
XXII. évfolyam 1. szám    2014. september

www.katedra.sk

Szlovákiai magyar pedagógusok és szülők lapja

 Beküldési határidő: 2014. október 12-e

A legjobb pályázatírók elismerő oklevélben és könyvjutalomban ré-
szesülnek, valamint a www.katedra.sk honlapon közzétételre kerül-
nek a szövegeik. 
A győztes esszék a Katedra hasábjain is olvashatók lesznek.
Az eredményhirdetésre a 2014. október 24-én tartandó 
Katedra Napok keretén belül kerül sor.

A Katedra folyóirat fotóversenyt hirdet 
az alap- és középiskolás diákok számára, melynek témája:
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  a legjobb tanítási óra

  az iskola legszebb fája

  amikor reggel suliba érkezem...

  kik járnak velem a suliba (csoportos portré stb.)
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  1. kategória: alsó tagozatosok (1-4. osztály)
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 2. kategória: 5-6. osztályosok / A szöveg terjedelme – minimum 20 sor
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 4. kategória: középiskolások / A szöveg terjedelme – minimum 30 sor

 A pályázati munkákat 
digitális formában lehet benyújtani
a katedra.szerkesztoseg@gmail.com címre.

 A levél tárgyába írják 
a KEDVENC KÖNYVEM tárgymegjelölést.

 A szöveg elé, kérjük, tüntessék fel a pályázó 
nevét, címét, iskoláját, a kategória megjelölését, 
valamint a felkészítő pedagógus nevét, címét, 
e-mailcímét és telefonszámát.

 Minden pályázó legfeljebb 3 képpel pályázhat, a versenyzők elektronikus és papírformában 
   is kötelesek leadni a képeiket, melyeket álló formátumban kérünk készíteni.

 Elektronikusan 20 x 30 cm 300 dpi rgb JPG/TIFF formátumban, 2500 x 3500 pixel 
   felbontásban várjuk a következő címre: katedra.szerkesztoseg@gmail.com

 Papírformában A4-es formátumú, fotópapírra nyomtatott képet kérünk postázni 
    a Lilium Aurum Kiadó címére (Palác Duna Palota, Galantská cesta 658/2F, 
    92901 Dunajska Streda)
 

 A levél tárgyába írják a FOTÓPÁLYÁZAT tárgymegjelölést.
 A kép mellé, kérjük, tüntessék fel az alkotás címét, a pályázó nevét, címét, 

    iskoláját, e-mailcímét és telefonszámát, valamint a kategória megjelölését.
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A legjobb pályamunkánk elismerő oklevélben és könyvjutalomban részesülnek, 
valamint a www.katedra.sk honlapon közzétételre kerülnek. 
A győztes fotók a Katedra címlapján szerepelnek majd.
Az eredményhirdetésre a 2014. október 24-én tartandó Katedra Napok 
keretén belül kerül sor, ahol fotókiállítást is szervezünk a pályamunkákból.
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Legkedvesebb könyvem

 Bár az ún. kedvenc könyvek listája az olva-
sói emlékezetben (legalábbis az enyémben) 
jelentős képlékenységet és kiszolgáltatottságot 
mutat, miért ne válasszunk mégiscsak olyan 
könyvet, melyet tényleg (valamikor) jelentős-
nek éreztünk. Christopher Lasch Az önimá-
dat társadalma (The Culture off Narcissism, 
1979, magyarul: Európa, 1984) c. könyvét va-
lamikor az előző évezred 90-es éveinek végén 
olvastam, vagyis jó régen, s  igen nagy hatást 
gyakorolt rám akkor, sok szempontból. Le-
gyen hát, de azzal a kitétellel, hogy az emlí-
tett kiszolgáltatottságot illusztrálandó hozzá-
teszem: Laschhoz Mario Vargas Llosa rokon 
tematikájú, de eltérő hangnemű és műfajú 
A látványcivilizáció (magyarul: Európa, 2014) 
c. könyve juttatott vissza a napokban. 
 Lasch szakít az önimádat fogalmának 
hagyományos értelmezésével, mely szerint 
az (Freudból kiindulva) pusztán az önzés, 
az önszeretet szinonimája volt. Lasch ab-
ból a klinikai irodalomból indul ki, amely 
meggyőzően dokumentálja a múlt század 
40-es–50-es éveitől tetten érhető változáso-
kat a személyiség szerkezetében. A pszichi-
átriai kezelésre jelentkezők tünetei ebben az 
időszakban csak nagyon ritkán emlékeztet-
tek a Freud által tüzetesen leírt klasszikus 
neurózisra. Nőtt azon betegek száma, akik 
nehezen meghatározható tünetekkel, bizony-
talan kielégületlenségérzettel jelentkeztek a 
psztichiáternél. Nem erőtlenségre, fóbiákra, 
elfojtott szexualitásból fakadó neurotikus tü-
netekre panaszkodtak, hanem homályos, de 
általános elégedetlenségre az élettel szemben, 
létezésük haszontalan, céltalan voltára. A be-
tegek árnyaltan érzékelt, de mindent átitató 
ürességről és depresszióról számoltak be, az 
önértékelés szélsőséges kilengéseiről, a bol-
dogságra való képtelenségről. 
A szerző szerint egyes kultúratudósok (pl. 
Fromm) átsiklanak az önimádat patologi-
kus volta felett, holott ennek jeleire tömege-
sen bukkanhatunk a mindennapokban is: a 
másoktól való függés (s egyben e függéstől 

Vida Gergely                            

való félelem), a belső üresség, a visszafojtott 
düh, a kielégíthetetlen közlésvágy. S  olyan 
másodlagos narcisztikus karakterjegyeket is 
sorol, mint az álönismeret, a kiszámított tet-
szeni vágyás, az ideges, önbecsmérlő humor, 
a versengéstől való félelem, rettegés az öreg-
ségtől. Mindezeket a jelenségeket a szerző 
az amerikai társadalom minden fontosabb 
szegmensén – rendkívüli meggyőző erővel – 
kimutatja, a politikában, a közigazgatásban, a 
sportban, az oktatásban, a művészetben. 
 Ez a narcizmus megkísérli közömbösíteni 
a kielégítetlen szeretet keltette fájdalmat, de 
korunk embere – látszólag – nem magához 
fordul. A mondai hős (Narkissos) önmagába 
szeretett, a ma embere elégedetlen a tükörben 
mutatkozó képével, utálja magát, és mindent 
megtesz azért, hogy ezt a képet azzá a képpé 
formálja, amelyet külső késztetések hatására 
alakított ki. Retorikai stratégiákat követ te-
hát, hiszen bizonyos attitűd kialakítása a célja 
másokban saját személyiségéről, a maga meg-
álmodott mivoltában. Az önimádó ember 
személyisége akkor „hiteles”, ha a létrehozott 
képet mások is ekként a képként azonosítják 
– de ez soha nem maradéktalan, hiszen az 
alakítandó kép állandóan változik az aktuá-
lis kihívások (pl. divatok) szerint. A mosoly, 
a fehér, egészséges fogak, a könnyed csevegés, 
tájékozottság, bizonyos helyekre való eljá-
rás, ironikus önreflexiók beszélgetések során 
mind a narcisztikus diskurzus elemei, állandó 
fogások, melyek szinte az egyetlen létező bi-
zonyosságot teszik ki, melyekbe bárhol, bár-
mikor kapaszkodni lehet...
 Ez utóbbi bekezdés nem tudom, meny-
nyire pontos Lasch-olvasat, mindenesetre a 
könyvhöz fűzött egykori feljegyzéseim közt 
találtam. Talán többet árulkodik akkori ér-
deklődéseimről, mint a szövegről, meg aztán 
némileg leegyszerűsítő is – lám, Vargas Llosa 
korrajzában is éppen ezt találtam problemati-
kusnak, ezért nem lett „kedvenc könyvem”, de 
az más... –, s mégis idemásoltam. Mindeneset-
re újraolvasom.  

Önimádat és retorika    
(Christopher Lasch: 
Az önimádat társadalma)

A honlapon kívül tekintsék meg a lap Facebook-profilját is „Katedra (Média/Hí-
rek/Kiadó)” névvel, amelyen a legfrissebb hírekről és információkról tájékozód-
hatnak.

Felhívjuk Tisztelt Olvasóink figyelmét, hogy a Katedra honlapján (www.katedra.
sk) az Archívum rovatban megtalálhatóak a régebbi tanévek teljes lapszámai is, il-
letve az Aktualitások között cikkelőzeteseket találnak a kiadás alatt álló számok 
kínálatából. Az Archívum rovatban visszakereshetik az előző évfolyamok Katedra-
versenyeinek feladatait, ami gyakorlásképpen hasznos segédanyag lehet a tanítási 
folyamatban. A Felhívások rovatban pályázatokról, figyelemfelkeltő aktualitások-
ról, rendezvényekről olvashatnak az érdeklődők. A Katedra folyóirat szívesen kö-
zöl az iskolák belső életéről tudosításokat, beszámolókat: a weboldalon bármilyen 
terjedelmű írást közzé tudunk tenni, nyomtatott formátumban 1200 – 1400 karak-
ternyi szövegeket várunk a katedra.szerkesztoseg@gmail.com címre. Kérjük, láto-
gassanak el honlapunkra.

VERSENYFELHÍVÁS

A Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi 
Intézete, a Közép-európai Tanulmányok Kara, valamint az Arany A. László Polgá-
ri Társulás a 2014/2015-ös tanévben ismét meghirdeti a 
LEGERE IRODALMI VERSENYT.

  A verseny témája: IRODALOM ÉS SZERELEM
  A verseny célcsoportja: háromfős középiskolás csapatok
  A verseny helyszíne: Közép-európai Tanulmányok Kara, Nyitra

  A részletekről és a jelentkezés feltételeiről 
 a legere.irodalomverseny@gmail.com kérhetnek tájékoztatást.

  Jelentkezési határidő: 2014. szeptember 30.

MEGHÍVÓ A KATEDRA NAPOKRA
A Katedra Alapítvány szeretettel meghívja Önt 
a XXIII. Katedra Napok 
rendezvényére,
melyre 2014. október 24-én kerül sor 
a dunaszerdahelyi VMK mozitermében.

A rendezvény témája: a regionális oktatás
A részletes programot a www.katedra.sk-n találják szeptembertől.

Mindenkit sok szeretettel várunk!

A címlapon a hegyétei Magyar 
Tanítási Nyelvű Alapiskola 

és Óvoda fotója látható. 
Fényképezte: Füle Renáta
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TarTalomjegyzéK

Most, augusztus első napjaiban, 
amikor e sorokat írom – hogy lapunk 
időben olvasóink kezébe kerülhessen 
– még csend van, mélységes csend az 
iskoláink körül, mondhatnám, tipi-
kus augusztusi iskolacsend... Az előző 
tanév örömei, történései már emlékké 
váltak; a szülők és a  pedagógusok ki-
pihenték a kipihenni valót, jó néhány  
diák – bár  sohasem vallja be – talán 
már bele is fáradt a pihenésbe; sikere-
sen lezajlottak a pedagógusok aktuális 
szakmai továbbképzései, és gyarapod-
tak a  kreditpontok is; az iskolaügyi 
miniszter bársonyszékében már  me-
netrendszerűen ott ül a kinevezett új 
ember, sőt, úgy hírlik, a legtöbb iskola 
többé-kevésbé már fel is készült a kö-
vetkező tanévre...  Érthetnénk tehát 
úgy is, hogy bizonyos jelek szerint 
természetes ez a  nagy csend, amely 
azt sugallja, hogy az iskolaügyben 
minden rendben van... Mennyire jó 
lenne ilyen megnyugtató, szívet-lelket 
melengető miliőben egyszerűen csak 
sikerekben gazdag új iskolai évet kí-
vánni minden kollégának és diáknak, 
teljes elégedettségre, valamint arra 
biztatni minden szülőt, hogy jogosan 
legyen büszke gyermekének kiváló 
eredményeire...  Csakhogy az a prob-
léma, hogy mi egy sokféle szempont-
ból „mintha országban“ élünk, ahol az 
iskolaügyben is szinte minden „mint-
ha rendben“ lenne, mintha az illetéke-
sek – az a sok illetéktelen illetékes – is 
mintha felkészült volna az új tanév-
re. Elég tehát nyitott szemmel lépni 
egyet-kettőt az iskolaügy korántsem 
első osztályú útján, és az értők máris 
tisztán látják, hogy a  konkrét való-
ság ebben az évben is sajnos teljesen 
más, mint ahogyan azt az illetékesek 
magyarázgatják... Továbbra is nagyon 
súlyos problémák vannak a tankönyv-
ellátásban, az irányítás legfelsőbb 
szintjén kérdőjelezik meg a  teljesen 
osztott alapiskolák és a  középiskolák 
nehezen kiharcolt jogalanyiságát és 
az iskolatanácsok már eddig is kőke-
ményen megnyirbált hatáskörét, tel-
jesen szétzilált a   szakképzés hajdan 
jól működő rendszere, a pedagógusok 
jogosan elégedetlenek a  szinte meg-
alázó anyagi helyzetük miatt, az isko-
laügyben még csak nyomai sincsenek 
a   problémák rendszerszerű megol-
dásának, elgondolkodtató, hogy az 
iskolaügy legfőbb kinevezett vezetője 
nem elismert oktatásügyi szakember, 
és csak most ismerkedik a  rábízott 

tárca helyzetével, érthetetlen, hogy 
az oktatásügy továbbra sem élvezi azt 
a prioritást, amelyet ez a   kormány – 
az előző kormányokhoz hasonlóan 
– olyan magabiztosan, már-már elkö-
telezetten és büszkén ígérgetett a saját 
programnyilatkozatában.... Újra csak 
rá kell döbbennünk, mennyire sem-
mitmondó és hamis szlogenné defor-
málódott a   tudásalapú társadalom 
fontosságát és építését szorgalmazó 
kormányvízió...  Ma még mintha 
a legtöbb érintett fel sem tudná mérni 
teljes komplexitásában azt a  nagyon 
komoly   veszélyt, amelybe alap- és 
középiskoláink túlnyomó többsége 
került a  meg nem adott prioritás 
miatt. Mindezek tükrében talán ért-
hető, hogy viszonylag sokan vagyunk 
ebben az országban, akik az előttünk 
álló tanévre gondolva őszintén féltjük 
iskoláinkat, és nem tudunk szabadul-
ni az ismert erdélyi   költő   Templom 
és iskola című versének intő soraitól: 
„Ne hagyjátok a templomot, A temp-
lomot s az iskolát!” Reményik Sándor 
1925-ben, vagyis közel 90 évvel ez-
előtt írta ezt a verset, amikor az állami 
költségvetésből kötelezően folyósított 
fenntartási költségek megvonása miatt 
a megszűnés réme fenyegette az erdé-
lyi magyar iskolákat és templomokat, 
az anyanyelven szerzett tudás és az 
anyanyelven hirdetett, megvallott hit 
szentélyeit. Csak a kegyetlen történel-
mi tények ismeretében érthető, hogy 
ez a vers az eltelt kilenc évtized alatt 
– a mi viszonyaink között is – szinte 
semmit sem veszített aktualitásából, és 
ezekben az években a mi generációink 
legelkötelezettebb tagjainak is az egyik 
legfőbb gondja, hogyan mentsük 
meg a kisiskoláinkat és a kis tanulói 
létszámú teljesen osztott alap- és kö-
zépiskoláinkat. Szinte hihetetlen, de 
a jelenlegi 236 alapiskolánkból közel 
180-t fenyeget a megszűnés veszélye, 
ha az előttünk álló tanévben nem sike-
rül a parlament által már elfogadott fi-
nanszírozási jogi normákban legalább 
utólag komoly változásokat elérnünk. 
Egyszerűen elképzelhetetlennek tar-
tom, hogy a viszonylag kis tanulói 
létszámú teljesen osztott alapiskolákat 
arra kényszerítsék, hogy a 2015-16-os 
tanévtől ne nyissanak osztályt a felső 
tagozaton, és az alsó tagozaton az ed-
dig teljes 4 osztályos osztást redukál-
ják két osztályra, amelyekben két-két 
évfolyam kisdiákjai tanulnak együtt. A 
szülők és a diákok ellen elkövetett vé-

Fibi Sándor

a templomot s az iskolát…
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Ki ne tudná a történelemből, mi 
volt az a szikra, amely száz évvel ez-
előtt lángba borította a világot? Hát a 
szarajevói merénylet. S mintha annak 
természetes következménye lett vol-
na, hogy rá egy hónapra, 1914. július 
28-án az öreg Ferenc József „mindent 
meggondolva és mindent megfon-
tolva” hadat üzentessen Szerbiának. 
Azonban a máglyát már jóval előbb 
megrakták a zsákmányra éhes nagyha-
talmak, csak éppen alá kellett gyújtani. 
Mi sem árulkodik erről jobban, mint 
azok az adatok, amelyek arról tanús-
kodnak, hogy a háború kitörésekor az 
egymással szemben álló feleknek hány 
hadra kész katonája volt, s melyiknek 
hány hadosztálya milyen felszerelés-
sel rendelkezett. A teljes személyi ál-
lomány 13 800 000 főt tett ki, amely-
ből az Osztrák-Magyar Monarchia 
3  340  000-et számlált; nemzeti hova-
tartozásuk szerint: 24%-ban (osztrák) 
németet, 18%-ban magyart, 13% volt 
a cseh, a többi horvát, lengyel, kár-
pátukrán, román, szlovén, szlovák, 
bosnyák és olasz. A „közös hadsereg” 
szolgálati nyelve a német volt, de enge-
délyeztek tíz ún. ezrednyelvet is, így a 
magyar királyi honvédségnél a magyar 
lett – hivatalosan. Ezt azért érdemes 
megjegyezni, mert a későbbiekben a 
magyar közkatonákat, azaz a „honvé-
deket”, legalábbis azokat, akik orosz 
fogságba esetek, a táborparancsnoksá-
gok németnek tekintették. 

Mi sem természetesebb, hogy a had-
sereg felépítése minden időben szigo-
rúan hierarchikus. (A sor- vagy köz-
katonákat 1948 óta Magyarországon 
mindmáig honvédeknek nevezik, mely 

fogalom nem mástól, mint Petőfi Sán-
dortól ered.) 

A „nagy” háború kitörésekor a törté-
nelmi Magyarországon a hadkötelesek 
száma (18-tól 53 éves korig) 4 817 000 
fő volt, akik közül 3 381 785-öt vonul-
tattak be, de nem mindegy, kit milyen 
jogcímen. E megdöbbentően magas 
létszámnak csupán egy bizonyos há-
nyada volt inkább csak hevenyészve 
kiképzett, a többség viszont az egykori 
nemesi inszurrekció (hol volt az akkor 
már!) analógiájára „népfelkelőként” 
kapott „felhívást”, valójában behívó 
parancsot. Így lett e sorok írójának 
anyai nagyapja is (hét gyermekes, 36 
éves családapa) a veszprémi – ahogyan 
ő írta egyetlen és utolsó levelében – a 
„31dik népfelkelő ezred 3dik Század” 
honvédje, majd pár hónapra rá „hősi 
halott” valahol Galíciában.

A háborúba terelt (császári és kirá-
lyi) „magyar” hadsereg katonáinak 
mindössze 15%-a, (524  850 fő) tért 
haza testileg épen. A többinek 15,7%-a, 
(530 965) elesett, 44,1%-a, (1 492 000) 
megsebesült – mintegy fél millióan 
többször is – és 24,9%-a, (833 570) fog-
ságba került. A hadtörténészek szerint 
ez utóbbi szám feltűnően magas, való-
színűleg azért, mert a háború befejezé-
sekor az olasz fronton kötött fegyver-
szünetet a tisztek tévesen értelmezték. 
Azt is leírják, hogy „az adatok a törté-
nelmi Magyarországra vonatkoznak. 
A veszteségek nemzetiségek szerinti 
megoszlásának megállapítására nincs 
lehetőség”.

Hogyan lenne hát lehetőség arra, 
hogy az akkori (magyar) tanítók sorsá-
nak alakulásáról áttekintést nyerjünk? 

tekként értelmezem, hogy ugyancsak 
az említett tanévtől megszűnjön min-
den alacsony diáklétszámmal műkö-
dő, csupán alsó tagozatos kisiskola. 
Mindehhez további gondként járul 
hozzá, hogy középiskoláink túlnyomó 
többségében is viszonylag alacsony 
a tanulók létszáma, tehát Damoklesz 
kardja bizony az ő létük fonalát is 
elmetszheti. Mi ez, ha nem a jelen-
leg még elfogadható iskolarendszer 
direktív felszámolása, a gyermekek, 
a szülők jogos igényeinek teljeskörű 
ignorálása. „Mintha országban” vi-
szont mindez csak elengedhetet-
len racionalizáció, amelyre szükség 
van, hiszen nincs elegendő pénz az 
iskolaügyre. Ugye, milyen furcsa in-
doklás, különösen akkor, ha nagyon 
jól tudjuk, mi mindenre van pénz eb-
ben az országban…. Iskoláink meg-
mentése azonban nem csak a pedagó-
gusok feladata, mi egyedül képtelenek 
leszünk ezen a területen érezhető sike-
reket elérni. Most teljeskörű társadal-
mi összefogásra van szükség, a politi-
kai pártok, a parlamenti képviselők, a 
polgármesterek, önkormányzati szer-
vek, társadalmi szervezetek, társulá-
sok, civil szerveződések, szülők na-
gyon átgondolt együttműködésére és 
összefogására. Természetes azonban, 
hogy a pedagógusok szerepe felérté-
kelődik, hiszen csak ők képesek biz-
tosítani, hogy a magyar tanítási nyel-
vű iskolák mindegyike, igen, kivétel 
nélkül mindegyike olyan színvonalon 
végezze a munkáját, amellyel meggyő-
zi a szülőket arról, hogy az anyanyel-
ven oktató magyar iskola igenis képes 
minden szempontból legalább olyan 
szintű tudást biztosítani a diákjai 
számára, mint a politikai szlogenek-
kel és egyéb módokon is segített más 
tanítási nyelvű iskola. A pedagógusok 
további fontos feladata megteremteni, 
erősíteni, mindennapi gyakoriságúvá 
tenni az együttműködést a fenntartó 
önkormányzattal és a szülőkkel, min-
denkivel, aki akar és tud is segíteni 
ezen a területen. Tudom, nagyon ne-
héz feladatok várnak iskoláink peda-
gógusaira az előttünk álló tanévben. 
A sikeres megoldásukhoz kívánok 
hatalmas lelkierőt, kitartást, nagyon 
átgondolt együttműködést, méltó 
helytállást és sok-sok, megérdemelt 
sikert, hiszen elsősorban ezen sikerek 
révén örülhetünk diákjaink szeretettel 
teljes mosolyának és a szülők részéről 
tanúsított megkülönböztetett tisztelet-
nek, amelyek a rengeteg gond mellett 
is annyira széppé tudják varázsolni a 
mi hivatásunkat.

Lapunk egyik legkedveltebb rovata immár hosszú évek óta a  Stafétabot, 
melyben napjaink közismert személyiségeit, mindenekelőtt az oktatásügyben 
kiemelkedően sikeres és elismert kollégáink életútját, nézeteit, eredményeit is-
merhetik meg kedves olvasóink. Ezzel a gyakorlattal  természetesen a jövőben 
sem szeretnénk szakítani, hiszen a megszólított és bemutatott pedagógusokra 
méltán lehetnek büszkék a kollégái, a felvidéki magyar iskolák pedagógusai, sőt 
a diákok és a szülők is. Az alábbi írás azonban különbözik az eddigi gyakorlat-
tól, hiszen – visszalépve  az időben – történelmünknek  olyan embertelen idő-
szakába kalauzolja el lapunk  olvasóit, amikor a pedagógusok legtöbbje  nem 
a tantermekben, diákjai körében végezte a hivatásából adódó munkát, hanem 
az első és a második világégés besorozott katonájaként, ill. a  hadifogolytábo-
rokban. Százával, ezrével voltak, akik ezeket a borzalmakat átélték, de mi szinte 
semmit sem tudunk a szenvedéseikről. Ezt a hiányt igyekszik pótolni a mi la-
punk is Csicsay Alajos kollégánk alábbi írásával.

Emlékezés az első világháború kitörésének 100. évfordulójára

Csicsay Alajos

Tanítók hadifogságban
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Azonban akadnak rejtett források, 
mint például Mikuss Elek, a két világ-
háború közötti Tallós (szlovák neve 
akkor Talloš volt, ma Tomášikovo) 
iskola igazgatójának Magyar taní-
tók orosz fogságban című, mindmáig 
fennmaradt, tömör írása. Ehhez any-
nyi megjegyzés kívánkozik, hogy az 
akkori magyar iskolák a fenntartóikat 
illetően három csoportba tartoztak: 
állami, községi és felekezeti (katoli-
kus, református, evangélikus és izra-
elita) népiskolák voltak.

Kissé átrendezve a rövid memoár 
szerkezetét, ám írásmódját tiszteletben 
tartva, az alábbiakat idézzük belőle: 

Az oroszországi legénységi fo-
golytáborok borzalmairól köteteket 
írtak össze, de mi, akik éveket töl-
töttünk a kimondhatatlan nyomo-
rúság, kitaszítottság, a reménytelen 
magunkrahagyatottság e kíntanyáin, 
tudjuk, hogy mind e leírások halavány 
képét sem képesek visszatükrözni a va-
lóságnak. (…)

Turkesztán. A „haláltábor” Trojckó-
ban. Alacsony, gyékényablakú, vert-
vályog kozákistálló. Most az „önkén-
tesbarak” büszke neve díszíti. A  já-
szolokra vert emeletes priccseken, a 
dögleletes levegőben sápadt, kiéhezett 
emberek. A monarchia népeinek min-
den nyelvén folyik a szó; káromko-
dás, imádkozás, időtöltő perpatvar. 
Az egyik sarokban huszonöt-harminc 
ember szorong a deszkákon. Előttük 
irón, papírdarabok, füzetek, itt-ott egy 
könyv, mely ritkább s nagyobb érték 
itt az aranynál: magyar könyv, ma-
gyar tanítók kezében. Melyek voltak 
e könyvek? … egy ügyvédi perrend-
tartás, Gyóni Géza Lengyel mezőkön 
című verseskötete és egy a reneszánsz-
ról szóló kétkötetes munka, meg há-
rom Przemyslből hozzájuk került 
újságpéldány.

A tétlenségre ítélt tanítók szorgalma-
san tanulnak oroszul, németül, franciá-

ul, angolul. A bábeli nyelvzavarban ők 
a legcsendesebbek. Reménytelen a jele-
nük, bizonytalan a jövőjük. A multjuk: 
az út a kaszárnyától az emberi téboly 
vágóhídján át a fogolytáborokig tövi-
sekkel hintett. De nem csüggednek! A 
társadalomnak eddig is lenézett „nap-
számosai”, akikről most már végleg 
elfeledkezett a haza, társadalom, ké-
szülnek a bizonytalan jövőre. Ha meg-
nyerjük a háborút, nemzeti kultúránk-
nak képzettebb előharcosok kellenek; 
ha elvesztjük, akkor még inkább!

A hadvezetőség a tisztiiskolát nem 
végzett póttartalékos és önkéntes ta-
nítókban – (tévedés ne essék, nem 
önként vonultak be, hanem ez volt a 
megnevezésük a későbbi karpaszo-
mányosoknak – Cs. A.) – intelligens, 
megbízható közkatonákat és altiszteket 
nyert, akiknek hazaszeretetét, köteles-
ségtudását ki is használta a végsőkig, 
nem egyszer a legkényesebb feladato-
kat bízva rájuk, de amint az ellenség 
kezei közé kerültek s céljai érdekében 
többé nem jöhettek számításba, nem 
törődött velük senki, ki voltak szolgál-
tatva az ellenség kénye-kedvének.

A tisztek helyzetét nemzetközi egyez-
mények szabályozták. Kisebb-nagyobb 
kedvezményeken kívül havi fizetést 
húztak az orosz kincstártól. A legény-
ségi táborok lakói fillér zsold híján, az 
örökös faggyús köleskására utalva – 
mely az éhenhaláshoz sok, a megélhe-
téshez kevés volt – tengődtek, százával 
esve naponként áldozatul betegségnek, 
ragálynak, éghajlatnak. 

Ebben a legénységi sorsközösségben 
is a legnehezebb volt az intelligenci-
ának, vele a tanítóknak a helyzete. A 
földmíves, iparos örömmel vállalt mun-
kát a táboron kívül, csakhogy ebből az 
infernális helyzetből szabaduljon. Ha 
az önkéntesbarak lakói vállalkoztak 
is erre a nekik szokatlan, megerőltető 
munkára, kitéve magukat a legénység 
gúnyának s az oroszok elégedetlensé-

gének, legtöbbször a parancsnokság 
ellenkezésével találkoztak. (…)

Ebben a megtagadottságban, amikor 
a kultúra emelt válaszfalat a magyar és 
magyar között, a tanítók voltak azok, 
akik már otthoni működésük közben 
hozzászokva, hogy sem felülről, sem 
alulról hálát, elismerést munkájukért 
nem várhatnak, lelkiismeretük paran-
csát követve, a sértett önérzeten diadal-
maskodva nem hagyták magukra a sze-
rencsétlen, veszendő magyar lelkeket.

Az önkéntes barak németül tudó ta-
nítói irogatták haza a magyar legény-
ség leveleit s fordítgatták anyanyelvük-
re az otthonról érkező híreket. Mert 
míg minden nemzet fia saját anyanyel-
vén írhatott, addig a magyartól ezt az 
egyetlen kedvezményt is megvonta az 
orosz hadvezetőség. 

