hogy eme sorok olvasása 
után sok pedagógusnak lesznek olyan 
rémálmai, ahol az órákon tógákban 
ülő, esetleg sétáló kis filozófusok fog-
nak az élet kis és nagy dolgairól dis-
kurzusokat folytatni. Rémálmokat 

persze senkinek sem kívánok (mert 
következőleg Freud és Jung pszicho-
analíziséről kellene írnom). Jóma-
gamnak – és hiszem, hogy sok más 
kollégának – viszont annál inkább 
kívánok gondolkodó diákokat!

 Megjegyzés
Mivel a gyermekfilozófia Szlováki-

ában még csak „prenatális” időszaká-
ban jár és Magyarországon is a múlt 
század kilencvenes éveinek végi szü-
letése után országos közözést adtak 
ki újbóli felkutatására, az elkövetke-
ző időszakban (középtávú léptékben 
mérve ez alatt az elkövetkező 1-3 évet 
értem) be szeretném indítani hazai 
elterjedését, népszerűsítését. Ehhez 
fogok érdeklődőket keresni, melyhez 
a Katedra folyóirat infrastruktúráját 
és egyéb fórumokat is fel szeretnék 
használni. Addig is, akit megfogott 
a gyermekfilozófiának eme nagyon 
tömör és emiatt hiányos bemutatása 
(Vigotszkijról említést sem tettem), 
annak kitartást, türelmet és autodi-
dakta felfedezést (inquiry) kívánok. 
Lehetőségeimhez mérten a lehető 
leghamarabb szeretném elkezdeni a 
program gyakorlati alkalmazását.

 Irodalom
A szokástól eltekintve most nem 

sorolnám fel mindazon forrást, mely 
a témához kapcsolódik. Magyar nyel-
ven gyermekfilozófia-sorozat jelent 
meg a kétezres évek elején, de ez már 
nem kapható, és könyvtárakban is 
elég nehezen fellelhető (valószínűleg 
sok iskola könyvespolcán foglalják 
a helyet annak tudatosítása nélkül, 
hogy másoknak milyen segítséget 
nyújthatnának). További forrásként 
említem Robert Fisher magyarul 
megjelent publikációit (a Műszaki 
Kiadó gondozásában). Mindezek 
mellett pedig tessék kreatívan és kri-
tikusan „guglizni”! 
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Olyan, aki mindig felkészül az órá-
ra, érdeklődő, odafigyel, nem téved, 
megfelelően viselkedik? Tudja az ille-
met, szorgalmas és segítőkész? Nem 
könnyű erre a kérdésre válaszolni. 
Főleg akkor nem, amikor a választ 
fontolgatva felmerül a kérdés – leg-
alábbis a cikk írójában –, hogy ezek 
a tulajdonságok, amelyek gyakran el-
várásként köszönnek vissza egy diák 
életében, mennyire reálisak, az élethez 
vannak-e mérve? És tudjuk-e ponto-
san, hogy mik is ezek? 

Karinthy Frigyes egyik örökzöldjé-
ben, a Tanár úr kéremjében már – némi 
iróniával és humorral ugyan –, meg-
válaszolta ezt a kérdést: A jó tanuló az 
első padban ül, ahol hárman ülnek: ő 
a középen, a jó tanuló, Steinmann. Az 
ő neve nem tisztán egy ember jelzésére 
szolgál; – szimbólum ez a név, ahány fiú 
az Osztályban, annyi apa ismeri otthon 
ezt a nevet. „A Steinmann miért tudja 
megtanulni?” kérdezi otthon harminc-
két apa harminckét fiútól. „Kérd meg 
Steinmannt, hogy magyarázza meg”, 
mondja az apa, és a fiú valóban megké-
ri a Steinmannt. A Steinmann mindent 
tud előre, még mielőtt megmagyaráz-
ták volna. Matematikai lapokba dolgo-
zik, és titokzatos szavakat tud, amiket 
csak az egyetemen tanítanak. Vannak 
dolgok, amiket mi is tudunk, de ahogy 
Steinmann tudja, az a biztos, az az 
egyedüli helyes, az az Abszolút.

Karinthy karcolata 1916-ból szár-
mazik – A jó tanuló felel a címe. Ha 
ebből az egyébként rövidke írásból 
kiválogatnánk az ugyan eltúlzott, 
de lényegében valós századfordulós 
elvárásokat az akkori diákkal szem-
ben, akkor nagyjából ezeket kapnánk: 
magabiztos, gyors észjárású, művelt, 
felkészült, érdeklődő, empatikus (fő-
leg a tanárral…). Majdnem 100 évvel 
később mi is feltettük ezt a kérdést. 
A TANDEM n. o. fejlesztő szervezet-
ként Ki formál? címmel 2013-ban egy 
kutatást készítettünk, melyben arra 
kerestük  a választ, hogy a személyi-
ségfejlesztés hogyan van jelen a kö-
zépiskolákban. Kérdőívek segítségével 
négy szlovákiai magyar gimnázium-
ban kérdeztünk meg diákokat (89), 
tanárokat (54) és szülőket (56) ebben 
a témában. Összesen 197 kérdőívet 
sikerült kitöltetni. 

A teljes tanulmány itt olvasható: 
http://www.tandemno.sk/hu/hirek/
ki-formal

Ebből most csupán arra a kérdésre 
koncentrálunk, hogy milyen a jó diák, 
a tanárok, szülők és maguk a diákok 
szemszögéből.  

A „Legfontosabb, hogy a diák … le-
gyen” kérdésre a következő válaszok 
születtek:   

diákok szerint:
1. szorgalmas
2. illedelmes
3. tanuljon jól
4. kötelességtudó
5. figyelmes
6. engedelmes

szülők szerint:
1. illedelmes, tisztelettudó     
2. szorgalmas
3. céltudatos
4. tájékozott, felkészült
5. érdeklődő
6. szófogadó

tanárok szerint:
1. érdeklődő
2. illedelmes
3. kreatív
4. befogadó és nyitott
5. céltudatos
6. szorgalmas

A fenti felsorolás a legtöbbször 
megjelölt tulajdonságokat mutatja az 
egyes szereplők szerint. A válaszok-
ból az látszik, hogy a diáknak legin-
kább illedelmesnek, érdeklődőnek és 
szorgalmasnak kell lennie. A szülők 
azt várják el gyerekeiktől, hogy ille-
delmesek, tisztelettudóak legyenek, a 
tanárok számára pedig az érdeklődés 
szerepel első helyen az elvárások listá-
jában.     

A diákok válaszait szemügyre véve, 
érdemes megfigyelni, hogy a hat fel-
sorolt tulajdonság közül három: il-
ledelmes, engedelmes és kötelesség-
tudó némileg ellentmond a serdülők 
lázadó énjének. Épp a serdülőkor az, 
amikor kialakul az egyén identitása, 
próbálgatja a szerepeket, harcol értük, 
ha szükséges, keresi helyét a világban. 
Mindez gyakran kifelé lázadásként 
jelenik meg. A szakirodalom szerint 
az a gyanús, ha a lázadás helyett a ser-
dülő mindennek szó nélkül megfelel. 
A gyakorlat persze nem azt mutatja, 
hogy a diákok nagy része szó nélkül 
meg akarna felelni a tanár vagy a szü-
lő elvárásainak. Sőt. Ezért is érdekesek 

a diákok válaszai. Az ő fejükben (aho-
gyan a tanárokéban és szülőkében is) 
van egy kép arról, hogy a diáknak mi-
lyennek kellene lennie, azonban ezek 
az elvárások nem a sajátjaik, nem az ő 
gondolkodásukat tükrözik. Nem arról 
szólnak, hogy ők hogyan szeretnek/
szeretnének tanulni, milyen igénye-
ik vannak a diákléttel kapcsolatban. 
Ezek megfogalmazásáig (és talán vé-
giggondolásáig) el sem jutnak. A lis-
tában szereplő tulajdonságok az őket 
körülvevő emberek – tanárok, szülők 
elvárásait tükrözik egy olyan szögből, 
amiből a diák a leginkább érzi, hogy 
meg tud nekik felelni. Az egy másik 
kérdés, hogy meg akar-e.

Az elvárások alapvetően jó dolgok. 
Ha odafigyelés, építő szándék van 
mögöttük, akkor irányt mutathatnak, 
inspirálhatnak. Az épp alakulóban 
lévő serdülő számára pedig mindez 
különösen fontos – jó minták és tiszta 
elvárások, amikhez igazodni tud. Leg-
alább annyira fontos azonban, hogy 
emellett a diák minél inkább tisztába 
kerüljön saját magával, vágyaival, igé-
nyeivel, és azokat ki is tudja mondani. 
Erre az iskolában kevesebb tér jut, az 
órarendekben alig van olyan megjelölt 
idő, ami nem valamilyen tananyag át-
adására lenne szánva, hanem magára 
a diákra.  

Karinthy közel 100 éves jó tanuló-
jához visszakanyarodva feltűnik az is, 
hogy az elvárások az elmúlt 100 év-
ben szinte alig változtak. A világ kö-
rülöttünk azonban alapjaiban változik 
meg. Az életben való sikerességet nem 
az iskolában kapott érdemjegyek alap-
ján mérik, sokkal inkább a készségek 
számítanak, mint az ismeretek, illetve 
az, hogy ki milyen gyorsan és hatéko-
nyan képes információt elsajátítani, és 
azt a gyakorlatban is alkalmazni. En-
nek kapcsán merül fel a kérdés, hogy 
a fenti elvárások a szülők, illetve a ta-
nárok részéről mennyire aktuálisak, 
életszerűek? Nem lenne-e célszerű 
felülvizsgálni és aktualizálni ezeket? A 
diákok számára mindenesetre köny-
nyebbség lehetne, ha olyan (legalábbis 
annak nem ellentmondó) elvárások-
kal találkoznának az iskolában, ame-
lyeket az iskolán kívüli életben is ta-
pasztalnak.

Milyen a jó diák?
Rabec István, TANDEM, n.o.
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Az alcím tudatja az olvasóval, hogy 
nem elemző vizsgálódás terméke az 
alábbi eszmefuttatás, hanem egyéni 
vélekedés, méghozzá mások állásfog-
lalását, kiegészítését is igénylő bizo-
nyosságféle.

Már második hete hallgatom a 
Kossuth adó pénteki 11.30-tól a déli 
harangszóig tartó műsorát, amelyben 
középiskolás korúak vallanak, vitat-
koznak a hazugság mibenlétéről és az 
emberre gyakorolt hatásáról. Öröm-
mel hallgatom polémiájukat, mert 
koruknak megfelelően, nyílt szívvel 
érvelnek, felmentenek, megbocsájta-
nak és elítélnek. Igaz, még hátra van 
életük azon szakasza, amikor majd 
együtt kényszerülnek élni többrend-
beli hazugsággal…

Vallatom magamat, én is így vé-
lekedtem volna hat évtizeddel ko-
rábban? Nem hiszem! Nem csupán 
azért, mert ők, hírükkel ellentétben, 
érettebbek és nem elkötelezettek a 
kényszerű politika és látásmód miatt, 
mint kortársaimmal együtt jómagam 
is. Élettapasztalatukat dicséri, hogy 
különbséget tudnak tenni a kegyes 
és az ún. érdekből elkövetett, rontó 
hazugság között. Ennek ellenére nem 
jutottak el a felnőttek által megszállt 
szomorú síkra, amikor egész életük 
vélt vagy valódi csődjét egyértelmű-
en mások hazugságával indokolnák.

Most döbbenek rá, milyen bátran 
használom azt a kifejezést, amely 
családunkban szinte szitokszó volt. 
Mint ilyennek, tilos volt a használa-
ta. Annak idején öregapám – aki a 
XIX. század gyermeke volt, s amelyet 
sohasem nőtt ki – megparancsolta, 
hogy ne használjuk ezt a szót. (A 
mai jóságos papiktól nagyon messze 
van az effajta, már-már terrorisztikus 
magatartás.) Idézett felmenőm a sze-
mem láttára kergette ki udvarunkból 
a már bőven kamaszkorú Bárdi Lacit, 
aki az ő szavát hazugnak nevezte. Rá-
adásul ránk, megrettent gyerekhadra 
is aládörögte: „Ti is így járhattok!”

De visszazökkenek e kilengés után 
a derék lányoktól és leventéktől hal-
lottakhoz – megtartva saját vélemé-

nyemet. Üdítő volt, amit mondtak 
a kegyes hazugságról, sőt már-már 
romantikus. Példaként említették a 
súlyos betegeket emésztő kór elhall-
gatását. Nem számolva a kegyetlen 
realizmussal: végül (majdnem) min-
den kitudódik.

Ezek a gondolatok szinte áradás-
szerűen kiszabadították életem eddig 
elhallgatott tapasztalatát, tudniillik, 
régi meggyőződésem, hogy szinte 
egész életünkben szigorú összetarto-
zásban élünk kisebb-nagyobb hazug-
ságokkal. Még kimondani is szörnyű. 
Kezdve attól, hogy mindannyiunkat a 
Mikulás, a karácsonyi, illetve húsvéti 
ajándékozás jóságos meséje kísér egy 
jó darabig. Borsos Miklós, az ismert 
szobrászművész vallott egy ízben 
arról, hogy amikor édesapja egyik 
felnőtt segédje nyersen romba dön-
tötte benne a karácsonyi ajándékozás 
misztériumát, kisgyermekként is ne-
kiesett, ütni-verni kezdte „jóakaróját”.

Ezeken a gyermekbetegségeken 
könnyen átesünk, és gyenge lefolyá-
sukat egészségesen éljük át. (Még csak 
a hegeli dialektika sem érvényesül, 
miszerint a mennyiség minőségbe 
csapna át. Itt nem. Ezek a réges-ré-
gi hagyományok, mesék, a manók, a 
tündérek és társaik inkább segítenek 
kitárni képzeletünket, gondolkodásra 
sarkallnak, és épülésünkre vannak – a 
maguk idejében.) Szerencsénkre – de 
utoljára van ilyen szerencsénk! Mert 
ami majd ezután következik: a szerel-
mi csalódás, a társadalmi (és iskolai!) 
egyenlőség és egyenlőtlenség, a test-
vériség és szabadság, ezek érvénye-
sülő visszája, a pénzügyi rászedések, 
az emberi tisztesség és érvényesülés 
fordított rendje zúdul aztán védhe-
tetlenül a nyakunkba. Hogyan gon-
dolkodjunk ezekről? 

Az iskolás korban egyre inkább 
öntudatra ébredő gyermek a felnőt-
tek világáról sommásan rossz véle-
ményen van. Először az egyértelmű 
elutasítás fejeződik ki durcás, szó-
fogadatlan magatartásában. Ez az 
alapállás vezet majd a tizenéves kori 
erodálódó apakép teljes lerombolá-

sához, sőt negatívra válásához. Úgy 
mondhatnánk, a kiemelkedő magas-
lat helyén iszonyú gödör keletkezik.

Kedves apa- és pedagógustársa-
im! Ne akarjunk ezért mindenáron 
Sziszifusszá válni! A romantikusan 
megalkotott gyermeki képzeletben 
mindig egyetlen elemecske (téglács-
ka) indítja el az eddig nem eléggé 
publikált „épület-katasztrófát”. Per-
sze, nem figyelünk eléggé a kis rop-
panásokra, csupán a robaj ébreszt fel 
bennünket. Az a jó, ha számba vesz-
szük a károkat, hogy lassan-lassan 
újra építkezhessünk.

A fenti mondatok nem hozzátok 
szólnak, kedves fiatalok, hanem szü-
leitekhez. De nektek sem árt megér-
teni, mert ti is eljuttok egyszer a szü-
lői korba. 

Rousseau (a francia felvilágoso-
dás egyik legnagyobb hatású alakja, 
gondolkodója) és L. Ny. Tolsztoj (re-
alista orosz író, a mindenkori tíz leg-
nagyobb egyike) szerint a gyermek 
mindig jó, csupán a felnőttek önhi-
bából és készakarva elrontott világa 
teszi őket a felnőttekhez hasonlóvá. 
Ők: modern szentek. Ne bíráljuk 
őket addig, míg jobbat nem tudunk 
náluknál!

A gyermekien felépített, hibátlan és 
tiszta világ (Ady és József Attila is ezt 
sírta vissza) egyszer csak repedezni 
és szürkülni kezd. Mert valami szöget 
üt a fejünkben, ahogy a találó magyar 
szólás megfogalmazza. És ez a bizo-
nyos szög állandó továbbgondolásra 
késztet, izgat és sokasodik. Ez nem 
bibliai átok, hanem a fejlődő ember-
tudat normális működése, életrendje. 
Szóval, nem végzet és nem is trendi.

Mivel iskolások lettünk, életünk 
színesebbé, gazdagabbá vált, van-
nak és lesznek előírások, amelyek 
szigorúan meghatározzák következő 
életszakaszunk magatartási szabálya-
it. Ezek közül az a legfélelmetesebb, 
amit a felnőttek követelményrend-
szernek neveznek: a tananyag elsa-
játításának előírt, szabályozott fokú 
mérési rendszere, mivel erről csak 
számonkérés útján tud meggyőződni, 

Dr. Takács Zoltán

A hazugságról
(Tűnődés)
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a látszólag „a másik térfélen” álló ta-
nár. (Karinthy Frigyes novellái híven 
közvetítik ennek rettenetét, pedig ő 
nem akárki volt.)

Ha megtörtént a feletetés/dolgo-
zatírás/tesztelés, követi az elbírálás, 
majd az iskola (tanár) az elért szintről 
értesíti a tisztelt szülőket, hiszen rá-
juk is tartozik mindez. Nem is szólva 
róla, hogy enélkül együttműködésük 
lehetetlen volna.

Ma a netes közlés nincs tekintet-
tel a szülő pillanatnyi hangulatára, 
kiküszöböli a tanuló időhúzását, 
ugyanis zord tárgyilagossággal hoz-
za tudomásukra a legrettenetesebbet. 
De az élethez való emberi ragaszko-
dást, akarom mondani, ravaszkodást 
semmi és senki nem képes meggátol-
ni. A tanuló, aki már viszonylag jól is-
meri felmenői esengő szeretetét, volt 
(néha feldúsított) iskolai előmenete-
lét, előadja a „rágalomáriát”, a saját 
látásmódja szerint. Ez a szívre mért 
ütés a kelleténél sokkal jobban szo-
kott hatni. Eddig még csupán a tanu-
lók védekezési reflexe mindez, persze 
beetető ízfokozóval elegyítve. De „ha 
egy üzlet elindul”, akkor többé nincs 
megállás. Ez azt eredményezi, hogy 
a tanuló és a szülő is belekerül egy 
olyan forgatagba, amely mindkettő-
jüknek ártalmas.

Ezt az ifjú titán sikerként könyveli 
el, bármilyen csalóka, sőt erkölcstelen 
is, hiszen másoknak és magunknak is 
árt. Igazat kell adnunk Parkinsonnak, 
az angol írónak, aki azt mondta: 
„Ami elromolhat, az, el is romlik!”

Tehát az alkalmi, a jogosnak vélt 
igazságferdítés állandóvá válhat ben-
nünk, szinte saját tulajdonságunk le-
het, kiirthatatlanul beépülhet a sejtje-
inkbe. Amikor arról beszélünk, hogy 
az ember sikerorientált legyen, hát, 
nem ilyenre gondolunk. Vigyáznunk 
kell magunkra, hogy sikerült első 
hazugságunk ne váljon mániánkká. 
Mert ez kikezdi emberi mivoltunkat: 
önbecsülésünket, jóra törekvésünket 
és mások megbecsülését. Lelkiisme-
retünk továbbra is őrködjön felet-
tünk. Ezt kívánom nektek! 

Dunaszerdahely. Március  20-án, a 
XIV. Vámbéry Napok nyitórendezvé-
nyén két kötetet mutattak be az érdek-
lődő közönségnek.