Minden hónap elején – mert ha-
vonta csak egy táborilapra korlátozta 
a parancsnokság a levelezést – való-
ságos búcsújárás indult meg a tanító-
sarok felé. Sokgyermekes családapák, 
hadiházasok, otthonhagyott kedvesük 
után vágyakozó ifjak bízták rá szívük 
legrejtettebb álmait, gondolatait, féltve 
őrzött családi titkaikat a magyar taní-
tókra. A kórházak szennyes szalmáján, 
idegen, nyelvét nem értő környezetben 
végső perceit élő magyar fogoly utolsó 
kívánságát, akaratát, elcsukló üzenetét 
hány tanító jegyzőkönyve őrizte abban 
a reményben, hogy egyszer mégis csak 
sikerül értesíteni a hátramaradottakat.

A magyar tanító nemcsak jegyzője 
volt a tábornak, hanem tanítója, papja 
is. 

Hogy egyre reménytelenebbé váló 
helyzetben a csüggedő, letargiába esett 
lelkeket a kétségbeeséstől megóvjuk, 
vasárnaponként a tábor főterén kaba-
rét rendeztünk, melynek szereplői java-
részt megint csak a tanítókból kerültek 
ki. A műsor számai: a magunk életét 
s a muszkákat kifigurázó akasztófahu-
morral tüzdelt versek, nóták, jelenetek 
egyidőre felrázták a tespedt kedélyeket.

Alkalmas erők bevonásával magyar 
dalárda alakult s magyar dal verte fel a 
kirgiz puszták néma csendjét, hirdetve, 
hogy „nem hal meg a magyar dal, míg 
magyar tanító él!” A hallgatóknak sej-
telme sem lehetett, micsoda nehézséggel 
küzdöttek az énekkar vezetői, micsoda 
önzetlenséggel szolgálták a magyar kul-
túra ügyét, mikor kották híján emléke-
zetből kellett minden éneket lekottázni, 
javítgatni, új dallamokat szerzeni s a 
kottapapírt szájuktól elvont kopejkák-
ból nagy utánjárással beszerezni!

A téli tétlenség több írástudatlan 
emberben felébresztette a vágyat, hogy 
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megismerkedjék a számolás és betűve-
tés mesterségével. Az analfabéták taní-
tása útjában lekűzdhetetlennek látszó 
nehézségek álltak; nem volt egyetlen 
magyar ABC-könyv; – füzet, irón, pa-
pír is ritkaságszámba ment. (…)

Palatáblául szolgált a steppe ho-
mokja. Füzetek készültek az Oroszor-
szágban nagy ívekben árúsított, a mi 
olcsó irógéppapírunkhoz hasonló ciga-
rettapapírból, irónok nádszálba öntött 
ólomból, agyaggal kevert koromból. 
A három ujságot a tanfolyam végéig 
foszlányokká olvasták a betűéhes „ne-
bulók”, de meg is tanultak mind írni-
olvasni. Lesz meglepetés otthon, majd 
ha először mutatják be az ámuló atya-
fiságnak az új tudományt!!!

Mikuss Elek azt is megemlíti, hogy 
mintegy 14 ezer embert tartottak fogva 
az oroszok Trojckoban, pontosabban 
oda internálták őket. (A település neve 
valószínűleg Troickoje volt, melyből 
24 található meg a katonai atlaszban, 
viszont Trojcko egy sem. Cs. A.)

Az 1915-16. évi nagy kiütéses tífusz-
járvány idején, amely a tábor lakóinak 
75%-át söpörte magával, a sírásás és 
halottszállításból is derekasan kivettük 
a részünket, s bizony sorainkban is szé-
les rendet vágott a csontember. (…)

A halottkíséret az önkéntesek tiszte 
volt. Ha közülünk való halottat temet-
tünk, a temetési szertartásokat kánto-
raink végezték.

Papot, semminemű felekezetűt, – 
évekig nem láttunk a trojckói tábor-
ban.(…)

Szabó János baptista felekezetű ma-
gyar tanító eszmélt rá leghamarabb, 
hogy itt – ahol a keresztényi erényeket 
nemcsak hírdetni, hanem cselekedni 
is a legégetőbb szükség parancsolja – 
magunkon kívül nem számíthatunk 
senkire. Maga köré gyűjtötte híveit, 
esténként prédikációt tartott nekik s 
velük ájtatoskodott. Mindtöbben gyűl-
tek köréje – a másvallásúak is –, erre 
Szabó valóságos hittérítő munkába 
kezdett. Híveinek száma egyre nőtt s 
ő fáradhatatlanul dolgozott tovább. 
A román baptisták kérésére hozzájuk 
is eljárt prédikálni, mert románul is 
jól tudott. Néhány hónap mulva egész 
barakok tértek át a baptista hitre. Sza-
bó buzgalmának sokan köszönhetik, 
hogy sikerült visszanyerni lelki egyen-
súlyukat.(…)

1916-ban Turkesztán fővárosába: 
Taskentbe kerülve (Taskent ma Üzbe-
gisztán fővárosa – Cs. A.) az YMCA 
amerikai megbízottjának jóvoltából 
végre német, angol, francia könyvekhez 
juthattunk s esti tanfolyamok tartására 

alkalmas helyiséghez. Magyar könyve-
ket Mr. Daves sem tudott szerezni.

1917-ben, a cári uralom végvonag-
lásának idején, a Turkesztánban dúló 
éhinségben a baraklakó hadifoglyok 
szenvedtek a legtöbbet; számosan pusz-
tultak el közülünk éhtífuszban. Mikor 
már minden kötél szakadt, közös kér-
vényt írtunk a közoktatásügyi minisz-
tériumnak s elviselhetetlen helyzetünket 
ecsetelve, segélyt kértünk, ha máskép 
nem, fizetésünk terhére. A minisztéri-
um ki is utalt fejenként hatvan rubelt, 
de nem a Vörös Kereszt taskenti meg-
bízottjának útján, hanem a szibíriai 
német bankon keresztül. Mire hosszú 
huzavona után – talán másfél évre – 
megkaptuk a segélyt, a pénz annyira 
elértéktelenedett, hogy sokan nem is 
tartották érdemesnek átvenni. Vásár-
lóértéke kb. két kilogramm kenyér ára 
volt s attól tartottunk, hogy a miniszté-
rium aranykoronaértékben fogja levon-
ni fizetésünkből. Ennél több segélyben 
az egész fogság alatt nem részesültünk.

A Kerenskij-féle, majd az októberi 
bolseviki forradalom győzelme meg-
mentett ugyan bennünket az éhhaláltól, 
de különösen az első hónapok alatt so-
kat szenvedtünk az agitátorok által ál-
landóan az „urak”, a „burzsujok” ellen 
izgatott legénységtől. Azoktól az embe-
rektől, akiknek önzetlen barátai, segítői 
voltunk egész fogságunk ideje alatt. (…)

A tisztitáborok lakóinak is kezdett 
rosszul állni a szénájuk. A tiszti fizeté-
seket beszüntették s az addig bőven foly-
dogáló vöröskeresztes és egyéb segítőbi-
zottságok pénzforrásai is eldugultak és 
a legénység velük szemben is ellenséges 
magatartást kezdett tanúsítani.

Most egyszerre felfedezték, hogy a 
legénységi táborokban vannak „az in-
telligenciához tartozó emberek, akik 
esetleg még tisztek lehetnek odahaza!” 
Egyre-másra jött az üzenet, parancs, 
kérés: csendesítsük le a legénységet, 
tartsuk távol a bolseviki eszméktől, 
tartsuk fenn a fegyelmet, a katonás 
szellemet stb. Minket tesznek otthon 
felelőssé mindenért, ami a táborban 
történik!! (…)

Midőn a világháború végeztével a 
szabadulás napja ránk is felvirradt, 
az újonnan épülő állam nehezen nél-
külözte ezeket az építő erőket s nem-
egyszer igérettel, ravaszsággal, vagy 
erőszakkal igyekeztek minél tovább 
visszatartani a foglyokat munkahelye-
iken. (…)

Midőn e sorok írójának (azaz 
Mikuss Eleknek – Cs. A.) alkalma volt 
Moszkvában Lunacsarszkij közokta-
tásügyi népbiztossal eszmecserét foly-

tatni, a komisszárius nem fukarkodott 
a dícsérettel: 

»Nagyrabecsülöm a fogoly magyar 
tanítókat; sok szépet és elismerésremél-
tót hallottam felőlük s ha politikai né-
zeteink nem egyeznek is, sokezer ilyen 
kultúrmunkást kívánok a cári uralom 
által szellemi sötétségben tartott orosz 
népnek!«

Akinek megadatott közülünk, hogy 
sok évi hányatás után újra viszontlát-
hatta övéit és hazáját, az új rendben 
kipróbált kötelességtudásával látott 
hozzá feladatai elvégzéséhez. Senkinek 
sem lehet panasza ránk. Állampolgár-
ságunk sokszor évekig húzódó bizony-
talansága, a felekezeti kartársak állam-
segélyének előleg-jellege és törvényben 
egyáltalán nem biztosított volta, ha 
ránk is nehezedett, kötelességünk telje-
sítésében nem akadályozott.

Arról, hogy Mikuss Elek pontosan 
mikor tért haza szülőföldjére, az im-
már újonnan megalakult Csehszlová-
kiába, nem áll rendelkezésünkre adat. 
Az viszont igen, hogy 1933-34-ben, 
míg más településeknek 3-4 általános 
iskolája is volt, Tallósnak minden fe-
lekezethez tartozó gyerekek számára 
csak egy, a nyolcosztályos „községi 
iskola”, amelynek tanítói rajta kívül 
a következők voltak: Ágh Erzsébet, 
Bocskoros István (valószínűleg kán-
tor is), Bocskorosné Szomor Mag-
da, Csanaky Margit, Leitner Matild, 
Sidó Erzsébet és Krisztinusz Lajos. 
Az iskolának saját könyvtára, ifjúsági 
vöröskereszt csoportja és iskolai ta-
karékpénztára is volt, s a tanítók még 
legalább hat-hétféle osztályon, illetve 
iskolán kívüli népnevelő munkát vé-
geztek a községben.    

Felhasznált irodalom:
 Farkas Márton – Józsa Antal: Az első vi-

lágháború és a forradalmak képei, Európa 
Könyvkiadó, Budapest, 1977.

 Mikuss Elek: „Magyar tanítók az orosz 
fogságban”. In: Dr. Szerényi Ferdinánd 
(szerk.): A csehszlovákiai magyar tanítók al-
manachja 1918-1933, Bratislava, 1934.
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„Önmagát becsüli meg minden 
nemzedék azáltal, hogy tudomásul ve-
szi: a világ nem vele kezdődik.” 

(Sütő András)

Úgy tűnik, egyre rohanóbb vilá-
gunkban az ifjabb nemzedékeket 
egyre gyakrabban kellene lassítás-
ra, a fenti üzenet tudatosítására és 
megszívlelésére bírni; nehogy el-
rohanjanak a „kincsek” mellett. De 
úgy érzem, többen kellene lenniük 
a „stafétabot” átadóknak is; és a hír-
közlőeszközök részéről is nagyobb 
segítségre lenne szükség.

Szíjjártó Jenővel (ha emlékezetem 
nem csal) személyesen 1969-ben, 
Galántán, az I. Kodály Napokon ta-
lálkoztam, az akkor komáromi II. 
lakótelepi (majd Béke utcai, ma Jókai 
Mór) Alapiskola gyermekkara egyik 
karvezetőjeként. Ezen az országos 
seregszemlén a felnőtt kórusok mel-
lett gyermekkarok is szerepeltek. 
(1971-től Csengő Énekszó elneve-
zéssel a gyermekkórusoknak saját 
seregszemléjük van Érsekújvárott.) 
Emlékezetes maradt számomra, hogy 
Galántán Szíjjártó Jenőnek – szabad-
téren, rekkenő hőségben – mennyire 
meg kellett küzdenie, hogy a több 100 
énekesből álló összkarban megszüles-
sen a „nagy Harmónia”, megszólaljon 
Kodály Zoltán–Berzsenyi Dániel re-
meke, A magyarokhoz című kánon. 

Szíjjártó Jenővel több személyes 
találkozásunk talán már nem volt, 
de hazai „zenei körökben” sokat hal-
lottam róla: a szigorú karnagyról, az 
igényes zenei szerkesztőről, a nép-
dalgyűjtőről és zeneszerzőről, és az 
elveiben rendíthetetlen emberről. 
Amikor aztán – a Jókai Napok záró-
ünnepségein éveken át – a Szlovákiai 

Magyar Pedagógusok Vass Lajos Kó-
rusa elődje – a CSMTKÉ fellépésein 
felcsendült Szíjjártó Jenő részemről 
mindmáig a „legekhez” sorolt kórus-
műve, az Esti hangulat Zsérén, azóta 
Szíjjártó Jenő úgy él emlékezetemben 
és lelkemben, mint „a felvidéki ma-
gyar zeneszerző”.

Mint csakugyan felvidéki tudattal 
és lelkülettel élő (mert van ilyen), a 
stafétabot átadására késztetést érzők 
egyikének – zenei tankönyvek író-
jának – jött a sugallat: a nagy taní-
tómesterek – Bartók Béla és Kodály 
Zoltán – mellett őrizzék meg a tan-
könyveink a nagy „tanítványok” – a 
mi „nagyjaink” – Ág Tibor, Németh 
István László, Rajter Lajos, Szíjjártó 
Jenő – emlékét is. Nagy fájdalmunk, 
hogy a Szlovák Pedagógiai Tankönyv-
kiadó által – Dudás Anna szakavatott 
szerkesztésével – szépen kivitelezett, 
az alapiskola 9. osztálya számára írott 
tankönyvünk szinte megjelenése óta 
(2006) a raktárak polcain porosodik. 
Hiszen – a tanügyünkben mindmáig 
dúló lélekölő technokrata szemlélet 
következtében – a középiskolákból 
szinte teljesen száműzetett a zenére és 
zenével való nevelés, és az alapiskolá-
ban is a 7. osztály az utolsó, amelyben 
a tantárgyak között ott található a heti 
1 ének-zene óra. Idáig süllyedtünk!

Szíjjártó Jenő 1919. június 17-én, 
Gölnicbányán született, gyermekko-
rát ott és Nyitrán töltötte. 1941-től 
1943-ig a Pozsonyi Konzervatórium 
zeneszerzés szakán tanul Alexander 
Moyzesnél. 1943-tól 1945-ig a Bu-
dapesti Liszt Ferenc Zeneművészeti 
Főiskola hallgatója: zeneszerzés sza-
kon Visky János növendéke, zongora 
szakon pedig Ditró-Csiba József a 
tanára. 1945-től 1951-ig ismét a Po-

zsonyi Konzervatóriumban folytatta 
tanulmányait. 1951-től a Csehszlo-
vák Rádió zenei rendezője. 1953-
1954 között a Csehszlovákiai Magyar 
Népművészeti Együttes, a NÉPES 
karmestere. Annak beszüntetése után 
rövid ideig a Csemadok és a Népmű-
velési Intézet dolgozója. Majd élete 
végéig (1986. július 28., Pozsony) a 
Szlovák Rádió zenei rendezője volt. 
Szívén viselte a szlovákiai magyar 
kórusélet ügyét: énekkarok alapító-
ja és szaktanácsadója; karvezető to-
vábbképzések szervezője és előadó-
ja; alapító karnagya volt a CSMTKÉ 
– Csehszlovákiai Magyar Tanítók 
Központi Énekkarának is. Több száz 
népdalt gyűjtött. Szerzeményei: éne-
kes és hangszeres művek, egyaránt a 
népzenében gyökereznek.

Szíjjártó Jenővel való további talál-
kozásaim már csak közvetett talál-
kozásoknak mondhatók. Ilyen volt 
annak a Zene és lélek – Emlékképek 
Szíjjártó Jenő zeneszerzőről című – 
2009-ben, a Median Regnet Produk-
ció által DVD-n rögzített anyagnak a 
megtekintése is. Szíjjártóné Nagy Ilo-
na, a hűséges társ, ifjú Szíjjártó Jenő, 
továbbá a volt munkatársak közül 
többen is, így Takács András, neves 
koreográfusunk és Debrődi D. Géza 
idéznek fel sok érdekes emlékképet. 
Néhány az emlékképekből:

- Takács András: „1951-ben, a Cse-
madok elnökségében már foglalkoz-
tak azzal, hogy – hasonlóképpen a 
többi országos hivatásos együttesek-
hez – Szlovákiában létre kell hozni a 
magyar kultúra, a magyarok hivatá-
sos népművészeti együttesét is. Ebben 
az időben a Csemadok kereste azokat 
a szakembereket, akiket később aztán 
az együttes élére állíthatott, illetve 

Stirber Lajos
ny. zenepedagógus, 

a Magyar Kultúra Lovagja

Találkozásaim
Szíjjártó Jenő születésének 
95. évfordulója alkalmából
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annak vezetésével megbízhatott. Ak-
kor merült fel Szíjjártó Jenő neve is: 
Rajter Lajos zenész-karnagy mond-
ta, hogy a rádióban dolgozik egy 
Szíjjártó nevű magyar ember. 1953. 
június 1-jével megalakult a hivatá-
sos magyar népművészeti együttes: 
Ág Tibor lett az együttes művészeti 
vezetője, karnagya-dirigense, tehát 
az együttes zenei életének szervező-
je pedig Szíjjártó Jenő. Hajlandó volt 
feladni a rádióban betöltött nagyon 
fontos funkcióját, egy nagyon ké-
nyelmes állást az utazásokkal együtt 
járó bizonytalan állásért. Annak el-
lenére, hogy Szíjjártó Jenő már Po-
zsonyban lakott, naponta vonatozott 
a galántai állomásra, onnan pedig jó 
két kilométert tett meg gyalog, mert 
a NÉPES a Galánta melletti Hodyban 
lakott; ott zajlottak a próbák.”

- Szíjjártóné Nagy Ilona: „Szíjjártó 
Jenővel 1958-ban ismerkedtem meg, 
amikor a pozsonypüspöki énekkar-
ban kezdtem énekelni. Számára egész 
élete során az volt a legfontosabb, hogy 
itt, Szlovákiában a magyar kultúra és 
zene magasabb szintre kerüljön. Min-
dig felhozta, hogy a két világháború 
között Szlovákiában nagy magyar 
énekkarok működtek. Ő már 16 éve-
sen részt vett Komáromban egy nagy 
énekkari fesztiválon, ahol zászlókkal 
vonultak be az egyes énekkarok. Már 
akkor úgy döntött, hogy ezen az úton 
megy tovább. Úgy vélte: ha a magya-
rok itt, Szlovákiában meg akarnak 
maradni magyarnak, nagyon fontos, 
hogy énekeljék népdalaikat, legyenek 
énekkaraik, még akkor is, ha falujuk-
ban már nincs iskola. Vallotta, hogy a 
zenének magyarságot megtartó ereje 
van! 1959-ben már a felesége voltam, 
Homolkán volt egy karnagyképző ta-
lálkozója. Az volt az elképzelése, hogy 
azok, akik részt vesznek az ilyen ta-
lálkozásokon, majd otthon magasabb 
szintre kerül az énekkaruk, vagy ha 
még nincs kórusuk, létrehozzák azt. 
A „tanítók kórusával” kapcsolatosan 
is az volt elképzelése, hogy majd az is 
tovább képezze a karnagyokat. Erre 
ki is dolgozott egy elképzelést, arra 
vonatkozóan, hogy hogyan kellene a 
továbbképzést megvalósítani. Sajnos 
ez a megírt munka egyszerűen eltűnt; 
nincs meg a hagyatékban.”

- Debrődi D. Géza: „A tanítók kó-
rusának első összejövetele a Zobor 

alatti hármas (Trojka) vendéglő-
ben volt, november 27-én. Ez a nap, 
mintha ma történne, kitörölhetetlen 
az emlékezetemből. Még ma is érzem 
a hegy illatát is; erjedtek a borok. 105 
pedagógus jött Szlovákia szinte min-
den tájáról. Jenő bácsi vállalta fel a 
férfi szólamokat. Az első mű, amelyet 
számunkra kijelölt, Bárdos Lajos Bé-
res vagyok, béres című szerzeménye 
volt. Felállította a szólamokat, kiosz-
totta a kottákat – úgy képzelte: ha 
kóruséneklésre vállalkoztak, kottaol-
vasók gyűltek össze –, beintett. Né-
hányan ugyan megszólaltunk, azután 
mi is abbahagytuk. Jelen volt a Cse-
madok Központi Bizottságának kép-
viselője, meg a központi tanfelügyelő 
is. Jenő bácsi kihasználva az alkalmat, 
nekik szólóan – jól leteremtett ben-
nünket: Milyen az „iskola”, ha a tanító 
sem képes kottából énekelni?”

- Szíjjártóné Nagy Ilona: „Ebben az 
időben nagy szava volt a „pártnak”. 
Tekintettel arra, hogy férjem soha-
sem volt párttag, ott sem volt jól be-
írva. Nagyon be akarták őt szervezni, 
hogy besúgó legyen. Azután, hogy 
már nem tudom hányadszor dobta ki 
őket a lakásból, minden elképzelését 
meghiúsították: nem vezényelhetett a 
filharmóniában, és nem lehetett kar-
nagya a CSMTKÉ-nek sem. Neki ez 
nagy fájdalom volt – egyszerűen be-
leőszült –, de elfogadta a határozatot. 
Azt mondta: létrehoztam a kórust, de 
nem szeretném, amiatt, hogy odajá-
rok, megszűnjön. Debrődi D. Géza 
javaslatára jött a felkérés: megírta az 
Anyai szót. Talán ha többször felkér-
ték volna, több művet írt volna a kó-
rus számára.”

- Ifjú Szíjjártó Jenő: „A családban 
ő önmagával volt szigorú, velünk, 
gyermekeivel és feleségével való kap-
csolatában a gyengédség dominált. 
A kedves mosolya ma is elevenen él 
bennem; vagy az is, ahogy ül a zon-
goránál. Úgy szokott alkotni, hogy a 
zongorán végig próbálgatta azokat a 
harmóniákat, hangzatokat, amelye-
ket később lejegyzett. És annak elle-
nére, hogy nem volt előadóművész, 
rendszeresen gyakorolt, hogy kar-
bantartsa a rutinját. Legszívesebben 
Bach Wohltemperiertes Klavierjéből 
és Beethoven szonátáiból játszott.

Számomra imponáló volt az ő böl-
csessége, bár ezt inkább csak idősebb 
koromban érzékeltem. Azonban már 
fiatal koromban is imponáló volt 
számomra a tudása – a zenei szaktu-
dása, ami mindig is vitán felüli volt; 
de például a nyelvtudása is: kiválóan 

beszélt németül, de a franciával is el-
boldogult. Rendkívül tájékozott volt: 
bármit lehetett tőle kérdezni. Nagyon 
sokan emlékeznek vissza édesapámra 
nyitott szívvel, mint az olyan ember-
re, akire fel lehet nézni. Nem lesz attól 
kisebb senki, ha van egy mestere. Az a 
jó, ha a tanítvány képes túlszárnyalni 
mesterét. Ha ezt meg sem kísérli, ha 
nem is érdekli, hogy a mester mit ért 
el: az a tanítvány rossz felé halad.”

Mivel van „tanítvány”, aki jó úton 
halad, így nagy örömmel írhatom le 
további találkozásomat Szíjjártó Je-
nővel. 2012-ben a MEDIAN kiadásá-
ban jelent meg Dr. Tóth Árpád: „Mert 
törvény az anyai szó, gravitáció” – 
Szíjjártó Jenő, a szlovákiai magyarság 
zeneszerzőjének élete és munkássága 
című könyve; a kiváló budapesti ifjú 
karnagy disszertációja. A könyv Be-
vezetőjében (11. oldal) írja a szerző: 
„A halála óta eltelt huszonhárom év 
alatt számos személyes visszaemléke-
zés, méltatás, sőt életrajz is megjelent 
Szíjjártóról, azonban ezek közül egy 
se tekinthető zenei értelemben tudo-
mányos jellegűnek: ez ideig stiláris 
jegyeiről, valamint egyetlen művéről 
sem írt senki semmilyen fajta zenei 
elemzést, tanulmányt. Szándékaim 
szerint ezen a téren lesz leginkább 
hézagpótló a munkám.” A könyv 
Összegzés című „zárszavában” (124. 
oldal) pedig így ír Dr. Tóth Árpád: 
„A hét évet felölelő kutatás, illetve 
gyakorlati munka a szerző életmű-
vével – melynek kicsúcsosodása disz-
szertációm – többet jelent számomra 
egy elméleti munkánál. Megírásával 
tisztelegni kívánok a szlovákiai ma-
gyar kultúrának és mindazoknak, 
akik annak életben maradásában te-
vékenyen részt vállaltak, valamint vi-
rágzásáért mai napig erőfeszítéseket 
tesznek.”

Végezetül örömmel mondom el azt 
is, hogy a májusban megrendezett 
XV. Kodály Napok szervezőit dicséri, 
hogy a rendezvény gálaműsorában a 
seregszemlére benevezett 16 énekkar 
– főhajtásként Szíjjártó Jenő emléke 
előtt – közösen adta elő Szíjjártó Jenő 
Zoborvidéki lakodalmas című zenekar-
kíséretes, hangulatos szerzeményét. 

Tisztelettel hajtsunk fejet Szíjjártó 
Jenő emléke előtt azért is, mert, ha 
valaki, akkor „Ő” azok közül való 
volt, akikről Márai Sándor (Füves 
könyv, 8.) így írt: „Egy életen át, kö-
vetkezetesen, nem beleegyezni abba, 
ami az emberek hazugsága, nagyobb 
hősiesség, mint alkalmilag hangosan 
és mellveregetve tiltakozni ellene.”
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A Katedra Versenyek a 2014/2015-
ös tanév során jubileumot ülnek – 
húsz éve immár, hogy útjára indultak 
a különböző tantárgyversenyek a fo-
lyóirat hasábjain belül. Az évforduló 
alkalmából visszaemlékezéseket, ösz-
szefoglalókat közlünk egy-egy verseny-
szervező, illetve felkészítő pedagógus 
tollából. Mivel a matematikaverseny 
az első évfolyamtól kezdődően máig 
működik, ez a tantárgy nemcsak el-
sőbbséget, hanem nagyobb terjedelmet 
is kap a rovatban, így az októberi és 
novemberi számban is a matematika-
verseny jubileumával foglalkozunk. 

Valamikor 1995 tavaszán lehetett, 
amikor Csicsay Alajos megkérdezte, 
nem akarok-e elmenni vele egy kü-
lönleges rendezvényre: az addig cser-
készlapként ismert Katedra országos 
pedagóguslappá kíván válni; végre 
lesz a szlovákiai magyar pedagógu-
soknak egy igazi szakmai lapja. Ter-
mészetesen azonnal igent mondtam. 
Már ezen a „tapogatózó-tervezgető” 
összejövetelen fölvetettem Hodossy 
Gyulának és László Bélának, hogy 
szívesen indítanék egy versenyrova-
tot. Az ötlet nem akkor pattant ki a 
fejemből, komoly előzményei voltak. 
Az egyik az, hogy a rendszerváltás 
után valahogy eljutott hozzám a váci 
Boronkay György Szakközépisko-
la levelező matematikaversenyének 
híre, azonnal be is kapcsoltam a leg-
tehetségesebb tanulókat, örömömre 
sikeresen versenyeztek valameny-
nyien. A másik pedig az volt, hogy 
1992-ben Hecht Anna ajánlotta, 
menjek el Zamárdiba egy különle-
ges táborba, ahol a magyarországi 
matematikaversenyek legsikeresebb 
versenyzői vesznek majd részt egy 

héten keresztül nagyon érdekes fog-
lalkozásokon; ott lesz a legkreatívabb 
matematikatanárok színe-java. Hecht 
Anna arra is felhívta a figyelmemet, 
hogy nem csupán matek lesz, éne-
kelni is fogunk; vigyem magammal 
a gitáromat és sok-sok kottát. Így 
lettem a több mint egy évtizeden át 
tartó matektáborok „főzenésze”. A 
tábor szervezője Lajos Erzsébet volt, 
de sohasem hiányzott a legendás hírű 
tehetséggondozó Pósa Lajos sem, és 
itt találkoztam először – többek közt 
– Károlyi Károllyal, Róka Sándorral, 
Urbán Jánossal, Lénárt Istvánnal, a 
Brenyó házaspárral, Pintér Ferenc-
cel (a Kenguru Matematikaverseny 
magyarországi főszervezőjével), a 
csodálatos papírfigurákat hajtogató 
Csorba Ferenccel, és itt ismerhettem 
meg közelebbről a szlovákiai magyar 
tehetséggondozókat is: Mészáros Jó-
zsefet, Oláh Györgyöt, Csölle Terézt, 
Kalácska Józsefet, Keszegh Istvánt.

 Amikor összeállítottam az első 
feladatsorokat, még nem sejtettem, 
hogy a levelező versenynek zártkö-
rű döntője is lesz. Saját tanítványai-
mon tapasztalhattam (a váci verseny 
kapcsán), hogy mennyi pluszt ad a 
rendszeres önképzéssel járó levele-
ző verseny. Sokkal többet, mint egy 
szimpla matematikai olimpia, ahol az 
iskolai fordulóban mindössze hat fel-
adatot kell a tanulónak megoldania, 
aztán a járási döntő néhány felada-
tának megoldása során bizonyítania 
felkészültségét. Némi szerencse is 
kell hozzá. A matematikai olimpiára, 
a Pitagorasz-versenyre és más hazai 
versenyre mindig egy kis bizalmat-
lansággal tekintettem. A legjobban az 
zavart, hogy saját járásbeliek javítot-
ták a tanulók munkáit. Nem tartot-

tam eléggé tárgyilagosnak az értéke-
lést.

 László Béla és Hodossy Gyula is 
jónak találta ötletemet. Az 1995/96-
os tanévben a Katedra országos lappá 
vált, és benne elindult a matemati-
kaverseny. Örömömet tetézte, hogy 
abban a tanévben lett nyolcadikos 
Gyürki István (akinek ráadásul osz-
tályfőnöke is voltam). Éreztem, 
hogy Gyürki Pityunak nagy esélye 
lenne egy ilyen országos versenyen 
az élvonalban végeznie. A levelező 
részben alig kellett neki segítenem, 
sok esetben a szerzői megoldásom-
nál érdekesebb megoldásokkal állt 
elő. (Különleges életpálya az övé. 
Alsó tagozatban Garamkissallón egy 
egytanerős iskolát látogatott. Du-
lai Ferenc igazgató-tanító azonnal 
fölfedezte rendkívüli tehetségét, és 
egy pillanatig sem hagyta pluszfel-
adatok nélkül. Ilyen alapokkal jött 
Zselízre, és mindig megcsillant a sze-
me, amikor egy különleges probléma 
megoldását kapta házi feladatul. Ma 
a  Komenský Egyetem matematika-
tanszékén ad elő.)

 A levelező forduló megoldásait 
Nyitrára kellett küldeni László Béla 
tanár úr címére. A dolgozatokat 
László Béla javította két tanítványá-
val: Nagy Lászlóval és Juhász Anikó-
val. Egy – tehetséggondozásról tar-
tott – előadásom során ismerkedtem 
meg Könözsi Évával (akkor még Va-
taščin Éva volt a neve). Már a kezdet 
kezdetén bekapcsolta a tanítványait a 
versenybe, és gyakran megbeszéltük, 
hogyan lehetne még jobbá tenni a te-
hetséggondozásnak ezt a formáját. A 
verseny vége felé, koratavasszal Lász-
ló Béla mindkettőnket felhívott, hogy 
keressük meg őt Nyitrán. László Béla 

Huszadik évfolyamába lépett a Katedra Matematikaverseny

Horváth Géza,
VersenyszervezőKét évtized emlékei
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azzal az ötlettel állt elő, hogy ne zár-
juk le a versenyt egy egyszerű ered-
ménylistával; szervezzünk zártkörű 
döntőt. Én csak attól féltem, hogy 
erre nem fogunk tudni anyagiakat 
előteremteni. Ezt – szerencsére – az 
ötletadó magára vállalta, a mi dol-
gunk csupán annyi volt, hogy szer-
vezzük meg magát a versenyt. Ismét 
eszembe jutott Gyürki Pityu – mi-
csoda siker lenne, ha az élvonalban 
végezne! De máris átvillant az agya-
mon, hogy egy ilyen siker kapcsán 
milyen sokan mondanák: „Könnyű 
volt neki, a versenyszervező tanítvá-
nya!” Igent mondtunk László Béla 
ötletére, de én kikötöttem, hogy az 
országos feladatsor összeállítója nem 
kerülhet ki közülünk; kérjünk fel 
erre valakit Magyarországon. A váci 
levelező matematikaverseny szerve-
zőjére, Ujvári Istvánra gondoltam. Ő 
az ötletet jónak találta, de a feladatot 
átruházta a váci Minda Mihályra és 
feleségére. A matematikaverseny első 
országos döntője Gímesen volt, az 
egykori pionírtáborban. A levelező 
versenyben akkor még csak 120-an 
vettek részt, közülük került ki a 38 
döntős. A Minda házaspár nemcsak 
a feladatsorok összeállítását vállalta 
magára, hanem a javítást is. Kíván-
csian vártuk az eredményhirdetést. A 
nyolcadikosok versenyét Gyürki Ist-
ván nyerte.

 A Katedra Matematikaverseny első 
évfolyama még kevés önálló alkotású 
feladattal állt elő: a feladatok többsé-
gét a magyarországi matektáborok-

ból hoztuk vagy más lapokból ol-
lóztuk, de ahogy haladt az idő, egyre 
több szerző jelentkezett saját ötletből 
származó feladványokkal. A levelező 
feladatok megoldását László Béla és 
segítői (Nagy László, Juhász Anikó, 
Komzsík Attila, Végh Vince, Fehér 
Zoltán, Gálik Zsuzsanna) után Culka 
Cecília, Csúsz Ilona, Csúsz László 
majd (2001/2002-től a mai napig) 
Kiss Szilvia és Lancz István javítot-
ták. Az országos döntő feladatsorait a 
Minda házaspár után Róka Sándor, a 
Brenyó házaspár és Károlyi Károly ál-
lította össze. (Károlyi Károly eddig 15 
alkalommal vállalta ezt a feladatot.) 
Az összes eddigi döntő lebonyolításá-
ban Könözsi Éva segítette munkámat. 
Évente kb. tíz pedagógus vállal az or-
szágos döntőben teremügyeletet, kb. 
20-an feladatjavítást (mindig csak ab-
ban az évfolyamban, ahol nincs saját 
tanítványa).

 A Katedra Matematikaversenynek 
ma már komoly rangja van. A kö-
zépiskolában sikeresen versenyzők 
többsége korábban Katedra-verseny-
ző volt. Sokan közülük kitartóan az 
élvonalban végeztek, ma is ismerősen 
cseng a nevük; hogy csak néhányat 
említsek: Mészáros Tamás (Párkány), 
Princzkel Dániel (Zselíz), Kacz Krisz-
tián (Gúta), Pásztor Bálint (Ipolyság), 
Estélyi István (Galánta), Herencsár 
Albert (Galánta), Farsang István (Ri-
maszombat), Mázik László (Komá-
rom), Macejko Dávid (Lakszakállas), 
Izsóf Ottó (Lakszakállas), Bial Bence 
(Fülek), Pszota Máté (Nagymegyer).

A hegyétei Magyar Tanítási Nyelvű 
Alapiskola és Óvoda 2003 óta alkot 
egy közös intézményt, melynek fenn-
tartója a helyi községi hivatal.

Három, különálló osztályban fo-
lyik az oktatás, évfolyam-összevonás 
nélkül. Sajnos, az új iskolai évben 
első osztály nélkül, mivel a beiratko-
zások során csupán két gyermeket 
írattak be az első évfolyamba. A má-
sodik osztályban 11, a harmadikban 
6, a negyedikben 10 tanuló folytatja 
tanulmányait. A tavalyi 11 elsőshöz 
képest az idei 2 beíratott gyermek 
óriási visszaesést jelent. Az iskola 
fennállása óta ilyen még nem történt.

Az óvodát jelenleg 41 gyermek 
látogatja. Azonban hiába ez a tekin-
télyes létszám, egyre kevesebb szülő 
dönt úgy, hogy az óvodai évek után a 
helyi iskolába adja gyermekét.

„Merjem-e beadni kisgyermeke-
met a helyi iskolába, vagy vigyük be 
a városba?“ – sok szülőben felmerül 
ez a  kérdés, amikor gyermekük az 
iskolába lépés küszöbén áll. A  szü-
lők jelentős része, akik ilyen döntési 
helyzetbe kerülnek, úgy döntenek, 
az a legmegfelelőbb, ha gyermeküket 
utaztatják. Hiszen „mindenütt” azt 
hallani, jobb a nagyobb, városi iskolá-
ba íratni őket. Pedig a falusi kisiskola 
jelentősége éppen abban van, hogy 
a lakóhelyen vagy a lakóhely közelé-
ben helyezkedik el, így a gyermekek-
nek nem vagy keveset kell utazniuk 
ahhoz, hogy oda- és hazaérjenek.

A  szülők munkahelyétől függően 
vannak nagyon korán érkező és soká-
ig az iskolai klubban időző tanulóink. 
Ez viszont nem okoz gondot, hiszen 

A 2013/14-es matematikaverseny kategóriagyőztesei - Fiľo Emma (Losonc), 
Kukoricás Benedek (Kassa), Pinke Andrea (Komárom) és Pszota Máté (Nagymegyer)
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az intézmény reggel háromnegyed 
héttől délután háromnegyed ötig 
nyitva áll.

Kisiskolánknak nagy szerepe van 
ezen az 1200 lelkes településen. Elő-
segíti a fiatalok, az iskolázottak meg-
tartását, új lakosok beköltözését, 
növeli a  község rangját, társadalmi 
szerepét.

Pont az alacsony létszám az egyik 
előnye, hogy az osztályfőnökök szinte 
egész nap tudnak foglalkozni a gyer-
mekekkel, délután pedig a  nevelőnő 
már csak átismétli velük a napközben 
elsajátított ismereteket. Tisztában 
vagyunk vele, hogy a szülőkre egyre 
több teher hárul, mindenki igyek-
szik bebiztosítani családja számára 
a  megélhetést. Így a  szülők válláról 
igyekszünk levenni a  terhet azzal, 
hogy az iskolában megtanulunk, 
s  a  gyermek otthon már önfeledten 
és felszabadultan tudja tölteni a  nap 
hátralevő részét. 

A  kis települések iskolája a  helyi 
kulturális élet központja is egyben. 
Az iskola nemcsak a  község oktatá-
sáért, hanem a kultúrájáért is felelős. 
A  helyi iskola és óvoda növendékei 
rendszeresen fellépnek a helyi kultu-
rális rendezvényeken, a  község által 
szervezett nyugdíjas napi ünnepsé-
gen, anyák napjára közös műsorral 
kedveskednek az édesanyáknak, és 
az év legmeghittebb ünnepére, a ka-
rácsonyra is lázasan készülődnek. 
Természetesen a  néphagyományok 
megőrzésére is igyekszünk hangsúlyt 
fektetni, mely mára már kihalófélben 
van az ifjú nemzedék körében. Az 
előző iskolai évben megrendeztük az 

Őszi vigadalom elnevezésű akciónkat, 
ahol a kukoricafosztástól, az őszi ter-
méseken át a  kosárfonásig, egészen 
a tökfaragásig szinte mindent kipró-
bálhatott a falu apraja-nagyja. Mind-
ezek mellett évente több színházi 
előadásra is ellátogatunk, vagy éppen 
a színház látogatott el hozzánk.

Nálunk nem létezik osztálykirán-
dulás, hiszen kis közösség vagyunk. 
Ha kirándulásról van szó, akkor az 
egész iskola felkerekedik, s ha a prog-
ram és a  lehetőségek adottak, akkor 
az óvodával együtt útnak indulunk.

Az eddig megvalósult erdei iskolá-
ink is sikeresnek bizonyultak. Mindig 
sikerült partneriskolát találni, akikkel 
együtt kitölthettünk egy autóbuszt. 
Ez nemcsak gazdasági szempontból 
volt kifizetődő. Gyermekeink ily mó-
don megismerkedhettek más község 
diákjaival is, barátságok köttettek, 
s nem utolsó sorban egyfajta bizonyí-
tékként szolgált, hogy ha több iskola 
összefog, abból csak gyümölcsöző 
eredmény születhet.

Az intézmény fenntartója, a  köz-
ségi hivatal kemény harcokat vív az 
intézmény fennmaradásáért, minden 
tőle telhetőt megtesz az intézmény-
ben folyó oktató-nevelő munka za-
vartalan működéséért. Mind anyagi, 
mind erkölcsi téren mellettünk áll. 
Ennek egyik leglátványosabb bizo-
nyítéka, hogy minden év júniusában 
gyermeknapi ünnepséggel kedves-
kedik a  község gyermekei számára. 
Sportversenyek, bőséges ajándékok, 
hinták, ugrálóvárak, palacsintaevő-
verseny, tűzoltóverseny, futballkupa 

és még sok színes program jellemzi 
ezt a napot, ami csak a gyermekeké.

Az intézmény épülete rendszeres 
felújítás alatt áll. Erre szükség is van, 
hiszen 1976-ban adták át, és az idő 
vasfoga bizony keményen dolgozik. 
Hol padokat, székeket cserélünk, hol 
osztályt festünk, hol pedig az udvart 
bővítjük hintákkal, játékokkal. Mind-
ezt azért, hogy gyermekeink esztéti-
kus, kifogástalan és szeretetteljes kör-
nyezetben tanulhassanak.

Szoros kapcsolatot ápolunk az óvo-
dával is, ahol jelenleg két csoport-
ban folyik az oktató-nevelő munka. 
Óvónőink tettre kész, ambiciózus 
kollégák, akik maximális odaadás-
sal tesznek meg mindent azért, hogy 
a kis ovisok nap mint nap, mosolygó 
arccal, boldogan érkezzenek és hagy-
ják el az óvodát.

A  kollégákkal karöltve szüntelenül 
azon dolgozunk, hogy diákjainknak 
a  lehető legjobb és legváltozatosabb 
megismerési módszerek segítségével 
átadjuk tudásunk legjavát. Pályázati 
úton immáron három interaktív táb-
lával gazdagodtunk, melyből egyet az 
óvodai, kettőt pedig az iskolában folyó 
oktató-nevelő munka színesebbé té-
telére igyekszünk kihasználni. A  mai 
gyerekeknek már nem befogadóak 
a  száraz, könyvszagú, enciklopédikus 
ismeretanyagra. Számukra szükség 
van gyakorlati tapasztalásra, arra, 
hogy érezzék, lássák, megfoghassák 
mindazt, amiről tanulni szeretnének.

Természetesen a tankönyvek hasz-
nálatát nem mellőzhetjük. Minden 
esetben magyarországi, adaptált 
tankönyvekkel dolgozunk, ami ter-

Egy iskola távol a világ zajától
Baffi Szilvia – Varga Róbert
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mészetesen nem zárja ki, hogy a pe-
dagógus ne csempéssze bele saját öt-
leteit, elképzeléseit egy-egy tanórába.

Délutánonként, a  tanítási órák 
után, a diákok különböző szakkörök-
be kapcsolódhatnak be, érdeklődési 
körüktől függően. Kínálatunkban 
szerepel az angol nyelvi, informati-
kai, furulya-, szlovák nyelvi és képző-
művészeti szakkör.

Az intézményhez étkezde is tar-
tozik, ahol a  változatos kosztolási 
lehetőségek is adottak. A városi isko-
lákkal ellentétben még mindig jóval 
kevesebbet kell fizetniük a szülőknek 
a  gyermekek egész napi ellátásért, 
s mi a „rezsidíjat“ sem hajtjuk be raj-
tuk. Odafigyelünk az egészséges élet-
módra: sok zöldséget, gyümölcsöt és 
tejterméket is kapnak gyermekeink.

Diákjaink a  negyedik évfolyam 
után Dunaszerdahelyen folytatják ta-
nulmányaikat. Az eddigi visszajelzé-
sek alapján az intézményből kikerült 
tanulók talpraesettek, szorgalmasak 
és megállják helyüket a  felsőbb osz-
tályokban is.

A  szülők egy része azonban nem 
bízik a  kisiskolák eredményességé-
ben. Nem riadnak vissza az anyagi 
áldozatoktól. Nem törődnek azzal, 
hogy a  gyermeket idegen, szokatlan 
környezetben mennyi káros inger ér-
heti. Egyszerűen ki akarják menteni a 
„falusi gettóból“. Jobban bíznak a vá-
rosi iskolákban, ahol nyilvánvalóan 
nagyobb inger-és információ-meny-
nyiség éri.

De vajon már hat éves korban 
a  szülői háztól, a  családi fészektől 
elszakítva kell megismernie ennek 
a  pici emberpalántának a  világ ér-
dekességét, sokszínűségét és ezernyi 
titkát?

Szeptember 8-át világszerte az 
írástudatlanság elleni küzdelem em-
léknapjaként ülik meg. A Katedra 
folyóirat ebből az alkalomból az írás-
tudatlansággal és annak következmé-
nyeivel foglalkozik az Alkalom című 
rovatában.

 A homo sapiens-t kétségkívül a 
gondolkodás s a beszéd, valamint 
az ezekkel szorosan összefüggő írás 
képessége teszi különlegessé. Vagyis 
aki írástudatlan, a fentiekből kiindul-
va, veszít „különlegességéből”. Vajon 
tényleg így lenne? Az érmének két 
oldala van, ezért az analfabetizmus 
kérdését nem közelíthetjük meg an-
nak figyelembevétele nélkül, hogy 
valaki attól, hogy nem ismeri a betű-
vetést, még szükségszerűképp nem ér 
kevesebbet emberileg másoktól. Az 
viszont vitathatatlan, hogy keveseb-
bet ért a világból.  

 Az ember már a mai értelemben 
vett írás kialakulása előtt is szüksé-
gét érezte, hogy a fontos dolgokat 
valamilyen módon megörökítse. A 
barlangrajzoktól a napjainkban hasz-
nálatos betűírásig eltelt idő óta az 
írás-olvasás alapkövetelmény lett, s 
nem csupán egy bizonyos beavatott 
réteg kiváltsága. Az persze megint az 
érme másik oldala, hogy az írás-ol-
vasás lehetősége még manapság sem 
adatik meg mindenkinek. Gondol-
junk azokra az országokra, ahol nem 
ismerik el a nők oktatáshoz való jo-
gát; vagy az adott kultúra egyszerűen 
csak nem tartja fontosnak az egyén 
iskolázottságát. Nem beszélve a szü-
lők s a környezet példaértékéről. Ha a 
gyermek abban nő fel, hogy a boldo-
guláshoz „nincs szükség az ábécére”, 
akkor jobb esetben ugyan elsajátít-
hatja az írást-olvasást, de funkcioná-
lis analfabétaként képtelen lesz gya-
korolni az írásbeliséggel kapcsolatos 
tevékenységeket, és súlyos szövegér-
tési problémákkal küzd majd. Mind-
ezek aztán a munkaerőpiacon való 
érvényesülést éppúgy megnehezítik, 
mint a leghétköznapibb feladatokkal 
való megbirkózást.

Ellenben nem csupán a nehéz élet-
körülmények, de paradox módon 
épp a technika fejlődése is okozója 
a másodlagos analfabetizmusnak. A 
McLuhan-féle Gutenberg-galaxist 
egy új kor váltotta fel, és sokan már-
is elfeledkeztek róla, milyen volt az 
élet a Google előtti időszámításban: 
könyv illatú. 

Az Y generáció nem ír terjengős 
leveleket modoros stílusban, helyet-
tük küld egy sms-t, amelyikben hely-
szűke, illetve a meghatározott számú 
karakter miatt lényegtelenné válik 
a nyelvtan, a nagy kezdőbetűk s az 
interpunkciók. Sőt, az sem gond töb-
bé, ha nem megy a gondolatok s ér-
zések szavakba öntése, elég csak egy 
„szmájli” vagy egy „lájkolás”. 

Ugyanakkor az írással és olvasással 
összefüggő problémák, a későbbiek-
ben pedig a másodlagos-, funkcioná-
lis- vagy félanalfabetizmus hátterében 
gyakran inkább a teljesítménytől való 
félelem, a megfelelési kényszer, a soro-
zatos kudarcok következtében csök-
kenő önbizalom és önértékelés áll, 
semmint az, hogy a gyermek ab ovo 
nem szeretne megtanulni írni-olvasni. 

A kiselsősöknél, s főleg az értelmi-
leg akadályozott gyermekeknél érvé-
nyes hatványozottan, hogy először a 
tanító nénit/bácsit szeretik meg, csak 
ezután az iskolába járást s magát a 
tantárgyat. Az iskolaügyi törvény ér-
telmében minden gyermeknek részt 
kell vennie az oktatásban, s még a 
halmozottan fogyatékos vagy sú-
lyos értelmi fogyatékkal élőket is be 
kell íratni az iskolába. A bármilyen 
hendikeppel élő gyermek esetében a 
pedagógus személyiségén, karizmá-
ján kívül talán a másik legfontosabb 
tényező a motiváció. Ha abból a szó-
fordulatból indulunk ki, hogy a hit 
hegyeket mozgat, a fogyatékkal élő 
emberek esetében a megfelelő bizta-
tás szintúgy csodákra képes. 

A Szlovákiában jelenleg érvényben 
lévő iskolarendszer lehetővé teszi a 
speciális iskolákban, az értelmileg 
akadályozott gyermekeknél az A, B és 
C variánsok, tagozatok szerinti diffe-

Elolvasni a világot
Bohuniczký Dömény Andrea
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renciált óravezetést. Az oktatás alapját 
náluk is az írás-olvasás elsajátítása ké-
pezi, bizonyos esetekben eltérő mód-
szerek segítségével, egyéni fejlesztési 
tervvel és hosszabb, évekig tartó elő-
készítő szakasszal, mint az általános 
iskolákban. Ezen módszerek közül vi-
szont jópár eredményesen alkalmaz-
ható miden olyan gyermeknél, akinél 
írással vagy olvasással kapcsolatos ne-
hézségek fordulnak elő.

Az egyik ilyen módszer a több 
érzékszerven keresztül való, 
multiszenzoriális tanulás, melyet 
főképp a középsúlyos (B variáns) és 
súlyos (C variáns) értelmi fogyaté-
kosok tanulási sajátosságaiból adódó 
problémák esetében használhatunk 
sikeresen. Tanulási jellemzőik közé 
tartozik ugyanis a nehezített verbális 
tanulás, viszont nagyon fogékonyak 
a szenzorikus közlések befogadásá-
ra, szemléletes képi rávezetés által. 
Mivel az olvasás tágabb értelemben a 
képek, képsorok, vizuális jelek meg-
értését jelenti, így ezeknek közvetlen 
használati értéke van azok számára 
is, akik nem képesek a betűk olvasá-
sáig eljutni.

A multiszenzoriális tanulás a per-
cepció minden részterületének fej-
lesztését magában foglalja, kiemelt 

a környezetünk ingereit rendezi, a 
benne kialakuló zavar pedig az agy 
teljesítmény-gyengülése az ingerek 
feldolgozását illetően. A szenzoros 
integrációs terápia központi eleme 
a vesztibuláris, taktilis ingerlés és a 
beszéd mellett a mozgás. Ami a fel-
nőtt számára csupán játéknak tűnik, 
a föl-le ugrálás, hintázás, forgás-pör-
gés, szaladgálás és a hozzájuk tartozó, 
egyensúlyszervre ható mozdulatok, 
az valójában az idegrendszer éret-
tebbé válásával nagyban hozzájárul a 
gyermek testi, lelki, szellemi fejlődé-
séhez. A mozgásos tanulásnak tehát 
ez esetben kiemelkedő szerepe van 
az írásban és az olvasásban, hiszen 
amennyiben pontatlan az észlelés, 
úgy az ingerekre adott válaszok siker-
telensége nem ösztönöz újabb moto-
ros válaszokra. 

Ennek fényében pedig értelmet 
nyernek annak a középsúlyosan ér-
telmi fogyatékos kislánynak a szavai, 
aki a fentebb említett módszert tö-
mören úgy jellemezte: „Akkor most 
futkározom egy kicsit, aztán elolva-
som a világot”. Talán így is küzdhe-
tünk az írástudatlanság ellen: játszva-
mozogva, a körülöttünk lévő világot 
összes érzékszervünk által befogad-
va, ösztönző szavaktól kísérve.

hangsúlyt helyezve a beszéd és a 
nyelvi készségek mozgósítására: a vi-
zuális (szemgyakorlatok, domináns 
szem-kéz együttműködés kialakítása/
fejlesztése, vizuális memória), akusz-
tikus (hallás- és ritmusgyakorlatok), 
kinesztetikus (térbeli viszonyok fej-
lesztése), vesztibuláris, taktilis és moz-
gásos észlelési folyamatokét, valamint 
a motoros képességekét (az íráshoz 
szükséges finommotorika, kézdomi-
nancia kifejlesztése/begyakorolása). 
Az egyes fogyatékossági típusnak 
megfelelően természetesen más-más 
terület kap nagyobb hangsúlyt.

A szenzoros integrációs terápia 
idegfiziológiai és pszichoterápiás 
megalapozottságú elemeinek egyikét, 
azaz az érzékek egységes működésbe 
foglalását szintén a multiszenzoriális 
fejlesztés képezi. A szenzoros integ-
rációs terápia elméletének kidolgo-
zója Anna Jean Ayres, aki szerint a 
tanulási zavarok a szenzoros integrá-
ció zavarának következtében alakul-
nak ki. A szenzoros integrációs zavar 
ugyan gyakorta előfordul értelmileg 
akadályozott egyéneknél, azonban 
megléte nem kell, hogy feltétlenül ér-
telmi gyengeséget jelentsen.  

A szenzoros integráció egy neu-
rológiai folyamat, mely a testünk s 
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Van úgy az életben, hogy első lát-
szatra hasonló dolgok, fogalmak, 
jelenségek a maguk tényleges való-
ságában nagyon eltérnek egymástól 
– sőt akár konfliktusban is lehetnek. 
A látszat és az első benyomás gyakran 
csalóka, s valahogy így van ez a sza-
badsággal és a szabadossággal is.  

Köznyelvi értelemben szabadság 
alatt leginkább azt szoktuk érteni, 
hogy az ember azt csinálhat, amit és 
ahogy akar. Mindeközben nincs sem-
mi és senki által korlátozva. Az olva-
só minden bizonnyal észrevette, hogy 
igyekszem a lehető legrövidebb úton 
úm. rövidre zárni a szabadság hétköz-
napi értelmezésének kérdését, mert 
minél inkább belemélyednénk annak 
boncolgatásába, annál nehezebben 
tudnánk kikecmeregni egy olyan ér-
telmezésből, mely inkább távolabb, 
mintsem közelebb vinne a logikus 
igazsághoz. Nem költői kérdésnek 
szánva, tegyük csak fel újra az alap-
kérdést! Ki és mikor cselekedhet tel-
jes mértékben úgy, ahogy csak akar? 
Kinek van meg minden lehetősége 
ahhoz, hogy bárminemű korlátot, 
szabályt, konvenciót figyelmen kívül 
hagyva csak úgy cselekedjék, ahogy 
az neki tetszik? Válaszként biztosan 
sokak előtt kirajzolódik valamiféle 
despotikus és tejhatalommal rendel-
kező egyén példája, aki bizonyítéka 
lehetne annak, hogy igenis létezik 
az a fajta szabadság, mellyel a tanul-
mány fejtegetését elkezdtem. Tényleg 
létezhet olyan élet, emberi egziszten-
cia, melyben a teremtett (kifejlődött) 
emberi lény mindenre és mindenkire 
való tekintet nélkül teheti azt, akkor 
és ahogy az neki tetszik? Talán kissé 
filozofikusnak tűnhet eme eszme-
futtatásom, de kulcsfontosságúnak 
tartom tényként állapítani meg azt, 
hogy az a szabadság, amit a minden-
napokban szabadság alatt értünk, a 
valóságban nem létezik. Mert nem is 
létezhet. Az ember, az ő egzisztenci-
ája, sorsa oly mértékben befolyásolt 
különböző tényezőktől, hogy lehe-
tetlenség a gyakorlatban mindezektől 
függetlenítenie magát és csakis saját 
akaratát figyelembe véve cselekednie. 
Nem kívánom mélyíteni a már így is 
meglehetősen elvont eszmefuttatást, 
de érdekes lehetne elgondolkodni 

magának az akaratnak a szabadságá-
ról, függési viszonyáról is. Erről talán 
majd inkább egy más helyen, eset-
leg fórumon. Megmaradt viszont az 
alapkérdésünk: mit értünk szabadság 
alatt? A szabadság egy érték? Netán 
lehetőség, vagy egy keret? Ezekkel a 
válaszokkal talán közelebb kerülhe-
tünk azon igazsághoz, mely segíthet 
bennünket elkülöníteni egymástól 
a szabadságot és a szabadosságot, és 
beültetni az egész vizsgált probléma-
kört az edukáció valóságába.

Miért lehet érték a szabadság? Leg-
inkább talán azért, mert fontos lehet 
számunkra, s olyan minőséggel bír, 
mely érdekében még erőkifejtésre is 
hajlamosak vagyunk. Ha a szabad-
ságot mint értéket vizsgáljuk, azt 
leginkább az egyén autonóm keretei 
között kellene megvalósítanunk. Lé-
teznek ugyan társadalmilag ismert és 
elismert értékek (melyek közé bizo-
nyos kulturális keretek között a sza-
badság is sorolható), de pedagógiai 
értelemben egyszerűbb az értéket az 
egyén (mind a nevelő, mind a nevelt) 
szempontjából górcső alá helyezni. 
Ebből kifolyólag az egyén számára az 
az érték, amit ő annak tart, ami szá-
mára fontos. A szabadság értékére 
konkretizálva pedig akkor „szabad” 
valaki, ha azt ő is úgy érzi (ezzel per-
sze nem lehet a szabadság kérdését 
leredukálni holmi érzelmi állapotra 
– megsértve ezzel Kant etikáját és a 
szabad akaratról vallott nézetét). A 
szabadságot (mint értéket) nem le-
het kívülről valakinek odaadni. Eb-
ből következik az, hogy a szabadság 
egy lehetőség. Nem egy konkrét, kész 
és már-már kézzelfogható valami, 
hanem egy potenciál, mellyel vala-
ki vagy képes (akar) élni, vagy nem. 
Mindebből következik az is, hogy a 
szabadság ilyen értelemben tekinthe-
tő bizonyos keretnek is, mely jelleget 
biztosít egy olyan edukációs (nevelési 
és oktatási) stratégiának, melyben az 
egyén számára (nevelő és nevelt) biz-
tosítva lesz annak lehetősége, hogy 
bizonyos keretek közt legyen meg az 
önálló és autonóm döntési lehetősé-
ge. A keretekhez (korlátokhoz) majd 
még visszatérek.