Az első kötet a Vámbéry Ármin 
Dervisruhában Közép-Ázsián át című 
útleírásának újabb kiadása, a máso-
dik pedig a 2012. évi X. Nemzetközi 
Vámbéry Konferencia előadásaiból 
készült Ábrádjaink kora című tanul-
mánykötet. A Lilium Aurum Könyv-
kiadó gondozásában megjelent köte-
teket Madaras László régész és Keller 
László turkológus mutatta be. A kon-
ferenciasorozat immár egy évtize-
de képes megmozgatni a tudomány 
művelőinek széles táborát, ezzel is 
bizonyítva életképességét és létjogo-
sultságát. A kötet külön értéke, hogy 
lehetőséget nyújt a Pozsonyi Egye-
temi Könyvtár arab, török, perzsa 
kéziratainak és nyomtatványainak 
megismerésére, és bepillantást enged 
a középkori arab költészet világába, 
bemutatja a műfordítás különleges 
világát Mikes Kelemen levelein ke-
resztül, de nem feledkezik meg Vám-
béry Ármin magánéletének kevésbé 
ismert fejezeteiről sem. 

Másnap, március 21-én Vámbéry 
Ármin Földrajzverseny országos 
döntőjével folytatódott a rendezvény, 
a Csallóközi Múzeum galériatermé-
ben, ahol Arday István (a miskolci 
gimnázium tanára, zsűrielnök), Fibi 
Sándor és Török Benedek (pedagó-

gusok) az alábbi eredményt hirdették 
ki:

 1. helyezett: Édes Gergely Alap-
iskola – Madar (Takács Bernadett, 
Csókás Tímea, Édes Zsófia, felkészítő 
tanár: Zahorcsek Mária)

 2. helyezett: Eötvös Utcai Alapiskola 
(Szlanicska Mirtill, Kovács Álmos, 
Ižák Dávid, felkészítő tanár: Tóth 
Tibor)

 3. helyezett: Márai Sándor MTNYAI 
(Ádám Tamás, Reiter Csaba Attila, 
Zala Soma Benedek, felkészítő tanár: 
Lázár Csilla)

További eredmények: negyedikek 
lettek a gútai iskolások, őket követte 
a nagycétényiek csapata, hatodik he-
lyen végeztek a hazai Vámbéry Ár-
min Alapiskola tanulói, megelőzve a 
nádszegiek trióját. Nyolcadikok let-
tek az ipolysági Fegyverneki Ferenc-
ről elnevezett iskola tanulói, majd 
a rozsnyói Fábry Zoltán Alapiskola 
hármasa zárta a sort. 

Vámbéry Ármin mellszobrának 
megkoszorúzására délután került sor, 
ünnepi beszédet mondott Vásáry Ist-
ván, az ELTE Orientalisztikai Intéze-
tének igazgatója, a Vámbéry Polgári 
Társulás elnöke. Balog Csaba, Ma-
gyarország szlovákiai nagykövete is 
elhelyezte a tisztelet koszorúját. 

Nagy ErikaXIV. Vámbéry Napok 
Dunaszerdahelyen
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A mai világban az egyén nem elé-
gedhet meg a közoktatásban, illetve 
az egyetemi képzés során szerzett tu-
dással, hanem azt folyamatosan bő-
vítenie, az ismereteket pedig kama-
toztatnia kell azon a területen, ahol 
dolgozik. Továbbá kamatoztatnia kell 
nem csupán önmaga részére, hanem 
a társadalom fejlődése, előrehaladása 
érdekében is. A tudásalapú társada-
lom újabb készségeket, képességeket 
kíván meg – az információs-kommu-
nikációs készség, vállalkozói készsé-
gek, matematikai, logikai és szövegér-
tési kompetenciák gyakorlását. Ezen 
kulcskompetenciák függvényében az 
Európai Bizottság öt pontból álló kö-
vetelménysort dolgozott ki az oktatási 
és képzési intézmények számára:

1. Készségek, képességek, kompeten-
ciák fejlesztése;
2. Az oktatási ráfordítások bővítése;
3. A társadalmi befogadás és felzárkó-
zás feltételeinek a megteremtése;
4. Az élethosszig tartó tanulás stratégi-
áinak, a tanulásirányítás és az akkredi-
táció feltételeinek a kidolgozása;
5. Az adatszolgáltatás és az összeha-
sonlíthatóság követelménye (Europe-
an Report 2002).

Az alábbiakban ezekkel a követelmé-
nyekkel foglalkozunk.

 A készségek, képességek, kompe-
tenciák fejlesztése

A jelenkori társadalomban olyan 
tudásra, szakmai ismeretekre van 
szükség, melyek birtokában az egyén 
a maga és a társadalom javára aktívan 
bekapcsolódhat a világ dolgaiba. Az 
élethosszig tartó tanulás egyik minő-
ségi kritériuma, hogy az oktatási és 
képzési rendszerek kellőképpen tud-
ják felvértezni az emberiséget tudás-
sal. Ez a tudás segítséget nyújt az élet 
során felmerülő problémák kiküsz-
öbölésében és a feladatok megoldá-

sában. Fontos, hogy a kulcskompe-
tenciák mellett kiegészítő készségekre 
fókuszáljunk – a szociális készség, al-
kalmazkodás, vállalkozói készségek, 
nyelvtanulás fejlesztésére.

 Az oktatási ráfordítások bővítése
Az élethosszig tartó tanulás új fej-

lesztési struktúrát feltételez, ennek 
effektív működéséhez épületekre, fel-
szerelésekre, megfelelő tanerőre van 
szükség. Egyik sajátossága az oktatás 
utáni képzés támogatásának növelése, 
melynek több formája lehet: poszt-
graduális képzések, szakmatanulás, 
átképzés, továbbképzés, felnőttkori is-
meretszerzés, önművelés. Éppen ezért 
biztosítani kell a  lehetőséget ahhoz, 
hogy minden felnőtt a  munkájához, 
szakmájához, hivatásához vagy épp 
személyes életéhez kapcsolódóan ta-
nulhasson. Szükség van szakképzett 
andragógusokra, akik a felnőttkép-
zésre specializálódnak, továbbá az 
Európai Unió részéről projektekre, 
programokra, melyek lehetővé teszik 
az élethosszig tartó tanulás egyéb ösz-
szetevőit.

 A társadalmi befogadás és felzár-
kózás feltételeinek a megteremtése

Az élethosszig tartó tanulás során 
az állampolgárok hozzájuthatnak az 
őket megillető társadalmi-kulturá-
lis lehetőségekhez, hogy jogaikat és 
kötelességeiket maradéktalanul érvé-
nyesíthessék. Azért, hogy a képzési 
rendszerek hozzájárulhassanak a fel-
zárkóztató társadalom megteremtésé-
hez, minden akadályt el kell hárítani, 
melyek gátolják a felnőttkori tanulást. 
Különös figyelmet érdemelnek a hát-
rányos helyzetű rétegek.  A felnőtt 
lakosság tanulásban való részvétele 
az elmúlt évtizedekben jóval alacso-
nyabb volt az európai átlagnál, jelen-
tős változás csak 2004-ben következett 

be, amikor is nagyszámban indultak el 
a felnőttképzés különböző szervezett 
formái (Harangi 2004).

 Az élethosszig tartó tanulás straté-
giáinak, a tanulásirányítás és az akk-
reditáció feltételeinek a kidolgozása

Az Unió tagállamai egyetértenek 
abban, hogy a helyi, regionális és or-
szágos stratégiák kidolgozása kulcs-
fontosságú tényezői az élethosszig 
tartó tanulás fejlődésének. Fontos kér-
dés az egyenlő hozzáférhetőség, hogy 
mindeni számára elérhető legyen a 
tanulás lehetősége. Különösen fon-
tos ez a kirekesztettséggel fenyegetett 
fiatalok és felnőttek (kiskeresetűek, 
fogyatékkal élők, etnikai kisebbségek, 
bevándorlók) esetében. A legátfogóbb 
koncepciója Dániának és Finnország-
nak van az élethosszig tartó tanulás 
alakításáról, mivel ők a hátrányos 
helyzetű csoportok bevonására is fó-
kuszálnak. A megfelelően választott 
koncepció mellett lényegi összetevő a 
tartalmi oldal. Ezt vizsgálja az oktatás-
politika egyik része, az akkreditációs 
bizottság, amely jóvá hagyja vagy épp 
elutasítja a tanulmányi programok el-
indításának kérvényét. A megfelelően 
kidolgozott programok, majd a szak-
tudás elismerése és értékelése a hatha-
tó motiváció egyik eszköze. 

 Az adatszolgáltatás és az összeha-
sonlíthatóság követelménye

Az Európai Bizottság folyamatosan 
ellenőrzi a tagállamokban az élethosz-
szig tartó tanulás minőségét a közösen 
elfogadott mutatók alapján. Ezekből 
a felmérésekből kiderül, hogy több 
ország nem rendelkezik adatokkal. A 
működtetés fontos követelménye, hogy 
nemzeti és európai dimenzióban az 
élethosszig tartó tanulás a fejlesztés esz-
köze legyen, hogy Európa a tudásalapú 
gazdaság globális régiójává váljék.

Lifelong Learning 
– az élethosszig tartó tanulás 
európai modellje

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

Dunaszerdahely
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Drámaantológia színjátszó köröknek és 
magyartanároknak régi magyar drámákból1

Brutovszky Gabriella

Régi magyar drámák 
a színpadon
SzínjáTéka

A régi magyar drámák közkedvelt 
figurája a furfangos deák, a deák után 
epekedő vénlány, a csalafinta férj, a 
halálából megéledő iszákos feleség és 
még sorolhatnánk. Ezek a szereplők a 
18. századi magyar iskoladrámák jel-
legzetes figurái, hasonló karakterek-
kel találkozhatunk például egy-egy 
Moliėre-darabban vagy Csokonai-
drámában. A régi magyar iskoladrá-
mákat kevesen ismerik, holott azok 
nyelvi humora, tematikája, hangulata 
egy különlegesen izgalmas (dráma)
világot teremt. 

Mi is az iskoladráma? A 18. szá-
zadban hiányzott a hivatásos színház 
Magyarországon, így a közönség igé-
nyeit az iskolák nyilvános színjátékai 
elégítették ki. Az iskolai színjátszás 
mindenkié volt, bárki megtekinthet-
te, aki érdeklődött a darab iránt. A 
nézők között elsősorban diákok és 
tanárok voltak, de számos feljegyzés 
tanúsítja, hogy a kor előkelőségei is 
megjelentek egy-egy előadáson. A 
színjátékok témája gyakran összefüg-
gött a tananyaggal (mitológiai és tör-
ténelmi témák), ezek mellett viszont 
a pikáns, csúfolódó előadások sem 
hiányozhattak, hiszen a kor deákiro-
dalmában ez nagyon közkedvelt volt. 
Mivel az oktatási intézményeket fele-
kezetek tartották fenn, így a vallásos 
téma is hangsúlyosan jelen volt a 
diákszínjátszásban (betlehemes- és 
passiójátékok). 

A Magyarországon működő Régi 
Magyar Dráma Kutatócsoport célja, 
hogy a régi magyar drámai emléke-
ket összegyűjtse, kiadja és behozza 

a köztudatba. A kutatómunka ke-
retében már számos kritikai kiadás 
megjelent (a Régi Magyar Drámai 
Emlékek 18. századi sorozatában), 
melyben az eddig kéziratban heverő 
iskoladrámák egy nagyon alapos 
szövegkritikai munka után publiká-
lásra kerültek. Ezek között találunk 
vallásos és világi tárgyú drámákat is, 
vígjátékokat, bohózatokat, történelmi 
és misztériumdrámákat is.    
 A szövegkiadói munka mellett to-
vábbi cél, hogy a régi magyar iskola-
drámák az iskolák, a magyartanárok 
és a színjátszó csoportok körében is 
ismertté és közkedveltté váljanak, és 
az iskoladrámák újra (eredeti hely-
színüket és funkciójukat betöltve) 
az iskolai színpadra kerüljenek. Eh-
hez nyújt segítséget az a jelenleg 
előkészületben lévő drámaantológia 
(SzínjáTéka), amely régi magyar drá-
mákat tartalmaz majd tematikus fü-
zetekben. Jelenleg a sorozat első része 
készül, melynek témája a Vígjátékok 
és didaktikus komédiák, közöttük 
a Borka asszony és György deák, a 
Vargaműhely, a tunyák oksolája, a 
Gabarbonczás deák, Kocsonya Mihály 
házassága, az ABC harca és a Bacchus 
című nagyon izgalmas darabokkal. A 
második kötet Moliėre-adaptációkat 
tartalmaz majd, a harmadik pedig 
misztériumjátékokat (népi játékok, 
pásztorjelenetek, paradicsomjelenet), 
amely a közkedvelt betlehemes játé-
kok különböző változatát is felöleli. 
A drámák kevés-, illetve sokszerep-
lősek, különböző korosztályok szá-
mára készülnek, így az általános és 

középiskolák is megtalálhatják a szá-
mukra leginkább tetszetős darabot. 
A kötetben megjelenő drámákhoz 
módszertani javaslatok is kapcso-
lódnak, a szövegek mai helyesírással 
kerülnek közlésre, néhány helyen 
pedig nyelvileg aktualizálva vannak. 
A régies nyelvezet (latin és régies sza-
vak) megmarad, melynek oka, hogy a 
vígjáték egyik fő humorforrása maga 
a dráma beszédmódja. A mai olvasó 
számára ismeretlen szavaknak a ma-
gyarázata lábjegyzetbe kerül. 

 Az iskolák, színjátszó körök szá-
mára összeállított sorozat hiánypót-
ló szereppel bír, hiszen mindeddig 
egyetlen kiadás sem jelent meg régi 
magyar drámákból, ami ezt a befo-
gadó-közönséget célozta volna meg. 
Remélhetőleg a kötet hamarosan 
megjelenik, a szerkesztők emellett 
igyekeznek a drámákat online formá-
ban is elérhetővé tenni. A legnagyobb 
siker az volna, ha a következő évi 
színjátszó fesztiválok programjában 
már egy-két régi magyar iskoladráma 
is felbukkanna. 

Az alábbiakban egy részletet ol-
vashatnak a Borka asszony és György 
deák című vénlányt, vénasszonyt, öz-
vegyasszonyt csúfoló humoros bohó-
zatból, melyben a diák után áhítozó 
vénlány, Borka asszony hűen követi 
a mátkaság reményében György 
deák utasításait. Előbb csávába ül, 
mert csak így tud friss asszonnyá 
lenni, s így írja elő György deák 
nagykönyve. A második próbatétel 
szerint meg kell reszelni a vénlány 
fogát és egy macskát kell vele etetni. 
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New York legmagasabb lakás célú 
felhőkarcolója 75 emeletes, azaz 306 
m magas. Az első ilyen típusú felhő-
karcoló, a Ritz Tower Hotel, 1925-
ben épült. A luxus apartmanjairól 
híres épület a 40 emeletével 89 évvel 
ezelőtt óriási sikert aratott, és a 20. 
század elején beindult, máig is tartó 
felhőkarcoló-építési láz egyik meg-
határozó építménye lett. Ezt az épü-
letet Emery Roth, vagyis Róth Imre, 
magyar származású amerikai építész 
tervezte.

Emery Roth – Róth Imre
Róth Imre a mai Szlovákia terü-

letéről, az Osztrák-Magyar Monar-
chiából indult egyedül, pénz nélkül, 
a századforduló Amerikájába. Saját 
erejéből, szorgalmával és tehetsé-
gével elérte azt, amit az amerikai-
ak „amerikai álomnak” neveznek. 
Emery Roth a 20-as évekbeli gazdag 
New York első számú építésze, luxus 
toronyházak, a manhattani városké-
pet meghatározó felhőkarcolók atyja. 
Sorsa tényleg mesébe illő.

Hol volt, hol nem volt...  Róth 
Imre 1871-ben a Zemplén megyei 
Gálszécsen (Sečovce) született ma-
gyar zsidó családban. Családjáról és 
az itt töltött éveiről nem sokat tudni, 
itteni hozzátartozói sem ismertek.1 
De az bizonyos, hogy az édesapa 
halálát követően a nyolc gyerme-
kes család annyira elszegényedett, 
hogy Roth édesanyja kénytelen volt 
a 13 éves fiát Amerikába küldeni. 
Chicagóban élő ismerősükre bízta, 
viszont Roth Amerikába érkezése 
után, útban Chicago felé, elvesztet-
te a menetjegyet és ismerőse címét. 

Borka a szerelem reményében kiállja 
a fájdalmat. György azonban újabb s 
újabb hibát talál, Borka tehát még azt 
is vállalja, hogy számító diákgaval-
lérja csúfságból korommal fesse be 
az arcát. Nincs azonban még vége a 
vénlány megszégyenítésének, mert a 
konty nem megy semmiképpen Bor-
ka fejére. Nincs más választás, mint-
hogy a fejét kell a kontyhoz köszörül-
ni…

BORKA: Igaz biza, másként, hogy 
még ifjacska vagyok. De ami azt illeti, 
már férjhez mehetnék, mert tudom, 
mi a házasság.
GYÖRGY: De jobb, ha egy kicsit még 
érik. Ma valami mesterséget tanul-
tam itt fizikából, hogy hogyan kell a 
leányt megérleltetni, hogy hamar al-
kalmatos legyen a férjhez menetelre.
BORKA: Jaj, én bizony nem bánom, 
ha mindjárt úgy megperzsel is, mint 
a sertést, csak hamar férjhez mehes-
sek!
GYÖRGY: De könnyebb mesterséget 
ír itt a fizika!
BORKA: Jaj, mi az? Oh, áldott fizika!
GYÖRGY: (a könyvből „olvassa”) Na 
tehát, aki férjhez akar menni, csává-
ba2 kell annak ülni, s ott kell magát 
érleltetni, ha friss asszony kíván len-
ni.
BORKA: Jaj, csak hamar férjhez 
mehessek, bizony nem bánom én, 
György deák uram, csáváljon be!
GYÖRGY: Örömest biz én, Borka 
asszony. (Elmegy csávás kádért.)
BORKA: Ó, de áldott legény az a 
György deák! Hogy nem tudtam én 
ezt a mesterséget, mert bizony ennek 
előtte negyven esztendővel becsávál-
tattam volna magam!

GYÖRGY (kihozza a kádat és mond-
ja): No, itt a kád, Borka asszony, csak 
üljön bele!
BORKA: Ugyancsak, édes György 
deák uram, jó erősen csáváljon be, 
hadd érjek meg hamar!
GYÖRGY (itt korpával behinti): No, 
Borka asszony, de ám vigyázzon arra, 
nehogy a csávalé a szájába menjen…! 
(Itt egy dézsa moslékot ráönt.)
(…)
GYÖRGY: Hadd lássam a száját! Va-
lami hiba nem esett-e benne? (Meg-
nézi a száját.) Jaj, Borka asszony, 
megmondtam, hogy a szájára vigyáz-
zon, nehogy a csávalé belemenjen! 
Mind odavan a foga húsa, s fogai már 
rútul kiállnak. 
BORKA: Mert bizony úgy siettem, 
hogy hamarabb megérleljen a csáva, 
hogy a számba is vettem belőle, hogy 
a belső részemet is megjárja.
GYÖRGY: De megérlelte annyira, 
hogy már itt mind a fogaiból ki kell 
reszelni, na meg orvosságot kell be-
venni.
BORKA: Jaj, nem bánom biz én, ha 
mind kiszedi a fogamat is, csak hogy 
férjhez mehessek!
GYÖRGY: Várjon egy keveset, amíg 
reszelőt s orvosságot hozok! (El-
megy.)
BORKA: Jaj, milyen nagy bajjal 
megy férjhez a nagy leány!
GYÖRGY (kijön s itt a fogait megre-
szeli, a száját cirkalommal3 megméri, s 
egy macskát a szájába akar betenni az 
utójával4orvosságul, mondván): Ezt a 
macskát egye meg orvosságul, Borka 
asszony!
BORKA: Jaj, megeszem biz én tizen-
hatot is, csak hogy férjhez mehessek!

JEGYZETEK
1 A kutatás az Európai Unió és Magyarország támogatásával, az Európai Szociális Alap 
társfinanszírozásával a TÁMOP 4.2.4.A/2- 11-1-2012-0001 azonosító számú „Nemzeti Ki-
válóság Program – Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer 
kidolgozása és működtetése konvergencia program” című kiemelt projekt  keretei között 
valósult meg.
2 Állati bőr és szőrme kikészítésére használt különféle vegyszerekkel dúsított folyadék, 
amely nagyon büdös volt. A csávalevet kádakban tartották, amelybe a nyers bőröket és 
szőrméket hosszú ideig áztatták.
3 Körzővel.
4 Fenekével.