Szerencsés esetben mindehhez 
(mármint a keretekhez – korlátokhoz 

való visszakanyarodáshoz) nem is kell 
túlságosan hosszú utat bejárnunk. 
A szabadosság problémáját ugyanis 
nehezen tekinthetjük azonos „súly-
csoportúnak” a szabadság kérdésével. 
Mindeközben viszont nem lebecsü-
lendő, mivel az edukációs praxisban 
gyakran tévesztjük össze a két jelen-
séget (leginkább a tartalmát). A sza-
badosság fogalma ugyanis éppen azt 
takarja, amit a köznyelvben a szabad-
ság alatt értünk és használunk. Olyan 
gondolkodásmódot, esetleg cselek-
vést, melynél nem veszünk figyelem-
be semmiféle korlátot, korlátozást, 
megkötést. Lehetséges-e egyáltalán az 
ilyen cselekvés? A válasz talán elszo-
morító, de: igen! Lehet így cseleked-
ni és sokan cselekszenek is úgy, hogy 
mindeközben semmiféle megkötést, 
megegyezést, konvenciót, erkölcsöt 
nem akceptálnak. Hiba lenne viszont 
az ilyen cselekvést (cselekvéssorozatot 
– viselkedést) a szabadság gyakorlásá-
nak, szabad viselkedésnek neveznünk. 
Ez a szabadosság jelentős mértékben 
jelenik meg a mindennapi edukációs 
gyakorlatban is. Az embernek mint 
autonóm lénynek persze lehetősége 
van mindentől és mindenkitől füg-
getlenítenie magát, de ez nagyon sok 
szempontból behatárolt. A behatá-
roltság lehet biológiai, metafizikai, 
jogi, társadalmi, kulturális, erkölcsi és 
még sorolhatnánk. Valakit pedig ilyen 
viselkedésre, életfilozófiára nevelni 
felelőtlenségnek, könnyelműségnek, 
igénytelenségnek, s már-már dilettan-
tizmusnak kell, hogy tartsunk. 

Eme komoly, de egyértelmű tény-
megállapításommal kanyarodnék 
vissza a keretekhez, s velük együtt a 
nevelés talán legalapvetőbb jellegé-
hez. A neveléssel mindig a kultúra 
értékeit igyekszünk interiorizálni, 
mely alapján eldöntjük, hogy mi a 
fontos és mi nem. Melyek lesznek 
azok a prioritások, melyekért küz-
deni fogunk, melyeket nem hagyunk 
annyiban még akkor sem, ha mások 
arról eltérő módon vélekednek. Ez ad 
keretet az ember életének, szabja meg 
korlátainkat is. Ez a korlát viszont eb-
ben az esetben nem valamiféle leküz-
dendő akadály, hanem szabadságunk 
határainak definiálása. Valaki számá-
ra akár paradoxonnak is tűnhet, hogy 

a szabadság 
és a szabadosság konfliktusa

Pintes gábor
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a szabadságnak kerete, korlátja, hatá-
ra van. Meggyőződésem, hogy éppen 
ez különbözteti meg a szabadságot 
a szabadosságtól. A szabadságnak 
van kerete, a szabadosságnak viszont 
nincs. Józan rálátással viszont tisz-
tán láthatjuk, hogy a keretekkel és 
határokkal meghatározott szabad vi-
selkedés sokkal reálisabb alternatíva 
a korlátlan és mindentől függetlení-
tett szabadossággal szemben. Ebből 
következik az is, hogy a szabadság 
azon felül, hogy kifejezi az egyén 
érzését (szabadnak érzem magam), 
meghatározza számunkra azt a teret 
– területet is, melyen belül szabadon 
dönthetünk saját belátásunk szerint. 
Mindehhez viszont a kulcsszó a fele-
lősség.

Amikor szabadsággal és szabad-
ságra nevelünk, nem feledkezhetünk 
meg a felelősség kérdéséről, annak 
felvállalásáról sem. Mondhatnám 
úgy is, hogy a szabadság ikerpárja a 
felelősség. A szabadsághoz meghatá-
rozott keretek soha sem jelenthetik 
azt, hogy ezen viselkedésért, dön-
tésekért, cselekedetekért ne kellene 
vállalnom a felelősséget. Ellenkező 
esetben ismét a szabados viselkedés-
hez kanyarodnánk vissza. 

A neveléstudomány számára is 
aránylag új terület a szabadság kérdé-
se, és a nevelés konkrét vonatkozása-
iban talán J. J. Rousseau néhány mű-
vében találkozhatunk először vele. 
Az ezt követő időszakokban viszont 
már sokkal intenzívebben és konkré-
tabban foglakoztatta (s foglakoztatja 
mind a mai napig) a gondolkodókat 
(filozófusokat, pedagógusokat, pszi-
chológusokat) az, hogy miként lehet-
ne az edukációs praxisba (hogy ne 
csak elmélet maradjon, mint Rous-
seau esetében) is átültetni a szabad-
ság eszméjét, filozófiáját. A szabad-
sággal és szabadságra való nevelés 
célja olyan autonóm személyiség, 
aki képes kritikusan gondolkodni, 
s mindezt az önmegvalósítás érde-
kében teszi. Az, hogy ennek milyen 
társadalmi és kulturális összefüggé-
sei vannak, szakmai tekintélyenként 
és tudományterületenként változik. 
A filozófia logikus módon tágabb 
értelemben vizsgálja a kérdést, ezzel 
szemben több neves pszichológus 

koncentrál(t) a szabad egyén kifej-
lesztésének körülményeire, céljaira, 
folyamatára. A szabadsághoz való 
nevelés egyik legkiemelkedőbb szak-
tekintélyének tekintem C. R. Rogerst, 
aki meg volt győződve arról, hogy a 
szabadon és a szabadsághoz nevelt 
egyének egyben jobb és értékesebb 
részesei lehetnek a társadalomnak. 
C. R. Rogers (2007) vizsgálódásai és 
kutatásai során meg is fogalmazta 
azokat a komoly kérdéseket, melyek 
elvezethetnek minket annak megér-
téséhez, milyen is a szabad és a sza-
badsághoz való nevelés. Példaként 
említek néhányat:

 a tanulók bizalmat szeretnének és 
elfogadást,

 egy közösségnek (családnak) sze-
retnének részesei lenni,

 olyan tanárokat szeretnének, akik 
hajlandóak és képesek segíteni nekik,

 lehetőséget szeretnének ahhoz, 
hogy felelősséget vállalhassanak ma-
gukért,

 szabadságot szeretnének és nem 
engedélyt,

 olyan helyet szeretnének, ahol az 
emberek foglalkoznak egymással és 
kifejezik egymás iránti érdeklődésü-
ket,

 olyan tanárokat szeretnének, akik a 
sikerhez és nem a kudarchoz vezetik 
el őket,

 a tanulók választási lehetőséget sze-
retnének.

Figyelmesen szemlélve, s talán kis-
sé eltávolodva – elemelkedve az edu-
kációs praxis mindennapi „húzd meg 
– ereszd meg-jétől”, beláthatjuk, hogy 
az itt megfogalmazott elvárások, el-
képzelések nem egyelőek azzal, amit 
a diák szabadságvágya alatt képze-
lünk. Hogy tehesse azt, amihez kedve 
van. Szilárd meggyőződésem, hogy a 
diákok többsége nem kívánja a sem-
mittevést. Nem kívánja a lógást, az 
unatkozást, a fegyelmezetlenséget, a 
pedagógussal és tanulótársaival való 

konfliktusokat. A szabad és szabad-
sághoz való nevelés kiindulópontja 
meghatározni a szabadság határait 
(mert a szabadságnak igenis határai 
vannak), s azt a cselekvési módot, 
mellyel felelősséget képes vállalni 
érte. Mind az egyén, mind a csoport 
vonatkozásában. 

S hogy miért van konfliktusban 
egymással a szabadság és a szabados-
ság? A válasz nem is olyan bonyolult. 
Azért, mert mindkettő (szabadság 
versus szabadosság) más cél, érdek 
és motiváció felé és érdekében irá-
nyul. A szabadosság szinte kizárólag 
az egyén ösztönös (mondhatni, ala-
csonyabb szintű) indíttatásából táp-
lálkozik. Ezzel szemben a szabadság, 
a szabad gondolkodás és cselekedet 
sokkal szélesebb és komplexebb terü-
leteket érint (egyén, társadalom, er-
kölcs, kultúra stb.). Tudatosítani ildo-
mos viszont azt is, hogy a szabad és 
a szabadságra való nevelés nem a le-
hető legkönnyebb út (nem véletlenül 
tévesztik sokszor össze a szabadosság 
tartalmával) – talán a legnehezebb. 
Ezért is menekülnek sokan a 
szabadság elől. Az, ami első látszatra 
szép és könnyű úttal kecsegtet, sok 
odafigyelést, odaadást, energiát, 
kreativitást igényel. Sokak számára 
ez már nem reális alternatíva. S ekkor 
marad a „jól bevált recept”. Annak 
viszont semmi köze a szabadsághoz 
és a szabadságra való neveléshez. Ér-
dekes (vagy talán mégsem – döntse el 
ki-ki maga), hogy a „jól bevált recept” 
szerinti nevelés sokkal gyakrabban 
torkollik szabados viselkedésbe, élet-
filozófiába. Ennek okairól azért érde-
mes lenne talán elgondolkodni!

Felhasznált irodalom:
 Rogers, C. R. – Freiberg, J.: A tanulás 

szabadsága. Budapest, EDGE 2000 Kiadó, 
2007. 

 Fromm, E.: Menekülés a szabadság elől. 
Budapest, Akadémiai Kiadó, 1993.

Edukáció
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Amióta létezik oktatás, illetve is-
kola, azóta létezik tehetséggondozás, 
tehetségfejlesztés is. Itthon és külföl-
dön is egyre gyakrabban kerülnek az 
érdeklődés középpontjába a témával 
kapcsolatos írások és kutatások. A 
tehetségeket fel kell térképezni, tu-
dásukat és képességeiket pedig fej-
leszteni kell! Számos példát tudnék 
idézni tanári gyakorlatomból is, ami-
kor szemmel látható átalakulásokon 
mentek keresztül olyan diákok, akik-
re korábban nem figyeltek fel, vagy 
nem motiválták őket kellőképpen. A 
tehetséggondozás mint téma mindig 
aktuális, de főként most, az iskola-
kezdéskor.

Az iskola elsősorban az oktatás 
színtere, ahol a diák az alapvető is-
meretek (alapiskola) után elsajátítja 
egy-egy szakterület specifikumait, il-
letve gimnáziumi oktatást abszolvál, 
utána pedig főiskolai vagy egyetemi 
pályán folytatja tanulmányait. Az ok-
tatás mellett az egyén fejlődése szem-
pontjából fontos, pontosabban annak 
részét képezi a nevelés is. Ez pedig 
minden pedagógus munkájának 
szerves velejárója. Gyakran elhangzik 
az a vélemény, hogy az iskola felada-
ta az oktatás, a családé pedig a neve-
lés. Ezzel a kijelentéssel nem tudok 
egyetérteni, ugyanis az iskola feladata 
nem korlátozódhat csak a nyelvtanra, 
irodalomra, történelemre vagy épp a 
matematikai, kémiai képletekre; an-
nak szerves része a nevelés, a prob-
lémák felismerése és azok kezelése, 
illetve a segítségnyújtás azokban. 
Éppen ezért a pedagógusi hivatás 
nagyon összetett munka. Egyik ilyen 
feladat a tehetségek feltérképezése és 
azok továbbfejlesztése.

Iskolánk egyik vezérgondolata, 
hogy ösztönözzük a diákokat a társa-
dalomtudományi, történelmi, anya-
nyelvi versenyeken való részvételre, 
szakmai megmérettetésekre hazai és 
határon túli intézményekben is. Egy 
szakközépiskolában az „esztétikai 
nevelés” vagy a képzőművészet kis-
sé háttérbe szorul az idegen nyelvek 
és a szaktantárgyak mellett, ám a fi-

gyelmes tanár, osztályfőnök kiszűri 
azokat a diákokat, akik ilyen képessé-
gekkel rendelkeznek. Ennek eredmé-
nyeképpen lettek diákjaink már több 
hazai és nemzetközi fotó- és rajzver-
senyen is díjazva.

Évente aktívan bekapcsolódunk 
helyesírási, történelmi, irodalmi ver-
senyekbe. Ezenkívül diákjaink sike-
resen szerepelnek egy-egy szakmai 
megmérettetésen is. Nagy sikert ara-
tott az iskolai színjátszó csoportunk 
is. Ezek a sikerek nemcsak egy-egy 
szöveg betanulása, vagy épp a nagy-
szerű előadások, hanem az évek fo-
lyamán megfigyelhető átalakulások. 
Ezek az átalakulások akár pszicholó-
giai szemszögből is megfigyelhetők, 
hogyan változik egy „nem köszönős”, 
problémás diák érett, udvarias, tiszte-
lettudó személyiséggé. 

Ma már a fejlett országok oktatási 
programjának része az a gondolat, 
amit Czeizel Endre régóta hangoztat: 
A tehetséget keresni kell! Éppen ezért 
az első legfontosabb feladat a tehet-
séges diák beazonosítása. Az egyes 
támpontok általános szempontokat 
jelölnek meg, mint pl.: „jól dolgozik 
a tanuló, motivált a diák, a szülők 
aktívan együttműködnek az isko-
lával”. Ezek utalhatnak a tanuló ké-
pességeire, tehetségére, de többnyire 
inadekvát azonosítási szempontok, 
mivel az azonosítás nem a gyerek 
által felmutatott kognitív és egyéb 
jellemzőket célozza meg, inkább az 
iskola és a tanár által megfogalma-
zott elvárások teljesítését.  Az ilyen 
típusú azonosítás jóindulatú ugyan, 
de gyakran pontatlan, elfogult, s nem 
is hatékony. A  tehetséggondozással 
foglakozó szakirodalom leginkább a 
rendszerszerű azonosítás kialakítá-
sát preferálja. Ennek lényege abban 
rejlik, hogy a pedagógus többfajta 
módszert alkalmaz diákjainak feltér-
képezése érdekében. Komplex azo-
nosítás tesznek lehetővé a kérdőívek 
és felmérések, az iskolapszichológus 
véleménye, szülői jellemzés, tanuló-
társak jellemzése.   Csak a rendszer-
jelleg biztosíthatja a tehetségígéretek 

korrekt azonosítását, s ez nagy esélyt 
ad arra, hogy a jó adottságú tanuló 
ne kallódjon el az iskolában.  Minél 
több forrásból szerzünk információ-
kat a tanuló teljesítményéről, képes-
ségeiről, annál megbízhatóbb az azo-
nosítás. A tehetségfejlesztés hosszú 
időn át a képességek minél magasabb 
szintre emelésére koncentrált, a te-
hetséggondozás komplex modelljei 
(legismertebb a Mönks-Renzulli-féle, 
illetve a Czeizel-modell) irányították 
rá a figyelmet, hogy hatékony képes-
ségfejlesztés sem lehetséges sokirá-
nyú személyiségfejlesztés és megfele-
lő szociális kapcsolatrendszer nélkül. 

A beazonosított, tehetséges diáknál 
továbbra is fontos az erős oldalak fej-
lesztése. Ugyanakkor nem mondha-
tunk le a tehetségesnek látszó gyer-
mek gyenge oldalának fejlesztéséről 
sem. Itt a hiányosságokat kell feltér-
képeznünk, melyek akadályozzák a 
tehetség fejlődését. Csaknem minden 
tehetséges tanulónál lehet olyan pont, 
amely akadályozhatja az erős oldal 
kibontakozását. Ilyen lehet pl. az ala-
csony önértékelés, a kiemelkedő tel-
jesítmény mellett egy-két tantárgyból 
jelentkező súlyos hiányosságok. Eze-
ket szakszerűen diagnosztizálni kell, 
ami azt jelenti, hogy a pedagógus 
munkája mellett elengedhetetlen a 
pszichológus közreműködése. Meg-
felelő légkör biztosítása nélkül lehe-
tetlen a tehetségek kibontakozása. Az 
intenzív fejlődéshez elengedhetetlen 
a kiegyensúlyozott társas kapcsolat 
pedagógus és diák közt. A megfelelő 
légkör biztosítani fogja a tehetséges 
diákok kibontakozását és fejlődését. 

Egyre szélesebb körben elterjedt 
vélemény, hogy az oktatás nem kor-
látozódhat kizárólag a tanórákra. A 
hatékony iskolai tehetséggondozás-
hoz szabadidős, lazító programok is 
szükségesek. Ezek délutáni foglal-
kozások formájában valósulhatnak 
meg, melyet iskolánk ki is használ. A 
tanórák után a diákoknak lehetősé-
gük nyílik arra, hogy szakköri tevé-
kenység formájában tudásuk fejlőd-
jön, illetve lehetőség nyílik arra, hogy 

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

Tehetséggondozás az iskolában
– feladatok és kihívások
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kibontakozzanak az idegen nyelvek, a 
sport vagy épp a logikai feladatmeg-
oldások során. 

A tehetségek fejlesztésében és ki-
bontakozásában elengedhetetlen az 
iskola és a család intenzív együttmű-
ködése. Közhelynek tűnhet, de na-
gyon is igaz, hogy az iskola a tehet-
séggondozást nem tudja megoldani 
a család hatékony együttműködése 
nélkül. Ezt jelzi a világszerte elfoga-
dott Mönks-Renzulli modell is, mely 
szerint az egyén tehetségének kibon-
takozásában három összetevő játssza 
a legnagyobb szerepet: 

iskola – család – társak

Nagyon fontos összetevő a szülők-
kel való folyamatos kapcsolattartás, 
információcsere, együttműködés. A 
„jó” osztályfőnök folyamatos kapcso-
latban van diákjaival, ugyanakkor a 
szülőkkel is. Az együttműködés fon-
tos, nemcsak a tehetséggondozásban, 
hanem az előforduló problémák ki-
küszöbölésében is. Az osztályfőnök-
nek lényeges szerepe van a tehetsé-
ges diák feltérképezésében, hiszen ő 
az, akinek a legjobban ismernie kell 
a diákjait. Miután megismerte őket 
– felmérte képességeiket személyes 
konzultációk vagy épp kérdőívek se-
gítségével –, a tehetséggondozás fon-
tos részesévé válik. 

A fenti megállapításokban a te-
hetségek feltérképezésével, illetve a 
tehetséggondozás fontosabb tényező-
ivel foglalkoztunk. Amint e vázlatos 
áttekintésből is kitűnik, sokféle új pe-
dagógiai és pszichológiai szempont 
vetődik fel, ha iskolai tehetséggon-
dozó programjainkat az eddiginél is 
sikeresebbé akarjuk tenni. A siker 
fontos feltétele az is, hogy ezeket a 
szempontokat rendszerben összedol-
gozva érvényesítsük. A legfontosabb 
mégis az, hogy tudatosítsuk: a tehet-
ségeket fejleszteni kell, nem szabad 
őket elveszni hagyni, teret kell adni 
a kibontakozásra, melynek megfelelő 
helyszíne épp az iskola. 

A közismereti tantárgy fogalma 
számos tudományterületet foglal 
keretei közé, ennek ellenére mégis 
egy, a maga nemében elengedhe-
tetlenül fontos tantárgyat szeretnék 
bemutatni, mely tanítására szánt 
óraszám drasztikus csökkentésével 
a későbbiekben hatalmas hiányossá-
gokat tapasztalhatunk majd. A föld-
rajz, avagy a hivatalos kontextusban 
használatos geográfia a természettu-
dományi szakterület alapismereteit 
magába foglaló és az alapműveltség 
magját adó tantárgyak egy csoport-
ja, melyeknek oktatása történelmi 
hagyományokkal bír. Nézzünk csak 
végig a földrajz tárházában, milyen 
ismeretekre hívja fel a figyelmünket. 
Elsősorban a világ leírására, másod-
sorban pedig annak földtani, meteo-
rológiai, víztani, állat- és növénytani 
ismereteinek teljes körű feltérképezé-
sére irányítja a figyelmet.

A földrajz egy duális tudományág, 
mert nemcsak a földtudományok-
ban kínál betekintést, hanem számos 
társadalomtudományi szakterületet 
és annak alapismereteit is magába 
foglalja. Átfogó képet nyújt az uni-
verzumról, annak tulajdonságairól 

és részeiről, valamint az életet adó 
kék bolygóról, a Földről. A geográfia, 
mint ahogy azt a neve is mutatja, a 
Földet rajzoló vagy leíró természet-
tudományi tantárgy foglalkozik lakó-
helyünk geológiai, alaktani, légkör- és 
víztani, valamint talajtani feltérké-
pezésével és annak minél pontosabb 
bemutatásával. Ugyancsak e tantárgy 
fő feladatai közé tartozik a társada-
lomtudományok birtokába sorolható 
szakágak bemutatása, melyekkel az 
ember épp az általános iskola felső 
tagozatán találkozik első alkalommal. 
Pontos képet ad a világunk gazdasági 
működéséről, településrendszereiről, 
népek és nemzetek tudományáról, 
valamint a kis- és nagytérségi, azaz a 
regionális földrajztudományról. Ezen 
szakterületek átfogó képet adnak vilá-
gunk kontinenseinek államairól, poli-
tikai, vallási és nyelvi adottságaikról.

A természettudományi tantárgyak 
helyzete a jelenlegi hazai oktatási 
rendszerben korántsem kielégítő. Or-
szágunk oktatási tervezete szerint az 
ISCED 2 az általános iskolák felső ta-
gozatára a következő óraszámokban 
és nevelési területben határozta meg 
a földrajz órák helyzetét (táblázat).

 
Nevelési 
terület

Tantárgy 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf. 9. évf. Összesen

Ember és 
társadalom

FÖLDRAJZ heti 
1 óra

heti 
1 óra

heti 
1 óra

heti 
1 óra

heti 
1 óra

5

A földrajzoktatás 
jelenlegi helyzete

Mgr. Varga Tamás

A vizsgált tantárgyak óraszámai az ISCED 2 alapján
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Elsősorban megállapítható, hogy 
a földrajz oktatásának legnagyobb 
problémája az alacsony óraszám. Ter-
mészetesen az iskolák vezetőségének 
köszönhetően némi eltérés tapasztal-
ható a megadott számokkal szemben. 
Sajnos azonban a szabad óraszámok-
ból kevés, az értük jelentkezőkből 
pedig sok van. Minden szakember, 
aki az oktatásügy területén tevékeny-
kedik, tisztában van azzal, hogy egy 
tantárgy és annak szabályokban le-
fektetett ismeretanyagának átvételére 
és elmagyarázására legkevesebb két 
tanítási óra kellene hetente. Az ennél 
kevesebb óraszámban oktatott tan-
tárgyak csak alapok nélkül karcolják 
az adott tudományág tetejét, és a ké-
sőbbiekben a diák hátrányt szenved-
het a mindennapi életben előforduló, 
ún. általános műveltséget követelő 
kérdések megválaszolásában. Az in-
ternetnek és a felgyorsult világnak 
köszönhetően az információk is oly 
gyorsan kezdenek repkedni, hogy las-
san nem lesz idő az új ismeretek át-
adására. A technika gyors fejlődésével 
a geográfia ismeretanyaga is megnőtt, 
s szinte napról napra történik vala-
mi, ami kibővíti az adott óra anyagá-
nak kereteit, valamint maga a tanítás 
tartalma is megújult az elmúlt évek 
során. A különböző tudományágak 
folyamatosan új felfedezésekkel egé-
szülnek ki, mely ismertetését már az 
általános iskola felső tagozatán el kell 
kezdeni, hogy később a közép- és fel-
sőoktatási intézményekben már csak 
a szilárd alapokra kelljen építkezni. 

A következő hiányosság a megfele-
lő színvonal biztosítása, ugyanis egy 
szaktantárgy oktatásához elengedhe-
tetlen a szakképzett tanár. Gyakori 
probléma, hogy az iskolák többségé-
ben egy, az adott tantárgyhoz közel-
álló tudományból diplomát szerzett 
tanár tanítja azt az órát, melyhez ke-
vésbé ért. Nevezzük ezt „jobbik meg-
oldásnak”. A másik gyakori probléma 
az egy teljesen eltérő tudományterü-
letekről érkezett szakemberek „pe-
dagógussá” válása. Sajnálatos dolog, 
hogy bizonyos szaktantárgyakra na-
gyon kevés a képzett pedagógus. Ter-
mészetesen ez a probléma is hozzájá-
rul az iskolákban történő oktatáshoz 
és annak színvonalához. 

A tankönyvek módszertani szem-
pontból épp annyira hozzájárulnak 
az oktatás színvonalához, mint az 
eddig említett kisebb-nagyobb prob-
lémák. Míg a hivatalosan használható 

tankönyvek között vannak kiválóan 
megformált és didaktikailag jól meg-
írt könyvek, addig akadnak olyanok 
is, melyek sem szakmailag, sem nyel-
vileg nem állják meg a helyüket.   

Eme problémák ismeretében ké-
szült egy felmérés a hazai iskolákban 
földrajzot oktató pedagógusok köré-
ben, mely kimutatja, hogy emelni kell 
a tantárgy imázsát és alkalmazkodni 
kell a modern technológiákhoz, va-
lamint az új módszertani szempon-
tokhoz. A XXI. században szinte el-
engedhetetlen a különböző projekt és 
interaktív oktatási módszerek alkal-
mazása. 

A tantárgy helyzetével kapcsolatos 
vélemények alapján számba vehetők 
a megőrizendő hagyományok és a 
megoldásra váró problémák, vala-
mint megfogalmazhatók a tantárgyi 
oktatás fejlesztésének lehetőségei.  

A fejlődést elősegítheti a minden-
napi életben hasznosítható földraj-
zi tájékozottság és a biztos térképes 
ismeretek nyújtása, egy, a magyar 
tannyelvű alap- és középiskolákban 
tanító pedagógusok által kidolgozott 
és megírt tankönyvcsalád, valamint 
a terepgyakorlatok és kirándulások 
beépítése a földrajz oktatásába, az ok-
tatásra fordítható időkeret, a földraj-
zi ismeretek kiszélesítése, a modern 
technikai alkalmazások a földrajztu-
dományában, illetve szemléletmód-
beli váltás átültetése az oktatásba és 
szemléltető terepgyakorlati módsze-
rek alkalmazása és beépítése a föld-
rajz oktatásába.  

Már számos tanulmány bebizo-
nyította, hogy a diákok gyengébb 
teljesítménye és az információk nem 
megfelelő kezelése a későbbiekben 
olyan problémákhoz vezethetnek, 
melyek arra kényszerítik majd a pe-
dagógusokat és az oktatáspolitikuso-
kat, hogy modernizálják a földrajz, 
s vele együtt a természettudományi 
tantárgyak oktatását és változtassa-
nak a tantárgyak oktatási viszonyain. 
Tanulmányomban a természettudo-
mányi tantárgyak oktatásának hátrá-
nyait, jelenlegi helyzetét és a tanárok 
véleményét szerettem volna bemutat-
ni a földrajz szemszögéből. 

Felhasznált irodalom:
 Mayer, J. et al.: Módszertani stratégiák 4. 

– Természettudományok. Budapest, OKI, 
2002. 
 Visi, J.: A földrajz tantárgy helyzete és 

fejlesztési feladatai. Online: www.ofi.hu 
www.statpedu.sk 

Bevezető
A probléma, a konfliktus (Hammer, 

2014; Németh, 2011) jelenléte éle-
tünk valamennyi dimenziójában ma 
már természetesnek számít (Morgan, 
2014). Ennek megfelelően a konflik-
tuspedagógia mint önálló diszciplína, 
az utóbbi évtizedek terméke. Létrejöt-
te a nevelő és a nevelt, iskolai viszony-
latban a pedagógus és a diák megvál-
tozott kapcsolatának köszönhető.

Az utóbbi évtizedekben a pedagó-
giai gyakorlatban előforduló konflik-
tusok száma jelentősen megnőtt, és 
tartalmuk is összehasonlíthatatlanul 
változatosabb lett. Ezért felértéke-
lődött a nevelő és a nevelt közötti 
interakciós kapcsolat jelentősége, a 
kooperáció készsége és képessége, s 
ezzel együtt a problémák együttes, 
konstruktív és a felek számára minél 
kevesebb veszteséggel járó megoldá-
sának keresése (Baráth, 2009; Sallai 
– Szekszárdi, 2000; Szekszárdi, 1995; 
Szőke-Milinte, 2004). A hagyomá-
nyos iskolai hierarchia összeomlásá-
val a tanár-tanuló közötti folyamatos 
együttműködés igénye az eddigieknél 
nagyobb felelősséget állít a pedagógus 
elé (Vass, 1985). A pedagógusjelölte-
ket lépésről lépésre meg kell tanítani 
arra, hogy képesek legyenek a ko-
operációra, fokról fokra kell eljuttatni 
őket a másokért és önmagáért való 
felelősség átvállalására (Horváth-
Szabó, 1994).

Probléma
A testnevelésóra az együtt dolgozó 

tanulók és tanár interakciójában való-
sul meg (Szatmári, 2007). Az interak-
ciók sorozata egyben kisebb-nagyobb 
problémákat és konfliktusokat is rejt.  
Testnevelésórán egy adott pedagógiai 
helyzet mindig különböző körülmé-
nyek és hatások sajátosan bonyolult 
összeilleszkedéséből ered. Megoldása 
csakis az összes hatás és körülmény 
figyelembevételével, konkrét mó-
don lehetséges. Mindezek alapján a 
testnevelőtanár ezekben a nevelési 
helyzetekben, az abból adódó alapfe-

szept_14_15.indd   18 21. 8. 2014   9:58:26



19

Katedra Testnevelés

szültség levezetésére erőteljes peda-
gógiai hatás kifejtésére törekszik.