Ritz Tower
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A vadidegen nagyvárosban egyedül 
kellett ezek után boldogulnia. Emery 
feltalálta magát, és alkalmi munkák-
ból annyi pénzt össze tudott gyűjteni, 
hogy az étel- és a szállásköltségeit fe-
dezni tudta.

Építészi karrierjének első állomása 
a chicagói Burnham&Root építész-
iroda, műszaki rajzolóként kezdte 
itt szárnyait bontogatni. Chicago az 
1892-es, Amerika felfedezésének 
400. évfordulójára rendezett világ-
kiállításra készült, melynek főépíté-
szei épp Burnham és Root voltak. Az 
építési munkálatokkal nem sikerült 
időben elkészülni, így a világkiállítást 
egy évvel elhalasztották, végül 1893-
ban került rá sor. Magát az épület-
komplexumot Burnhamék az ideális 
város prototípusának tervezték meg, 
melynél a Baux Arts stílus, vagyis 
a francia neoklasszicista építészet 
ihlette irányzat minden fontosabb 
elemét alkalmazták. A hangsúlyt a 
szimmetriára, az egyensúlyra és a ra-
gyogásra helyezték. Ezek az alapelvek 
és az itt tanultak hatása mindvégig je-
len maradt Roth későbbi munkáiban. 
Sőt, a világkiállításnak és az építész-
irodai tevékenységének köszönhető-
en alkalma adódott megismerkedni 
Richard Morris Hunttal, az amerikai 
építészet kiemelkedő alakjával is, akit 
annyira lenyűgözött Emery tehetsé-
ge, hogy munkát ajánlott neki New 
York-i irodájában. Roth ezt az aján-
latot később, New Yorkba költözése 
után, el is fogadta. Az együttműkö-
dés azonban nem tartott sokáig Hunt 
korai halála miatt. Egy másik építész-
cégnél vállalt három éves munka után 
Roth saját irodát nyitott. Kezdetben 

szerény megbízásai voltak, amiket 
elsősorban a kint élő emigráns ma-
gyaroktól kapott. A magyar étterem 
áttervezése az ő nevéhez fűződik, és a 
tervei alapján épült meg a New York-i 
Első Magyar Református Egyház is.

Roth hírneve megszilárdulni lát-
szott, és később leginkább lakóházak, 
felhőkarcolók és hotelek tervezésé-
vel kezdett foglalkozni, nem csekély 
eredménnyel. New York toronyhá-
zainak nagy részére, a Central Par-
kot övező legpompásabb épületekre, 
Manhattan luxusszállodáinak tucat-
jaira érkezett hozzá felkérés.

Húsz év sem telt el Amerikába ér-
kezése óta, és Roth ünnepelt építész 
lett – megtervezte New York legelő-
kelőbb luxusszállodáját, a szecesz-
sziós stílusú Hotel Belleclaire-t. A 
csillogó-villogó, elegáns szállodát az 
építészettörténet később „szokatlan 
ékszer”-nek nevezi. A tízemeletes, 
acél vázszerkezetű épület akkor már 
felhőkarcolónak számított.2 Tetőtera-
sza fenséges kilátást nyújtott a vendé-
geknek a Hudson folyóra, pazar ká-
véháza és étterme pedig első osztályú 
minőséget biztosított nekik. A hotel 
békebeli eleganciáját és morálját egy, 
ma már talán eltúlzottnak tűnő eset 
bizonyítja a legjobban, amikor Ma-
xim Gorkij orosz író egy tanulmányi 
út során a feleségeként bejelentkező 
hölggyel szeretett volna a hotelben 
megszállni. A szálloda menedzsere, 
miután megtudta, hogy a hölgy nem 
Gorkij törvényes neje, megtagadta 
tőlük a szállás lehetőségét, mondván, 
a szálloda „családi” szálloda. 

Roth egyik legismertebb épülete a 
már említett Ritz Hotel, amit óriási 

Hlavaty Kitti

Az Óperenciás-tengeren is túl

lakosztályai és toronyházak emele-
tein elsőként alkalmazott nagymé-
retű teraszai tettek/tesznek igazán 
attraktívvá. Ezt a koncepciót később 
számos építész követte, sok lakóház 
tervezésére hatott inspiratívan. Épü-
leteivel egy új életstílust teremtett 
meg, amihez, természetesen, a pénz 
jócskán hozzátartozott. 

„New York pazarul berendezett, 
ideális helyen fekvő egyik legkívánato-
sabb otthona.... e csodálatos hotelnek 
erős vonzereje van azok számára, akik 
a vagyonukat lakóingatlanokba fektet-
ve látják biztonságban” – írta egy kor-
társ író az Oliver Cromwell-házról.

Emery Roth ma már márkanév, 
és az általa tervezett házakért, laká-
sokért óriási a kereslet – szédületes 
áraik ellenére. Egy januári New York 
Times-ban megjelent cikk azt a lakást 
mutatja be, amit Roth saját maga és 
családja számára tervezett.3 A kb. 200 
m2-es penthouse lakást havi 15 500 
dollárért (11 300 EUR) hirdették, és 
a cikk szerint ilyen lehetőség utoljára 
tíz éve fordult elő; ennyi ideig élt itt 
az előző bérlő. Mostanra, az Upper 
West Side-beli lakásnak, minden bi-
zonnyal megvan a boldog bérlője.

Egy másik nagyon híres épülete, a 
Central park nyugati oldalán talál-
ható El Dorado, szintén akkora nép-
szerűségnek örvend a mai napig is, 
hogy olyan amerikai sztárok vásárol-
nak benne lakást, mint Alec Baldwin, 
Faye Dunaway vagy Michael J. Fox. 
Legutóbb Bruce Willis vett itt egy lu-
xuslakást.

Emery Roth hihetetlenül termé-
keny építész volt, és mestersége gene-
rációkon keresztül öröklődött, még 

Emery Roth

A Ritz Tower terasza
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dédunokája is ezt a szakmát választot-
ta. A két fiával alapított Emery Roth 
& Sons iroda tervezte a MetLife Buil-
ding-et, a General Motors épületét és 
a 2001-ben terrorista támadásul esett 
World Trade Center egyik épületét. 

A toronyházak, felhőkarcolók ál-
talában nem a legbarátságosabb la-
kóépületek, nem tudják azt nyújtani, 
amit egy kisebb lakóház. Hiányzik a 
tér, a kert, az otthonosság. Ezeknek 
az igényeknek tudott Emery Roth 
mesterien eleget tenni New York 
legvonzóbb területein, a Broadway, 
a Central Park, az Upper West Side 
vonzáskörzetében. Kertet varázsolt 
az emeletekre, úri pompát és kényel-
met vitt a nagyvárosba. És ezek az 
épületek valóban gyönyörűek. Min-
den részletük kidolgozott, itt-ott még 
egy magyar motívum is felbukkan 
csempébe, szökőkutakba, fali díszek-
be rejtve. 

A ridegnek ható New Yorki felhő-
karcoló-dzsungelben található egy-
két gyöngyszem, aminek történetét 
ismerve máris barátságosabbnak lát-
juk ezt a futurisztikus környezetet. És 
mennyi olyan van még, aminek törté-
netét nem is ismerjük...

1 Pár évvel ezelőtt a gálszécsi helyi lapban 
Emery Roth-ról jelent meg cikk, aminek 
tartalma arra enged következtetni, hogy a 
falu nem igazán ismeri szülöttjét. A cikk 
írója a helyieket kéri, hogy ha bármit tud-
nának Emery itthon maradt rokonairól, azt 
jelezzék.
2 (Cseh)Szlovákia első 10 emeletes felhő-
karcolója a pozsonyi Manderlák, ez kb. 30 
évvel később épült, mint a Hotel Beleclaire.
3 Emery Roth Lived Here, New York Times 
(2014. január 24.)

ran használnak rövidebb alakokat, 
nemcsak a  beszélt, de az írott nyelv-
ben is. Az írásforma gyakran a közlő 
szándékától és a  szöveg típusától is 
függ. Néhány intézménynév meg-
egyezik a  nem hivatalos elnevezés-
sel (az aszódi javítóintézet, a  tompa 
alapiskola). Nem hivatalos említés-
kor nem szükséges a  nagy kezdőbe-
tű, hivatalos formában azonban igen 
(Aszódi Javítóintézet, Tompa Mihály 
Alapiskola). A  nagybetűs formát ak-
kor célszerű használni, ha hangsúlyos 
a tulajdonnévi jellege (pl. életrajzban, 
munkahely megjelöléseként). Viszont: 
Az aszódi javítóintézetben dolgoztam 
évtizedekig, mielőtt a  fővárosba köl-
töztem volna. Az írásgyakorlatban 
a teljes intézménynév helyett csak egy 
vagy több egyedítő elemét használ-
juk, s a típusjelölő szót vagy szavakat 
elhagyjuk. Az ilyen redukált neveket 
a teljes névformához hasonlóan írjuk: 
a  Tintánál (a Tinta Kiadónál) jelenik 
meg. A  személynevet tartalmazó in-
tézményneveket rendszeresen emle-
getjük és írjuk rövidebb változatban 
úgy, hogy a személynév első eleme és 
az intézménytípust jelölő szót össze-
kapcsoljuk. Ilyen esetben a különírást 
felváltja a kötőjelezés, a típusjelölő ele-
met pedig kisbetűvel kezdjük: Károlyi 
István Kórház helyett Károlyi-kórház. 
Gyakran ingadozó írásformát ered-
ményez a telephely megjelölése a név-
ben. Amennyiben a  telephely nem 
szerves része a  névnek, az elöl álló 
jelző alkalmi használatú, ezért írásban 
kis kezdőbetűs marad: a budapesti Ká-
roli Gáspár Református Egyetem, a ri-
maszombati Tompa Mihály Alapiskola. 
Az a  használat is elfogadott, amikor 
a  telephely az intézménynév mögött 
szerepel, vesszővel elválasztva (Károli 
Gáspár Református Egyetem, Buda-
pest, Tompa Mihály Alapiskola, Rima-
szombat). Sokszor nehéz eldönteni, 
hogy a telephely a név szerves része-e 
vagy sem (része: Szegedi Nemzeti Szín-
ház vagy Nemzeti Színház, Szeged). 

Valamikor az intézménynevek tisz-
ta profilúak voltak, nem úgy, mint 
napjainkban. Példáimat elsősorban 
szlovákiai magyar és magyarorszá-
gi középiskolák névanyagából me-
rítettem. Előre leszögezhetjük, hogy 

El Dorado

A szlovákiai magyar 
oktatási intézmények névformái

Az iskolai intézmények névadása 
a  korábbiaktól eltérve igen sokszí-
nű. Mivel nagyon sok iskolatípus és 
képzési ág működik egyetlen iskolán 
belül, elsőrendű igény a  tevékenységi 
ágak minél árnyaltabb és részletezőbb 
feltüntetése, amely a  neveikben is 
megjelenik. Az utóbbi időkben egyre 
hosszabb és terpeszkedőbb alakula-
tok jönnek létre. Kezdetben, az első 
helyesírási szabályok megjelenésekor 
az intézménynevek helyesírása prob-
lémamentes volt. Már az elején le-
szögezhetjük, hogy a logonimák vagy 
más tulajdonnévformák esetében 
a hivatalos forma még akkor is köte-
lező, ha nem felel meg a szabályzatban 
leírtaknak. A szlovák névtani szakiro-
dalomban Mária Imrichová határozza 
meg a logonima terminust, és hangsú-
lyozza a  tulajdonnévtípus jelértékét. 
Négy alapvető fajtáját különbözteti 
meg a motivációnak: jelentéstani, szó-
alkotási, tulajdonnévosztály-váltással 
keletkezett és polimotivációs. Ezenfe-
lül egy- és többszavas intézményneve-
ket különít el. 

Ezekre a  szabályokra az intéz-
ménynevek körében tapasztalható 
nyelvhasználati ingadozások miatt 
van szükség. A  mindennapi életben 
a teljes intézménynevek helyett gyak-

Angyal László
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a  szlovákiai oktatási intézménynevek 
zöme hivatalos formájukban szlovák 
nyelven használatosak, de a sajtóban, 
a  mindennapi használatban elterjed-
tek a  magyar formák is. Természete-
sen a két nyelv együttes használata is 
előfordul a  hivatalos érintkezésben: 
Základná škola Mihálya Tompu – 
Tompa Mihály Alapiskola, Rimavská 
Sobota. A  mai intézménynevek igye-
keznek minél pontosabban tükrözni 
a képzési kínálatot, ezért is jönnek lét-
re a már említett többszavas, összetett 
alakulatok (Stromfeld Aurél Gépipari, 
Építőipari és Informatikai Szakközép-
iskola). Azt is megfigyelhetjük, hogy 
– ellentétben a  magyarországi írás-
gyakorlattal – Szlovákiában egysze-
rűbb, kevésbé bonyolult formák hasz-
nálatosak: Nagyboldogasszony Egyházi 
Alapiskola és Gimnázium, Fegyverneki 
Ferenc Közös Igazgatású Katolikus 
Iskola – Ipolyság). A  hat szótagnál 
hosszabb szóösszetételeket kötőjellel 
tagoljuk: Vendéglátó-ipari Szakközép-
iskola. Az iménti szabálykövető példa 
ellenére gyakori az ilyen szavak kötőjel 
nélküli egybeírása intézményneveink-
ben. Az egybetartozó alak megbontása 
logikátlan alakulatokat eredményezne 
(szak-középiskolai, szakközép-iskolai). 
Nem ritka az iskolák névadásában csak 
a típusjelölő elem szerepeltetése: Szak-
középiskola. Az ilyen példák a szlová-
kiai gyakorlatra különösen jellemzők. 
Az efféle névadási aktusban elhagyják 
a  képzést vagy oktatási formát jelö-
lő részt, csak a  típusjelölés funkciója 
marad meg. Ezzel szemben Magyar-
országon sokféle névszerkezeti típust 
különböztetnek meg. Vannak olyan 
nevek, amelyek több nevelési-oktatási 
szintet foglalnak magukban: Eszter-
házy Károly Főiskola Gyakorló Általá-
nos Iskola. Zimányi Árpád, a jelenkor 
nyelvművelésének ismert szakembe-
re kiküszöbölendőnek tartja az efféle 
formákat, hiszen a  hivatalos iratok-
ban, bizonyítványokban, névjegyeken 
praktikus szempontokra is gondolni 
kell. Arra is találunk példát, amikor 
a hivatalos névforma tartalmazza a te-
lepülés vagy az utca nevét (Ifjúság Utcai 
Alapiskola, Fülek). Más típust jelölnek 
azok a  megnevezések, amelyek vala-
milyen speciális képzést jelölnek, és 
szóhasználatukat tekintve egyedinek 
mondhatók: Szondi György Szakkö-
zépiskola, Szakiskola és Speciális Szak-
iskola. A  humán többszófajúságából 
adódik a  következő eldöntendő szin-
taktikai helyzet: Selye János Humán 

Gimnázium vagy Selye János Humán-
gimnázium? A  Magyar helyesírási 
szótár inkább az előbbit fogadja el. 
A számmal jelölt intézménynevek sem 
alkotnak problémamentes együttest: 
II. Sz. Általános Iskola. Ma már inkább 
személynév helyettesíti a  számmal 
való jelölést: Szombathy Viktor Magyar 
Tanítási Nyelvű Alapiskola. Manapság 
viszont más miatt kezdődhet szám-
jeggyel az intézménynév (II. Rákóczi 
György Gimnázium). Az iménti pél-
dában a számjegy a személynév részét 
képezi, nem pedig az intézménynevét. 
Előfordulnak olyan példák is, ame-
lyekben csupa nagybetűs írásmód sze-
repel: IPARI Szakközépiskola-Kassa. 
Nagykötőjeles az írásmód akkor, ami-
kor két iskola összevonását a  névben 
is tükrözni akarják: Ferenczy–Tompa 
Alapiskola (megj. az utóbbi példa nem 
használatos, helyette a  Tompa Mihály 
Alapiskola forma került a használat-
ba, de az intézmény a Ferenczy István 
Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 
és a  Tompa Mihály Alapiskola össze-
vonásából keletkezett). Bevett gya-
korlat, hogy a  két tannyelvű oktatási 
intézmények nevében a két tannyelvű 
alakulatot egybeírják (Ganz Ábra-
hám Kéttennyelvű Gyakorló Szakkö-
zépiskola és Szakiskola). A  helyesírási 
megingást kiküszöbölheti a  hosszabb 
változat: Ganz Ábrahám Két Tanítási 
Nyelvű Gyakorló Szakközépiskola és 
Szakiskola. Ha az intézménynév nevé-
ben szerepel az évfolyamok száma is, 
akkor a különírt forma a helyes: Balassi 
Bálint Nyolc Évfolyamos Gimnázium. 
Helyette hivatalosan is az egybeírt 
formát találtam meg (Balassi Bálint 
Nyolcévfolyamos Gimnázium). A szlo-
vákiai iskolai névformák esetében éle-
sen szembetűnik egy ismert szókészleti 
elem is (alapiskola – általános iskola). 
A  nyelvművelők sem bélyegzik meg, 
a  szlovákiai magyar beszélőközösség-
ben normatívnak tekinthető. Egyetért-
hetünk Lanstyák István és Szabómihály 
Gizella azon felvetésével, hogy mivel 
ezek a szókészleti elemek megfelelnek 
a standard követelményeinek, formális 
beszédhelyzetekben használatosak, ott 
a  helyük a  Magyar értelmező szótár-
ban (ÉKsz.). Általános közkívánalom, 
hogy ez a szótár az egyetemes magyar 
nyelv értelmező kéziszótára legyen. Az 
iskolák számbavételekor a  névadási 
sokszínűség mellett nem feledkezhe-
tünk meg a Helyesírási Kéziszótárban 
(szerk. Deme–Fábián) és a  Magyar 
Helyesírási Szótárban (1999) rögzí-

tett általánosiskola-avatás, általános 
iskolai atlasz, általános iskolai tanuló, 
általános iskolás alakokról sem, hiszen 
ezek is részét képezik helyesírásunk-
nak. 

Végezetül szeretnék a  helyes útra 
téríteni egy manapság napirenden 
tapasztalt helyesírási következetlen-
séget, nevezetesen az iskolai osztályok 
jelölését. Pedagógiai gyakorlatom 
során lépten-nyomon találkozom 
ezek  helytelen formáival. A  további 
ingadozások elkerülése végett utó-
szóként leszögezném, hogy az általá-
nos iskolai osztályokat arab számmal, 
a középiskolaiakat pedig római szám-
mal szokás jelölni. Párhuzamos álta-
lános iskolai osztályok esetében kis 
a, b, c betűt írunk az arab szám után, 
a középiskolai osztályokat pedig nagy 
A, B, C betűvel jelöljük. A Helyesírá-
si kéziszótár szójegyzékében szintén 
ennek megfelelő példákat találhatunk: 
2.a vagy 2/a (az általános iskolában), 
illetve: II.A vagy II/A (a középiskolá-
ban). Ha ez a gyakorlat megszilárdul 
és következetessé válik a jelzett formá-
jú megkülönböztető jelölés, akkor pl. 
a  IV.A–IV/A osztályos tanuló formát 
látva mindenki azonnal tudni fogja, 
hogy a szóban forgó tanuló nem álta-
lános, hanem középiskolás. 

A  kétségek eloszlatása végett még 
egy példa: a német Schuljahr összeté-
tel fordításaként terjedt el a nyelvújí-
tás korában az iskolaév (egybeírva). 
Régebbi nyelvművelőink hibáztatták 
ezt a szófordulatot, s  csak az -i kép-
zős iskolai év használatát fogadták el. 
Ma már nem kifogásoljuk az iskolaév 
összetett szót sem, mert jól beleillik a 
jelöletlen határozós és jelzős összetéte-
leink sorába. A szintén német mintájú 
iskolakönyv (vö. Schulbuch) viszont 
kiveszőben van. A  ragos alakok kü-
lönbözőssége pedig jelentéskülönb-
séget feltételez. Például: a  tanköteles 
gyermek iskolába jár, a felnőtteket pe-
dig iskolára, azaz hosszabb ideig tartó 
rendszeres tanfolyamra küldik. 

Értekezésünket azzal zárhatjuk, 
hogy leszögezhetjük: az iskolák név-
adása nagyon sokrétű. A  szlovákiai 
gyakorlat sok esetben igazodik a ma-
gyarországihoz, de sok esetben eltér 
attól. Viszont a  nevek megálmodói-
nak a tevékenységi kör minél ponto-
sabb feltüntetése mellett praktikus, de 
még inkább helyesírási szempontokat 
is követniük kellene. Ez a  szlovákiai 
magyar névhasználatban fölöttébb 
igaz. 
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A HELYESÍRÁS-TANÍTÁS CÉL-
JAI ÉS FELADATAI

A helyesírás-tanítás folyamatában 
az általános nevelési és tantárgyi célok 
és feladatok szerves egységet alkotnak, 
nem választhatók el egymástól. A he-
lyesírás-tanítás egyik legfontosabb 
célja és feladata a helyesírási szabályok 
megtanítása, amelyek szilárd nyelvta-
ni és helyesírási alapelvek ismerete 
nélkül elképzelhetetlen. A helyesírá-
si szabályok megtanítása azt jelenti, 
hogy „képesek vagyunk a helyesírási 
probléma megoldását segítő szabályo-
kat felidézni, és képesek vagyunk eze-
ket megfelelően alkalmazni”. (Antalné 
2003) Az új ismeret kialakítása csak 
akkor eredményez helyesírás-tanu-
lást, ha kapcsolódik hozzá megfelelő 
készségfejlesztés. Ezért a nevelési cé-
lok között kiemelkedő jelentősége van 
a logikus, kreatív gondolkodás és kon-
centrációs képességnek.

Megkülönböztető figyelmet kell 
szentelni a memóriafejlesztésnek, 
ugyanis a hibázás oka a helyesírási 
szabály alkalmazásához szükséges 
gondolkodási műveletek sorrendjé-
nek megjegyzése. Amit meg akarunk 
jegyezni, azt meg kell érteni. A meg-
értéshez a figyelem összpontosításán 
kívül minél több alapismeretre és ön-
álló gondolkodásra is szükség van.

A helyesíráshoz való pozitív vi-
szony kialakításához megfelelő írás-
fegyelem szükséges. Ez azt jelenti: „a 
tanuló képes a helyesírási hibák meg-
előzésére és kötelességének érzi min-
den írásbeli munkájában a helyesírási 
szabályok figyelembevételét és az utó-
lagos önellenőrzést.” (Antalné 2003)

A HELYESÍRÁS-TANÍTÁS 
DIDAKTIKAI ELVEI

A helyesírás-tanítás ismeretbővítő, 
gyakorló és ellenőrző szakaszában 
különféle didaktikai elvek érvénye-
sülnek:

 A szilárd nyelvtani ismeretek elve
A magyar helyesírási rendszernek 
belső logikája van. „A tanár dolga, 

hogy észrevegye az összefüggése-
ket, utaljon rájuk, s a sok apró sza-
bályt szüntelenül vezesse vissza a 
helyesírási alapelvekre.” (Adamikné 
2006:242) Ha a tanulók még nincse-
nek tisztában a nyelvtani szabályok-
kal, akkor Orosz Sándor szerint csak 
megfigyeltetéssel és utánzáson alapu-
ló helyesírási műveletekkel lehet he-
lyesírást tanítani.

 A motiváció elve
A tanulókban erősítenünk kell azt 
a meggyőződést, hogy érdemes és 
szükséges megtanulni a helyesírási 
szabályokat.

 A tudatosság elve
A tudatosság elvének alkalmazása 
akkor eredményes, ha a helyesírás-
tanítás folyamatában céltudatosan 
és tervszerűen járunk el. A tanu-
lónak ismernie kell a célt, amely-
nek érdekében a feladatot végzi, fel 
kell idéznie a szabályt, „képesnek 
kell lennie arra is, hogy ellenőrizze 
munkáját, hogy felismerje és kijavít-
sa hibáját.” (Suchy 1992:7)

 A folyamatosság elve
Azt jelenti: a már megalapozott he-
lyesírási ismereteket, a kialakított 
fogalmakat és képességeket a továb-
bi évfolyamokban bővítjük és to-
vábbfejlesztjük.

 A fokozatosság elve
A fokozatosság elve megköveteli, 
hogy az új ismeret kialakításában 
logikus sorrend valósuljon meg. A 
tananyagot az életkori sajátosságok-
nak megfelelően válasszuk ki. Így a 
tanulók kellő figyelemmel is képesek 
hibátlanul írni. Az egyszerűbb fel-
adatoktól haladjunk a nehezebb felé.

 A szemléletesség elve
A szemléletesség elve az új anyag be-
mutatása pl. képek, ábrák csoporto-
sítások, kiemelések segítségével. A 
szemléltető eszközök használata segíti 
a tanulókat az elvont helyesírási fogal-
mak megértésében és rögzítésében.

 A változatosság elve
Ez az elv a pedagógustól megköve-
teli a változatos módszerek, munka-
formák, feladattípusok kiválasztását.

A GYAKORLÁS

A Pedagógia lexikon szerint a 
gyakorlás a cselekvésben működő 
készségek, szokások kialakításának 
módszere. Ha a megszilárdított he-
lyesírási szabályt megfelelő mennyi-
ségű és minőségű gyakorlás követi, 
akkor készségek kialakításáról be-
szélhetünk. Tehát a készség a tevé-
kenység sokszori megismétlésének, 
begyakorlásának következménye.

Az iskolai tanulást az analizáló-
szintetizáló tanulás jellemzi. A tanu-
lók az ismeretszerzés folyamatában 
először a részmozzanatokat gyako-
rolják be. Ezután végzik az egész te-
vékenység automatizálását sokszori 
és sokféle gyakorlással.

A helyesírási készségről akkor be-
szélünk, „amikor könnyedén, a he-
lyesírási szabályok előzetes felidézése 
nélkül is helyesen alkalmazzuk a ta-
nultakat egy összetettebb tevékeny-
ség – pl. a fogalmazás – részeként.” 
(Adamikné 2006: 243) A tanulókkal 
ezt nem könnyű elérni, de sok-sok 
gyakorlással lehetséges.

A GYAKORLÁS ÁLTALÁNOS 
KÖVETELMÉNYEI

A tanulókat fokozatosan, a képes-
ségeikhez mért feladatokkal terhel-
jük meg, s a gyakorlásra elegendő 
időt adjunk. Ügyeljünk arra, hogy 
a  kiválasztott feladatok érdekesek, 
változatosak és játékosak legyenek. 
Az unalomig ismételt feladatok me-
chanikussá válhatnak, nem vezet-
nek a kívánt eredményhez. 

Az előzőekben felvázolt követel-
mények a pedagógustól megkövete-
lik a  tudatos és tervszerű gyakorlás 
előkészítését.

 A legalapvetőbb helyesírási gya-
korlattípusok

 A másolás
A gyakorlás legegyszerűbb formája. 
A  helyes íráskép pontos megfigye-
lésére szolgál. A másolást ne vigyük 
túlzásba! Akkor válik eredményessé, 
ha összekapcsoljuk más gyakorlattal 
is: pl. kiemeléssel, válogatással, álala-
kítással, betűrendbe állítással kap-
csolatos másoltatással. A másolandó 
szöveget elő kell készíteni (a szöveg 
felolvastatása, tartalmi és helyesírási 
szempontból való feldolgozása).

 A szótagolás
A  helyesírási hibák megelőzésére 
alkalmas, s megkönnyíti a hangtani 

A helyesírás-tanítás elvi és módszertani vonat-
kozásai

Liszka Éva

A helyesírás-tanítás 
elvi és módszertani 
vonatkozásai
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szabályok, a  szövegelemzés szerinti 
írásmód elveinek elsajátítását.  A ta-
nulókat írásfegyelemre neveli.

 Az emlékezetből való írás
Fejleszti a  tanulók memóriáját és 
megfigyelőképességét. Jól használ-
hatjuk a szabályokkal nem tanítható 
szavak helyesírásában.

 A helyesírási elemzés
Egy-egy mondat szavainak nyelvta-
ni és helyesírási szabályok magyará-
zata alapján történő elemzése.

 A tollbamondás
Ez a  legelterjedtebb gyakorlattí-
pus. A  helyesírás-tanítás gyakorló, 
ellenőrző és értékelő szakaszában 
alkalmazhatjuk. A  tollbamondással 
kapcsolatos alapkövetelmény, hogy 
a  gyakorlásra szánt szöveg érthe-
tő legyen, s  tartalmilag igazodjon 
a helyesírási problémákhoz. Fontos, 
hogy a pedagógus a szöveget lassan, 
természetes köznyelvi kiejtéssel dik-
tálja. A tollbamondásra szánt idő ne 
legyen kb. 10 percnél több, ugyanis 
a  tanulók részéről megerőltető fi-
gyelmet kíván.

 Az ellenőrzés és értékelés 
 A  helyesírás-elsajátítás egész fo-

lyamatát végigkíséri az ellenőrzés és 
értékelés. A rendszeres ellenőrzéssel 
értékeljük saját munkánkat, tájé-
kozódunk tanítványaink munka-
tempójáról a  szükséges korrekciók 
elvégzése végett. A  tanulókat pon-
tosságra és figyelemre neveljük.

 A helyesírási hibák javítás
 A  rendszeres és következetes he-

lyesírási hibák javítására is meg kell 
tanítanunk a tanulókat. Az önellen-
őrzés képességek kialakításával az 
önálló tanulás feltételeit alapozzuk 
meg. 

 Dolgozzunk ki – az adott osztály-
hoz igazodva – egységes értékelési 
rendszert. A tanulókkal végeztessük 
el a javítás javíttatását is, és minden 
esetben indokoltassunk! Ajánlatos 
tanári hibanapló vezetése a  típus-
hibák, az egyes tanulók hibáinak 
külön-külön vezetésére. Így pontos 
képet kapunk a haladásukról.
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BEVEZETÉS

A nyitrai Konstantin Egyetem Kö-
zép-európai Tanulmányok Karán éven-
te vizsgáljuk az óvópedagógia szakra 
jelentkezett elsős hallgatóink úszástu-
dását és általános fizikai állóképessé-
gét. Vizsgálatainkat 2010-ben kezdtük 
meg. Célunk a vízi mozgásprogramok 
fejlesztő hatásának a felmérése volt. A 
mozgásprogramokat minden évben a 
hallgatók belépő úszástudása alapján 
kerültek összeállításra.

A kutatásunk során évente mértük, 
hogy a kurzusok befejeztével milyen 
mértékben változott az úszástudás 
szintje a vizsgált csoportokban, vala-
mint kíváncsiak voltunk arra, hogy a 
különböző csoportok kilépő adataiban 
találunk-e számottevő különbséget a 
25 m mell- és hátúszás teljesítménye-
iben. Egyszersmind minden tanévben 
két alkalommal teszteltük a csoportok-
ban a vízbiztonsági alapgyakorlatok és 
az általános állóképesség szintjét is. Az 
úszás mint alapsportág az óvópedagó-
gia szak tanrendjében kötelezően vá-
lasztható tantárgyként szerepel az első 
évfolyam második félévében. A képzés 
gyakorlati jeggyel zárul, amelynek ösz-
szetevőit a  vízbiztonsági alapgyakor-
latok és az úszástudás eredményei, 
valamint a  vízhez szoktatás alapvető 
elméleti ismeretei képezik. A  fejlesz-
tés főbb követelményei, hogy (1) az   
óvópedagógus jelöltek ismerjék meg 
a vízhez szoktatás és az úszás mozgás-
anyagát, (2) legyenek képesek az alap 
úszókészségek bemutatására, és (3) sa-
játítsák el két úszásnem (mell- és hát-
úszás) technikáját és oktatásmenetét.

A Katedra című folyóiratban több 
alkalommal is közöltük már, hogy a 
tanító szakos hallgatóink úszástudá-
sa gyenge, a vizes közegben bizony-
talanul, félve mozognak. Többségük 
egyáltalán nem, vagy csak pár másod-
percre képes a víz alá merülni. Megle-

Viczay Ildikó – Baráth László – Kontra József

A nyitrai óvópedagógia 
szakos hallgatók úszástudása

pő és szokatlan számukra, hogy a vizes 
közegben csak akkor biztonságos a 
mozgás, ha a víz alatt is nyitva tartják a 
szemüket. A vízi képzés elméleti hátte-
rét pedig egyáltalán nem ismerik. 

Mindezek ismeretében kutatásunk 
fő feladata az volt, hogy tanulmányoz-
zuk az óvópedagógia szakos egyetemi 
hallgatók vízi fejleszthetőségének le-
hetőségeit. Vizsgálatainkkal a követ-
kező kérdésekre kerestünk választ: 
(1) Az általunk kidolgozott oktatási 
módszerek alkalmazása milyen mér-
tékben hat a vizsgált csoportok úszás-
tudásának fejlődésére? (2) Mennyiben 
befolyásolja az oktatás sikerességét a 
mozgásprogram terjedelme és a fog-
lalkozások heti óraszáma? Ugyanak-
kor kerestük az úszóteljesítmény és az 
általános erőnlét szintje közötti össze-
függéseket is. Feltételeztük, hogy az 
általunk összeállított vízi mozgásprog-
ram abszolválása igazolható növeke-
dést eredményez a hallgatók úszástu-
dásának szintjében, valamint jelentős 
összefüggéseket találunk az általános 
erőnlét és a 25m mell- és hátúszás át-
lagteljesítményei között. 

A VIZSGÁLAT MENETE
Vizsgálatunkban a 2010/11-es tan-

évben 16 fő (1. csoport), a 2011/12-es 
tanévben 17 fő (2. csoport), végül a 
2012/13-as tanévben 21 fő (3. cso-
port) elsőéves óvópedagógia szakos 
hallgató vett részt. Mivel csupán 
két férfi hallgató volt a 2011/12-es 
tanévben, az eredmények feldolgo-
zásakor nem tettünk különbséget a 
két nem adatai között. Az úszófog-
lalkozásokat minden akadémiai év 
második félévében összesen 12 óra 
terjedelemben, hetente egy alkalom-
mal 2x45 percben tartottuk a nyitrai 
egyetem uszodájában. A vízi moz-
gásprogramok tartalmát minden év-
ben a szakirodalom legkorszerűbb 
mozgásanyagából válogattuk össze. 



A hátúszást második úszásnemként 
oktattuk. A hátúszás helyes technikai 
végrehajtásának szükséges feltétele a 
háton lebegés és a háton siklás biztos 
végrehajtása. A hallgatók közül a belé-
péskor csak kevesen tudtak háton úsz-
ni. A gyakorlást a lábmunka oktatásával 
kezdjük, majd fokozatosan bevonjuk a 
karmunkát. A tanév befejeztével ebben 
az úszásnemben minden hallgató képes 
volt a 25 méteres táv teljesítésére. A 4. 
ábra szemlélteti, hogy a csoportok ered-
ményei között a különbség nem jelen-
tős. A 3. csoport teljesítménye mond-
ható itt a leghomogénebbnek. Ebben 
a csoportban az egyes teljesítmények 
átlagos eltérése az átlagtól 9,4 s volt. Az 
1. csoportban 10,1s, a második csoport-
ban pedig 11,5 s volt az átlagos eltérés.

Megjegyezzük, hogy ennél az úszás-
nemnél általános hiba mindhárom 
csoportban a lesüllyedő medence, és a 
„taposó vagy bicikliző” lábtempó volt. 
Az általános állóképesség szintje és a 
hátúszó teljesítmény között nem volt 
kimutatható kapcsolat. 

Szerettük volna megtudni azt is, 
hogy a kutatás befejeztével milyen 
mértékben javul a hallgatók általános 
állóképességének szintje, amit a Jacík-
teszt segítségével vizsgáltunk, bár ezt a 
próbát csak a 2011/12-es tanévtől vé-
gezték a hallgatók két alkalommal. A 
be- és kilépő eredményeket összeha-
sonlítva azt találtuk, hogy a vizsgálat 
befejeztével mindkét csoport általános 
állóképességének szintje jelentősen 
javult. Véleményünk szerint az általá-
nos állóképesség javulása a rendszeres 
testnevelés órák és a vízi képzés együt-
tes hatásával magyarázható, melyek a 
tanulmányi program részét képezik. 
A csoportok között sem a belépésnél, 
sem a kilépésnél jelentős teljesítmény-
különbség nem mutatkozott.

Összegzésül elmondhatjuk, hogy az 
általunk összeállított mozgásprogramok 
minden évben pozitívan befolyásolták 
a vizsgált csoportok úszástudásának a 
szintjét. További feladatunknak tekintjük 
(a) a vízi mozgásprogramok innoválását 
és gyakorlati kipróbálását, valamint (b) 
az úszásteljesítmény és a fizikai képessé-
gek kapcsolatának az elemzését.
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Testnevelés

A képzés alatt a csoportok minden 
évben a vízbiztonsági alapgyakorla-
tokat, a mellúszás helyes technikáját, 
valamint a hátúszás technikájának 
alapjait sajátították el. Az adatgyűjtés 
teszteléses módszerrel történt. A test-
méreteket a vizsgálat elején vettük fel. 
A vízbiztonsági alapgyakorlatok és a 
25 m mellúszó teljesítmény szintjét 
minden csoportban két alkalommal 
mértük. A 25m hátúszó teljesítményt 
azonban csak a vizsgálat végén tesz-
teltük, mivel a hallgatók a kurzus ele-
jén ebben az úszásnemben nem tud-
tak úszni. A vizsgálat második évétől 
két alkalommal alkalmaztuk az álta-
lános fizikai állóképesség mérésére 
szolgáló „Jacík-tesztet”.

EREDMÉNYEK 
Minden tanévben mértük a test-

magasságot, a testtömeget, valamint 
meghatároztuk a BMI-indexet. A 
testmagasság átlagértékei nem kü-
lönböztek jelentősen a csoportok kö-
zött, de a testtömeg és a testösszetétel 
varianciáit vizsgálva megállapítottuk, 
hogy az 1. csoport jelentősen eltér a 
másik kettőtől. Ennek okát abban 
látjuk, hogy amíg a 2. csoportban 
a hallgatók 35%-a, a 3. csoportban 
pedig 37%-a volt túlsúlyos, addig az 
1. csoportban ez az arány 13% volt. 
Összességében a hallgatók az átlagos 
kategóriába sorolhatók (1. ábra).

1. ábra Testösszetétel (n=54)
25-29,99 
túlsúly

16-18,49 
sovány

18,5-24,99 
normál

Az alap úszókészségek az egyes 
úszásnemek oktathatóságának és el-
sajátításának az előfeltételeit képe-
zik. Ha a gyakorlatokat nem tudják 
a hallgatók és a nem úszók teljes biz-
tonsággal végrehajtani, akkor alig-
ha beszélhetünk bármely úszásnem 
technikájának az oktatásáról. Éppen 
ezért az úszókészségek oktatása min-
den évben mozgásprogramunk be-
vezető részét képezi. Az oktatás sor-
rendje adott: elsőként az úszólégzést, 
majd a merülést, a lebegést, a siklást, 
végül a vízbeugrásokat tanítjuk. A cél 
az, hogy a hallgatói csoportok legalább 
80%-a kétségkívül tudja ezeket a gya-
korlatokat, biztonságosan és félelem 
nélkül tudjon a víz alá merülni és ott 
nyitott szemmel tájékozódni. A lebe-

gés és a siklás gyakorlatát párhuzamo-
san hason és háton egyaránt oktatjuk. 
A vízhez szoktatás folyamatában játé-
kos és célgyakorlatok alkalmazásával 
kívántuk bővíteni a hallgatóink játék-
ismeretét a szokatlan oktatási környe-
zetben. A kilépő tesztek eredményei 
alapján elmondhatjuk, hogy az alap 
úszókészségeket minden hallgató ké-
pes volt elsajátítani. A legnagyobb 
gondot mindhárom csoportban – már 
hagyományosan – az úszólégzés és a 
merülés gyakorlata jelentette.