A tanulók állapotát sok helyzetben 
indulati feszültség jellemzi, ami abból 
származik, hogy a nevelő ráhatásával 
ellentétes módon szeretnének visel-
kedni (Ungárné, 1978). Így a problé-
ma és konfliktusos nevelési szituáci-
ókban a tanuló – tanár viszony magas 
feszültségű, amit tovább fokoz, hogy a 
helyzetet a testnevelőtanárnak általá-
ban gyorsan kell megoldania.

Munkahipotézis
Feltehető, hogy ha a felső tagozat 

testnevelésóráin tipikusnak tekinthe-
tő konfliktushelyzetek – a hallgató ál-
tal elképzelt – megoldásait vizsgáljuk 
(a hallgató, a példaadó szülő, illetve 
a volt testnevelőtanár viselkedése a 
szituációkban), akkor a megoldások 
elemzéséből választ kapunk a követ-
kező kérdésekre: 

 Megállapítható-e a hallgató, a tanár 
és a családi háttér nevelői stílusa?

 Melyik az a nevelési stílus, amelyi-
ket leggyakrabban átvesznek a hallga-
tók? 

 A testnevelésóra sajátosságaiból 
eredően dominánsabbak lesznek-e 
restriktív (korlátozó, szabályozó) tar-
talmú megoldások?

Módszer és minta
A testnevelésórai konfliktushelyze-

tek megoldó tesztjére az alábbiak mi-
att esett a választás:

 A családi szocializáció eredménye, 
színvonala egyértelműen tükröződik 
a válaszokban.

 A módszer a hallgatói szubjektivi-
tást veszi figyelembe, és ebből próbál 
következtetni a konfliktusmegoldás 
hátterére.

 A módszer indirekt úton kér-
dez rá a hallgató, a szülő, ill. a volt 
testnevelőtanár nevelési stílusára. 

A vizsgálatban sokéves tanítási ta-
pasztalattal rendelkező testnevelő-
tanároktól begyűjtött és kiválasztott 
problémát és konfliktust 10 különböző 

helyzetbe csoportosítottuk. A szituáci-
ók a magatartást, a megértést és a ta-
nulók életkorának elfogadását, a gyer-
mekszeretetet, a türelmet, a tanulók 
érzelmeinek figyelembevételét, a szülő 
és a testnevelőtanár együttérzését és 
pedagógiai tapintatát konkrétan jelzik.

Elképzelésünk szerint az alábbi ér-
tékelő rendszer kimutatja a hallgatók 
tapasztalatában rögzült probléma- és 
konfliktusmegoldó képességet, neve-
lési stílust:

 Kooperatív (K): Pozitív tanári meg-
nyilvánulások területe. 

 Restriktív (R ): A tanulók tevékeny-
ségének állandó szabályozása, korlá-
tozása. 

 Inerciás (IN): Pedagógiai tehetet-
lenség, passzivitás tükröződése. 

 Indifferens (ID): Közönyös, hideg 
pedagógiai magatartás. 

 Agresszív (A): A hatalmi pozícióját 
erőszakosan hangsúlyozása.

 
A vizsgálat 2013 szeptemberében 

az Eszterházy Károly Főiskola 96 (53 
fiú, 43 lány) elsőéves testnevelés sza-
kos hallgató bevonásával történt. A 
tíz szituációval kapcsolatban az aláb-
bi feladatokat kapták a hallgatók:

 Milyen megoldást választana, ha 
most ő maga lenne a testnevelőtanár;

 Mely megoldást képzelné el (a 
hallgató dönt, de a szülők neme 
nem változhat az egyes szituációk-
ban), ha az apa vagy az anya lenne a 
testnevelőtanár helyében;

 Emlékei szerint hogyan szokott vi-
selkedni a volt testnevelőtanára ezek-
ben a helyzetekben.

A teszt kitöltésére 10 perc állt ren-
delkezésre, hogy csak az első reakci-
ók kerüljenek leírásra.

Eredmények
Az 1. táblázat azt mutatja be, 

hogy a vizsgált személyek közel fele 
nemtől függetlenül másolja a volt 
testnevelőtanárának konfliktusmeg-
oldó stílusát, míg kb. egyharmaduk 
otthonról, valamelyik szülőtől hozza 
a domináns viselkedést. Elgondol-
kodtató és komoly háttérvizsgálatra 
lenne szükség azoknál a hallgatóknál, 
akik egyszer sem választották a fel-
nőttek viselkedését mintaadónak.

1. táblázat: Konfliktusmegoldó stílusok 
összehasonlító háttere:

Hallgatók Szülőre Testnevelőre Mindkettőre Egyikre sem
60 fiú (100%) 19 fő (32%) 32 fő (53%) 3 fő (4%) 6 fő (7%)
52 lány (100%) 16 fő (31%) 25 fő (48%) 9 fő (17 %) 3 fő (6%)
Összesített (100%) 35 fő (31,5%) 57 fő (50,5%) 12 fő (10,5%) 9 fő (6,5%)

A szituációk megoldására választott 
szülőt a 2. táblázat szemlélteti. Meg-
figyelhető, hogy a testnevelőtanár 
nevelő-oktatói tevékenységét a hall-
gatók nagy többsége az anya nevelési 
stílusával tudja leginkább elképzelni.

2. táblázat: Szerepjátékra választott szülők 
%-os megoszlása:

Anya Apa
Lányok 88 (%) 12 (%)
Fiúk 64 (%) 36 (%)
Összesített 76 (%) 24 (%)

Az ötdimenziós értékelő rendszer 
kategóriáit felhasználva a 3. táblázat-

Testnevelés szakos hallgatók 
probléma- és konfliktuskezelésének 
pedagógiai háttérvizsgálata

Szatmári Zoltán – Fritz Péter 
Eszterházy Károly Főiskola Sporttudományi Intézet, Eger
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ból az alábbi eredmények olvashatók 
ki. A fiúk esetében függetlenül attól, 
hogy a testnevelő vagy a szülő stílusát 
másolják, a restriktív-kooperatív vála-
szok többség figyelhető meg. Meglehe-
tősen magas volt a személyiséget rom-
boló agresszív konfliktusmegoldás. 

3. táblázat: Fiúk konfliktusmegoldó stílusa.
Összes fiú 
hallgató

Tanárral 
azonos (%)

Szülővel 
azonos (%)

Összesített 
(%)

Kooperatív 22,4 22,6 22,5
Restriktív 25,7 30,4 28,1
Inerciás 15,1 13,4 14,3
Indifferens 19,4 17,0 18,2
Agresszív 17,4 16,6 17,0
Összesített (%) 100 100 100

A 4. táblázat adatai szerint azoknál 
a lányoknál, akik inkább a tanár ne-
velési stílusát használják, jellemzően 
a restriktív-kooperatív válaszok fi-
gyelhetők meg. Az apa konfliktus-
megoldó képességét másoló lányok 
többsége a restriktív-inerciás kategó-
riába sorolható választ adott.

4. táblázat: Lányok konfliktusmegoldó stílusa
Összes lány 
hallgató

Tanárral 
azonos (%)

Szülővel 
azonos (%)

Összesített 
(%)

Kooperatív 32,3 18,3 25,3 
Restriktív 30,4 33,0 31,7
Inerciás 12,7 15,3 14,0
Indifferens 18,5 24,0 21,3
Agresszív 6,1 9,4 7,7
Összesített (%) 100 100 100

A nevelési stílusok aránya tanár-
szülő bontásban már nem mutat nagy 
különbséget. Az eredmény nem dicséri 
a tanárokat, hiszen nekik a pedagógiai-
pszichológiai képzettségükből eredően 
a konstruktív konfliktusmegoldások-
ban kellene gondolkodniuk (1. ábra).

A tanár, ill. a szülő nevelési stílu-
sának másolásában a lányok tűnnek 
eredményesebbnek, bár a szülőt vá-
lasztó lányok kooperatív megoldásai 
alacsonynak, míg a közömbös, érze-
lemmentes válaszok aránya magasnak 
mondható (2. ábra).

Az eredmények értékelése
A konfliktusok megoldásaiban az 

esetek 64%-ban a hallgatók elsősorban 
testnevelőtanáruk magatartását utá-
nozták, ami elsősorban restriktív-ko-
operatív nevelési stílusban nyilvánult 
meg. Ez a stílus inkább korlátozó, mint 
együttműködő magatartást képvisel, 
és valószínűleg e gyakori megoldások 
mögött a volt  testnevelésórák sajátos 
tartalma húzódik meg.

Az esetek másik felében a szülő 
konfliktusmegoldó képessége bizo-
nyult dominánsnak, tehát a családi 
háttér, a szülő a restriktív-inerciás ne-
velési stílust közvetíti a hallgatók em-
lékezetében.

Az anyát utánzó viselkedésformák 
aránya elgondolkodtató, hiszen felté-
telezés szerint az apa az otthoni szo-
cializációs folyamatban a korlátozó, a 
szabályozó magatartás közvetítésének 
a főszereplője, ami természetesen nem 
zárja ki az együttműködés képességét. 
Azonban az elemzésből megállapítha-
tó, hogy a fiúknál a restriktív-koope-
ratív megoldás került előtérbe, és ezt a 
mérleget azután a lányok a restriktív-
inerciás stílus felé fordítják. Figyelem-
reméltó az is, hogy az apák lányaikkal 
kevésbé sikeresen képesek kezelni 
konfliktusaikat, mint a fiúkkal.

A tanár, illetve a szülő nevelési stí-
lusa csak a vizsgált hallgatóktól kapott 
válaszok megoszlásában tekinthető 
jellemzőnek.

Összegezés
Az alaphipotézis – miszerint a vizs-

gált személyek formálódó konfliktus-
megoldó stílusára az iskolai közeg, a 
testnevelő tanár van nagyobb hatással 
– beigazolódott. A kutatás eredményei 
alapján szintén igennel lehet válaszolni 
a további hipotézisekre is.

A restriktív nevelési stílus vezető 
szerepe több szempontból elgondol-
kodtató. Ez ugyanis egy korlátozó ne-
velői magatartás, ahol a tanár mindent 
a képzés eredményessége érdekében 
tesz, és így a nevelői munka háttérbe 
szorul. Hordozza az együttműködés 
jeleit, de a probléma forrásának mégis 
mindig a tanulót tekinti, őt marasztalja 
el, és a feszültséget gyakran büntetés-
sel oldja fel. Ennél természetesen van 
(és kell használni) hatékonyabb konf-
liktuskezelési eljárás is, de alkalmazá-
sára mégis szükség van, pl. a hatékony 
szervezés, a balesetmentes gyakorlás 
érdekében.

A családi hátteret tekintve is jel-
lemző a restriktív nevelési stílus, ami 
a fiúknál a kooperatív, a lányoknál az 
inerciás megoldással egészül ki. To-
vábbi érdekesség, hogy a hallgatónak 
inkább az iskolai közegben volt alkal-
ma találkozni a pozitív, együttműköd-
ve fejleszteni kívánó konfliktuskeze-
léssel. Ezért tehát nem mindegy, hogy 
a kevésbé hatékony szülői magatartás 
mellé milyen testnevelőtanári példát 
tapasztal egy tanuló. Többek között 
ezért is fontos a testnevelés szakos 

tanárjelöltek konstruktív konfliktus-
megoldó képességét – akár egy kurzus 
erejéig is – az eddigieknél konkrétabb 
és hatékonyabb módon fejleszteni. 
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1. ábra: Nevelési stílusok tanár-szülő bontásban
2. ábra: Tanár/szülő nevelési stílusa fiú-lány bontásban
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Az egészségnevelés fő összetevői 
közé az ésszerű és rendszeres táplál-
kozás, valamint a rendszeres fizikai 
aktivitás tartozik. Ezek megfelelő 
aránya döntő mértékben befolyásolja 
a gyermeki szervezet növekedését és 
fejlődését. A helyes étkezési szoká-
sokat már a korai gyermekkorban ki 
kell alakítania a családnak, a szülők-
nek, hiszen ezek a későbbi életmódra 
is hatást gyakorolnak. Felnőttkorban 
általában ezeket az étkezési szokáso-
kat a saját családunk elé is mintaként 
állítjuk, így ha mi magunk egészsé-
gesen táplálkozunk és rendszeresen 
mozgunk, nagy valószínűséggel a 
gyermekeink is átveszik tőlünk ezt a 
szokásrendszert. 

Az egészséges életmódra való ne-
velés következő fontos színtere és 
szervezője az óvoda, illetve az iskola. 
Gyakorló kollégák visszajelzéseiből 
tudjuk, hogy már az óvodában is 
szükség van olyan foglalkozásokra, 
melyek céltudatosan vezetik a gyer-
mekeket az egészségtudatos magatar-
tás és a mozgás iránti igény kialakítá-
sára. Természetesen a test és a lélek 
egyensúlyának fontosságáról sem sza-
bad megfeledkeznünk: az egészséges 
életmódra nevelésben kiemelt helyen 
kell szerepelnie a mozgásnak. 

Az egészségnevelés fogalma
A WHO meghatározása szerint 

az egészségnevelés (healht education) 
olyan tervszerű tanulási lehetőség, 
amely elősegíti az egyén és a közösség 
egészségének megőrzését, életmódjá-
nak tudatos alakítását. Az egészség-
nevelés mint komplex tantárgy olyan 

tudományterületeket foglal magá-
ba, mint a biológia, az orvostudo-
mány, testnevelés és sporttudomány, 
pszichológia és a neveléstudomány. 
Gritz (2007) szerint az egészségne-
velés feladatköre így lényegesen ki-
tágul, figyelembe veszi az ember (1) 
biológiai állapotát (testi, szervezeti 
egészségét), (2) lelki (szellemi, érzel-
mi, törekvéses) tulajdonságait, (3) 
szociális státuszát (anyagi-gazdasági 
helyzetét, családi harmóniáját, társa-
dalmi beilleszkedési zavarait), és ezek 
együttes hatásrendszerében ítéli meg 
tennivalóit. (Forrás: http://fogalom-
tar.eski.hu/index.php/Eg%C3%A9sz-
s%C3%A9gnevel%C3%A9s) „Az 
egészségnevelés célja, hogy az 
egészségkulturális szint emelésével, az 
életmód formálásával elősegítse egy-
részt az egészség kialakítását, megtar-
tását, a betegségek megelőzését, más-
részt a betegek egészségi állapotának 
mielőbbi helyreállítását” (Pál, 2005). 

Az egészségnevelés céljai a követ-
kezők:  
 Az egészség tudatos alakítása, az 

egészséges életvitel igényének for-
málása, a természetes mozgásigény 
kialakítása már csecsemőkortól. Ez 
a terület magába foglalja a  gyermek 
életkorának megfelelő helyes táplál-
kozási szokásokat, a rendszeres test-
mozgást, a megfelelő mennyiségű 
alvást és pihenést.
 Önismeretre, önfejlesztésre való 

nevelés.
 Szellemi, etikai, erkölcsi értékek fej-

lesztése, társadalom iránti felelősség 
kialakítása.

2. ábra: Tanár/szülő nevelési stílusa fiú-lány bontásban

Az egészségnevelés fontossága 
óvodás és kisiskolás korban

Jurík Tünde – Viczay Ildikó – Baráth László – Balla István – Szekeres László

Az egészségnevelés területei
A tanárképzésben is egyre több 

egyetemen hangsúlyozzák az egész-
ségfejlesztési kompetenciák bő-
vítését, a hallgatók kondicionális 
felkészítését. Ez a célja a nyitrai Peda-
gógusképző Intézet Egészségnevelés 
tantárgycsoportjának, ahol az alábbi 
területekkel foglalkozunk:
 Az egészség fontosságára, tudatos 

fenntartására, fejlesztésére való neve-
lés (az egészség alapszabályai, a higié-
nés magatartásra nevelés, a pszichika 
fontossága, elsősegély, mozgás iránti 
igény kialakítása és az egészséges 
táplálkozás mint alapvető prevenció 
a krónikus megbetegedések kialaku-
lásánál)
 Egészséges táplálkozásra való neve-

lés, a  gyermekek táplálkozási szoká-
sai, a racionális táplálkozás alapelvei 
és szabályai
 Környezettudatos nevelés 
 Mozgásfejlesztés,  rendszeres moz-

gástevékenység – a mozgásigény for-
málása, a mozgás preventív szerepe 
a  civilizációs megbetegedések kiala-
kulásában, fizikai képességek fejlesz-
tése, tartásjavítás. 

A hallgatók ezenkívül worksho-
pokon, mozgásos programokon, szak-
előadásokon vehetnek részt, ame-
lyekkel az egészségtudatos életmód 
felé próbáljuk őket irányítani. Kü-
lönösen fontosnak tartjuk hallgató-
ink tájékozottságát ezen a  területen, 
hiszen kellő elméleti ismeret birto-
kában leendő pedagógusként pozití-
van befolyásolhatják a jövőbeni fiatal 
generáció életmódját, egészségtuda-
tát. Úgy gondoljuk, hogy a  pozitív 
életmódminták kialakítását tekintve 
az óvodás és a kisiskolás korosztályt 
kiemelten kell kezelni, hiszen a kog-
nitív és a szomatikus fejlesztés terén 
éppen ez az életszakasz a  legérzéke-
nyebb. 

Felhasznált irodalom:
 Gritz, A.: Az egészségfejlesztés kompetenci-

ái a XXI. században. In: Egészségfejlesztés, 
2007/3., 3-9.

 Pál, K. et al.: A testnevelés szerepe az egész-
ségtudatos magatartás kialakításában. Új 
Pedagógiai Szemle, 2005/6., 25-32.

 Juríková, T. – Balla, Š. – Szekeres, L.: 
Výživa školákov, Nitra, FSŠ, 2013.

 Juríková, T. – Balla, Š. – Mlček, J. – Sochor, 
J.: Výživa predškolákov, Nitra, FSŠ, 2014.

 Balla, Š. – Juríková, T. – Rop, O. – Mlček, 
J.: Hodnotenie konzumácie vybraných zdrojov 
antioxidantov rastlinného pôvodu školákov z 
Nitrianskeho kraja, Nitra, FSŠ, 2013.
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A 2014/2015-ös tanév folyamán a 
Katedrában anyanyelvi tankönyveket 
elemző tanulmánysorozatot indítunk. 
A téma aktualitását az eredményes 
és sikeres iskolai ok ta tás sal szembeni 
elvárások 21. század eleji jelentős vál-
tozása adta. Különösen fontos e vál-
tozások követése kisebbségi helyzet-
ben, ahol az anyanyelvoktatás egyik 
lehetséges célja kellene, hogy legyen 
a  kétnyelvű és a  magyar egynyelvű 
környezetben történő sikeres kommu-
nikációra való iskolai felkészítés. Ez 
az elvárás – elvi szinten – a kerettan-
tervekben részben meg fo galmazódik 
ugyan, de kérdéses, hogy abból mi 
jelenik meg a  tan köny vekben. Indu-
ló cikksorozatunk azt tekinti át, hogy 
mennyiben alkalmazkodtak a kisebb-
ségi magyar nyelvtankönyvek a keret-
tantervekben meg fo gal mazott – vagy 
meg sem fogalmazott – új társadalmi 
elvárásokhoz. 

Célunk, hogy olyan, a probléma-
körhöz kapcsolódó tanulmányokat 
adjunk közre, melyek képet adnak a 
magyar ki   sebbség anyanyelvi okta-
tásának helyzetéről és a tankönyvek 
alapvető köz vetítő szerepéről Szlová-
kiában, a Kárpátalján, Erdélyben és 
Mu ra vidéken.

Pletl Rita, a Sapientia Erdélyi Ma-
gyar Tudományegyetem oktatója 
azt a helyzetet elemzi, aminek kö-
vetkeztében az anyanyelvnek mint 
„tantárgynak presztízse csökkent, 
és nehezen birkózik meg a rá háru-
ló feladatokkal, illetve az őt érő ki-
hívásokra nem tud minden esetben 
megfelelő válaszokat adni”. A külső 
és belső okokat sorra véve felhívja a 

figyelmet arra, hogy a hagyományos 
ta nítási felfogás szerint az anyanyelvi 
nevelésben grammatikai megköze-
lítésű normafogalomra helyeződik a 
hangsúly. Ennek is következménye 
az, hogy nem tu da tosítják az oktatás 
során, hogy a normakövetés nemcsak 
a nyelvtani szabályokhoz való ragasz-
kodást jelent, hanem szociokultu-
rális jellegű nyelvi normákhoz való 
igazodást is. Ezek irányítják ugyanis 
a megnyilatkozás szintjén az anya-
nyelvi szövegalkotót, aki csak ebben 
az esetben tudja az adott kommuni-
kációs helyzetnek megfelelően, társa-
dalmilag érvényes módon megfogal-
mazni mondanivalóját. Tanulmánya 
végén Pletl felhívja a figyelmet arra, 
hogy hibás az a felfogás, mely sze-
rint a nyelvtudás gazdagításáért, a 
nyelvhasz nálat kiműveléséért kizá-
rólag a magyar nyelv és irodalom 
tantárgy a felelős. Azt kellene tu da to-
sítani, hogy az anyanyelvi nevelésnek 
össze kell kapcsolódnia más mű velt-
ségterületekkel, a nyelvi gondozást 
minden, anyanyelven bár mi lyen tan-
tárgyat tanító pedagógusnak fel kel-
lene vállalnia.

Beregszászi Anikó, a beregszászi II. 
Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar 
Főiskola tanára, írásában a kárpátaljai 
jó gyakorlat be mu ta tá sára vállalko-
zott. Áttekinti a kárpátaljai magyar 
anyanyelvi nevelésben jelenleg zajló 
tantárgy-pedagógiai reformot, amely 
egy nagyobb koncepció, a kárpátaljai 
magyar közösség nyelvi tervezésének 
része. Olyan oktatástervezési folya-
mat, melynek egyik célja az iskolai 
anyanyelvoktatás ha té konyabbá tétele. 

Bevezető egy sorozat elé Kozmács István

22

Beregszászi bemutatja az előz-
ményeket, ismerteti magát a reform-
folyamatot, és bemutatja az elért 
eredményeket. Kiemeli az új, 2005-ös 
tanterv újdonságait. A 2005-ös tanterv 
kodifikálni próbálta az additív (hoz-
záadó) nyelvszemléletet; kimondta, 
hogy a nyelvhasználat helyénvalóságá-
nak ismerete az anya nyelv oktatásának 
célja, és a nyelvtant nem öncélúan kell 
tanítani, hanem azért, hogy a tanuló 
könnyen, magabiztosan és tudatosan 
tudjon válogatni a ren del ke zésére 
álló nyelvi elemek közül, amikor egy 
konkrét élethelyzetben kell szóban 
vagy írásban megnyilvánulnia. A szer-
ző konkrét feladatok segítségével mu-
tatja be, hogy miképpen valósulnak 
meg a tankönyvekben az elvi elképze-
lések. Írását annak az ellentmondás-
nak a bemutatásával zárja, mely sok 
esetben a nyelvtanoktatásban szüksé-
ges szemléletváltás kudarcát okozza, 
egyrészt az állami irányító környezet 
nem teszi lehetővé a szemléletváltást, 
másrészt az a tankönyvalkotás és -ki-
adás máshol sem ismeretlen jelensége, 
hogy a tankönyvírók és a nyelvészeti 
szakemberek nem működnek együtt. 
Véleménye szerint az a szerencsés 
megoldás, amikor olyan munkacso-
portok dolgoznak együtt a tantervek 
és a tankönyvek készítésekor, melyek-
ben az elmélet és a gyakorlat, az iskolai 
magyartanár és a tudományos kutató 
gondolkodása találkozik, ahogy ez a 
2005-ös kárpátalji tanterv megalkotá-
sakor is történt.

A cikksorozat másik tematikája a 
Szovákiában jelenleg használatos kö-
zép is kolai magyar nyelvtankönyve-
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ket elemzi. Az olvasó megismerheti 
a szlovákiai tantárgyi programokat, 
majd három tanulmány elemzi – el-
térő szempontokból – a Szlo vákiában 
jelenleg a középiskolákban használt 
nyelvtankönyveket.

Vančo Ildikó részletesen elemzi az 
szlovákiai állami oktatási programot 
és  bemu tatja azt a tantárgyi követel-
ményrendszert, ami alapján a cikk-
sorozatban tár gyalandó tankönyve-
ket megalkották. Vančo kritikusan 
megállapítja, hogy a tantárgyi köve-
telményrendszer nem segíti a peda-
gógusokat, s bár a dokumentumok 
bevezetőjében modern gondolatok 
fo galmazód nak meg, a tantárgyi tar-
talmakat és a követelményeket nem 
azoknak az elképzeléseknek az alap-
ján alkották meg.

Tolcsvai Nagy Gábor, az ELTE 
BTK professzora, tanulmányában 
azt elemzi, hogy milyen nyelvszem-
lélet alapján születtek a tankönyvek, 
illetve hogy milyen a személyiség-, 
közösség- és kultúraképzés a szlová-
kiai magyar nyelvtankönyvekben. A 
szerző megállapítja, hogy a nyelv ref-
lexív feldolgozása várható el egy mai 
kornak megfelelő tankönyvtől, mivel 
„az anyanyelv-pedagógia sohasem 
pusztán a nyelvi rendszert mutat-
ja be, hanem a nyelv meg határozott 
nézőpontú leírásával, bemutatásával 
és tanításával a kultúra egy részét 
perspek tiválja, ezáltal alakítva a tanu-
lók személyiségét és azokat a kö zös-
ségeket, amelybe a tanulók tartoznak 
vagy tartozni fognak”. Miután meg-
vizsgálja, hogy milyen a tankönyvek 
nyelvszemlélete, milyen azok fogal-
mi kidolgozása, milyen a tankönyv 
szövegre vonatkozó ismeretközlése, 
összefoglalóan megállapítja, hogy 
„ezeknek a tan köny vek nek a mi nő-

sége tragikus, felháborítóan elfogad-
hatatlan, esetenként abszurd. Ezek-
ből a tankönyvekből nem szabadna 
tanítani.” Különösen nem kisebbségi 
helyzetben, mert a diákok csak az is-
kolában tanított nyelvszemléletet is-
merik, s a nyelvszemlélet alapvetően 
kihat a sze mé lyiség és a kultúra folya-
matos létrehozására, és ezek a „tan-
könyvek nem segítik, hanem akadá-
lyozzák a személyiség-, közösség- és 
kul tú ra képzést a szlovákiai magyar 
tanulók és tanáraik, szüleik körében”.

Kugler Nóra, az ELTE BTK docen-
sének írása tankönyvkritika az Uzonyi 
Kiss–Csicsay másodikos, harmadikos 
és negyedikes tankönyvekről, illetve a 
Simon–Misad–Szabómihály-féle első 
osztályos tankönyvről szól. Vizsgála-
ta tárgya, hogy milyen tudást (milyen 
szerkezetű tudást, milyen tartalmat) 
milyen módon tesz hozzáférhetővé a 
tankönyv, és hogy milyen tevékeny-
ségek folyamatában alakítja a „közös” 
tudást. Részletesen ismertetett elem-
zési szempontjait következetesen vé-
gigvezetve megállapítja, hogy a 2-3-4. 
osztályos tankönyvek a beszélőtől 
elidegenített nyelv koncepcióját való-
sítják meg, és ennek következményei 
vannak mind a tankönyvek tartal-
mában, mind a tevékenységekben.  
Az egyik ilyen következmény, hogy a 
tankönyvek tárgyalásmódja felfede-
zés- és élménymegfosztó, elidegenítő. 
Elemzése kimutatja, hogy a tanköny-
vekben jelentős mennyiségű szakmai-
lag vitatható meg ol dás található, ame-
lyek mellett lehet esetleg érvelni, mert 
ahogy írja: „ezek nek az esetében az a 
kér dés, hogy mennyire illeszkednek 
a tankönyvi leírásba”. A problemati-
kus megoldások másik része azonban 
olyan, amit a szerzők olyan ötletszerű 
megállapításai, amelyek mellé érve-

ket állítani nem lehet (a szerző be is 
mutat az ilyen megoldások közül né-
hányat). Összefoglalóan megállapítja, 
hogy ezek a tankönyvek, a tanköny-
vekben bemutatott nyelv nem a diá-
kokról szól, s ezért nem is lehet szá-
mukra vonzó, érdekes.

Kozmács István a nyitrai egyetem 
vendégoktatója, tanulmányában a 
szlovákiai középiskolás tankönyvek 
alaktani részeit vizsgálta meg. Az 
adott részek tankönyvértékelésében 
a tananyag megfelelőségét vizsgálja, 
vagyis azt, hogy a követelményekben 
megfogalmazott ismeretek a tanköny-
ven megvalósult módon eredménye-
sen átadhatók-e, s megfelelnek-e az 
oktatott korosztály kognitív képes-
ségeinek, az adott tudományterület 
megállapításainak. Következtetése le-
sújtó. A meg vizsgált tananyagrész sem 
a szakmai, sem a korosztály kognitív 
képességeinek nem felel meg, s ennek 
alapvető oka a tárgyalt rész szakmai-
atlansága, és így a tantárgyi követel-
ményeket sem elégítheti ki. A szerző 
részletesen bemutatja és indokolja 
ezt a véleményét. Nem csak kritikát 
fogalmaz meg, hanem írása végén be-
mutatja, hogy akár a tan könyvekben 
tükröződő nyelvfelfogással miképpen 
lehetett volna, lett volna érdemes elsa-
játíttatni az adott tananyagrészt.  