A 25 m mellúszásban mindhárom 
csoport kilépő teljesítménye jelentős 
javulást mutatott a belépő eredmény-
hez képest. Ami a technikai végre-
hajtást illeti, a lábmunkát, valamint a 
légzés ritmusát nem sikerült minden 
hallgatónak helyesen elsajátítania. A 
csoportok be- és kimeneti adatokat 
összehasonlítva nem találtunk jelen-
tős különbséget a mellúszás eredmé-
nyei között (2. és 3. ábra).

3. ábra. Kimeneti átlageredmények

2. ábra. Bemeneti átlageredmények

A szórásokat elemezve a vizsgálat vé-
gén az 1. csoport (5,8 s) és a 3. csoport 
(5,4 s) teljesítménye volt homogénebb-
nek mondható a 2. csoporthoz képest 
(7,9 s). Véleményünk szerint a két cso-
port kiegyensúlyozottabb teljesítménye 
a technikai végrehajtás szintjének javu-
lásával magyarázható. A mozgásprog-
ramok hatását a teljes mintán (n=54) is 
elemeztük. A teljes minta be- és kilépő 
eredményeit összehasonlítva megálla-
pítottuk, hogy a hallgatók jelentősen 
jobban teljesítettek a kilépéskor. A 25 
m mellúszás és a Jacík-teszt eredményei 
között sem a belépésnél, sem pedig a 
kilépésnél nem találtunk összefüggést.  

4. ábra. A hátúszás átlageredményei
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A következőkben néhány módszer 
kerül részletezésre, amely a biológia-
órán kívül más tanórákon is hasz-
nosan alkalmazható, növeli a diákok 
flow-élményét, motiváltságát, számos 
új nézőpontot vet fel, és igyekszik a 
mai, 21. társadalomhoz igazodva 
megközelíteni a tanítás-tanulás fo-
lyamatát. Különböző kompetenciate-
rületeket mozgósít, illetve a technika 
és az interdiszciplinaritás számos elő-
nyét is kiaknázza. A következőkben a 
biológiaóra keretébe ágyazódnak az 
egyes módszerek és tanítási formák. 

RENDHAGYÓ ISMÉTLÉS: 
LEGYEN ÖN IS MILLIOMOS!

Valószínűleg mindenki számá-
ra ismerősen csengnek Vágó István 
szavai a közkedvelt vetélkedőből. Ma 
már mi magunk is szerkeszthetünk 
hasonló játékot, mégpedig az eredeti 
verseny hangulatával! Az interneten 
ingyenesen hozzáférhető a Legyen 
Ön is milliomos! szoftver, amelyet a 
letöltés után szabadon szerkeszthe-
tünk. Egy Excel táblázatba (a prog-
ramból letölthető) írjuk a kérdéseket 
és a válaszokat, majd a program in-
dítása után exportáljuk a kérdéssort. 
A kérdéssor bármikor módosítható. 
Ismétlésként nagyon jól alkalmaz-
ható módszer, a tanulókat csopor-
tokba osztjuk, egy papírlapra írják 
a válaszokat, minden kérdés után 
bejelölhető a helyes válasz, a végén 
értékeljük a csapatokat. A vetélkedő 
közben Vágó István kommentálja az 
eseményeket (beállítható „Pista” han-
gulata, mennyire legyen segítőkész 
stb.), lehetőség van felezésre, meg-
kérdezni a közönséget, a telefonos se-
gítség pedig maga a tanár lehet. Ezzel 
a módszerrel az ismétlés nagyon ef-
fektív, a tanulók könnyen és gyorsan 
megtanulják a tananyagot.

A szoftver az alábbi oldalról tölthe-
tő le: http://szerencsekerek.eu/index.
php?id=106.

TANÁCSKOZÁS – SZIMPÓZIUM

Egy természettudományhoz kapcso-
lódó témát vetünk fel, ami széles kör-
ben ismert, nagy médianyilvánosságot 
kap (energiaválság, környezetszennye-
zés, klónozás, génsebészet, állatmentés 
stb.). A csoport méretétől függően 
minden tanuló egy-egy szerepet kap. 
Ha például az állatkerti fajok túlszapo-
rulatát vetjük fel megoldandó problé-
maként, akkor a szerepek a követke-
zők lehetnek: különböző állatkertek 
igazgatói, állatvédő szervezetek 
képviselői, újságírók, szakemberek, 
helyi lakosság képviselői, állatokkal 
foglakozó egyesületek stb. 

Minden résztvevő kap egy részletes 
jelentést a kialakult helyzetről, lehet-
séges megoldási javaslatokról. Ezután 
a csoportoknak tanulmányozniuk kell 
a felmerült problémát, és javaslatot 
kell tenniük, hogy szerintük mi lenne 
az ideális megoldás. A felkészüléshez 
igénybe vehetik a tanulók a tanár, az 
internet, könyvek, külső szakemberek 
vagy akár múzeumok segítségét is. A 
beadandó javaslatot írásban is közölni 
kell a résztvevőknek. A játék vége egy 
tanácskozás, ahová minden szereplő 
hivatalos. Itt kb. 2 óra alatt minden-
ki előadhatja megoldási tervét, és a 
résztvevők megvitatják a felmerülő 
problémákat, ütköztetik nézeteiket. A 
tanácskozás kiválóan alkalmas a vita-

Brutovszky Gabriella

Új lehetőségek 
a (biológia)órán

kultúra fejlesztésére is. A megbeszélés 
vége szavazással zárul, amely során 
eldöntik, hogy az állatkertben a fajok 
túlszaporulatát szerintük hogyan len-
ne célszerű megoldani.

VEDD ELŐ 
A TELEFONOD! 

A tanórákon gyakrabban halljuk 
ennek a felszólításnak az ellentétes 
változtatás: „Tedd el a telefonod!” A 
mai világban azonban az okostelefon 
egy tanórán nagyon hasznos is le-
het. Biológiaórán olyan csoportfel-
adatokat állíthatunk össze, melyeket 
részben vagy egészen az okostelefonok 
segítségével lehet megoldani. Például 
a kétéltűek témakörnél: Melyik a világ 
legnagyobb békája? Melyik kétéltű 
került be a világ 10 legrondább állata 
közé? stb. Természetesen ehhez inter-
net is szükséges, azonban ma már szá-
mos iskola kínál ingyenes wifi-lefedést, 
melyet a tanulók is használhatnak. A 
csoportbontás azért javasoltabb, mert 
bizonyára nem mindenki rendelkezik 
okostelefonnal, így egy csoporton be-
lül megoszthatják a feladatokat, és az 
internetes kutakodás mellett könyvek-
ből és folyóiratból is dolgozhatnak a 
diákok. Ez a módszer akkor is javasolt, 
ha egy fajt meg szeretnénk nekik mu-
tatni, és a tanteremben nincs lehetőség 
vetítésre. Gyakran sokkal gyorsabban 
jutunk el a megoldáshoz, és a tanulók 
élvezik, hogy használhatják az egyéb-
ként „tabu” eszközöket. 

TANULÁS A NETRŐL

Ma már az internet számos lehető-
séget kínál a tananyag vizualizációjá-
ra, gyakorlására. Nem minden iskola 
rendelkezik biológiai laborral, vagy ha 
mégis, eszközhiány miatt nem minden 
kísérletet tud a tanár bemutatni. Az 
interneten számos laborkísérlet ta-
lálható, amely megkönnyíti a tanárok 
munkáját, és a diákok is egyszerűen 
hozzájuthatnak, sőt leellenőrizhetik a 
tudásukat is. A suliaweben.hu interne-
tes oldal nemcsak bemutatja a kísérle-
teket, hanem részletesen elhangzik az 
adott tananyag elméleti háttere is, va-
lamint a tanulók a videó megtekintése 
után le is ellenőrizhetik a tudásukat a 
videó alatt lévő kérdéssorok alapján, 
és minden témakörhöz tartozik egy 
részletes leírás is.



Katedra

28

Kötelező

Tematikus egység:
szövegfeldolgozás

Az óra típusa:
új tananyag

Eszközök:
feladatlapok, tábla, filctoll, kártyák, szék  

Munkaforma:
egyéni, frontális, csoportmunka

 A házi feladat ellenőrzése (fron-
tális megbeszélés): Az előző órán 
versírással foglalkoztunk, melynek 
eredményeképpen tetszés szerint vá-
lasztott témáról, adott szempontok 
alapján (rímek, sorok szótagszáma) 
kellett rövid kis versikét írni (4-6 
soros). Mindegyik tanuló felolvassa 
a versét. A legjobbakat jó pontokkal 
értékeljük. 

 A 9. fejezet ismétlése (egyéni 
feladat): Mindenkinek kiosztok egy 
feladatlapot, amin az előző fejezettel 
kapcsolatos kérdések, feladatok ta-
lálhatóak. Önálló, írásbeli feladatot 
végeznek a tanulók. Az írásbeli lezá-
rását követően közösen megbeszéljük 
a kérdéseket, ellenőrizzük a helyes 
válaszokat.

 A kérdések:
Mi volt a 9. fejezet címe? 
Miért, mi okból veszekedtek az 

erdő lakói?
Milyen versenyt rendeztek a lakók?
Kik voltak a döntőbírók?
Ki nyerte meg a versenyt és miért?

 Megoldások:
Dömdö-dömdö-dömdödöm.
Azon veszekedtek az erdő lakói, 

hogy ki a legnagyobb költő.
Az erdő lakói költői versenyt ren-

deztek.
Mikkamakka és Maminti voltak a 

döntőbírók.

A versenyt Dömdödöm nyerte 
meg, mert ez a vers tűnt a legszebb-
nek és legkifejezőbbnek az összes kö-
zül.

 Új szereplő kerestetik (grafikus 
ábrázolás): A tanulókkal közösen fel-
idézzük a 10. fejezet címét és témáját 
(Bikfi-Bukfenc-Bukferenc), melyben 
megjelenik egy új szereplő is (Kisfe-
jű Nagyfejű Zordonbordon). A tanár 
kihív három tanulót, akik egymás-
sal versenyezve felrajzolják Kisfejű 
Nagyfejű Zordonbordont. A közön-
ség megszavazza, melyik ábrázolás 
tetszik a legjobban – természetesen 
az győz, aki a leginkább megidézi a 
szövegbeli jellemzést. Ezt követően 
frontálisan jellemtérképet készítünk: 
a szöveg alapján meghatározzuk Kis-
fejű Nagyfejű Zordonbordon külső 
és belső tulajdonságait. A külső tulaj-
donságokat a rajzon kívülre gyűjtjük, 
a belsőket a rajzon belülre írjuk. A 
jellemzés során a metaforák megfej-
tésére koncentrálunk (külső jellem-
zés a szöveg alapján: feje köcsög, lába 
tuskó, hasa hordó, füle lepény, melle 
melence, szája kemence)

 Párbaj (páros feladat): a pad-
sorok versenyeznek egymással, de 
a tanulók páros munkát végeznek. 
Minden páros kap egy feladatlapot, a 
leggyorsabban és hibátlanul dolgozó 
padsor tanulói győznek. A feladatlap 
az olvasottak megértését ellenőrzi. 

 Kérdések:
Miért volt mérges Kisfejű Nagyfejű 

Zordonbordon?
Mit tiltott meg Kisfejű Nagyfejű 

Zordonbordon az erdő lakóinak?
Kik szoktak bukfencezni az erdő 

lakói közül?
Ki akart megtanulni bukfencezni?
Mit kiáltott el a megbeszélés után 

Mikkamakka az állatok előtt, mi-

kor megjelent Kisfejű Nagyfejű 
Zordonbordon?

Mit csinált félelmében Kisfejű 
Nagyfejű Zordonbordon?

 Megoldások:
Mert vidámak voltak.
A bukfencezést.
Dömdödöm, Vacskamati, Aromo
Ló Szerafin
Bikfi-bukfenc-bukferenc
Bukfencezett
 

 Forró szék (frontális megbe-
szélés, drámajáték): Minden tanuló 
húz egy kártyát, amin szereplőne-
vek találhatóak. Aki a Kisfejű Nagy-
fejű Zordonbordon nevet húzza, a 
csoporttal szemben ülve elfoglalja 
a „forró széket”. Aki a forró székben 
ül, vallatás alá kerül. Kisfejű Nagyfe-
jű Zordonbordont a társai faggatják 
(minden annak a szereplőnek a nevé-
ben beszél, akit húzott) a tetteiről, in-
dítékairól, érzelmeiről. Kis idő múl-
tán egy másik szereplőt is vallatásra 
foghatunk. 

 Kreatív írás (csoportmunka): 
A csoportoknak 2-3 érvet kell írni, 
hogy miért is jó bukfencezni. A cél, 
hogy meggyőzzék Zordonbordont a 
bukfencezés előnyeiről. Az érvek is-
mertetését követően ő dönti el, me-
lyik érv volt a legjobb. 

 Igaza volt-e… (frontális meg-
beszélés): A tanár felveti a kér-
dést: Mit gondoltok, igaza volt 
Zordonbordonnak, amikor betiltotta 
a lakóknak a bukfencezést? Az osz-
tály feladata, hogy „megmagyarázza” 
Zordonbordonnak, miért minősül 
önzőnek a viselkedése – és megpró-
bálnak megoldásnak javasolni neki.

 Befejezetlen mondat (frontális 
megbeszélés): Az óra végén minden 
tanuló megfogalmazza, ő tettek volna 
Zordonbordon helyében. Második 
körben minden tanuló elmesél egy 
élményt, amikor hasonló tiltásban 
volt része, mint a Négyszögletű Kerek 
Erdő lakói. 

 Házi feladat: A következő feje-
zet elolvasása, és szorgalmi feladat-
ként az óra elején leírt tulajdonságok 
alapján lerajzolni Kisfejű Nagyfejű 
Zordonbordont.

Vértesi Orsolya

A Bikfi-Bukfenc-Bukferenc című 
fejezet óravázlata
A Négyszögletű Kerek Erdő módszertani feldolgozása 
4. osztályosok számára (10. fejezet)



29

Katedra Németoktatás

vor einigen Wochen haben wir an 
den Seiten der Zeitschrift Katedra die 
Wichtigkeit des Deutschunterrichts 
betont. Beim Fremdsprachenlernen 
ist die Konversation und Kommunika-
tion genauso wichtig wie die Beherr-
schung von grammatischen Regeln 
und ein reicher, vielfältiger Wort-
schatz. Gerade aus diesen Gründen 
widmen wir uns in dieser Auflage der 
Zeitschrift Katedra der Konversation. 
Wir bieten Ihnen/euch einen kom-
pletten Stundenentwurf zum Thema: 
Vorbilder und Idole. Dieses Thema 
kann an zwei Unterrichtsstunden oder 
an einem längeren Sprachseminar be-
arbeitet werden.

 Vorbilder und Idole- ist ein The-
menbereich, der die Jugendlichen am 
meisten interessiert. Wir alle orien-
tieren uns an Vorbildern. In diesem 
Themenkomplex werden Persönlich-
keiten vorgestellt, die etwas Wichtiges, 
Außergewöhnliches für die Anderen 
geleistet haben. Alle Menschen lernen 
über Nachahmung. Von dem Augen-
blick an, in dem wir andere Menschen 
in unserer Umgebung wahrnehmen, 
versuchen wir sie auch zu kopieren. 
Und wir kopieren, die uns am besten 
gefallen. Wir nennen sie Vorbilder. 
Diese Menschen sind oft in unserem 
direkten Umfeld, aus der Familie, aus 
dem Freundeskreis. Vor allem spä-
ter sind es aber auch Menschen, die 
ganz weit weg sind, oder eigentlich gar 
nicht wirklich existieren. Promis oder 
fiktionale Charaktere aus Filmen, Sei-
fenopern,  Büchern, Zeitschriften. Sie 
haben einen großen Einfluss darauf, 
welche Interessen und Präferenzen 
wir entwickeln. Welche Entschei-
dungen wir treffen.

STUNDENENTWURF

Ziele der Stunde:
 In der Unterrichtseinheit werden 

verschiedene Fähigkeiten und Fer-
tigkeiten der 

Schüler angesprochen:

• Wortschatz im Thema Vor-
bilder und Idole  üben,festigen

• Sprachfertigkeit und Sozial-
kompetenz entwickeln

• Eigene Meinungen äußern, 
Artikulation persönlicher 
Empfindungen

• Vor- und Nachteile von Vor-
bilder erkennen

Methodische Hinweise:

 1. Einführung ins Thema mit 
Wortschatzspielen

•  Durch ein ABC zum Thema 
„Vorbild“ - zu jedem Buch-
staben des Alphabets soll der 
Schüler einen Begriff notien, 
z. B.: A- Aussehen, B- Be-
deutung, C- Charaktereigen-
schaft, D- dienen, E- Ehrgeiz, 
F- fantastisch, G- geduldig 
...usw.  nschließend sollen die 

Studenten ihre Arbeitsergeb-
nisse vorstellen.Wenn die Zeit 
erlaubt, können die Lerner 
Sätze- natürlich zum gege-
benen Themenkreis- mit den 
gesammelten Begriffen bilden.  
Beispielsätze: Das Aussehen 
spielt im Leben jedes Men-
schen eine sehr wichtige Rolle. 
Von großer Bedeutung sind die 
positive Charaktereigenschaf-
ten, wie Ehrgeiz, positive Aus-
strahlung und Zielbewußtheit.

• Pinnwandmoderation - 
Das  ist eine  kreative Metho-
de  zur Steuerung für die Ar-
beit in Gruppen. Die Schüler 
können damit im Team Ideen 
sammeln, produzieren, ordnen 
und visualisieren. Die Ideen 
werden auf Karten geschrieben 
und an eine Pinnwand befe-
stigt (oder die Wörter werden 
einfach an die Tafel geschrie-
ben). Je mehr Karten desto bes-
ser, und wie im Brainstorming 
oder Brainwriting gilt: alles ist 
erlaubt, auch „Verrücktes“. In 
einer anderen Variante geben 
die Studenten  die Karten an 
den Nachbarn. Der Nachbar 
soll die Ideen weiterführen, 
weiterentwickeln. Beispiel:

Sehr geehrte Kolleginnen und 
Kollegen, liebe Schüler,

Vorbilder  
 und Idole 

Wohltätigkeit 

Stars und 
Promis 

positive 
Eigenschaften

. . .  

Wissensc haftler 

. . . 

Mutter Theresa 

Ehrlichkeit 
Intelligenz 

aufrichtig 

   Afrika 

Zuverlässigkeit 

Hilfe leisten 

Stiftung 
Friedensnobelpreis 

Kalkutta 

Mgr. Pintes Lívia 
Egészségügyi Középiskola, Dunaszerdahely

e-mail: lpintes@gmail.com
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2. Zweiter Schritt- Bildbeschreibung

Die Studenten sollen sich die unten stehenden Bilder 
anschauen und möglichst detailiert beschreiben. Sie 
können dabei die folgenden Fragen beantworten. 

• Wer sind auf den Bildern zu sehen?
• Woher kennen Sie die dargestellten Personen? 
• Welche Assoziationen ruft dieses Bild hervor? 

Warum passt es Ihrer Meinung nach  zum Thema? 
• Welche Eigenschaften können die Personen ha-

ben?
• Warum zählen diese Personen zu den Vorbildern? 

Redemittel zur Bildbeschreibung und -interpreta-
tion

 
Was sieht man?

Auf dem Bild kann man ... sehen
... kann / können ... gesehen werden
Das Bild / das Foto / die Szene zeigt...
Auf dem Bild wird ... gezeigt

Wie ist das Bild / Foto aufgebaut?
Rechts / Links...
Auf der rechten / linken Seite...
Auf der rechten / linken Bildhälfte... 
Im Vordergrund / Im Hintergrund / In der Bildmitte...

Wie kann das Bild / das Foto interpretiert werden?
Ich (persönlich) denke / glaube / meine / vermute, 
dass...
Es könnte ... sein
Auf den ersten Blick...
Möglicherweise / Vermutlich / Wahrscheinlich / 
Vielleicht...
Es macht mich einen ... Eindruck
... sieht aus wie / als ob...

 3. Freie Rede zum Thema- Vorbilder und Idole

Mit Hilfe von unten stehenden Fragen und Aussagen 
besprechen Sie in der  Gruppe das Hauptthema. Die 
Studenten sollen dabei auch ihre eigene Fragen stellen,  
Meinungen präsentieren und  argumentieren.

• Erklären Sie den Begriff Vorbild.
• Was glauben Sie, wer kann kein Idol oder kein 

Vorbild sein?
• Welche Vorbilder und Idole haben die jungen 

Leute von Heute?
• Wenn wir unser Vorbild als einen Menschen se-

hen, sehen wir auch seine Fehler?
• Haben auch alte Leute Vorbilder und Idole – was 

glauben Sie?
• Aus welchem Grund sind manche Leute Vorbilder 

oder Idole?
• Was für Charaktereigenschaften muss ein echter 

Held besitzen?
• Was versteht man unter dem Begriff- literarischer 

Held?
• Haben Sie Vorbilder? Warum gerade dieser 

Mensch ist Ihr Vorbild?
• Gibt es ein Schönheitsideal? Warum sind Leute 

mit sich selbst nicht zufrieden?
• Ein Motto sagt: „Niemand ist perfekt!“- stimmt 

Ihrer Meinung nach diese Aussage?

 4. Positiv oder negativ?
  Aufgabe- Gruppieren Sie  die Eigenschaften! 
 In der folgenden Aufgabe sollen die Lerner  d i e 

Bedeutung der Adjektive erkennen und  sie in drei 
Gruppen unterteilen.

kaltblütig, spitz, wütend, familiär, 
abenteuerlustig, fantasiereich, fein, hilfsbereit, 

spontan, voll, sinnlich, blass,  lügnerisch, 
kommunikativ, sommersprossig,  nichtswürdig, 

kräftig, begabt, stolz, ärgerlich, gewellt, hinterlistig, 
aufmerksam, depressiv, abstehend, pünktlich, 

gefärbt, großzügig, breit, konzentriert, neugierig, 
neidisch, bösartig, zielbewusst, streng, lockig, 

gutherzig, naschhaft, verantwortungsvoll

Positive 
Charaktereigenschaften:

Negative 
Charaktereigenschaften:

Aussehen:
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5. Leseverstehen zum Thema Vorbilder und Idole- In-
terview mit dem Dalai Lama

 
Was ist eigentlich Lesekompetenz? Lesekom-

petenz  (Leseverstehen) ist die Fähigkeit, einzel-
ne  Wörter,  Sätze  und ganze  Texte  flüssig zu  lesen  und 
im  Textzusammenhang  zu verstehen. Es gehört zu 
den  Grundfertigkeiten. Im Prozess- Leseverstehen 
sollten die Fremdsprachenlerner den Text verstehen, 
behalten, reflektieren, bewerten und  interpretieren.  
Aufgabe-  Lesen Sie den Text und suchen Sie nach jedem 
Abschnitt 3- 4 Schlüsselwörter, die den Inhalt am besten 
anfassen. Erzählen Sie kurz den Inhalt des Textes!

Abschnitt 1.:

Dalai Lama – „Gier macht Unternehmen krank“

Der Weg zum Dalai Lama ist weit. Zwei Flugstunden 
nördlich von Delhi, am Fuße des Himalaja lebt der reli-
giöse Führer, der zugleich das Staatsoberhaupt der Tibe-
ter ist, im Exil. Hier, im indischen Dharamsalah, liegt auf 
einem idyllischen Hügel seine Residenz – direkt neben 
dem buddhistischen Tempel. Wer zu ihm gelangen will, 
muss strenge Sicherheitskontrollen indischer und tibe-
tischer Sicherheitskräfte über sich ergehen lassen. Sogar 
die nackten Finger werden abgetastet.

WELT ONLINE: Eure Heiligkeit, für die Tibeter sind 
Sie ein Gottkönig, und auch viele Menschen im Westen 
vergöttern Sie. Haben Sie eigentlich eine Schwäche?

Dalai Lama: (lacht) Ja, ich bin faul. Natürlich, ich ste-
he morgens um 3.30 Uhr auf, mache einige Übungen, 
meditiere, frühstücke, meditiere wieder. Das geht dann 
vier oder fünf Stunden so. In dieser spirituellen Hinsicht 
bin ich nicht faul. Aber wenn ich im Flugzeug sitze, dann 
sehe ich Leute, die lesen, schreiben sich immer etwas auf, 
bereiten am Computer Vorträge vor. So etwas mache ich 
nie. Keine Hausaufgaben, keine Vorbereitung. Das sind 
Zeichen meiner Faulheit.

WELT ONLINE: Ärgert Sie das?
Dalai Lama: Nein. Wenn ich mich intensiv vorbereite, 

habe ich immer das Gefühl, dass es künstlich ist. Ich 
fühle mich viel besser, wenn ich ganz spontan bin. Das 
kommt dann von Herzen.

WELT ONLINE:  Können Sie sich eigentlich vorstel-
len, wie lange ich dieses Interview vorbereitet habe?

Dalai Lama: ( lacht wieder ) Sie sind ja Deutscher, da 
muss immer alles genau sein. Außerdem müssen Ihre 
Fragen interessant sein. Wenn ich die Fragen stellen 
müsste, würde ich mich auch besser vorbereiten. Aber 
ich muss ja nur antworten. Und wenn ich keine Antwort 
weiß, dann sage ich Ihnen das eben.

Schlüsselwörter zum Abschnitt:
..................................................................................................

Abschnitt 2.:

WELT ONLINE:  Also gut: Wie lösen wir kurzfristig 
die Finanzkrise?

Dalai Lama: Sehen Sie, das ist so eine Frage. Ich weiß 
es nicht. Das müssen die Politiker entscheiden. Ich bin 
kein Experte, was die Lösung von akuten Krisen angeht. 

Das ist genauso wie mit der Gewalt, mit Terrorismus. 
Kurzfristig werden die Regierungen handeln müssen, 
um Gefahren von der Bevölkerung abzuwenden. Das ist 
auch richtig so. Doch bei allem kurzfristigen Handeln 
dürfen wir alle nicht versäumen, die Wurzel der Pro-
bleme zu gehen.

WELT ONLINE: Was ist denn aus Ihrer Sicht die Wur-
zel der Finanzkrise?

Dalai Lama:  Gier und Spekulation. Viele Menschen 
und Unternehmen haben nur ein Ziel: Geld, Geld und 
noch mehr Geld. Gier, um andere davon profitieren zu 
lassen, das ist okay. Gier für einen selbst, das ist schlecht, 
das macht krank. Das egoistische Streben, immer nur 
noch mehr Geld zu verdienen, schadet am Ende der Fir-
ma und dem Menschen selbst. Das ist die größte Schwä-
che vieler Manager. Das hat die Finanzkrise gezeigt.

WELT ONLINE:  Manche Manager verdienen 10, 20 
oder gar 30 Millionen Euro. Damit haben Sie wirklich 
kein Problem?

Dalai Lama: Wie in der Musik oder im Sport gibt es 
auch in der Wirtschaft Ausnahmeerscheinungen. Die 
sollen ruhig viel verdienen – solange es transparent und 
nachvollziehbar ist, warum sie so viel Geld bekommt. . . . 

WELT ONLINE:  Religion, Staaten und Wirtschaft 
sind sehr stark auseinander gewachsen. Glauben Sie 
wirklich noch daran, dass ein religiöser Führer wie Sie 
oder der Papst diese Welt grundsätzlich zum Besseren 
verändern kann?

Dalai Lama:  Ich reise nicht als religiöser Führer 
durch die Welt. Ich bin ein einfacher Mensch, ein ein-
facher Mönch. Sicher, ich habe größere Möglichkeiten, 
weil ich als Dalai Lama empfangen werde. Und weil ich 
nach fünfzig Jahren im Exil viele Erfahrungen gesam-
melt habe, die ich mit den Menschen teilen kann. Aber 
diese moralischen Prinzipien, von denen wir hier spre-
chen, geben mir innere Stärke. Und innere Stärke gibt 
mir inneren Frieden. Damit, hoffe ich, viele Menschen 
erreichen zu können.

Schlüsselwörter zum Abschnitt:
.........................................................................................

Abschnitt 3.:

WELT ONLINE:  Wie empfinden Sie es eigentlich, 
wenn Sie im Ausland in einem Fünf-Sterne-Hotel schla-
fen?

Dalai Lama: Ehrlich gesagt fühle ich mich in großen 
Hotelzimmern nicht wohl. Manchmal denke ich dann, 
ein Geist könnte im Zimmer sein ( lacht ). Deshalb bitte 
ich immer darum, dass man mich einfach und beschei-
den unterbringt. Ich hab‘s gern modern, sauber und ge-
mütlich. Aber oft habe ich darauf gar keinen Einfluss.

WELT ONLINE: Haben Sie kein schlechtes Gewissen, 
wenn Sie luxuriös untergebracht sind?

Dalai Lama: Warum sollte ich? Wenn es mir gut geht, 
kann ich mehr für andere Menschen tun. Aber natürlich 
tut es mir weh, wenn ich gleichzeitig arme Menschen 
sehe. Einmal, als ich abends in Wien ins Bett gegangen 
bin, habe ich einen Mann draußen auf der Straße liegen 
sehen. Und als ich am Morgen aufstand, lag er immer 
noch dort. Da habe ich ihm Brot und Früchte geschickt. 
Auch wenn ich weiß, dass es sein Leid nur kurzfristig 
lindert.
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Képekkel könnyebb!
Avagy: merjünk szemléltetni

A pedagógiában a szemléltetés elve mellőzhetetlen, 
hiszen nem csak a vizuális típusú diákok, hanem a töb-
biek számára is leegyszerűsíti és megrövidíti a megér-
tés, illetve az elsajátítás folyamatát. Szemléltetni bármit 
lehet. A módszer alkalmazásának minősége és meny-
nyisége csupán a tanár alkotóképességétől függ. Szem-
léltetni lehet képekkel, modellekkel, utánzatokkal, 
sőt számítógépes szimulációkkal is. Ezek közül a 
legegyszerűbben elérhetőek a klasszikus képek, amelyek 
legfőképpen történetek, tartalmak feldolgozásához a 
legalkalmasabbak.

Én sokszor használok a tanítási órák keretein belül kü-
lönböző képeket és rajzokat. A képek tartalma természe-
tesen az átadni kívánt ismeretektől függ, formája viszont 
teljesen a tanárra van bízva, ugyanúgy, mint az elkészíté-
se is. Lehet újságokból kinyírni, internetről letölteni vagy 
saját kezűleg elkészíteni.

A képeket a tanóra több fázisában is felhasználhatjuk, 
amelyeket most egy-egy példával és ötlettel osztanék 
meg Önökkel/Veletek:

Figyelemfelkeltésnél: például egyszer József Atti-
la Hazám c. versével foglalkoztunk a gimiben. A vers-
ben szereplő népbetegségeket (öngyilkosság, honta-
lanság, káromkodás, koravénség, lelki nyomor stb.) 
ábrázoló képekkel ragasztgattam tele az osztályterem 
falát, megkértem a diákokat, hogy járják körbe az 
osztálytermet, s mindenki álljon oda egy-egy képhez, 
amelyik őt valamiért megfogja. Végül mindenki 
elmondta, hogy miért éppen a választott képhez állt. A 
diákok rövid eszmefuttatása végén kérdések segítségével 
rávezettem őket, hogy ezek lényegében népbetegségek, 
amelyekkel József Attila is foglalkozott a Hazám c. ver-
sében, s rögtön megvolt az összekötőpont a 21. század 
és József Attila kora közt, amelyet a képek segítségével 
észleltünk.

Az új tananyaggal való első találkozáskor: amikor 
például egy irodalmi mű tartalmával szeretnénk megis-
mertetni a diákokat, akkor képek segítségével színesebbé 
tehetjük a történetet, amelyek vizuális mivoltukkal elő-
segítik a tananyag megszilárdulásűt is. Én például a Toldi 
mesélése közben a legfontosabb pillanatokat képekkel is 
alátámasztottam, amelyeket a táblára erősítettem, s úgy 
meséltem el lépésről lépésre a mű történetét. Ez esetben 
a képek illusztrációként szolgáltak a tanórán.

WELT ONLINE: Wann waren Sie zum letzten Mal 
ungerecht?

Dalai Lama:  (überlegt)  Manchmal verliere ich die 
Geduld, und dann entschuldige ich mich. Das kommt 
immer wieder mal vor.

WELT ONLINE: Sie haben ganze Bücher darüber 
geschrieben, wie schädlich Wut ist. Und trotzdem 
werden Sie gelegentlich wütend?

Dalai Lama: Selbstverständlich. Es kommt ja auch 
nicht darauf an, die Wut zu eliminieren. Es kommt 
darauf an, die Ursachen zu ergründen und so der Wut 
entgegen zu wirken. Wenn man das nicht erkennt und 
dem nicht entgegenwirkt, wird die Wut immer größer. 
Wut ist eine destruktive Emotion, die auf Ignoranz 
basiert. Deshalb sollte man ihre Ursachen erforschen 
und so die Wut ablegen.

WELT ONLINE:  Sie haben weder eine Kreditkar-
te noch ein Bankkonto. Gibt es irgendwelche Gegen-
stände, die Sie wirklich brauchen, die Sie nicht missen 
wollen? Zum Beispiel Ihren Hometrainer?

Dalai Lama: Nein, es gibt nichts. Ich kann auf alles 
verzichten. Das habe ich von klein auf gelernt.

Schlüsselwörter zum Abschnitt:
.............................................................................................

Text (Ausschnitte) entnommen aus: 
http://www.welt.de/wirtschaft/article4004903/Da-

lai-Lama-Gier-macht-Unternehmen-krank.html

 Am Ende der Unterrichtsstunde sollte man alle neu 
gelernte Wörter, Begriffe, Ausdrücke, Wortverbin-
dungen wiederholen und fixieren.  Liebe Kolleginnen 
und Kollegen, wir hoffen, daß Sie Lust bekommen ha-
ben, diese Vorlage mit Ihren Studenten zu bearbeiten! 
Wir wünschen Ihnen viel Spaß dazu!
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Megszilárdításkor: ha már kéznél 
vannak a képek, s mi már elmondtuk 
a magunkét, akkor jöjjenek a diákok, 
s mondják el egyesével, párokban 
vagy akár közösen a képek alapján a 
hallottakat. A képek maradhatnak a 
falon vagy a táblán, de ha érdekeseb-
bé akarjuk tenni a kis ismétlésünket, 
akkor le is szedhetjük őket, s random 
szétoszthatjuk a diákok között, 
hogy mindenki feleleveníthesse 
azt a történetdarabkát, amelyik 
éppen hozzá jutott az adott képpel. 
Ilyenkor viszont kicsit nehezítünk 
a diákok helyzetén, hiszen nem 
csak a történetet kell előhívniuk, 
hanem még a helyes sorrendre is 
oda kell figyelniük a megszilárdítás 
folyamatában. Nem kell megijedni, 
ha egy kis vita is kerekedik a képek 
helyes sorrendjének összeállításánál, 
hisz az csak azt mutatja, hogy diákja-
ink gondolkoznak, s aktív résztvevői 
az órának.

Számonkéréskor: felelésnél is elő-
vehetjük a már jól ismert képeket, 
hogy megkönnyítsük a diákok törté-
netfonó mechanizmusát. Ezt persze 
ki is hagyhatjuk, mert az lenne az 
igazi, ha az otthoni felkészülést a tel-
jes önálló felelet követné. Gyengébb 
tanulóknak viszont sokat segíthetnek 
a képek.

Fogalmazásórán: amikor a diá-
kok alkotóképességét és fantáziáját 
szeretnénk fejleszteni, elég, ha egy 
kollázst készítünk mindenféle ké-
pekből, s megkérjük a diákokat, hogy 
adjanak címet a kollázsnak, a képek 
alapján pedig találjanak ki egy törté-
netet. Ilyenkor előre le kell szögezni, 
hogy végképp nem baj, ha teljesen 
más történetek születnek, sőt az a cél. 
A képet erősítsük egy mindenki által 
jól látható helyre, s mintaképpen ad-
junk egy-egy címet a kollázsnak. Az 
ötletelésben a diákok is segíthetnek, 
s csak ezek után kezdjenek 
munkálkodni a gyerkőcök. A fogal-
mazások megszületése után érdemes 
többet felolvasni, hogy a diákok egy-
mástól is tanulhassanak.

Amint látjátok, sok mindenre, sok-
féleképpen fel lehet használni a leg-
egyszerűbb képeket is. Én arra kérlek 
Titeket, hogy gyűjtögessétek az érde-
kesebbnél érdekesebb képeket, hogy 
alkalomadtán egy színesebb tanórát, 
színesebb légkört és színesebb osz-
tályt teremthessetek a diákjaitokkal.

Játékra fel! 

Médiasztár
2014. március 25-e a Gútai Magyar Tan-

nyelvű Magán Szakközépiskola történeté-
ben az V. Médiasztár országos tehetséggon-
dozó verseny fináléját jelentette. A verseny 
döntőjén megjelent diákokat, tanárokat és 
a versenyzőket értékelő szakmabeli zsűri 
tagjait Szokol Dezső alapító tulajdonos és 
Mayer Péter igazgató üdvözölte, majd a zsű-
ri nevében Cs. Liszka Györgyi – a Vasárnap 
főszerkesztője – hivatalosan megnyitotta a 
Médiasztár döntőjét. Az ünnepélyes meg-
nyitót követően kezdetét vette a versengés, 
ahol a levelező fordulók feladatait legjobban 
teljesítő diákok – kategóriánként 10 – felké-
szültségüket, ötletességüket és fantáziájukat 
mérhették össze. A döntő délelőtti program-
ja még a munkáról, összpontosításról, az 
utolsó feladatok megoldásáról szólt.  De a 
délután már a jól végzett munka öröméről, 
felszabadult mosolyokról és elégedett diá-
kokról, tanárokról tanúskodott. 

Az idei Médiasztár remélhetőleg új ha-
gyományt teremt, hiszen a 2013/2014-es 
tanévben bővítettük a versenykategóriákat. 
Az idén jelentkező diákok az írott és a han-
gos médiával ismerkedhettek meg. 

 A versenyen való részvétel nem kevés 
munkával jár. A diákok többsége – életko-
rukból kifolyólag – kevés elméleti alapisme-
rettel, s ebből kifolyólag gyakorlati jártasság 
nélkül tölti ki a jelentkezési lapot. Mégsem 
tántorodnak el a kihívás elől! Ami, valljuk 
be őszintén, példaértékű. Nincs két egyfor-
ma ifjú újságíró-palánta, viszont van valami, 
ami minden ifjoncban közös. Ez az írás és 
az anyanyelv szeretete, tisztelete.  Ez a két 
tényező az, ami mozgatja és ösztönzi a diá-
kokat, akik nem rettennek meg plusz felada-
toktól, az elméleti ismeretek elsajátításától és 
nem utolsó sorban az írástól, s az ezzel járó 
stilisztikai „csiszolgatástól”, újraírásoktól és 
sorolhatnánk tovább. Nagy örömmel tölt el 
bennünket, hogy évről – évre nő a verseny-
be bekapcsolódó diákok száma, s hogy az 
ismerősen csengő nevek mellett új tollforga-
tók is feltűnnek. 

Versenyünk fő gondolata már a kezdet 
kezdetén is az volt, hogy az írásra ösztönöz-
zük a fiatal generációt. Hisz e felgyorsult 
világban is szükség van olyan tollforgatók-
ra, akik az igényes hírközlés szolgálatába 
állnak, s ezzel anyanyelvüket is szolgálják. 
A Médiasztár e irányba próbálja terelni az 
ifjakat. S habár a munka látványos részét a 
diákok végzik, ők töltik meg tartalommal a 
feladatban meghatározott leírást, nem sza-
bad megfeledkeznünk a háttérben munkál-

kodó, irányító és szilárd alapokat biztosító 
pedagógusokról sem.  Köszönet illeti mun-
kájukat, hogy a tanári pálya nem kevés fel-
adata mellett arra is áldoznak erejükből és 
idejükből, hogy felkészítsék diákjaikat. 

 Az Év diákújságírója megtisztelő címért 
folyó küzdelem, az előző évfolyamokhoz ha-
sonlóan, négyfordulós levelező versennyel 
indult, melyben a diákok elméleti tudásukat 
a gyakorlatban próbálhatták ki. A felada-
tok a publicisztikai műfajokhoz kapcsolód-
tak, tehát a diákok minden versenyfeladat 
megoldása előtt a műfajokat elméleti síkon 
sajátították el, majd az elméletben tanulta-
kat megpróbálták a gyakorlatba átültetni. 
Természetesen, a feladatokat igyekeztünk a 
versenyzők korosztályához, érdeklődési kö-
rükhöz igazítani. 