A tanulmányok szerzői és a Kated-
ra szerkesztői bíznak abban, hogy a 
cikksorozat gondolatokat ébreszt, 
vitára késztet. Szívesen látjuk az olva-
sók megjegyzéseit.

A cikksorozatban megjelenő tanul-
mányok a Nyitrai Konstantin Filozó-
fus Egyetem kiadásában önálló kötet-
ben is olvashatók lesznek Kisebbségi 
magyar nyelvtantanítás kihívásai a 
21. század elején címmel 2014 októ-
berében.

23
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Amikor a mezőben egy szép nagy 
koronájú fát látunk, ritkán gondolko-
dunk el azon, hogy vajon milyen nagy 
és milyen mélyre nyúló gyökérzete le-
het. A sevillai világkiállításon a magyar 
pavilon egyik meghökkentő darabja 
egy ilyen fa volt, amelynek a gyökereit 
vízsugárral mosták ki, és a gyökérzet 
szinte ugyanolyan nagy és szerteágazó 
volt, mint a korona ágai. Egy szerves 
építészeti alkotásban ennek a kiállítási 
tárgynak az üzenetét megfogalmaz-
hatja mindenki magának, de ismerve 
az építész nevét (Makovecz Imre) még 
teljesebb lesz a kép. 

Móricz Zsigmond, a magyar iroda-
lom „szerves alkotója” már a XX. szá-
zad első harmadában is ebben gondol-
kodott. A modernitást nem a vas, az 
acél, a beton vagy az üvegtechnológia 
jelentette számára, s az irodalomban 
sem a nyelv funkciótlan sterilizálása, 
hanem éppen ellenkezőleg: a nyelvben 

rejlő ősi kifejező eszközök megújítása, 
a nemzeti hagyomány gyökérrend-
szerének felismerése és felmutatása 
a „nemzet lelkében ható névvarázs” 
megőrzésével. Abban az időben lépett 
színre, amikor a magát polgárinak 
nevező materialista, szocialista és li-
berális réteg azon fáradozott, hogy el-
vessen és megtagadjon mindent, ami 
régi (mondván, hogy elavult), amivel 
a haszonelvű és istentagadó „szelle-
miséget” állította szembe újként be-
mutatva, s vezette szándékosan vagy 
akaratlanul is zsákutcába a közgon-
dolkodást. Voltak Móricznak is futó 
kalandjai ezzel a világpolgári nyilvá-
nosházzal, de műveiben tántoríthatat-
lanul a nemzet közös ősi ihletettségét 
őrzi és erősíti tovább. Ezt a lelkületet 
próbálja felmutatni a történelmi múlt-
ból merített témáiban is (Erdély, Ró-
zsa Sándor), és ennek a megrontását 
és megromlását akarja szintén feltárni 

a társadalomlélektani mélységű mű-
veiben. Ahogy az édesanya játékos de-
rűvel próbálja védelmezni gyermeke 
lelkét, hogy egészségesen nőhessen fel, 
és ne kelljen túl korán szembesülnie a 
nyomorral és kiszolgáltatottsággal, 
ahol a szegény emberen csak a még 
szegényebb, a koldus akar segíteni 
(Hét krajcár). Megismerhetjük azt is, 
hogy milyen pusztító és önpusztító 
tud lenni az alkotó őserő, ha csak az 
ösztönös vágyak és a vagyonszerzés 
kielégítésére irányul, ha az önzés és 
kapzsiság uralkodik el az emberek lel-
kén (Sárarany). Azt is elemzi, hogy a 
jóindulatból és szeretetből táplálkozó 
érzékeny lélek énekesmadara mint vá-
lik kétségbeesett és nyöszörögve ver-
gődő  „kalitkás seregélyfiókává” a ha-
szonleső marakodók falujában, hogy 
végül a szellemi útmutatás helyett 
ténylegesen égő emberi fáklyaként vi-
lágítson abban a szellemi sötétségben, 

(Móricz Zsigmond üzenetei a gyökerekről)Mihályi Molnár László

Őserők a sejtelmes homályban
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ahol a Szentírást nem igazságként, ha-
nem a hazugságokat eltakaró függöny-
ként értelmezik az ostobák, de gyer-
mekeik megmentője kapcsán mégis 
csak el kell gondolkodniuk, hogy mit 
is akart nekik mondani az elején ez a 
fiatal pap (Fáklya). A háborúk okozó-
inak kilétére és valós okaira kérdez rá 
meghatóan és egyszerűségében is az 
igazságosság felől közelítve, amikor az 
ellenségnek kikiáltott és lövészárkok-
ba nyomorított székely és orosz kato-
na találkozását leírja. A férfiszemek 
keserű és együttérző könnyeiben ott 
a vád: ha mi, egymás legyilkolására 
kivezényelt dolgos családapák, nem 
akarjuk ezt, akkor kicsoda és micso-
da sátáni hatalom haszna miatt kell 
puskát fognunk egymásra. És akik ezt 
nem ismerik fel, hanem gondolkodás 
nélkül tejesítik a parancsot, gyilkoló 
gépekké válnak, amiért itt kitüntetés 
jár, de akkor ez miért bűn odahaza a 
civil életben, ha gyermekemnek én is 
ilyen módon akarok pénzt szerezni a 
vásári ajándékra (Kis Samu Jóska, Sze-
gény emberek). Hogyan és miért rom-
lik meg a világ? Milyen szerepe van 
ebben az embernek, milyen a társa-
dalomnak, és milyen az a világ, amely 
a bűnt erényként tudja elfogadtatni. 
Egy kisváros bűnben izzó parazsáról 
kaparja le a hamut, hogy a csábítás 
lelkületét, rendszerét és módszereit 
megmutathassa a Rokonokban. Ám 
nem lehet mindent a társadalom bű-
néül felróni, mert emberi jellemen és 
tartáson is múlik, hogy még a nyomo-
rúságban is megmaradunk embernek, 
és az embert próbáló kemény mun-
ka pihenőjekor tudunk játszadozni, 
tréfálkozni, erőt gyűjteni, vagy pedig 
eldőlünk a tűző nap alatt a mezőn, és 
csak a biológiai létünk szintjén meg-
rekedve az evésre gondolunk, nem 
osztozva az ennivalón sem szülővel, 
sem feleséggel, sem a gyermekünkkel. 
Végül az ilyen ember számára nem 
a halála jelenti a tragédiát, hanem az 
élete, mert emberi szellemiség és kép-
zelet híján nem tud kitörni ebből a 
beszűkült életfelfogásból (Tragédia). 
Persze van, aki szeretne is, akarna 
is változtatni a helyzetén, de nem is-
meri fel bajainak okozóját (vagy ta-
lán nem is mer az elérhetőnél tovább 
merészkedni gondolatban), ezért ke-
serűségében és tehetetlen dühében a 
hatalom hozzá legközelebb lévő szol-
gájába, a csendőrbe mártja bele kését. 
Üzenve ezzel talán már azt is, hogy a 
nyomorúság fő okozói olykor koncot 
vetnek oda a tömegeknek, hogy azon 

töltsék ki dühüket, nehogy meglássák 
és számon kérjék az igazi bűnösöket 
(?!) (Egyszer jóllakni). A kis Nyilas 
Misi még csak édesanyja szeretetéből 
és útravaló szavaiból táplálkozik, de 
hamar rá kell döbbennie, hogy a fel-
nőttek, a „nagyok” világa nem mindig 
példamutató, nem mindig tiszteletre 
méltó, mert nem mindenkit nevelt 
szerető édesanya, és egyre kevesebben 
tartják igazodási pontnak az életnek 
értelmet adó emberfölötti lét szeretet-
parancsát. Így az emberiség kegyetlen 
árvaságra jut a gonosz mostohák, ha-
szonleső gazdák, uzsorás „segítség-
nyújtók” karmai között, akik szán-
dékosan bomlasztják a gondoskodó 
családi melegséget, tagadtatják meg 
a gondviselő Istent, és darabolják fel 
a biztonságot és otthont adó hazákat, 
mert csak így uralkodhatnak a csordá-
vá züllesztett tömegeken, és lehetnek 
haszonélvezői ennek az ellenségeske-
désre és gyűlöletre felépített világnak.  
(Ugye milyen ismerős jelszavak: nem 
a család, hanem az egyén, nem a nem-
zet, hanem a világpolgárság, nem a hit 
és lélek, hanem az anyagi biztonság 
stb.!)

A Barbárok című novellája egy kis-
regénynek is megfelelne. A történet 
kerek, egész, lezárt, bár még sok teret 
enged az értelmezésnek, azoknak a 
jelzéseknek, rejtett üzeneteknek, ame-
lyekre külön utalás nem vonatkozik, 
de a kultúrkör ismerete magyarázatot 
ad.  A három rész három helyszínt, 
három hangvételt tár elénk. Az első az 
alföldi pusztaság legelője, ahol szinte 
érzelmi töltés nélkül, de nagy mélysé-
gekbe kapaszkodva zajlik le egy véres 
tragédia: két pásztor (a veres juhász 
és társa) hidegvérrel megöl egy pász-
tort és annak fiát (Bodri juhászt és 
kisfattyút) csupán az anyagi haszon, a 
nyereségvágy miatt (háromszáz birkát 
hajtanak el). S hogy minden nyomot 
eltakarítsanak, az eltemetett áldozatok 
fölött higgadtan tüzet raknak, s meg-
sütik a szalonnájukat. „Jóízűen meg-
vacsoráztak. – No e megvan – mondta 
a veres juhász -, akkor ballagjunk.”  ... 
mintha a tűz lelkiismeretüket is meg-
tisztította volna, pedig csak még mé-
lyebbre égeti bele a bűnt.

Tíz nap múlva Bodri juhász felesége 
három napi gyaloglás után megérkezik 
batyujával, hogy élelmet hozzon, de 
miután nem találja meg őket, hosszú 
keresésre indul. Még a gyilkosokkal is 
beszél, akik megvendégelnék („egyék 
csak, mintha a magáét enné”), de nem 
fogadja el, mert gyanús, nem nagy 

tisztességre vall, hogy már reggelire is 
bográcsban főznek, s a nyáj is mint-
ha ismerős lenne, ám mégis elindul 
a Dunántúlra, amerre a veres juhász 
küldte, hogy az ura arra indult volna a 
törvény elől. Hiába kereste egész késő 
őszig (addig a szomszédok ügyelték a 
házát), majd a tél múltával újra elin-
dul keresni a nagy puli kölykével oda, 
ahol Bodri legeltetni szokott. Nyár 
vége felé a puli megtalálta a gazda ka-
lapját, majd kikaparta a holttesteket is. 
Amiből egyértelmű lett, hogy a veres 
juhász hazudott, az ura nem ment el, 
itt ölték meg, nyakán a rézveretes szíj. 
Akkorra már a veres juhász nem volt 
a helyén, a szegedi börtönben ült sok 
más ügy miatt. Az asszony oda ment 
bejelenteni ezt az esetet, amiből újabb 
vád kerekedett.

A harmadik rész a szegedi vizsgá-
lóbírónál játszódik. A veres juhász 
sok bűntényt beismert, lopást és gyil-
kosságot, amiért jócskán kiérdemelte 
a halálos ítéletet, de a Bodri juhászt 
nem akarja bevallani, ami mögött va-
lami mélyebb ok rejtőzik. Hiába írja le 
az esetet a bíró a feltárás és rekonst-
rukció alapján részletesen, mégsem 
vall, pedig még meg is szidja, hogy 
az akasztófán sem lesz békessége. 
Csak amikor kifelé menet meglátja a 
kilincsre akasztott rézzel kivert szíjat, 
akkor vallja be habzó szájjal, rettegve 
és töredelmesen, és nem mer hozzáér-
ni sem a szíjhoz, mintha kísértetet lát-
na, és magába roskadtan fogadja el az 
ítéletet. A bíró csak ennyit mond ma-
gában: Barbárok. S az író nem ad több 
magyarázatot: ki volt Bodri juhász, mi 
ez a szíj, ki ez a bíró? Ez a sejtelmes ho-
mály indít el arra, hogy olvassuk újra, 
figyelmesen. 

Az író abba az elzárt és még ősi ma-
gyar hagyományokat, hiedelmeket, 
magatartásformákat és a természettől 
való tiszta erkölcsöket őrző világba 
vezet, amelyeket már megérintett és 
megkísértett a népünktől idegen rom-
lott szellemiség és barbár „civilizáció” 
szele: a pénz és a vagyon olyan fokú 
csábítása, a haszon elsőbbsége az em-
beri tisztaság fölött, hogy ezért képesek 
lesznek a legnagyobb bűnt is elkövetni, 
megölni pásztortársukat, sorstársukat, 
egy „táltos” pásztort is a ridegpászto-
rok egymásra utalt helyzetében. Bodri 
juhász puli kutyája biztosra érzi, hogy 
gonosz emberek közelednek (bár nem 
városiak, hanem pusztabeliek, ami a 
juhász számára is meglepő), s Bodri 
juhász érti a kutyák nyelvét (talán ezért 
is kapta ezt a nevet).
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Irodalom

„- Városifélék? – kérdezte a juhász.
A kutya egy pillantásig hallgatott.
Pusztabéli?
A kutya ugatni kezdett.
Akkor mi bajod? ...... 
... a juhász már tudta, hogy valame-

lyik pásztortársa közeledik, a puli azt 
jól megmagyarázta neki. ...”

„a vendég nem érdemelte a megbe-
csülést, mert rosszakarója volt. .... De 
hát nem mutatja meg az ember mind-
járt, hogy mit érez és mit gondol. Kezet 
fogott velük...”

Bodri juhász még a csodapászto-
rok, sámánok, mágusok és gyógyítók, 
vagyis a táltosok tudásának őrzője: 
rézzel kivert szíjának ebben a világban 
védelmező, lélekőrző táltos ereje és ér-
telme van. Ezért szeretné a veres juhász 
megvenni tőle, hogy önként adja át, 
mielőtt megölik, de az erőszak után a 
fiával vetetik le róla, s a nyakára kötve 
hagyják a sírgödörben, s a végén a ki-
lincsre akasztva sem mer hozzányúlni a 
tettes, mert már tudja, hogy kiszabadult 
a megölt pásztor lelke. Egy vizsgálóbíró 
ezt csak úgy ismerheti, ha ebből a világ-
ból származik, vagy pedig ismeri a sze-
gedi boszorkányperek iratait, amelyek-
ben erre vonatkozó adatok szerepelnek, 
s talán az író éppen ezért helyezi a 
harmadik helyszínt Szegedre. (Móricz 
pedig gyerekkorában, néprajzi kutatá-
sai során esetleg Ipolyi Arnold Magyar 
mithológiájában találkozhatott vele.)

A végkifejletben ez az ősi, mélyen a 
földbe ágyazott gyökérhálózat ad ma-
gyarázatot. A veres juhász már képes 
lopni és gyilkolni is, de lelke mélyén 
még élnek az ősi hiedelmek paran-
csolatai, útmutatásai és tilalmai (a to-
tem és tabu törvényei), és megretten 
attól, hogy a meggyilkolt ember lel-
ke a túlvilágon is üldözni fogja őt az 
örökkévalóságig. Ez hatalmasabb és 
félelmetesebb, mint az evilági ítélet, 
megfellebbezhetetlen és jócskán túl-
mutat a helyi hatalom által kiszabott 
akasztófa árnyékán.

Bodri felesége a hűség és ragasz-
kodás jelképévé emelkedik, amilyen 
kitartóan keresi férjét és gyermekét. 
Megtudjuk, hogy ő is egy pásztornak 
a lánya, és szintén ért a kutyák nyel-
vén, amikor a veres juhász kutyáit 
lecsendesíti. („...kutyák rontottak rá, 
de nem félt tőlük, tudott a nyelvükön, 
juhászgyermek volt, juhászné maga is.”) 
Értette a történések jelentését. Ami-
kor reggel tűz füstjét látta, tudta, hogy 
nem az ő férje van ott, mert reggelre 
nem süt, nem főz feleslegesen vagy 
pazarlón. Annak is jelentősége van, 

hogy a magyar puli megérzi az embe-
ri szándékot, figyelmezteti is gazdáját, 
a kispuli („...az is olyan okos kis fekete 
kutya volt...”) pedig megleli a holttes-
teket. Nincs magyarázat arra, hogy 
miért nevezi az elbeszélő egy helyen 
„kisfattyúnak” a gyereket, hiszen mind 
az anyának, mind a pásztornak édes 
gyermeke lehetett (rá akarta hagyni a 
szíját is, és néha csak miatta rakott tü-
zet, hogy főtt étele lehessen). Viszont 
a ragadványneveknél gyakori eset, 
hogy a gyerekre a „kis” jelzővel átszáll 
az apja ragadványneve, vagyis talán a 
Bodri juhászt hívhatták másként faty-
tyúnak, törvénytelennek vagy ismert 
apa nélkül nevelkedett gyereknek, ami 
további árnyalást adhat a juhász jelle-
méhez. („A nagy nyáj messzebb járt, a 
kisfattyú volt vele. A juhász kisfia, olyan 
tizenkét esztendős sihederke...”)

Móricz novellája kapcsán gyakran 
előfordulnak félreértelmezések is, 
nem ritkán a ridegpásztorok társa-
dalmát állítják be barbárnak, mintha 
az lenne okozója a lelkek megromlá-
sának, holott erre sem a valóság, sem 
Móricz, sem a vizsgálóbíró nem utal.  
(Ezt a félrevezető felfogást Bodri ju-
hász puli kutyája is megugatná, amint 
az ilyen ostobaságokat terjesztő tan-
könyvszerzőket is.)

„Nyájajuhász volt mind a három em-
ber, olyan juhász, aki egész esztendőt 
kint töltött a nyájánál, soha falunak 
színét sem látta, hacsak lakodalomba 
nem mentek, vagy vásárra olykor. Ke-
mény pusztai emberek voltak. Körülöt-
tük a nagy ég, semmi más.” A pászto-
rok világát már az ókortól felidézik a 
legrégebbi iratok is, a görög eposzok 
és drámák, a mezopotámiai agyagtáb-
lák, és a Szentírásban fontos szerepük 
van. Nem véletlen, hogy Jézust első-
ként nem a világi hatalom képviselői, 
hanem az ősi törvények szerint élő 
pásztorok köszöntik, s Jézus is a nyáját 
(népet) vezető, gondozó pásztor meta-
forájával él. A nép sorsa az igazságos 
Gazda és a jó pásztor útmutatásától 
függ. A pásztorok azok, akiknek elzárt 
világába a legkésőbb érkeznek meg a 
„civilizáció áldásai”, mert kevés időt 
töltenek a faluközösségben, de nagyon 
intenzív kapcsolatban vannak a ter-
mészettel, a világ rendjével és harmó-
niájával, ezért tudják összehasonlítani 
a természet törvényszerűségeit a földi 
hatalom törvényeivel, amelyek nem 
mindig az igazságosság szándékából 
fakadnak. Évezredek tapasztalata és 
világképe őrződött meg a pásztorok 
mítoszaiban és hiedelmeiben, ame-

lyek töredékei még a huszadik század 
elején is jelen voltak a népmesékben, 
dalokban, balladákban és jelképrend-
szerükben.

A bíró barbárokra vonatkozó ki-
jelentése tehát egyértelműen csak az 
egészséges pásztori törvényeken átgá-
zoló veres juhászra és társára vonatko-
zik, mert a hagyományaikat megélő 
pásztorok erkölcse egyébként maga-
san a „civilizált világ” fölé emelkedik: 
tisztesség, becsület, adott szó közöttük 
örök törvény. Ők az utolsó őrzői an-
nak, amit a huszadik század emberi-
sége eltiport: a magyar őserőé. Ezt az 
utolsó pillanatot rögzíti Móricz, mint 
egy fényképezőgép sötétkamrájában a 
filmlemez, amit tudnunk kell előhívni, 
ha ismerjük még ennek titkait.

A felületes elemzők a szíj szerepét 
sem tárják fel mélyebben, paraszti ba-
bonaságként értelmezik, s helyenként 
úgy magyarázzák, hogy a gyilkosok 
csupán ürügyet keresnek a szíjra tett 
ajánlattal a gyilkosságra, bár tudhat-
juk, hogy előre megfontolt szándékkal 
érkeznek, hiszen ásót is hoznak ma-
gukkal, mert hidegvérű bűnözők, de 
a szíjat el sem viszik. A tettesek tehát 
tudják és értik, mit rejt, miért hagyják 
ott a nyakán. Tehát nem babonaság, 
nem ázsiai korcsosulás, nem maradi 
vagy brutális életforma, hanem min-
dent átható gyökérrendszerű hiede-
lemvilág!  A barbarizmus és kapzsiság 
kívülről jön, idegen világból. Onnan, 
ahol nem az ember számít, hanem 
csak a pénz, a haszon, a nyereség és a 
hatalom. És Móricz 1931-ben arról ad 
számot ebben a művében, hogy nem 
csupán az országot, hanem a lelkeket 
is feldarabolták a civilizáció nevével 
visszaélő barbarizmus ebbéli baltás 
képviselői.

Feldarabolták, de megölni nem tud-
ták, mert ahhoz gyökerestől kellett 
volna elpusztítani itt a világot. 
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Katedra Házi olvasmány

Az alsó tagozatosok olvasmányai 
között ajánlatos hosszúprózával fog-
lalkozni, hiszen harmadik, negyedik 
osztályban már képesek befogadni a 
tanulók egy-egy meseregény feldolgo-
zását is. A Katedra folyóirat idei évfo-
lyamában L. Frank Baum Óz, a nagy 
varázsló című meseregényének feldol-
gozását közöljük a szeptembertől jú-
niusig tartó időszakban. A célcsoport 
elsősorban a 10 éves korosztály, vagyis 
a negyedik osztályos tanulók.

A regény közös feldolgozását 12 
tanórára tervezzük, mivel két-három 
fejezetenként ismerjük meg a törté-
netet, illetve tartunk egy bevezető 
és egy összefoglaló órát is. Az egyes 
fejezeteket otthon olvassák el a gye-
rekek, majd a tanórán közös értel-
mezést folytatunk, melyek során szö-
vegértési, szövegalkotási stratégiákat, 
drámapedagógiai és kreatív írásos 
gyakorlatokat alkalmazunk. 

BEVEZETŐ ÓRA
A bevezető óra elsősorban a könyv 

iránti érdeklődés felkeltésére irá-
nyul. Az óra célja a kapcsolatterem-
tés a könyv és a tanulók között, egy 
új szöveg bevezetése: A regényben 
szereplő helyszínek, szereplők, tár-
gyak megismertetése, és ezzel együtt 
elvárások ébresztése a tanulókban. 
Az óra további célja, hogy előtérbe 
kerüljenek külső és belső tulajdonsá-
gok felismerései. Ezen a tanórán még 
a diákoknak nincsenek ismereteik a 
regényről, ezért itt vezeti fel a tanár, 
hogy milyen szépirodalmi szöveggel 
fognak megismerkedni az elkövetke-
zendő órák folyamán. A feladatokat 
az adott osztály létszámához igazod-
va készíti el a tanár, pl. annyi szerep-

lőnevet választ ki, ahány tanuló van 
az osztályban.

 Az óra címe: Jóslatok 
 Az óra általános céljai: szociális 

kompetencia fejlesztése
 Az óra irodalmi céljai: a házi ol-

vasmány iránti érdeklődés felkeltése, 
a mű szereplővilágának megismerése

 Az óra fókusza: szereplőnevek 
megismerése, külső és belső tulaj-
donságok gyűjtése

 Az óra típusa: bevezető óra

RÁHANGOLÓDÁS
1. Rajz

 Munkaforma: csoportmunka
 Módszertani stratégia: rajz
 Segédeszközök: papír, ceruza
 Fejlesztési célok: együttműködő 

készség fejlesztése
 Irodalmi cél: szöveg iránti elvárá-

sok ébresztése a tanulókban

Az első feladat egy csoportmun-
ka, amit az együttműködő készség 
fejlesztése szempontjából tartok fon-
tosnak. Azért is választottam első 
feladatként, hogy mindjárt az óra 
elején alakuljon ki bizonyos mérték-
ben a tanulók közt egyfajta közös 
munka. A feladattal előrevetítjük a 
cselekmény folyamán fontos szerepet 
betöltő helyszíneket. Az egyik a való-
ság birodalmának a jelképe, a másik 
a fantázia birodalmát testesíti meg. A 
történet ugyanis mindkét színtéren 
játszódik.  A kiinduló helyzet egy sze-
gényes ház, majd a zárlatban egy vár. 
A feladat célja, hogy a rajzok segítsé-
gével a tanár elvárásokat ébresszen a 
tanulókban.

Két csoportra osztjuk a tanulókat. 
Mindkét csoportnak ugyanazt a fel-
adatot adjuk. Az a feladat, hogy egy 
nagy rajzlap felső sarkába rajzoljanak 
a diákok egy öreg, kicsi, szegényes 
házat. Ebből a házból egy út vezes-
sen a lap aljáig, ahova pedig egy nagy, 
szép várat rajzoljanak.

JELENTÉSTEREMTÉS
2. Jóslás

 Munkaforma: frontális munka
 Tanulási eljárás: jóslás, fürtábra
 Segédeszközök: képek
 Fejlesztési célok: fantázia fejlesztése
 Irodalmi cél: a jellemzés gyakorlása

A következő feladat a regényben 
előforduló tárgyakon keresztül a 
tanulók fantáziájának fejlesztésére 
szolgál. Asszociatív gondolkodásra 
ösztönöz, a tanulók szabad gondol-
kodását bátorítja. A feladat célja, 
hogy a szereplőkhöz tartozó tárgya-
kon keresztül karaktereket vetítsünk 
elő a tanulókban. Ezek a tárgyak 
kulcsmotívumokként szerepelnek a 
könyvben. Ezenkívül ennek a gya-
korlatnak a további célja, hogy az 
említett tárgyak, szereplők segítsé-
gével eljussanak a tanulók ahhoz a 
meghatározáshoz, hogy nem egy re-
ális történetről, hanem egy mesere-
gényről lesz szó.

A tanulók feladata az, hogy a jós-
lás technikájának segítségével meg-
próbálják kitalálni, megjósolni, mi-
lyen karakterhez kapcsolódhatnak 
az egyes tárgyak.1 A tanár egyenként 
felmutat a tanulóknak képeket, me-
lyeken az alábbi tárgyak láthatók: 
ezüstcipellő, olajozó, szalmakalap, 
léggömb stb.

Az Óz, a nagy varázsló 
című meseregény 
módszertani feldolgozása (I.)

zalaba andrea
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Házi olvasmány

A jóslatokból egy fürtábra készül a 
táblára, amely az adott kép és a közte 
teremthető kapcsolatot mutatja be. 
Ezt követően az egyik rajzolt képre 
ráírják a tanulók azokat a jóslatokat 
a fürtábrából, amelyek a legtöbbször 
előfordultak. A másik képre nem ír-
nak semmit, arra a későbbiekben lesz 
szükség.

 A gyakorlat tanári narrációval zá-
rul: Ezt a két rajzot minden órán fog-
juk használni. Az olvasás folyamán 
megkérlek benneteket, hogy ezekre a 
tárgyakra koncentráljatok. A későbbi 
órák folyamán amint valaki megta-
lálja valamelyik tárgyat a regényben, 
megkérem, hogy jelezzen, és meg-
nézzük, teljesült-e valamelyik jóslat, 
valóban azt a szerepet tölti-e be az 
adott tárgy a történetben. Ha nem, 
akkor a másik megrajzolt képre ráír-
juk az adott tárgyhoz, hogy valójában 
miként funkcionál.2

3. Földrengés – Szereplők
 Munkaforma: egyéni munka
 Tanulási eljárás: Földrengés-játék
 Segédeszközök: -
 Fejlesztési célok: memória fejlesz-

tése
 Irodalmi cél: szereplők neveinek 

megismerése

Mivel a figyelemkoncentráció min-
den tevékenységben megtalálható, 
ezért a tanulás alapjaként szolgál. A 
hosszú távú emlékezetbe való bevé-
séshez jól működő figyelem szüksé-
ges.3 A következő feladatok a tanulók 
memóriáját fejlesztik, a gyakorlatok 
a szereplők nevének megismerésére 
irányulnak.  

A  tanulók két sorban, egymásnak 
háttal, székeken ülnek. Az eredeti 
módszer szerint egy gyermek sétál 
körbe. Mivel ebben az esetben a sze-
replők nevére szeretném irányítani 
a  figyelmet (amiket még a  tanulók 
nem ismernek), ezért a tanár sétál kör-
be és mesél egy történetet, amelyben a 
könyvet vezeti fel röviden (ki írta, mi 
a címe, témája). A történet szövegébe 
beleszövi a  tanár a szereplők nevét. 
Ha elhangzik egy szereplőnév, akkor 
mindenkinek fel kell állni a  helyéről, 
és egy másik helyet kell találnia. Eköz-
ben a tanár mindig egy széket elvesz, 
hogy valakinek ne jusson hely. Aki 
nem figyel föl valamelyik szereplőre, 
tehát lassan reagál, az kiesik – és meg-
örökli az adott szereplőnek a nevét.4

4. Zsipp-zsupp
 Munkaforma: egyéni munka
 Tanulási eljárás: Zsipp-zsupp
 Segédeszközök: -
 Fejlesztési célok: figyelemkoncent-

ráció fejlesztése
 Irodalmi cél: szereplőnevek memo-

rizálása

Ez a feladat az előző gyakorlat-
hoz kapcsolódik, itt szintén a figye-
lemkoncentráció fejlesztése a cél, 
valamint a szereplőnevek többszöri 
kimondásával a megjegyzésük előse-
gítését szeretném gyakorolni.

Már minden tanulónak megvan a 
,,saját” neve, amit az előző játékban 
kapott. Ezek a következők: Dorka, 
Totó, Emmi néni, Bádog favágó, Vad-
macska, Henrik bácsi, Óz, Madár-
ijesztő, Bohóka, Mezei Pockok király-
nője stb. A tanulók körben állnak, a 
tanár vezeti a játékot. Ha a tanár rá-
mutat valakire, és azt mondja, hogy 
zsipp, akkor annak a tanulónak meg 
kell mondania a bal oldali szomszéd-
ja nevét, ha a  tanár zsupp-ot mond, 
akkor a jobb oldali szomszédja nevét 
kell kimondani. Ha azt mondja, hogy 
zsipp-zsupp, akkor mindenki helyet 
cserél, és így folytatódik a játék addig, 
míg a tanár legalább háromszor nem 
mond zsipp-zsupp-ot.5

5. Bemutatkozás
 Tanulási eljárás: Alliteráló nevek
 Segédeszközök: -
 Fejlesztési célok: szókincsgyarapí-

tás, figyelemkoncentráció fejlesztése
 Irodalmi cél: külső, belső tulajdon-

ságok felismerése

Hogy még jobban rögződjenek a 
szereplőnevek, ezért a Zsipp-zsupp 
játékot bővítem egy másik játékkal. A 
gyakorlat célja, hogy a nevek mellett 
a külső és belső tulajdonságok gya-
korlása is szerephez jusson.

Folytatódik az előző  játék, de a fi-
gyelem fokozása és a tulajdonságok 
begyakorlása érdekében ha valakire 
rámutat a tanár, akkor a szereplőhez 
még egy alliteráló melléknevet is hoz-
zá kell tennie a diáknak. pl.: Mókás 
Madárijesztő. Így a tanulóknak egy-
szerre két feladatra is oda kell figyel-
niük. Be kell tartani a zsipp-zsupp 
játék szabályait, emellett meg kell 
jegyezniük a névhez hozzákapcsolt 
mellékneveket is.6

REFLEKTÁLÁS
6. Beszélő nevek

 Munkaforma: egyéni munka
 Tanulási eljárás: Karakterrajz
 Segédeszközök: papír, ceruza
 Fejlesztési célok: beszédkészség, 

ábraolvasási, rajzolási készség fejlesz-
tése

 Irodalmi cél: a külső tulajdonságok 
felszínre hozása

Már a szereplőkhöz valamilyen tu-
lajdonságot kapcsoltak a diákok az 
ezt megelőző feladat folyamán. En-
nek a gyakorlatnak a folyamán azon-
ban teljes képet kell alkotniuk a saját 
szereplőjükről. Mindenki egyénileg 
dolgozik. A tanulóknak meg kell raj-
zolniuk saját szereplőjüket, köréje írni 
belső tulajdonságaikat. A rajzolást kö-
vetően mindenki E/1-ben bemutatja 
a szereplőjét. A gyakorlat végén ismé-
telten arra kéri őket a tanár, hogy jól 
tegyék el a jóslásukat, mivel az olva-
sás folyamán közösen megfigyeljük, 
mennyire váltak be a feltételezéseik.7

7. Házi feladat
Házi feladatra az első két fejezetet 

kell a tanulóknak elolvasniuk. A ta-
nár felhívja a figyelmet arra, hogy ne 
feledkezzenek meg a tárgyakról, sze-
replőkről, amelyekről jóslatokat al-
kottak, valamint készíteniük kell egy 
olvasónaplót, amibe erről az óráról a 
szereplőnevek kerülnek bele.

 Jegyzetek:
1 PETHŐNÉ NAGY, CS.: Módszertani kézi-
könyv. Korona Kiadó, Budapest, 2005, 253.
2 PETRES CSIZMADIA, G.: Jellemek és jós-
latok. Házi olvasmány – az iskolapadban II. 
In: Katedra 2012/11, 28-29.  [http://katedra.
sk/2013/08/02/jellemek-es-joslatok-hazi-
olvasmany-az-iskolapadban-ii/] (2014. 3. 
10)
3 DEMETER LÁZÁR, K.: Játszótárs. Drá-
majátékok és kreativitás a fejlesztőpedagó-
giában 5-10 éveseknek. Geobook Hungary 
Kiadó, Szentendre, 2008, 99.
4 DEMETER LÁZÁR, K.: Játszótárs. Drá-
majátékok és kreativitás a fejlesztőpedagó-
giában 5-10 éveseknek. Geobook Hungary 
Kiadó, Szentendre, 2008, 27.
5 PINCZÉSNÉ Dr. PALÁSTHY, I.: Dráma 
Pedagógia Pszichológia. Pedellus Tankönyv-
kiadó KFT., Debrecen, 2003, 66.
6 KAPOSI, L.: Játékok a Drámapedagógiai 
Magazinból. In: Drámapedagógiai Maga-
zin. 1999/2. különszám
7 PETRES CSIZMADIA, G.: Jellemek és jós-
latok Házi olvasmány – az iskolapadban II. 
In: Katedra 2012/11, 28-29. [http://katedra.
sk/2013/08/02/jellemek-es-joslatok-hazi-
olvasmany-az-iskolapadban-ii/] (2014. 3. 
10)
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Katedra Idegen nyelv

 Topic: The advantages and disad-
vantages of using social networks

 Level: Upper-Intermediate
 Time: 45 minutes

Overview
The aim of this lesson is to practice 

and improve students’ conversational 
skills by having multiple perspective 
discussions on using social networks. 
The subject matter of the lesson pro-
vides a very wide range of topics on 
a scale from rather general to more 
specific depending on the varying 
circumstances (e.g. not standardized 
level of proficiency, number of stu-
dents etc.). Social networks are highly 
up-to-date phenomena to consider. 
Besides receiving a useful feedback 
from the students on the matter ac-
cording to their perspective, it is pre-
sumable that the topic will engage 
and enable them to create meaningful 
and enjoyable conversations.

Objectives for the students
 Students should be able to come up 

with colorful ideas about social net-
working.

 They should be able to present their 
ideas in a coherent form in front of 
the other students/groups.

 They should be able to evaluate the 
previously presented ideas and, if 
needed, alter them in order to make 
them consistent with the expecta-
tions of the class.

 Students should be able to argue 
about the advantages and disadvan-
tages if using social networks.

Prerequisites (optional; might be 
attached to the warm up activity, but 
in that case the teacher should pay at-
tention to the timing)

As for homework to this lesson the 
teacher asks the students to think 
about the funniest and the saddest 
post they have ever seen/read/expe-

rienced and to describe both in 5-5 
sentences.

Warm-up (5-10)
During the warm-up activity the 

teacher asks for volunteers who 
would then read/present their home-
work. Since the lessons objectives 
focus on the communications skills, 
during correction the teacher should 
concentrate on fluency over accuracy, 
however it is highly recommended 
to note down the errors (they might 
become a helpful resource in the fu-
ture). After each post is presented the 
teacher asks the other students for 
comments (Who has chosen a simi-
lar post? Do you agree that it could 
make you laugh/sad?).

Activity 1 (10-25)
Depending on the number of stu-

dents the teacher forms groups of 3 
to 5. Before the activity begins the 
teacher starts a brief discussion on the 
nature and types of social networks 
(complex online websites with a wide 
range of user-side input data [posts, 
pictures, videos etc.]; facebook, twit-
ter, instagram, google+). Each group’s 
task is to come up with at least 6-6 
advantages and disadvantages of us-
ing social networks and write them 
down on a separate piece of paper 
(the pros and cons can be connected 
to any of the above mentioned net-
works). Around the 18th minute the 
teacher asks about the pros and cons 
from the groups, 1-2 from each. After 
each group reads an item from their 
lists the teacher starts a conversation 
by asking the other groups whether 
or not they agree with the previous 
statement(s) and in either way, why 
do they think so. A final question 
might be the following: Do you find 
using social networks dangerous? or 
Would you allow for your own child 
to use social networks?

 Examples for advantages and dis-
advantages of using social networks:

 Pros: Easy way to be in touch with 
your friends and relatives; possibil-
ity to keep an online album of your 
whole life; the option of instant mes-
saging (IM/chat).

 Cons: Security issues considering 
personal data; receiving spam posts; 
identity fraud; addiction.

Activity 2 (25-40)
Before starting the next task the 

groups exchange their lists of pros and 
cons of using a social network so that 
each group gets another group’s list 
(this step is also optional). The task 
is to create a perfect social network 
which does not have the disadvantag-
es mentioned in the previous task and 
might even have improved advantages 
than stated before. The groups brain-
storm, note down their ideas and after 
5 minutes of preparation, they present 
their perfect social network in front 
of the class. It is essential for each 
member of every group to participate 
in the presentation (they can use the 
black/whiteboard, or if available, even 
a computer with a projector or an in-
teractive board; drama techniques can 
be used as well).

Examples for a perfect social net-
work:

 increased personal data security,
 ability to create own friend cir-

cles,
 option for filtering inappropriate 

posts,
 parental control,
 optional time limit.

Feedback (40-45)
Together with the teacher the stu-

dents briefly reflect on the lesson, 
evaluating their own performance as 
a whole class. Ending the lesson on a 
positive note is essential.

Peter zolczer
J. Selye University

Faculty of Education
Department of Modern Philology

Social Networks 
(Lesson Plan)
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matematika

Lapunk tavalyi évfolyama Farkas 
Béla tollából közölt felkészítő mate-
matikafeladatokat. Tisztelt Kollégá-
imnak azt javaslom, hogy az idei fel-
készítés során is használják a tavaly 
megjelent feladatsorokat. Idei soro-
zatunkban hasonló terjedelemben és 
témakörökben adunk ötleteket a ma-
tematikatanároknak.

 Már Farkas Béla is említi (a IV. 
rész bevezetőjében), hogy a kombi-
natorika és a valószínűségszámítás a 
problematikus témakörök közé tar-
tozik. Magam is úgy érzem, hogy ez 
a két terület matematikatanításunk 
„mostohagyermeke”. Abban is egyet 
kell értenem, hogy ennek a legvaló-
színűbb oka az időhiány. Általában 
a tanév végén foglalkozunk vele. 
Ezért én szándékosan a témasorozat 
élére tettem a kombinatorikával, 
valószínűségszámítással és a skatu-
lyaelvvel foglalkozó feladatokat.

 Egy ritkán hangoztatott, mégis fon-
tos „apróságra” is felhívnám a Kollé-
gák figyelmét. Gyakran tapasztalom, 
hogy (olykor még a szakirodalom-
ban is) összetévesztik a valószínűség 
és az esély fogalmát. A valószínűség: 
„a kedvező esetek száma törve (vagy 
osztva) az összes eset számával”, az 
esély pedig: „a kedvező esetek száma 
törve (vagy osztva) a kedvezőtlen 
esetek számával”. (Tehát pl. annak va-
lószínűsége, hogy egy dobókockával 
6-ost dobjunk: 1/6, míg ugyanennek 
az eseménynek az esélye: 1 : 5.)

 A feladatok sorszáma mellett álló 
egy vagy két csillag a feladat igényes-
ségét jelzi.

1.  Ádámnak négyféle betűkártyája 
van: A, I, T és V. Hányféleképpen 
rakhatja ezeket sorba, ha minden 
alkalommal minden kártyát felhasz-
nál? Vannak-e ezek között értelmes 
magyar szavak?

2.  Ádám most az 1. feladatban em-
lített négy kártyájából egy-egy alka-
lommal csak hármat akar felhasznál-
ni. Hányféle hárombetűs sorrendet 
tud így kialakítani? Többet vagy keve-
sebbet-e (esetleg ugyanannyit?), mint 
az 1. feladatban?
3.  Hány különféle eredményt adó 
szorzatot állíthatunk elő a 2, 3, 5 té-
nyezőkből, ha a tényezők mindegyike 
minden szorzatban legfeljebb egyszer 
szerepelhet? (Megj.: Az egytényezős 
szorzatokat se hagyjuk ki!)
4.  Egy osztályban öt kiváló sakkozó 
van: Bea, Dani, Kati, Peti és Viki. A 
sakkversenyre háromtagú csapatok 
nevezhetnek. Hányféleképpen vá-
laszthatja ki közülük a tanáruk a csa-
patot?
5. Egy osztályban 6 jól táncoló leány 
és 4 táncos lábú fiú van. Hány külön-
böző táncospárt állíthatunk össze? 
(Természetesen minden pár egy fiú-
ból és egy leányból áll.)
6.* Az 5. feladatban említett 10 tanu-
lóból 4 táncospárt kell kijelölni egy 
táncversenyre. Hányféleképpen lehet 
a csapatot összeállítani?
7.** Az 5. feladatban említett lányok 
egyike Anni, a fiúk egyike Gábor. 
Mennyi a valószínűsége annak, hogy 
mindketten bekerülnek a csapatba, és 
egy párt alkotva táncolnak majd, ha a 
párokat sorsolják?
8.  Az 1. feladatban említett Ádám 
ezúttal számjegykártyákat rak sorba. 
Hányféle négyjegyű számot tud ki-
rakni az 1, 1, 2, 3 számjegykártyák-
ból?
9.  Egy dobozban 100 szem eperízű 
és 200 szem narancsízű cukorka van 
egyforma csomagolásban. Legalább 
hány szem cukorkát kell látatlanban 
a dobozból kivennünk, hogy bizto-
san legyen köztük 2 eperízű?
10. Egy dobozban 2014 darab piros 
és 2015 pár kék zokni van (darabjaira 

bontva). Legalább hány darab zoknit 
kell látatlanban kivennünk a doboz-
ból, hogy biztosan össze tudjunk ál-
lítani egy összeillő (egyforma színű) 
párt?
11.  Bergengócia 6 nagyvárosa egy 
szabályos hatszög hat csúcsában fek-
szik. Minden várost minden várossal 
egy-egy egyenes út köt össze.
a) Hány út ez összesen?
b)  A legrövidebb út hossza 20  km. 
Milyen hosszú a két várost közvetle-
nül összekötő leghosszabb út?
c)  Anna a lehető legrövidebb úton 
akar eljutni A városból A városba 
úgy, hogy közben az összes városon 
áthalad. Hány km-t tesz meg?
d)* Béla ugyanígy A városból A vá-
rosba akar visszaérni, és közben 
pontosan egyszer akar áthaladni az 
összes városon, de a lehető leghosz-
szabb úton szeretne haladni. Hány 
km-t tesz meg? (Segítség: a „közepes 
hosszúságú” útszakaszok hosszát szá-
mítsd ki Pitagorasz tételével!)
e) Meddig tartott az út Annának, ha 
autójával 60  km/h sebességgel ha-
ladt?
f)* Meddig tartott az út Bélának, aki 
ugyanúgy 60  km/h sebességgel ha-
ladt?
g)* Hány kilométer Bergengócia tel-
jes úthálózatának hossza?
12.  Egy társaságban mindenki min-
denkivel kezet fogott. Valaki megszá-
molta, hogy ez összesen 90 kézfogás 
volt. Hány tagú a társaság?
13.*  Szabolcs elfelejtette a telefonjá-
nak PIN-kódját. Csupán arra emlék-
szik, hogy a kód az 5, 6, 7, 8 szám-
jegyekből áll, az 5-ös nem szélső 
számjegy, és a 8-as megelőzi az 5-öst.
a)  Mennyi a valószínűsége annak, 
hogy Szabolcs elsőre jó kódot fog be-
ütni?
b) Mennyi az esélye annak, hogy Sza-
bolcs elsőre jó kódot fog beütni?

Felkészítő feladatok 
a matematikai 
tesztelésre 
I. rész Horváth Géza
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Katedra Módszertani ötletek

Minden kedves olvasót szeretettel kö-
szöntök az idei évfolyam lendülettel és 
új ötletekkel teli bugyrából, és remélem, 
hogy idén is sikerül néhány kedves és 
hatékony módszertani ötlettel bővíteni 
azon kollégák puttonyát, akik szeretnék 
színesebbé és élménytelibbé tenni a diá-
kok tanulási folyamatát.

Mivel már csak pár nap van hátra a 
nyári szünidőből, ezért lassacskán neki 
kell veselkednünk a tantervek előkészí-
téséhez, a diákok fogadásához és a beve-
zető órák lebonyolításához. A kulcsszó 
legyen most a bevezető óra. Mit is takar 
ez a fogalom? Elsősorban újbóli össze-
szokást, illetve ismerkedést és ráhango-
lódást. Mi is siethetne jobban a segítsé-
günkre, mintsem a játékok? 

Fontos, hogy a diákok sikeres csapattá 
kovácsolódjanak, vagy ha már azok, ak-
kor felelevenítsék azokat az élményeket 
és érzéseket, amelyek megerősítik ben-
nük a közösségi tudatot. Most néhány 
olyan játékot próbálok megosztani az 
olvasókkal, amelyek hangulatosabbá te-
hetik a néha unalmas és mindenki szá-
mára terhes első egynehány órát a tanév 
elején.

Kezdjük egy névtanulós játékkal, hi-
szen a legalapvetőbb feladat a tanár és 
a diákok számára, hogy megtanulják 
egymás nevét. A Zsipp-Zsupp nevezetű 
játék során a diákok körben állnak, a ta-
nár pedig a kör közepén áll, s elmondja, 
hogy mindenki jobb keze a „zsipp”, a bal 
pedig a „zsupp”. A tanár mutogatni fog 
a diákokra egyesével, de nem egymás 
után, s hol a zsippet, hol pedig a zsuppot 
fogja mondani közben. A diák feladata 
pedig az, hogy ha „zsipp” szót kap, akkor 
a jobb oldalán álló diák nevét kiáltsa, ha 
pedig a „zsupp” szót kapja a tanártól, ak-
kor a bal oldalán állóét. A játék nagyon 
egyszerű, mégis eredményes és dinami-
kus, hisz a mutogatás gyorsan történik, s 
egy-két perc után mindenki helyet cse-
rél, a tanár is átadja a helyét egy diáknak, 
s indulhat az újabb kör. Ez a játék a kon-
centrációt is kellőképpen fejleszti. 

Ugyanez a lényege az Én székem nevű 
játéknak is, viszont ebben már sokkal 
több a mozgás. A diákok most székeken 
ülnek egy körben, egy szék (a tanár jobb 
oldalán lévő) viszont szabadon marad. 
A játék menete a következő: a tanár a 
jobb kezével rácsap a székre, s hango-
san mondja, hogy „Én székem!” – és 
ráül. Ugyanezt teszi most az a diák, aki-
nek a jobb oldalán szabadom maradt a 
szék (ez már a második „Én székem!”-

kiáltás). A harmadik lépésben az a diák, 
akinek a jobb oldalán található a szabad 
szék, szintén rácsap a székre, de nem 
azt mondja, mint az előtte szólók, ha-
nem megnevezi, hogy kinek is a széke 
az a bizonyos szabadon maradt, például: 
„Jancsi széke!” Ahogy Jancsi ezt meg-
hallja, rohan elfoglalni az adott széket. 
Ily módon valahol ismét felszabadul egy 
szék, s az csap rá, akiknek a szabad szék a 
jobb oldalán van, kiált és ráül. Csap a kö-
vetkező, kiált és ráül, a harmadik pedig 
megint csap és megnevezi a széket egyik 
osztálytársa nevével, és ez így megy to-
vább, mindaddig, amíg a legjobb nem 
lesz a hangulat, mert ezt a játékot akkor 
kell abbahagyni, amikor a legjobb, hogy 
máskor is szívesen játsszák a diákok.

A harmadik játék is ismerkedős, de 
már nem a neveket tanuljuk közben, 
hanem egymás tulajdonságaiba nyerhe-
tünk betekintést. A neve Forró szél. A 
diákok körben ülnek, a tanár a kör kö-
zepén áll (Eleinte azért jó, ha a tanár áll 
középen, hogy megmutassa a kijelenté-
sek minőségét, később, ha már ismerik a 
diákok a játék lényegét, ők is állhatnak a 
kör közepén), s ezt mondja: „Forró szél 
fújjon azokra, akik….” S mond egy tulaj-
donságot, például: bátrak, segítőkészek, 
szeretnek suliba járni, szeretnek játszani, 
cserkészkednek stb. Ide bármi mehet, 
amit csak kitalálunk. Minél egyedibb a 
mondat, annál jobb. A kör közepén álló 
személy feladatát már tudjuk, a diákoké 
pedig egyszerű: akire jellemző a mon-
dat, az gyorsan helyet cserél valakivel, 
aki szintén felállt, s természetesen a kör 
közepén álló személy is helyet foglalhat, 
ha jellemző rá a kimondott tulajdonság. 
Mindig az mondja a mondatot, aki a kör 
közepén áll, de ügyeljünk arra, hogy ne 
ismételjük az előttünk szólókat. Ha min-
denkit meg szeretnénk mozgatni, akkor 
bevetjük a „Forgószél” kifejezést, amit 
meghallván mindenki feláll s új helyet 
talál. A játék élményszerű, s közben is-
merkedünk. Figyelmeztessük a diáko-
kat, hogy helycserénél ügyeljünk egymás 
testi épségére, mert lehet óvatosan is si-
etni, elfoglalni az új helyet.

Ezzel a három egyszerűen nagyszerű 
játékkal kívánok mindenkinek sikeres 
tanévkezdést, amelyeket több helyről és 
több személytől tanultam, s most sze-
retettel adom tovább Önöknek/Nektek, 
Kedves Kollégák, hogy ne csak olvassá-
tok, de játsszátok is!

Játékra fel!

c) A PIN-kód beütésével háromszor 
lehet próbálkozni. Ha az 1., a 2. és a 3. 
próbálkozás is téves, akkor leblokkol-
ják a telefont. Előfordulhat-e, hogy 
Szabolcs telefonját a 3. próbálkozás 
után leblokkolják?
14. Egy számsorsjátékban 5 számból 
3-at kell „ikszelni”. Aki mind a hár-
mat eltalálja, az nyer, aki háromnál 
kevesebbet talál el, az veszít.
a) Mennyi a nyerés valószínűsége?
b) Mennyi a nyerés esélye?
15. Egy másik számsorsjátékban is 5 
számból kell 3-at „ikszelni”, de itt má-
sok a nyerés feltételei. Aki 3 számot 
eltalál, 10 €-t, aki 2 számot, az 5 €-t, 
aki 1-et, az 1 €-t nyer. 1 szelvény ára 
1 €.
a)*  Misi három szelvényt adott fel 
(természetesen mindegyiket más-
más módon töltötte ki). Mennyi a va-
lószínűsége annak, hogy legalább az 
egyikkel 10 €-t nyer?
b)**  Niki is három szelvényt adott 
fel. 20 €-ban fogadott a barátnőjével, 
hogy mindhárom szelvénnyel ponto-
san 5 €-t fog nyerni. Mekkora eséllyel 
nyeri meg a fogadását? Milyen ösz-
szegű nyereségnek (veszteségnek) a 
legnagyobb a valószínűsége? Fejezd 
ki a valószínűséget százalékkal! (Ne 
feledkezz meg róla, hogy a barátnő-
jével is fogadott, és hogy a szelvények 
feladásáért is fizetnie kellett!)
c)** Robi is három szelvényt adott fel. 
Ő is 20 €-ban fogadott a barátjával, de 
ő arra, hogy mindhárom szelvénnyel 
pontosan 1  €-t fog nyerni. Mekkora 
eséllyel nyeri meg a fogadását? Mi-
lyen összegű nyereségnek (veszteség-
nek) a legnagyobb a valószínűsége? 
Fejezd ki a valószínűséget százalék-
kal! (Ne feledkezz meg róla, hogy a 
barátjával is fogadott, és hogy a szel-
vények feladásáért is fizetnie kellett!)

Újabb játékra fel! Fekete Farkas Tímea
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Aki 2014. május 16-17-18-án be-
ült a Galántai Városi Művelődési 
Központ színháztermébe, elolvasta 
a hátsó takarásra erősített Berzsenyi 
idézetet: „…lélek s szabad nép tesz 
csuda dolgokat”, látva Kodály Zoltán 
arcképét és a Csemadok fáklyalángos 
jelvényét, annak szíve-lelke ünneplő-
be öltözött.

„1914-ig minden nyarat külföldön 
töltöttem. Aztán 13 évig egyet sem. 
Mikor újra kezdtem kijárni, a hatá-
ron mindig megjelent előttem egy 
mezítlábas, rongyos gyereksereg, 
egyik-másik hajdani galántai iskola-
társam arcvonásaival. Kórusban ki-
áltották: Ne hagyj itt bennünket. … 
Ezek hoztak vissza mindannyiszor, 
hiába csábított műveltebb országok 
könnyebb, nyugalmasabb, szebb éle-
te. Ezek tartották bennem a hitet, 
hogy mindenek ellenére itthon is le-
het és kell ilyen életet teremteni.”

Kodály Zoltán vallomása bizonyá-
ra ma is mindenkit meggyőz arról, 
hogy azok, akik az induláskor úgy 
határoztak, hogy (1969-től) felnőtt 
kórusaink országos seregszemléjét – 
versenyét (kikérve a „mester” bele-
egyezését) Kodály Napok elnevezés-
sel Galántán rendezzék meg, másként 
nem is dönthettek. Kodály Zoltán is 
elfogadta az I. Kodály Napokra kérő 
meghívást – hiszen, ahogy azt a Ga-
lántai táncok c. művének partitúrájá-
ban írta: „Galántán töltötte a szerző 
gyermekkora legszebb hét eszten-
dejét, de sajnos a meghívásnak már 
nem tudott eleget tenni; 1967-ben 
elhunyt. Kodály Zoltánné Péczely Sa-
rolta, aki mindmáig a Kodály Napok 

védnöke, az I. Kodály Napokat meg-
tisztelte jelenlétével.

Az idei Kodály Napok már a 16. év-
fordulóját ünnepelte, melynek kiírója 
a Csemadok Országos Tanácsa, (an-
nak megbízásából) fő szervezői pe-
dig a Szlovákiai Magyar Zenebarátok 
Társaság – Szalay Szilviával az élen, 
a Csemadok Területi Választmánya, 
élen Mézes Rudolffal és a dunaszer-
dahelyi székhelyű Szlovákiai Magyar 
Művelődési Intézet, élen Huszár 
Lászlóval. A rendezvény a már kiala-
kult hagyományokhoz híven zajlott.

Május 15-én a városháza előcsarno-
kában került sor a Kodály Napok tör-
ténetét bemutató kiállításra, amelyen 
a város polgármestere, Maťasovszky 
László mondott köszöntőt és Görföl 
Jenő a Csemadok Országos Tanácsa 
titkára köszönte meg a városvezetés-
nek, hogy az idén is befogadták és 
jó házigazdaként támogatják a ren-
dezvényt. Mint hagyományosan, itt 
a helyi Kodály Zoltán Alapiskola 49. 
éve működő Gyermekkórusa adott 
nívós műsort, Balog Csaba, a kórus 
alapító karnagya vezényletével. Majd 
az esti órákban, Deákin a római ka-
tolikus templomban került sor a 
kassai Laudate Dominium (Kovács-
né Palcsó Edit vezénylésével), a Pro 
Kultúra Füleki Férfikar (karmester: 
Fehér Miklós) és Veszprém Város 
Vegyeskara (vezényelt: Erdélyi Ág-
nes) közreműködésével a XVI. Ko-
dály Napok Nyitó Hangversenyére.

A rendezvény második napján a 
Városi Művelődési Központban zaj-
lott a kórusok versenye. A verseny 
megkezdése előtt, a szervezők meg-

bízásából, Szalay Szilvia mondott 
érzelemgazdag nyitóbeszédet. Töb-
bek között a három évvel ezelőtti ér-
tékelőn elhangzottakból idézett Kol-
lár Éva, Liszt-díjas karnagy, a KÓTA 
elnöke mondta akkor: „Már maga az 
is példaértékű, hogy a Kodály Na-
pok még ma is létezik.” Úgy érzem 
– mondta Szalay Szilvia –, ezért e 
helyről köszönetet kell mondanom 
mindazoknak, akik előttünk jártak, 
akik rendíthetetlen hittel és akarással 
tették a dolgukat közös ügyünk: a fel-
vidéki kórusmozgalom életben tartá-
sa érdekében. (…) Nagy tisztelettel és 
szeretettel gondolva minden fáklya-
vivőnkre, most hadd emeljek ki két 
nevet. Felbecsülhetetlen értékű mun-
kájáért hadd mondok ezúton is kö-
szönetet tisztelt elődömnek, dr. Duka 
Zólyomi Emesének.(…) A másik név 
pedig azé az emberé, aki sajnos már 
28 éve nincs közöttünk. Ebben az 
évben születésének 95. évfordulója 
alkalmából – a zeneszerzőre, nép-
zenekutatóra, karnagyra, a felvidéki 
magyar kórusélet megalapozóinak 
egyikére, Szíjjártó Jenőre emléke-
zünk; az ő emléke előtt kell nagy 
tisztelettel fejet hajtanunk. Annak az 
embernek az emléke előtt, aki – mint 
azt Vojtek Katalin fogalmazta – pro-
métheuszi alkat volt, a sötétségben 
világosságot gyújtók fajtájából.” Sza-
lay Szilvia beszédének befejezéseként 
a tisztelt zsűrinek megköszönte, hogy 
elfogadták a meghívást, a kórusok-
nak sikeres megmérettetést, a kedves 
közönségnek pedig élményekkel teli 
jó szórakozást kívánt; a XVI. Kodály 
Napokat megnyitotta.