Az év diákriportere megtisztelő címért a 
küzdelem két levelezős fordulóból, illetve 
döntőből állt. Az év diákriportere kategória 
a Pátria Rádió közreműködésével valósult 
meg. Szintén a Pátria Rádió munkatársai 
segítségével két szakmai napot is tartottunk, 
mely keretein belül a versenyzők szakmabe-
liektől kaphattak útmutatást a versenyfel-
adatok megoldásához. 

A Médiasztárra idén Szlovákia szinte 
minden szegletéből, de Budapestről és Ko-
lozsvárról is jelentkeztek.  Az ötödik évfo-
lyam levelező fordulóját követő élő döntőn 
nyújtott teljesítmény alapján a 2013/2014-es 
tanév legjobbjai: 

Az I. kategória győztese: 
Jókai Csenge – Dunamocsi Alapiskola

A II. kategória győztese:
Baka Katalin – Ipolyszakállosi Alapiskola és 
Óvoda 

A III. kategória legjobbja:  
Varga Bianka – Magyar Tanítási Nyelvű 
Magángimnázium,  Dunaszerdahely

Az év diákriportere: 
Mátyás Eszter – János Zsigmond Unitárius 
Kollégium, Kolozsvár

Az év iskolaújsága: 
Kaktusz – Selye János Gimnázium, Komá-
rom  

A Médiasztár országos tehetséggondozó 
verseny szervezői szívből gratulálnak min-
den helyezettnek és minden versenyzőnek, 
tanárnak, akik idén is bekapcsolódtak ver-
senyünkbe. Köszönjük az ötletes, frappáns 
és gyakran nekünk felnőtteknek is tanulsá-
gos megoldásokat. A beérkező pályamun-
kák a bizonyítékai annak, hogy a fáradságos 
munka meghozza gyümölcsét, s e munkák 
adnak nekünk erőt, hogy szeptemberben is-
mét elinduljon a Médiasztár immár hatodik 
évfolyama! 

Bálint Katalin, 
a Médiasztár koordinátora
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A magyar pedagógusképzés több 
mint ötvenéves hagyományaira tá-
maszkodva 2003 őszén a Nyitrai 
Konstantin Filozófus Egyetemen 
megalakult a Közép-európai Tanul-
mányok Kara. A kart az egyetemen 
zajló magyar nyelvű tanár- és tanító-
képzés összefogásának igénye hívta 
életre, de szerkezeti felépítését az egy-
re gyorsuló társadalmi változásoknak 
való megfelelés is befolyásolta. Ennek 
köszönhetően az intézmény nemcsak 
pedagógusok, hanem a  kultúra, a 
közigazgatás és az idegenforgalom 
különböző területein érvényesülni 
tudó szakemberek kibocsátását is 
feladatának tekinti. A képzési kíná-
lat ezáltal évről évre bővül. Az ok-
tatás mellett az intézmény számára 
a kutatói-fejlesztői tevékenység is 
elsőrendű fontosságú. A kar oktatói 
közös kutatásokat folytatnak hazai és 
külföldi egyetemekkel, kutatóintéze-
tekkel, állami és civil szervezetekkel.

Az intézmény megalakulásától 
kezdve nagy figyelmet fordít a te-
hetséggondozásra is, melybe a kar 
minden intézete és tanszéke bekap-
csolódik. Az Idegenforgalmi Tanszék 
munkatársai a marketingkutatás, az 
idegenforgalom alapproblémáival és 
különböző szegmensével kapcsolatos 
kutatásokba kapcsolják be a tehet-
séges hallgatókat. A Közép-európai 
Nyelvek és Kultúrák Intézetében a 
nemzeti közösségek létezését, a kul-
túra szerepét, illetőleg a közép-euró-
pai régió nemzetiségi kultúrájának 
specifikus problémáit kutathatják a 
hallgatók. A Pedagógusképző Intézet 
oktatói a tanárképzés tartalmi kor-
szerűsítését, az infokommunikációs 

technológiai eszközök széles körű 
bevezetését célzó kutatásokba vonják 
be a hallgatókat. A Magyar Nyelv-és 
Irodalomtudományi Intézet oktatói 
szerteágazó kutatómunkát végeznek, 
publikációs tevékenységük rendkí-
vül gazdag, és nemzetközi viszony-
latban is elismert. Az irodalmárok 
az irodalomtörténeti és –tudományi 
tanulmányok mellett kritikákat, mű-
fordításokat, valamint szépirodalmi 
műveket is publikálnak. A nyelvészek 
szocio- és pszicholingvisztikai, vala-
mint névtani és fordítástudományi, 
szakmódszertani, illetőleg finnugor 
és hungarológiai tematikájú kutatá-
sokkal foglalkoznak, melybe bevon-
ják a tehetséges hallgatóikat is. A 
tehetséggondozás környezeti feltét-
eleinek biztosításához nagyban hoz-
zájárul az is, hogy az elmúlt években 
jelentősen fejlődött a kar infrastruk-
túrája. 2011 decemberében került 
átadásra a kar felújított és kibővített 
épülete, mely oktatástechnikai felsze-
reltsége révén méltó helyszínt biztosít 
a karon folyó képzésnek és kutató-
munkának. A hallgatóknak modern 
könyvtárban és tantermekben bizto-
sítja a kar a zavartalan alkotómunká-
hoz szükséges környezetet. 

A kar minden évben megrendezi 
a tudományos diákköri tevékenység 
bemutatására, értékelésére szolgáló 
Tudományos Diákköri Konferenciát. 
A konferencia célja, hogy a kar hall-
gatói közös fórumon adják elő önálló 
kutatási eredményeiket egymásnak, 
valamint a különböző szakágakban 
tanuló társaiknak. A legkiemelke-
dőbb pályamunkák a konferencia 
egyes bírálóbizottságainak ajánlása 

által vehetnek részt a Felvidéki és 
az Országos Tudományos Diákkö-
ri Konferencián. Ez a cél a hallgatók 
kötelező egyetemi tananyagán túl-
mutató, elméleti és gyakorlati kutató-
munkába való bekapcsolással, vala-
mint az oktatók és a hallgatók között 
kialakuló közvetlen munkakapcsolat 
révén valósítható meg. A hallgatók 
választanak kutatási témát a kari 
honlapon meghirdetett témák közül, 
megkeresik a téma vezetőjét, megbe-
szélik a részleteket, kutatást végez-
nek, elkészítik az eredményeiket be-
mutató dolgozatot, melyet a kutatási 
téma két szakembere írásban értékel. 
A dolgozat szóbeli bemutatásának fó-
ruma a Tudományos Diákköri Kon-
ferencia, melynek további célja, hogy 
a résztvevő hallgatók elsajátítsák a 
tudományos kutatómunka alapjait, 
s jártasságra tegyenek szert kutatá-
si eredményeik megfelelő formában 
való közlésében, illetve elsajátítsák a 
szakmai vitakultúra alapjait. 

2014. április 16-án került sor az 
idei kari TDK-ra. A hallgatók 25 dol-
gozatot mutattak be a magyar nyelv-
tudományi, a magyar irodalomtudo-
mányi, a regionális idegenforgalmi, 
a természettudományi és pedagógiai 
szekcióban, valamint az areális tanul-
mányok szekciójában. A konferencia 
szakmai színvonalát növelte, hogy az 
egyes szekciók elnöki posztját neves 
szaktekintélyek töltötték be. Kálmán 
C. György, az MTA Irodalomtudo-
mányi Intézetének tudományos fő-
munkatársa, egyetemi tanár a magyar 
irodalomtudományi szekcióban, Cs. 
Nagy Lajos, egyetemi docens, a po-
zsonyi Comenius Egyetem Magyar 
Nyelv és Irodalom Tanszékének ven-
dégtanára a magyar nyelvtudományi 
szekcióban, valamint Juhász György, 
a Selye János Egyetem tudományért 
felelős rektorhelyettese a természet-
tudományi és pedagógiai szekcióban 
elnökölt. A konferencia vendégül 
látta a Pécsi Tudományegyetem Ily-
lyés Gyula Karának   küldöttségét is 
Szekszárdról, akik az ottani kari TDK 
legjobb előadásait hozták el.

A rendezvényt a Nemzeti Tehet-
ség Program, az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma, az Emberi Erőforrás 
Támogatáskezelő, valamint az Okta-
táskutató és Fejlesztő Intézet támo-
gatta. A Nyitrai Konstantin Filozófus 
Egyetem Közép-európai Tanulmá-
nyok Kara a TDK-n bemutatott dol-
gozatok rövidített változatát önálló 
tanulmánykötetben jelenteti meg.

Presinszky Károly

Tehetséggondozás az egyetemen
(A nyitrai tudományos diákköri konferencia)
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„Soha a földnek golyóbisán egy 
nemzet sem tehette addig magáévá a 
bölcsességet, mélységet, valameddig 
a tudományokat a maga anyanyelvé-
be bé nem húzta. Minden nemzet a 
maga nyelvén lett tudós, de idegenen 
sohasem” – írta Bessenyei György 
1781-ben a Magyarság című röpira-
tában. Minő nagy igazság!

Csak éppen alig akad olyan mai 
tizenéves, aki szűkre szabott szabad-
idejében anyanyelvünk ápolásával, 
Uram bocsá´, a nyelvművelés, nyelv-
helyesség kérdéseivel foglalkozna. 
Azt pedig, hogy ebben meg is mé-
retessék magukat, bizony kevesen 

vállalják. Hiába mondogatjuk, hogy 
nyelvünk állapota aggasztó!

Talán ezért is érzi a magyartanár 
kivételes szerencséjének, ha egy-egy 
olyan nebulóra akad, aki a sok tan-
tárgyi verseny mellett erre is hajlan-
dó időt szánni. Ezekkel az érzésekkel 
találkoztam jómagam is, amikor a 
múlt tanév során Dóczé Bálint Jona-
tán személyében ilyen diákra leltem. 
Jonatán amellett, hogy tehetséges, 
szívügyének tekinti az igényes nyelv-
használatot, az olvasás szeretetét. Ál-
talános iskolás kora óta rendszeres 
résztvevője volt a  nyelvművelő ver-
senyeknek, a Szép Magyar Beszéd or-

A magyar nyelv 
legrangosabb 
hazai versenye 
kettős sikert hozott 
a Selye János Gimnázium 
diákjainak
Beszámoló a Szép Magyar Beszéd országos fordulójáról

szágos döntőjében több alkalommal 
is dobogós helyezést ért el. A Selye Já-
nos Gimnázium elsőseként 2013-ban 
az országos döntőn 2. lett, idén pedig 
újult erővel indult a megmérettetés-
nek. A kerületi forduló győzteseként 
utazhattunk Kassára, ahol a Márai 
Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Gim-
názium és Alapiskola adott otthont 
a  szép szó ünnepének, az országos 
fordulónak, április 9-11-e között.

A háromfordulós versenyen – mint 
minden évben – a versenyzők először 
egy hozott szöveget adtak elő, majd 
a  kötelező szöveg értő olvasására ke-
rült sor. A  verseny harmadik része 
a szövegalkotási és előadói képességek 
összemérése. Külön öröm volt szá-
momra, hogy a gimnáziumot még egy 
diák képviselhette, Aranyosi Zsolt sze-
mélyében, aki Spátay Adriana tanárnő 
tanítványa. A két fiú nem először uta-
zott együtt Kassára, több alkalommal 
is megmérettették már magukat. 

A középiskolák és gimnáziumok 
kategóriájának zsűrije a követke-
ző tagokból állt: PaedDr. Hrbácsek 
Magdaléna PhD., egyetemi adjunk-
tus, Vörös Ottó CSc., nyugalmazott 
egyetemi docens és Simon Szabolcs 
PhD. egyetemi adjunktus. 

A vers, a költészet napja számunk-
ra mindig ünnep, de az idei április 
11-e felemelő pillanatokat hozott. 
Dóczé Bálint Jonatán kategóriájának 
országos győztese lett, Aranyosi Zsolt 
a 2. helyen végzett. A szokásos kassai 
programjaink mellett – mint a dóm 
megtekintése, a Márai Stúdióban el-
töltött irodalmi est – kétségtelenül a 
győzelem érzése volt leginkább ha-
tással ránk.

Talán két „apró” megjegyzés beszá-
molóm végére. Egyrészt büszkeséggel 
tölt el, hogy a Szép Magyar Beszéd 
mint a magyar nyelv legrangosabb 
hazai versenye a szűkös anyagi kere-
tek ellenére is lehetőséget ad, hogy a 
magyar nyelv ápolásának igénye ki-
fejezést nyerhessen a versenyzők ál-
tal. A másik pedig, és itt Vörös Ottó 
nyugalmazott egyetemi docenst, a 
zsűri elnökét idézem: „lám, akadnak 
még a mai, globalizált világban is 
olyan fiatalok, akik a modern tech-
nológia használata mellett szakítanak 
időt az olvasásra, a szép szó művelé-
sére.”

Szép volt, fiúk! Szívből gratulálunk!

Dr. Farkas Adrianna
felkészítő tanár
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A Komáromi Gimnázium Öregdi-
ákjainak és Tanárai nak Baráti Köre 
létrehozásának ötlete 2003 őszén vető-
dött fel: Andruskó Imre, a gimnázium 
igazgatója az egyik évfo lyam érettségi 
találkozóján felhívta a figyelmet a bu-
dapesti Szent István Gimnázium öreg-
diák-egyesületére. 2004. május 12-én 
az adott évfolyamból Slančíkné Bognár 
Zsuzsanna és Lovászné Horváth Gab-
riella, valamint Andruskó Imre igaz-
gató úr részvételével megszületett az 
elhatározás, hogy mi is létrehozzuk az 
öregdiákok baráti körét. Május 20-án 
már nyolcan voltak jelen a megbeszé-
lésen: MUDr. Bastrnák Ferenc, Oláh 
György, Oláh Imréné Domonkos Ilo-
na, Mgr. Alföldi Károly és Jobbágy 
Gyula mérnök egészítette ki a kezde-
ményezők csoportját. Ők nyolcan fo-
galmazták meg a kör céljait: az iskola 
(a bencés gimnázium, az 1950-ben 
újraindított középiskola, s az 1961-től 
tíz évig működő peda gógiai iskola, 
valamint a Selye János Gimnázium) 
nemes hagyományainak őrzését és 
ápolását, az összetartozás érzé sének 
erősítését, az iskola mindenkori érté-
keinek hangsúlyo zását. Fő feladatának 
a diákság magyarságtudatának megszi-
lárdítását tartja, és kegyelettel kívánja 
őrizni az intézmény elhunyt tanárainak 
és jeles diákjainak emlékét, felmutatva 
azokat az eredményeket, amelyeket a 
gimnázium volt és mai tanárai, diákjai 
elértek s elérnek.

Elhatározták: a vezetőségben a kü-
lönböző korosztályok képviselői lesz-
nek jelen, hogy megfelelően irányíthas-
sák a kör munkáját a kitűzött célok felé. 
Hogy ez a célkitűzés sok volt diákot 
buzdított csatlakozásra, mi sem bizo-
nyítja job ban, mint az, hogy bejegyzett 
tagságunk létszáma egyre növekszik.

Baráti körünk évente egy nagytalál-
kozót tart, mindig június első szom-
batján. Az első nagytalálkozóját 2005 
júniu sában tartotta. A rendezvényen 
több, mint 200 öregdiák vett részt, 
akiknek a többsége Horváth József, 
az iskola egykori igazgatója javasla-
tára Aranymatúra-emléklapot vett át 
50 éves érettségi találkozójuk alkal-
mából. Lassan hagyománnyá válik, 
hogy az osztálytalálkozók szervezői 
ekkorra időzí tik az esedékes érettsé-

gi találkozókat is. A délelőtti ünnepi 
programon bárki részt vehet az egyko-
ri diákok és tanárok közül. Általában 
200-300 körüli azoknak a száma, aki 
je lenlétükkel megtisztelik a rendez-
vényt. Az elkövetkező évek ben egyre 
bővült azoknak a sora, akik matúra-
emléklapot kaptak az iskolától: 60 éves 
érettségi találkozójuk alkalmá ból Gyé-
mántmatúrát, 65 évesre Vasmatúrát, 70 
évesre Grá nitmatúrát.

2014-ben baráti körünk fennállá-
sának 10. évfordulóját ünnepli. Az 
idei jubileumi, hagyományossá vált 
rendezvény már a tizedik lesz, s mivel 
az előzőek sikeresen zajlottak, nincs 
okunk feltételezni, hogy az idei kisebb 
horderejű lesz, illetve kevésbé sikere-
sen zajlik majd. Annál is inkább, mert 
ezt az évfordulót ünnepinek szánjuk, és 
különböző szóra koztató programokkal 
is szándékozunk színesíteni.

Ez alkalomból a júniusi nagytalál-
kozót az iskola és a baráti kör közös 
szervezésben kétnapos rendezvény-
nek tervezzük, melyen mindenki – 
idősebb és ifjabb – megtalálja a maga 
ízlésének leginkább megfelelőt. A 
rendezvény kíná latában szerepel zene 
(koncertek), színház (iskolánkban vég-
zett neves előadóművészek és amatőr 
színjátszók műso rai), sport (futball, 
röplabda, asztalitenisz), könyvbemu-
tató (olyan közismert írók, költők elő-
adással egybekötött könyv bemutatói, 
akik iskolánk diákjai voltak egykor) és 
még több más, egyelőre egyeztetés alatt 
álló program.

Június 6-án a fiatalabb generáció be-
vonásával sport délutánt szervezünk, 
melyen futball-, röplabda- és asztalite-
nisz-tudásukról tehetnek tanúbizony-
ságot az egykori gimna zisták. Este 
koncertekkel tervezzük a résztvevők 
szórakozását szolgálni. Terveink közt 
szerepel egy magyarországi fiata-
lokból álló zenekar, a Dirty Slippers 
meghívása, amely a méhnyakrák-
kampány magyarországi szereplője 
évek óta. Erre a koncertre az iskola 
jelenlegi diákjait is szándékunk ban 
áll meghívni. A másik fellépő együt-
tes pedig a gimná zium 70-es éveiben 
működő zenekar lesz, akik az akkori 
repertoárjukból vett számokkal segí-
tik elő a nosztalgiázást.

Június 7-én délelőtt az ünnepi műsor 
keretében a matú raemléklapok kiosztá-
sa kapja a főszerepet. Délután az iskola 
udvarán és a díszteremben váltakozva 
kapnak helyet a szórakozást szolgáló 
események: koncertek, színjátszó cso-
port előadása, előadóművészek műso-
rai. Ebben a program ban terveink közt 
szerepel az őrsújfalui És? Színpad fellé-
pése, a komáromi Memória zenekar 
koncertje és több neves színész műsora, 
akik egykor iskolánk diákjai voltak. Az 
egész napos rendezvényen résztvevők 
számára svédasztalos for mában frissí-
tőkről gondoskodunk.

Az idei jubileumi Generációk Nagy-
találkozójára 400-500 érdeklődőt vá-
runk, és mintegy száz lesz azoknak a 
száma is, akik fellépésükkel, előadásuk-
kal hozzájárulnak az ünnepség színvo-
nalának emeléséhez.

A Generációk Nagytalálkozóját, 
mint minden évben, idén is meghirdet-
jük nemcsak a Baráti Kör hírlevelében, 
hanem minden felvidéki magyar saj-
tóorgánumban: Szabad Újság, Új Szó, 
Vasárnap, Komáromi Lapok, Delta – 
komá romi regionális hetilap, Dunatáj, 
Csallóköz, valamint hír portálokon: 
felvidek.ma, bumm.sk, hirek.sk. Cé-
lunk, hogy minden olyan helyre eljus-
son az esemény híre, ahol a komá romi 
magyar gimnázium egykori diákjai 
lakhatnak – bel földön, Magyarorszá-
gon, külföldön, sőt a tengerentúlon 
is. Reményeink szerint a közreadott 
információk az öregdiák oknak azt a 
részét is megszólítják, akik a találko-
zót anyagi lag is tudnák támogatni. Az 
előkészületek részben már fo lyamatban 
vannak, az eddigi érdeklődés példa-
szerű és re ményt keltő, így a találko-
zó lebonyolítása sikeresnek ígérke zik. 
A nagytalálkozó lezajlása után a róla 
szóló beszámolót nemcsak a Baráti 
Kör hírlevelében, a Komáromi Öregdi-
ákban, hanem a felvidéki magyar írott 
és elektronikus sajtó ban is közzé tesz-
szük. Nincs tudomásunk más felvidéki 
ma gyar középiskoláról, ahol hasonló 
jellegű öregdiák baráti kör működne, 
ezért rendezvényünk példaértékű lehet 
más gimnázium vagy középiskola öreg-
diákjai esetleg vezetősége számára is.

Fehér Kürthy Erzsébet

FELHÍVÁS
Generációk Nagytalálkozója – 2014. június 6-7.
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A szakképzés fejlesztése
A technikai beállítottságú szak-

emberekből továbbra is hiány van a 
munkapiacon. Ez a tény azzal magya-
rázható, hogy a tanulók érdeklődési 
köre elsősorban a nem technikai beál-
lítottságú iskolák felé irányul. A szak-
középiskoláknak ezért módszertani 
megújulásra van szükségük, effektív 
és interaktív oktatási stratégiákkal kell 
vonzóbbá tenni magukat. A szakkö-
zépiskolák fejlesztését tűzte ki célul 
A szakképzés fejlesztése nevű nemzeti 
projekt is, melynek keretén belül az 
iskolák állapotának felmérésével és a 
működésük tanulmányozásával pró-
bálnak reális képet alkotni a szlovákiai 
szakközépiskolákról.

A projekt fő célja az iskolák és mun-
kaadók érdekeinek szorosabbá téte-

A 2007-2013-as időszakban közel 
egymilliárd euró nagyságú támoga-
tás került szétosztásra az iskolaügy-
ben, melynek nagy részét az egye-
temek és főiskolák kapták. A pénzt 
elsősorban az épületek rekonstruálá-
sára és az intézmények technikai inf-
rastruktúrájának javítására fordítot-
ták. 71 megkötött szerződés alapján 
mintegy 280 millió euró értékű visz-
sza nem térítendő anyagi támogatás 
talált gazdára. Az egyetemeken és fő-
iskolákon új, modern létesítmények 
épültek, korszerű felszerelést kaptak 
a tantermek, bővült az informatikai 

le, az oktatás minőségének javítása, a 
módszertani megújulás elősegítése, 
valamint a végzősök szakmán belü-
li elhelyezkedésének támogatása. A 
kitűzött célok eléréséhez nemcsak az 
oktatási rendszer korszerűsítésére van 
szükség, hanem a gyakorlati jellegű 
tanítási órák számának növelésére, a 
szakmai gyakorlat magasabb óraszá-
mára, valamint modern tanítási és 
technikai segédeszközök alkalmazá-
sára is.

Az Oktatási, Tudományügyi, Kul-
turális és Sportminisztérium érintett 
osztálya jelenleg a szakközépiskolák 
paszportizálását végzi. Ennek keretén 
belül az egyes iskolák állapotát 
vizsgálják különböző szempontok 
alapján – ilyenek például az épületek 
anyagi-technikai felépítése és felsze-
reltsége, a segédeszközök állapota, 

illetve a pedagógusok szakmai szint-
jének felmérése. A paszportizáció 
három fázisban zajlik: az első rész 
egy elektronikus kérdőív kitöltése, a 
második maga a felmérés, a harmadik 
rész pedig a kiértékelés szakaszát fog-
lalja magába.

A paszportizációba hét kerület 287 
szakközépiskolája kapcsolódott be ez 
év februárja és áprilisa között. Ennek 
elsődleges eredményeit a területi ön-
kormányzatok fogják hasznosítani a 
jövőbeli feladatok kidolgozásánál.

A művelet útmutatóul szolgál az 
iskola költségvetésének kidolgo-
zásánál, az energetikai szükségle-
tek megállapításánál, a személyzet 
létszámának szakmai és életkori 
meghatározásánál. További adatok 
a www.pasportizacia.sk oldalon te-
kinthetőek meg.        

A legtöbb 
támogatást 
az egyetemek 
és főiskolák 
kapták

felszereltség, akadémiai könyvtárak 
jöttek létre. Sok intézmény új épület-
résszel gazdagodott, valamint bővült 
a tudományos munkára kialakított 
létesítmények száma.

A legsikeresebb pályázók közé a 
pozsonyi Comenius Egyetem tar-
tozik, ők 77 millió eurót nyertek 
pályázat útján. Ezt követi a Pozsonyi 
Műszaki Egyetem 57,6 millió eu-
rónyi támogatással, majd a kassai 
Pavol Jozef Safárik Egyetem követ-
kezik 44 millió euró elnyerésével. 

A felsőfokú intézmények támoga-
tásán túl előtérbe kerültek az Álla-

mi művelődési program fejlesztését 
megcélzó projektek is, összesen ti-
zenegy pályázati felhívás látott nap-
világot ezzel a céllal. Ezek elsősorban 
a tanulmányi programok innováció-
jára, új oktatási módszerek bevezeté-
sére és az emberi források bővítésére 
irányultak.

Az elmúlt hét év alatt 118 pro-
jekt működött mintegy 98,5 mil-
lió euró értékben. A legsikeresebb 
pályázók közé a Zsolnai Egyetem 
(13,5 millió) és pozsonyi Comeni-
us Egyetem (2,1 millió euró) tar-
tozik.
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Több száz iskola kapcsolódott be a projektbe
A Módszertani Központ már negyedik éve működteti a roma gyerekek beil-

leszkedését támogató projektjét. A nemzeti programba 200 iskola kapcsolódott 
be összesen 45 000 tanulóval, akik közül mintegy 28 000-en szociálisan hátrányos 
helyzetűek. 

A projekt egész napos nevelési rendszert biztosít a résztvevőknek, valamint tá-
mogatja a szakkörök működését. A különböző érdekkörök munkájába mintegy 
2  500 pedagógus kapcsolódott be ezidáig, az ő bérüket a projekt béralapjából 
fedezik. A program keretén belül lehetőség nyílik a pedagógusok és más alkal-
mazottak továbbképzésére, az iskolai felszereltség korszerűsítésére és bővítésére. 
A projekt adminisztrációját a Módszertani Központ koordinálja.

Az első anyagi támogatás segédeszközök formájában érkezett a 200 iskolába, 
melynek tartalmát az iskolák saját szükségletük szerint állították össze. Néhányan 
sportszereket, hangszereket, konyhai felszerelést, mások szerszámokat kértek. 
Manapság az oktatást már több mint 68 000 árufajta segíti. Az iskolák kiemelt 
hangsúlyt fektettek a számítástechnikai ás IKT-segédeszközök beszerzésére.

A Módszertani Központ új kritériumok kidolgozását kezdeményezi a szoci-
álisan hátrányos családból származó gyermekek támogatására. A gyakorlatban 
ezeknek a gyerekeknek a tanítása a költségek megemelésével jár, mivel speciális 
pedagógusok és nevelők alkalmazására van szükség a nevelésükhöz. Az ő segít-
ségükre alakult ki a pedagógiai asszisztens elnevezésű munkakör. A szociális alap 
támogatásának köszönhetően a kezdetben kisszámú asszisztensi munkaerő már 
eléri a 400 főt. Az iskolák nagy megelégedéssel fogadták ezt az újítást.

A projekt rendelkezésére közel 25 millió euró áll, ebből mintegy 8,5 millió a 
pedagógusok bérére, 4 millió az érdekkörök vezetésére szolgál. A fennmaradó 
összeg a technikai berendezésekre és egyéb kiadásokra kerül.

A projekt célja a művelődés fejlődésének elősegítése. 2013 óta hasonló projekt 
működik az óvodák részére is. 

A számítógép-felhasználók 
jobban teljesítenek

A PISA 2012 elnevezésű nemzetközi tanulmány alapján az OECD tagorszá-
goknak lehetőségük nyílt bekapcsolódni abba a programba, mely a tanulók 
probléma-megoldási képességeit vizsgálta. A feladatok a 15 éves diákok logikai 
gondolkodásának felmérésére irányultak. Az eredményeket a NUCEM webol-
dalán tették közzé.

A szlovákiai tanulók közepes eredményt értek el, őket követték a lengyel, spa-
nyol, szlovén, szerb, horvát és magyar diákok. Legjobb eredménnyel a szingapú-
ri, kóreai és japán gyerekek dicsekedhetnek.

Romana Kanovská, a NUCEM igazgatónője arról számolt be, hogy a felmerés 
eredményei szerint a szlovák tanulók képesek megfelelő szinten értelmezni egy-
egy problémát és a problémán belül fölmerülő összefüggéseket. Magabiztosan 
kezelik az egyszerű digitális berendezéseket, de a bonyolultabbakkal már nehéz-
ségeik támadnak. Jól szerepelnek a lehetséges megoldások felismerésében, az el-
lenőrzés területén, kellőképpen felépítik a megoldáshoz vezető munkafolyamat 
egyes fázisait. Tanulóink sikeresebbek voltak a statikus feladatok megoldásában, 
ahol rendelkezésükre állt minden szükséges adat az eredmény eléréséhez. Az 
interaktív feladatok területén gyengébb eredményt értek el.

Az értékelés alapján a tesztelt diákok körében a fiúk jobb eredményt értek 
el, mint a lányok. A legnagyobb különbség a szlovákiai, kolumbiai, brazíliai és 
sanghai térségén mért felmérésekben mutatkozott. Különbség mutatkozott az 
egyes iskolatípusok diákjai között is. A legsikeresebben a nyolcosztályos iskolák 
és a négyéves gimnáziumok szerepeltek.

Kiderült, hogy tanulóink 80 százalékának lehetősége van számítógép vagy 
tablet használatára az iskolán belül. Otthon a tanulók 94,3 százaléka használ 
számítógépet. Ezek a tanulók jobb tanulmányi eredményeket érnek el. Ugyan-
csak jobbak a tanulmányi eredményeik azoknak a tanulóknak, akik az iskolában 
használnak számítógépet, mint azoknak, akiknek erre nincs lehetőségük. Ennek 
kiküszöbölése érdekében a tárca mindent megtesz azért, hogy valamennyi iskola 
valamennyi tanulója számítógép-, illetve tablet-hozzáféréssel rendelkezzen.

A sikeres 
megoldások 

titkai
A munkapiac által igényelt szak-

mák és a tanulók által választott 
szakmák között jelenleg nagy az 
eltérés. Egy felmérés 300 alapisko-
la és 278 középiskola diákjainak 
és tanárainak véleményét kutatta, 
mely a továbbtanulás kérdéseivel, 
a megfelelő szakma kiválasztásával 
foglalkozott. Összesen 27 000 tanuló 
álláspontját dolgozzák fel 2014 május 
végéig. A középiskolások eredményei 
júniusban, a kilencedikeseké július-
ban kerülnek nyilvánosságra.

A kutatás sikere az iskola hozzá-
állásától is függ. A tanulók és peda-
gógusok rövid kérdőíveket töltenek 
ki, amit interneten továbbítanak. Az 
eredmények nyilvánosak lesznek, s 
arra a kérdésre várják a választ, mi-
ért alacsony az érdeklődés a technikai 
irányzatú szakmák iránt.

A felmérés a szakoktatás és a gya-
korlati oktatás egymáshoz való kö-
zelítését szolgálja. Az eredménye-
ket követően kidolgozásra kerülnek 
olyan tényezők, melyek segítenek a 
fiataloknak pályaválasztásuk során. 
A projektet az Európai Szociális Alap 
támogatja.
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Legkedvesebb könyvem

Ars longa, vita brevis – A művészet hosszú, az 
élet rövid! Oly sok ezer jó könyv van a vilá-
gon, amit még jó lenne elolvasni! Oly sok ezer 
könyv van a világon, amit jó volt elolvasni. 
Melyik legyen hát közülük a kedvenc? Az elol-
vasott kötetek sorából bukjon ki most az egyik 
kedvenc, egy külön kedves, Mihail Bulgakov 
A Mester és Margarita című műve. A sokszor 
újraolvasott!
Mi is ez a sokat vitatott mű? Regény, mondják, 
de ilyen egyszerűen nem úszható meg a beso-
rolása, mert milyen regény, ha regény? Netán 
romantikus? Ez is igaz lehet! Vagy fantaszti-
kus? Hát persze, süvölti tele torokból máris az 
ember. Vagy groteszk netán? Amire hahotázva, 
kacagva megint igent lehet bólintani, miköz-
ben a Varietészínházban és a híres Gribojedov 
házban történtekre gondol az ember. Vallástör-
téneti, filozofikus mű, amely a Biblia parafrázi-
sa, egy apokrif irat? Ez is igaz, hiszen… 
Hiszem, hogy a könyvek engem kerestek 
meg, s nem véletlen, mit, mikor, miért s mi-
lyen körülmények közt olvastam. Bulgakov 
páratlanul izgalmas, sok regiszteren szóló, 
térben és időben cikázó, cselekményben dús-
káló, érzelemgazdag, már-már lírikus, olykor 
meg fantasztikus alkotása bő harminc éve 
talált meg legelőször. (Micsoda furcsaság, 
kérem, míg a számítógépbe pötyögtem gon-
dolataimat, egy melléütés következtében egy 
orosz azbukás Z betű jelent meg a képernyőn, 
hmmm…) Szóval, harminc éve. S megval-
lom, akkor a Mester és szerelmének, Marga-
ritának vonalát tartottam emlékezetesnek. 
(Hiába, az ifjonti hév…) Egy bő tíz évvel az 
első, megjegyzem, igen alapos, sokszor vissza-
lapozgatós, azonnal újraolvasós ismerkedés 
utáni második olvasat már Woland, Behemót, 
Azazello, Korovjov és Hella társaságát tartotta 
izgalmasnak. Aztán újabb rétegbe merült el a 
szellem, a következő újraolvasáskor, amikor 
is Hontalan Iván, a múlt század harmincas 
éveinek nosztalgikusan megfogalmazott képe, 
kispolgári világa, az akkori, egyeduralmi ro-

hadó társadalom plasztikus ábrázolása vitte a 
prímet. S voltak még közben olvasatok, ami-
kor hol az egyik, hol a másik korábbi érzelem-
világomba bújtam vissza és el a konkrét világ 
elől. Mígnem… Eljött a legutolsó újraolvasás. 
Amikor a halál leheletében, szinte megfeszít-
ve, kórházi ágyhoz kötve (a szó legszorosabb 
értelmében véve értendő a kikötés, mert, ugye, 
tízkilós súlyokkal, hiányzó végtag híján nem 
szaladgálunk) a bibliai, Bulgakov sajátságos 
teológiájának befogadása, megértése, fileoval 
és apageoval való megszeretése jött el. 
Sok titka van ennek a könyvnek. Nem nyílik 
meg csak úgy, csak szórakoztató, na, gyorsan 
olvassunk valamit módon! Bulgakov könyve 
pozícionálja magát, sokrétűsége, sokféle ér-
telmezhetősége, árnyalatai, utalásai, misztikus 
szimbólumrendszere nem mindenkinek fo-
gyaszthatóak. A könyv keresi meg az embert, 
ezt állítottam, s állítom most is, hogy ha meg 
is találja, el is találja, életre szóló élményse-
beket ejt a lelken és szellemen. Jól viselhető 
mélyedések ezek, oda beülve másképpen tük-
röződik a világ! Ha Nocri, Pilátus, Woland, 
Iván, a Hontalan, a jobb cipőre, ruhára vágyó, 
hiú moszkvai nők, Lihogyejev, a részeges és 
felelőtlen színházvezető, Behemót, Korovjov, 
s a Mester és a csodálatos Margarita velem 
vannak most már, míg én vagyok. Mindenki 
megérdemelt sorsa szerint! Csak ha Niszán 
hava van, ha megint itt a telihold, ha menyasz-
szonynak öltöznek a fák és cserjék a temetők 
kerítésénél és pártájukból hulló szirmokkal 
öltöztetik a megfeszítettet, olyankor fáj a fe-
jem, sokat kívánok sétálni, s mindig az a bor-
zalmas délután rémséges képsorozata tűnik 
fel. Koponya formájú hegyen három kereszt, 
rajta elcsigázott emberi testek… 
Köszönöm, Mihail Afanaszjevics Bulgakov! 
Alkalmasint majd beugrok a novogyevicsevói 
temetőbe is magához, egy kis holdtöltei hall-
gatásra. Meg a Patriarsie Prudira is beugrok 
majd, csak sok a lépcső, amíg felérek az 50-es 
számú lakásig! De megoldom! 

Május 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 megoldá-
sokat 2014. június 30-áig várjuk a katedra.irodalom@gmail.com-ra. A levél tárgyában tüntessék fel: MÁJUS HÍRES SZÜLÖTTEI
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Szászi Zoltán

Életrajzi adatok:
NÉV: _____________________________________________________
SZÜLETÉS IDEJE: __________________________________________
SZÜLETÉS HELYE: _________________________________________
A klasszicizmus időszakának egyik legnagyobb magyar költője, akit visz-
szahúzódó életmódja miatt niklai remetének is szoktak nevezni. Kazin-
czy nagy hatással volt az életművére. Költészetében az antik időmértékes 
verssorokat idézi meg, de jelentősek a tudományos írásai is.

NÉV: _____________________________________________________
SZÜLETÉS IDEJE: __________________________________________
SZÜLETÉS HELYE: _________________________________________
15 éven át Esztergom-Budapest érseki funkciót töltött be a 20. század vé-
gén. A ferences rend tagja, 1993-tól Magyarország prímása volt, majd II. 
János Pál pápa bíborosi rangra emelte. 

NÉV: ____________________________________
SZÜLETÉS IDEJE: _________________________
SZÜLETÉS HELYE: ________________________
Zsidó származású magyar költő, aki a 2. világ-
háború munkatáborai miatt halt meg idejeko-
rán. A modern magyar líra egyik nagy mesteré-
nek tartjuk, aki az ókori eklóga műfaját újította 
meg, a munkatáborokból pedig képeslapverseivel 
megteremtette a raglednica szövegtípusát.

NÉV: ____________________________________
SZÜLETÉS IDEJE: _________________________
SZÜLETÉS HELYE: ________________________
Balálzs Béla-díjas és posztumusz Kossuth-
díjas magyar filmrendező, grafikus. Elégia című 
rövidfilmjével filmfesztivált nyert. Első játékfilmje 
Krúdy Gyula Szindbádjának a megelevenítése volt. 
Illusztrálással és filmdíszlettervezéssel is foglalkozott.

NÉV: ____________________________________
SZÜLETÉS IDEJE: _________________________
SZÜLETÉS HELYE: ________________________
Olimpiai bajnok, súlyemelő, edző, a Nemzet Spor-
tolója. Öt olimpián, 10 világbajnokságon és 13 
Európa-bajnokságon szerepelt, 35-ször javított vi-
lágcsúcsot. Súlycsoportjában a nyomás örökös vi-
lágrekordere lett.

NÉV: ____________________________________
SZÜLETÉS IDEJE: _________________________
SZÜLETÉS HELYE: ________________________
20. századi magyar író és műfordító, a magyar 
többnézőpontú emlékezőpróza egyik kiemelkedő 
alakja. Főműve egy iskolatörténet, ahol a katona-
iskolabeli éveikre emlékeznek vissza évek múltán a 
régi barátok.

NÉV: ____________________________________
SZÜLETÉS IDEJE: _________________________
SZÜLETÉS HELYE: ________________________
Magyar üzletember és politikus a 20. században, 
1990-1991 között Magyarország washingtoni nagy-
követe, majd országgyűlési képviselő. Neve a család 
Unicumot készítő gyárról ismert máig.

NÉV: ____________________________________
SZÜLETÉS IDEJE: _________________________
SZÜLETÉS HELYE: ________________________
Horvát származású bán, Zala és Somogy vármegyék 
örökös főispánja, aki hadtudományi és politikai jel-
legű írásai mellett a magyar barokk eposzirodalom 
legnagyobbját alkotta. Híres eposzában dédnagyap-
jának állít emléket, és a török-magyar csatározások 
korát festi meg hűen.
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