„Itthon is lehet 
és kell ilyen 
életet teremteni”

(Kodály Zoltán)

XVI. Kodály Napok
Hangulatjelentés a XVI. Kodály Napokról, Galántáról

Stirber Lajos
nyugalmazott zenepedagógus
A Magyar Kultúra Lovagja
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Az is hagyomány már, hogy a má-
sodik napon a vendégkórus Galántán 
a római katolikus templomban ad 
– a versenyző énekkarok pedig egy-
egy mátyusföldi településen adnak 
– hangversenyt. A harmadik napon 
délelőtt zajlik a közös előadásra szánt 
művek próbája, azután pedig a kóru-
sok teljesítményének nyilvános érté-
kelése.

Ezen a nyilvános aktuson, egy-egy 
kórus teljesítményének részletes ér-
tékelése előtt (mint mindig), a bírá-
lóbizottság tagjai méltatják a rendez-
vényt; elmondják: a hallottak-látottak 
milyen gondolatokat, érzelmeket kel-
tettek bennük.

Kertész Attila, Liszt Ferenc-díjas 
karnagy, címzetes egyetemi docens: 
„Lenyűgöző a paletta. Visszatekintve 
az elmúlt fesztiválokra elmondha-
tom, hogy a kórusok egyre változa-
tosabb műsorral készülnek, reperto-
árjuk egyre igényesebb, egyre több 
veretes művet tartalmaz. A felcsen-
dült Kodály-művek kiválasztása és 
előadása a galántai hagyományokat 
erősítik, méltók a Kodály Napok szel-
lemiségéhez.” Örvendetesnek mond-
ta azt is, hogy „Ma már bátrabban 
választanak a karnagyok a mai zene-
szerző generáció pl. Berkesi Sándor, 
Kocsár Miklós, Karai József, Szőnyi 
Erzsébet, Tillai Aurél, Tóth Árpád, 
Tóth Péter – műveiből is, s hozzáfűz-
te: „Köszönöm, hogy itt lehettünk, 
hogy feltöltődve tud visszamenni az 
ember csonka – Magyarországba.”

Tóth Ferenc – Liszt Ferenc-díjas 
karnagy, a Komlói Kodály Zoltán 
Ének-zenei Általános Iskola nyugal-
mazott zenetanára, aki gyermekkara 
élén bejárta a világot, akinek mun-
kája iránt Kodály Zoltán is nagy el-
ismeréssel volt – először volt tagja a 
Kodály Napok zsűrijének; (látható-
an) elérzékenyülve mondta: „Óriási 
élmény!”, majd egy kedves összeha-
sonlítást téve, miszerint: „csodálatos 
a fa koronája, virágai, termése, de 
csak addig él, még ép a gyökere – fe-
jezte ki afeletti boldogságát, hogy „itt 
még élnek a gyökerek!”

Hartyányi Judit, karnagy, ny. egye-
temi docens, a Nemzetközi Kodály 
Társaság alelnöke (Budapest): „Újra 
és újra örülni kell ennek a lelkület-
nek, amelyet csak itt lehet megtapasz-
talni. Köszönet az életerőért, amelyet 
innen lehet elvinni!”

Erdélyi Ágnes, Veszprém Város 
Vegyeskarának karnagya, másokkal 
együtt ő is visszatérő tagja a bíráló-

bizottságnak, aki az előző Kodály 
Napokon így fogalmazott: „Itt még 
érezni, hogy „van még lelke Árpád 
nemzetének”; most is a versenyző kó-
rusok munkája iránti nagy elismerés-
sel, az együttérzés hangján mondta: 
„azért is nehéz a mi munkánk, mert 
minden kórus egy külön élethelyzet.”

Kneifel Imre, Fricsay Richárd-díjas 
karnagy (Székesfehérvár), a Kodály 
Zoltán Általános Iskola és Gimnázi-
um igazgatója, aki nemcsak zsűritag-
ként, hanem kórusai élén karnagy-
ként is visszajáró, ugyancsak gyakran 
hangoztatja: „gyermekeinkkel ide já-
runk feltöltődni”; azonosulva a többi 
„bíró” által mondottakkal, most így 
summázta mondandóját: „Látványos 
a fejlődés!”

Az értékelőt követően délután ke-
rült sor a Kodály-emlékmű megko-
szorúzására. Az ünnepségen Berényi 
József, az MKP elnöke mondott be-
szédet, hangsúlyozta: „Kodály Zoltán 
olyan személyiség, aki mindnyájun-
kat összeköt.” A szakadó eső elle-
nére a „veszprémiek” vezetésével itt 
is zengett a jelenlévők ajkáról a dal, 
sorjáztak szebbnél szebb népdalaink, 
miközben a kórusok képviselői egy-
mást követve koszorúztak.

Elérkezett a gála. Holop Zsóka, a 
kedves műsorvezető, Bárdos Gyulát 
kérte a színpadra: tartsa meg köszön-
tőjét. A Csemadok országos elnöke 
először Kodály Zoltánt méltatta: „Ő 
a magyar kultúra nagykövete, olyan 
ember, olyan művész, aki művei ál-
tal itt él közöttünk”. Majd a Kodály 
Napok jelentőségéről, fontosságáról 
szólt: „Ez az összefogás azt mutatja: 
akinek fontos a zene, a kórus, azok 
megtalálják egymást, és ez segíthet 
bennünket”. A köszöntőt követő-
en Renczés Viktória, a helyi Kodály 
Zoltán Gimnázium diákja Fodor 
András Az énekmondó című költe-
ményét mondta el átéléssel, hogy az-
tán jöjjenek a kórusok, bizonyítandó 
Kodály mester szavainak igazát: „Az 
ének szebbé teszi az életet, az éneklők 
másokét is.” Hallgatva az énekkarok 
produkcióit, jómagam is úgy vélem: 
a zsűri nem túlzott, valóban sok jó 
kórusunk és kiváló karvezetőnk van. 
Mindvégig az járt az eszemben: mi-
lyen jó lenne, ha karvezetőink példát 
vennének Orsovics Ivettetől, aki a há-
rom remek felnőttkara mellett Komá-
romban a Marianum Egyházi Isko-
laközpont pedagógusaként még két 
gyermekkarral is dolgozik. Milyen jó 
lenne, ha az ifjú karnagyok, gondolva 

az utánpótlás felnevelésére is, meg-
szívlelnék Kodály Zoltán üzenetét, 
miszerint: „Másképp énekel a felnőtt 
is, ha magával hozza a gyermekkori 
ének rajongó lelkesedések emlékét!”

Öröm volt látni az egymás után fe-
gyelmezetten színre vonuló kóruso-
kat, az éneklés adta örömöt sugárzó 
arcokat; – hacsak közönségként is – 
része lenni a „nagy Harmónia” ünne-
pének. A gála várva várt mozzanata 
mindig az „összkar” – az idén: Ko-
dály Zoltán-Berzsenyi Dániel: A ma-
gyarokhoz – vezényelte Kertész Atti-
la, Vass Lajos: Három Kossuth nóta 
– vezényelte Józsa Mónika, Szíjjártó 
Jenő: Zoborvidéki lakodalmas című 
zenekarkíséretes műve – Ménesi Ger-
gely vezényletével, a Győri Szent Ist-
ván Egyetem Szimfonikus zenekara 
kamaraegyüttesének kíséretével, az 
énekes szólisták: Híves Márta, Mol-
nár Anna, Pfeiferlik Lajos, Pfeiferlik 
Tamás, a mű inspirálta (Ölveczky 
Árpád és Ölveczky Mónika) kife-
jező, kedves koreográfiáját stíluso-
san eltáncoló nagykéri ifjak – Bálint 
Orsolya, Birkus Veronika, Tamási 
Gabriella, Birkus Erik, Fiala Dénes, 
Száraz Dávid – közreműködésével 
– most sem volt ez másként. Éppen 
ezért a jövőben az összkari művek 
megtanítására a mostaninál nagyobb 
gondot kell fordítani. Ez főként a 
zenekarkíséretes összkari mű meg-
szólaltatásakor volt érzékelhető; de a 
zenekar, a veszprémiek által előadott 
– a rendezők részéről zenei esemény-
nek szánt – Kodály-mű, a Kállai ket-
tős közreműködőjeként sem tudott 
igazán helytállni a kórussal és a neves 
cimbalomművésszel, Herencsár Vik-
tóriával együttmuzsikálni.

Annak ellenére, hogy korunk nem 
igazán kedvez a művészetek művelő-
inek, a rendezvények szervezőinek, a 
XVI. Kodály Napok mégis megvaló-
sult, ami a kórustagok, a karnagyok, 
és nem utolsó sorban a rendezvényt 
előkészítő és lebonyolító szervezők 
ügyszeretetének, önzetlen csapat-
munkájának is köszönhető. Kodály 
tanár úr „üzenetének” egyike „Csak 
legyen, aki vezet.” – esetünkben is 
érvényes. A fantasztikusan „pergő” 
három ünnepnapért hadd mondjunk 
külön köszönetet a három főszer-
vezőnek: Szalay Szilviának, Mézes 
Rudolfnak és Kazán Józsefnek. Ez – 
valójában – „jó mulatság, férfimunka 
volt.” Gratulálunk!

Az eredményhirdetést megelőzően 
Kertész Attila, a bírálóbizottság elnö-
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Különdíjak:
 a Kodály Zoltán Daloskörnek, a 

legmagasabb pontszámot elérő kó-
rusnak járó különdíj és a Csemadok 
ajándéka

 a Concordia Vegyeskarnak, a Haj-
nalok Völgye – kortárs különdíj; 
Stubendek Istvánnak a kiváló karna-
gyi tevékenységéért járó különdíj

 a Peredi Nőikarnak a magyar kó-
rusirodalom magas színvonalú tol-
mácsolásáért járó különdíj és a Zene-
műkiadó Vállalat ajándéka

 a Nyitrai Konstantin Egyetem Ma-
gyar Kórusának a Kodály-mű legjobb 
tolmácsolásáért járó különdíj és Ga-
lánta város ajándéka

 a Selye János Egyetem Kórusa a Ko-
dály Bicíniumok előadásáért járó kü-
löndíj (a Kodály Társaság ajándéka)

 Csáky Antalnak és Molnár Ottónak 
a 2015-ös Pécsi EURÓPA CANTAT 
fesztivál által felajánlott különdíj a 

fesztivál karnagyi szakmai program-
ján való díjmentes részvétel, vala-
mint a pécsi székhelyű Határon Túli 
Magyarságért Alapítvány különdíja 
díjmentes szállás biztosítása a pécsi 
Europa Cantat fesztiválon résztvevő 
karnagy számára 2015. július 24. – 
augusztus 2. között.

Befejezésül megszívlelésre egy 
további Kodály üzenet, a „mester” 
Vidéki Városok Zeneélete c. dolgo-
zatából (1937): „Mi tehát a teendő? 
Mennél nagyobb tömegeket közvet-
len érintkezésbe hozni igazi, értékes 
zenével. Mi ennek ma a legjárha-
tóbb útja? A karéneklés. (…) Egy jól 
szervezett vegyeskar a város egész 
társadalmát zenei öntevékenységre 
mozdítja. Költség jóformán semmi, 
eredmény: lelki emelkedettség, bol-
dogabb, igazabb, jobb emberek.”

Kórus Össz-
pont

Átlag Minősítés Karnagy

Kodály Zoltán Daloskör, Galánta 480 96 ARANY / a zsűri dicséretével Józsa Mónika
Concordia Vegyeskar, Komárom 478 95.6 ARANY / a zsűri dicséretével Stubendek István
Szent Korona Kórus, Ipolybalog 477 95.4 ARANY / a zsűri dicséretével Molnár Ottó
Janiga J. Műv. AI Kamarakórusa, Nagymegyer 449 89.8 ARANY Orsovics Ivette
Peredi Nőikar 443 88.6 ARANY Jónás Katalin
Musica Aurea Vegyeskar, Ipolyság 441 88.2 ARANY Balázs Szabina és Béres Gábor
Nyitrai Konstantin Egyetem Magyar Kórusa 439 87.8 ARANY Józsa Mónika
Te Deum Laudamus Kamarakórus, Alistál 438 87.6 ARANY Oros Márta
Selye János Egyetem Kórusa, Komárom 426 85.2 ARANY Orsovics Ivette
Zobor Hangja Vegyeskar, Kolon 413 82.6 ARANY Csáky Antal
Pro Kultúra Füleki Férfikar 401 80.2 ARANY Fehér Miklós
Franz Schubert Vegyeskar, Zselíz 396 79.2 EZÜST RNDr. Horváth Géza
Stilla Pectus, Párkány 393 78.6 EZÜST Papp Katalin
Bárdos Lajos Vegyeskar, Nagymegyer 390 78 EZÜST Orsovics Ivette
Somorjai Híd Vegyeskar 320 64 BRONZ Hecht Anna
Laudate Dominum, Kassa 318 63.6 BRONZ Kovácsné Palcsó Edit

ke mondta el értékelőjét. Nagy elis-
meréssel szólt arról, hogy Galánta to-
vábbra is Kodály nyomdokain halad. 
Majd Kodály Zoltánt idézte: „Hisz-
szük, hogy az emberiség boldogabb 
lesz, ha megtanul a zenével élni, és 
aki csak valamit is tesz ez irányban, 
már nem élt hiába”. A kórusoknak 
és karnagyaiknak, s csakúgy Galánta 
Városnak is köszönte, hogy Kodály-
követőkként vállalják a „minőségi 
kultúra közvetítését”. „Gratulálunk 
Galánta városa vezetőinek, a Cse-
madok vezetőinek, minden szorgos 
kéznek és gondolkodónak, akik ezt 
a csodálatos alkalmat előteremtették, 
hogy jól érezzük magunkat, tudjunk 
egymásnak önfeledten énekelni. Na-
gyon, nagyon köszönjük és reméljük, 
hogy három év múlva is hasonló él-
ményekben lesz részünk.”

Az értékelőt követően került sor 
az eredményhirdetésre, a díjak át-
adására. A kórusok versenyműsorát 
az idén is öttagú, rangos szakembe-
rekből álló bírálóbizottság hallgatta 
meg. A minősítés csakúgy, mint el-
eddig, egy nemzetközileg elfogadott 
pontozás alapján történt, mely sze-
rint az énekkarok minősítése lehet: 
bronz-, ezüst-, aranysáv; kimagasló 
teljesítmény esetén: aranysáv a zsűri 
dicséretével. A kórusok rangsora és 
díjazása így alakult:
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Az ipolysági Pongrácz Lajos Alap-
iskola és Ipolyság Város 2014. júni-
us 24-én megrendezte a Ságraforgó 
Regionális Gyermekszínjátszó Fesz-
tivált. A  városháza nagytermének 
színpadán öt csoport mutatkozott be. 
A  feledi Meseláda Bábcsoport, mely 
általában a magyar népmesekincsből 
válogat, ezúttal a  Kincsem Marcsa 
c. mesét dolgozta fel Makó Kovács 
Erika és Kovács Mária rendezésé-
ben. A párkányi  Kuckó Bábcsoport 
Himmler Zsófia és Valasek Valéria 
vezetésével a Békaszerelem, a  Hepe-
hupa, valamint a Széttáncolt cipellők 
c. etüddel lopta be magát a közönség 
szívébe. A  Köteles Judit és N. Tóth 
Anikó vezette   házigazda csapat, 
a Pongrácz Lajos Alapiskola Csillag-
szóró Gyermekszínjátszó Csoportja 
Álom-album címmel kortárs költők 
verseiből és saját dallamötletekből 
szerkesztett játékkal lépett színpadra. 
A balassagyarmati Rózsavölgyi Márk 
Művészeti Iskola Pimasz Kamasz 
színjátszó csoportja palóc mesetöre-
dékekkel, dalokkal érkezett a  feszti-
válra, a Palócságok c. műsor rendező-
je   Bileczné Nyíregyházi Ágnes volt. 
A  füleki Zsibongó nagykamaszai 
pedig Lázár Ervin Négyszögletű Ke-
rek Erdő c. meseregényének   Költői 
verseny című jelenetét dramatizálták 
Szvorák Zsuzsa és Szacsko Mónika 
rendezésében. A  résztvevő gyerme-
kek felszabadultan muzsikáltatták 
a szavakat, árasztották az érzelmeket, 
az előadók és a befogadók szíve egy 
ritmusra dobbant. 

A zsúfolt nézőtéren a gyermekkö-
zönségen és a  pedagógusokon kívül 

három szakember is feszült figyelem-
mel kísérte a  csoportok bemutatko-
zását: Solténszky Tibor dramaturg, 
rendező Budapestről, akinek szív-
ügye a  felvidéki amatőr színjátszás; 
Környei Alice játékmester, énekmon-
dó Budapestről, aki szintén elkötele-
zett híve a gyermekek színházi neve-
lésének; valamint Száz Pál rendező, 
író Pozsonyból.

Az előadások után a  zsűri tagjai 
egy oldott hangulatú beszélgetés ke-
retében megosztották észrevételeiket 
a csoportvezetőkkel. Eközben a gye-
rekek kézműves foglalkozáson, tánc-
házban, mozgásos játékokban múlat-
ták az időt, vagy éppen megbeszélték 
egymással a délelőtti élményeiket.     

A fesztivál a Szondy György Gim-
názium előadótermében zárult. 
Solténszky Tibor, a  zsűri elnöke ér-
tékelő előadásában kiemelte a magas 
színvonalú produkciókat, remek ötle-
tekkel, színpadi és retorikai tanácsok-
kal buzdította a  színészpalántákat, 
egyúttal annak a  meggyőződésének 
is hangot adott, hogy a kezdeménye-
zés jövőre is folytatódik. 

A rendezvény ötletgazdája, N.Tóth 
Anikó úgy véli, a  Ságraforgó teljesí-
tette küldetését: az ipolysági gyer-
mekközönség láthatta saját kortársait 
színpadon izgalmas előadásokban, 
a fellépők élvezhették egymás játékát, 
a csoportvezetők hasznos tanácsokat 
kaptak a  zsűri tagjaitól, a  találkozás 
és a játék öröme pedig  emlékezetessé 
teszi a fesztivált.

A  Ságraforgó anyagi támogatója 
a Szlovák Köztársaság Kormányhiva-
tala volt.

Viczencz gábor

SÁgraForgÓ
Tóth Mónika

Június elején hagyományterem-
tő szándékkal szerveztük meg újra 
Kassán a Márai Sándor Magyar Ta-
nítási Nyelvű Alapiskola napközi 
otthonában a tavaszi ünnepkör nép-
szerű rendezvényét, a pünkösdö-
lést. A kánikulai időben igazi forró 
hangulatban készültek mind a fiúk, 
mind a lányok a pünkösdi király- és 
királynéválasztásra. A piros ruhás 
lányok népdaltudásukat fitogtatták. 
A szebbnél szebb tavaszi dalok kö-
zül legnagyobb sikert a pünkösdi 
dalok aratták, mint például: Meg-
hozta az Isten piros pünkösd napját, 
Két szál pünkösdrózsa, Mi van ma, 
mi van ma piros pünkösd napja…

Szokásszerűen a fiúk is megve-
rekedtek a pünkösdi királyságért. 
Zsákban futásban, kapura rúgás-
ban, célba dobásban és futóverseny-
ben mérték össze erejüket. Minden 
osztály megválasztotta pünkösdi 
királyát és királynéját, akik virágko-
szorúval és virágos ágakkal büszkén 
vonultak fel lakodalmas menetükkel 
az iskola udvarán.

Íme, a győztesek:
 1. osztály: 

Pačuta Júlia – Pándy Gábor
 2. osztály: 

Ferencei Andrea – Varga Norbert
 3. osztály: 

Szeghy Eszter – Boženik Dániel
 4.a osztály: 

Veres Annamária – Bodnár Norbert
 4.b. osztály: 

Gablyasz Lili – Varga Ádám

Az ünnepség vidám táncházzal 
tetőződött.

Meghozta az Isten 
piros pünkösd napját
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Immár negyedik alkalommal vet-
tünk részt a nagyváradi Ady Endre Lí-
ceum által szervezett történelmi vetél-
kedőn, amelynek témája az 1848/49-es 
szabadságharc volt. Nagyváradon 
a komáromi napokhoz hasonlatos 
Festum Varadinum ünnepségsorozat 
része volt a verseny, amelyen erdélyi, 
partiumi és magyarországi csapatok 
mellett egyedüliként képviselték a 
Felvidéket a selyés diákok. Aranyosi 
Zsolt, Hunčík Anna Rebeka és Tóth 
Bálint méltón képviselték a Selye Já-
nos Gimnáziumot, mert végig meg-
ingások nélkül teljesítve megnyerték 
a vetélkedőt. Külön versenyszámként 
egy plakátot is alkottak a komáromi 
vár kapitányairól, hiszen a mindenki 
által ismert Klapka György tábornok 
a szabadságharcnak csupán az utolsó 
fejezetében irányította az erődöt.

A verseny különdíja egy jutalomki-
rándulás volt, amelynek célja az volt, 
hogy a szabadságharc utolsó felvoná-
sának színhelyeit felkeressük. Nagy-
váradról indultunk, hogy Aradon 
fejet hajtsunk a vértanúk emlékműve 
előtt, hogy a fegyverletétel aláírásának 
színhelyét megismerjük, s nem utolsó 
sorban, hogy magunk elé képzeljük 
a szerencsétlenül végződő temesvári 
csatát egy olyan terepen, ahol a vár-
nak már csak a töredéke maradt meg, 
s a hajdani csatatér ma forgalmas utak 
csomópontja.

A jutalomút részünkről Komárom-
ból indult, ahol az egyik utolsó sike-
res ütközetet vívták Görgei csapatai. 
Innen időben és térben is nagyot lép-
tünk kelet felé, hogy a fegyvergyár-
tásáról „magyar Birmingham”-nek 
nevezett Nagyváradon pihenjünk a 

szombati indulásig. Onnan viszont a 
határ mentén déli irányban utaztunk 
Nagyszalontán át Aradig, ahol meg-
koszorúztuk az egyszerű emlékművet. 
Sajnos, az aradi várba nem mehettünk 
be, mert a román hadsereg jelenleg is 
használja, és – komáromiaknak ezt fe-
lesleges magyarázni – ki is használja. 
A millenium idején készült szobor-
csoport ma egy másik téren kapott 
helyet (szemben egy nem éppen ízlé-
ses román diadalívvel), amelynek fel-
avatásáról helyi vezetőnk egy aranyos 
történetet mesélt: mivel az ő feladata 
volt az ünnepség szervezése, a meghí-
vott román prominens vendégek azt 
kérték tőle, hogy az első szó románul 
hangozzék el. „Arad” – oldotta meg a 
helyzetet mesélőnk, sarokba szorítva 
furfangos vendégeit. Hiába, a túlélés 
egyik legjobb fegyvere a furfang… 
Felkerestük a minoriták templomát is, 
ahol három tábornok emléktáblája áll, 
akiket betegségük miatt nem tudtak 
a többiekkel együtt kivégezni. Mind-
hárman az aradi várbörtönben haltak 
meg: Ormai Norbert, Ludwig Hauk és 
Lenkey János. A minorita rend a ki-
végzések idején a katonatisztek kísérői 
voltak, egy órával a tragédia után mi-
sét is tartottak a tiszteletükre. Később 
évtizedeken keresztül őrizték a szo-
borcsoport részeit a kolostor udvarán.

Aradról Világosra tartottunk, ahol a 
Bohus kúriában megtaláltuk az asztalt, 
amely tanúja volt Görgei kapitulációjá-
nak. Stílusosan a felújított épület fakul-
tatív látnivalót tartogat a román kultú-
ra rajongóinak: a kúriával semmilyen 
kapcsolatba nem hozható román író és 
zeneszerző személyes ereklyéit vonul-
tatva fel. Külön öröm volt számunk-

Kassán a Márai Sándor Magyar Ta-
nítási Nyelvű Gimnázium és Alapis-
kolában június 3-án a hagyományos 
gyermeknapi sportnap került megren-
dezésre. Mintha az időjárás is tudta vol-
na, hogy gyermeknap van, mert hosszú 
idő után a nap is kisütött.

Reggel nyolc órakor hangos zeneszó 
toborozta össze a gyerekeket, nemsoká-
ra az iskolaudvar zsúfolásig meg is telt. 
Bundschuh Gabriella és Fotul Szása tor-
natanárok az idén is színvonalas sport-
versenyeket készítettek, amibe az egész 

Hagyományos gyermeknapi 
sportnap Kassán a máraiban

Tóth Mónika

ra, hogy az asztalon egy komáromi 
csoport koszorúját fedeztük fel. A vi-
lágosi sík, a fegyverletétel színhelye a 
falu mellett helyezkedik el. Temesvárra 
menet alkalmunk volt megtekinteni.

Kossuth szavaival élve a „magyar 
Manchester” következett, az iparkodó 
Temesvár. Augusztus 9-én vívták a vár 
falánál azt a csatát, amely választ adott 
arra a kérdésre, hogy nincs értelme a 
harcot folytatni. Ami a várból meg-
maradt, azt felújították (egy olaszbás-
tya két fallal), és vendéglők telepedtek 
meg az árnyékában. De ha már itt jár-
tunk, szervezőnk, Fleisz Judit tanárnő 
megmutatta az 1989-es forradalmi 
események színhelyeit, Tőkés László 
prédikációinak helyét, majd a főteret, 
ahol az emberek közé lőttek (ott sem 
ítélték el a rendőrök parancsnokait, a 
román Biszku Bélák vidáman élik éle-
tüket – szabadon). Két lámpás hirdeti, 
hogy Temesváron vezették be először 
Európában az utcai villanyvilágítást, 
méghozzá 1884-ben.

Az egész napos partiumi kirándu-
lás alatt a rekkenő hőség még jobban 
próbára tette eltökéltségünket, de 
nem hagytuk, hogy kifogjon rajtunk, 
hiszen ritkán adatik meg egy csalló-
közi diáknak, hogy végiglátogassa a 
Partium híres városait, ahol – szo-
morú tény – egyre ritkább a magyar 
szó. Arad megyében már alig 25000 
magyar él, egyetlen gimnáziuma van, 
és hasonló a helyzet Temesváron is. 
A döntő többségében román Partium 
számunkra nem volt új, diákjaink sok 
hasonlóságot fedeztek fel a helyi és az 
otthoni kisebbségi lét között. Azért ki-
csúszott a szájukon: jó, hogy nekünk 
szlovákjaink vannak…

alapiskola kivétel nélkül bekapcsolódott. 
A versenyek a tornateremben és a sport-
udvaron zajlottak. A sportolók erejüket 
és kitartásukat a hullahoppkarikázásban, 
ugrálókötelezésben, hasizomtesztben, 
limbózásban, kötélmászásban, gyorsa-
ságukat pedig a streetballban, csónakfu-
tásban, Inline korcsolyázásban, stadinn-
futásban próbálhatták ki. A kosárra 
dobás és a célba dobás is nagy-nagy kon-
centrációt igényelt. Nem maradhatott ki 
a várva várt zumba sem, ami a nap fény-
pontja volt. 

Elek József, 
a Selye jános 

Gimnázium tanára
Komáromtól Világosig 
– „Selyés” zarándoklat a szabadságharc 
utolsó felvonásának színhelyein
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Szeptember elején tehetnek újabb 
írásbeli és szóbeli vizsgát azok a  ta-
nulók, akik nem vették sikeresen az 
első próbálkozásukat. 3-5-e között 52 
iskola 1 246 diákja tehet újabb vizsgát 
szlovák nyelvből, idegen nyelvekből, 
magyar nyelvből és matematikából. 
Javító érettségi vizsgát csak az a diák 
folytathat, aki legfeljebb két tárgyból 
szerzett elégtelent.

 A legtöbb pótérettségire angol 
nyelvből kerül sor, összesen 606 di-
ákra vár a megmérettetés. Német 
nyelvből 344 diák készül javítóvizs-
gára, szlovák nyelvből pedig 157 
diák. B2 szinten szintén javítóvizsgák 
zajlanak: angol nyelvből 50 diák vizs-
gázik, szlovák nyelv és irodalomból, 
illetve orosz nyelvből pedig 23 diák. 
Francia és spanyol nyelvből B1 szin-

A 2014-2015-ös tanévre tervezett tanítási szünetek:  

Szünet A szünet előtti utolsó taní-
tási nap időpontja

A iskolai szünnap ideje A szünet utáni első tanítási 
nap

Őszi 2014. október 29. (szerda) 2014. október 30-31. 2014. november 3. (hétfő)

Karácsonyi 2014. december 19. (pén-
tek)

2014. december 22. – 2015. 
január 7.

2015. január 8. (csütörtök)

Félévi 2015. január 30. (péntek) 2015. február 2. (hétfő) 2015. február 3. (kedd)

Tavaszi Besztercebányai kerület, 
Zsolnai kerület, 
Trencséni kerület

2015. február 13. (péntek) 2015. február 16-20. 2015. február 23. (hétfő)

Kassai kerület, 
Eperjesi kerület

2015. február 20. (péntek) 2015. február 23-27. 2015. március 2. (hétfő)

Pozsonyi kerület,
Nyitrai kerület, 
Nagyszombati kerület

2015. február 27. (péntek) 2015. március 2-6. 2015. március 9. (hétfő)

Húsvéti 2015. április 1. (szerda) 2015. április 2-7. 2015. április 8. (szerda)

Nyári 2015. június 30. (kedd) 2015. július 1. – augusztus 
31.

2015. szeptember 2. (szerda)

Javítóvizsga-terminus 
több mint ezer érettségiző számára

ten 1-1 diák ismétli meg az érettségi 
vizsgát. A nyelveken túl matematiká-
ból is pótérettségit tartanak, összesen 
82 diák ül a zöld asztal elé. 

 Az érettségi vizsgák javítótermi-
nusára 2014. június 30-áig lehetett 
jelentkezni az adott iskola igazga-
tójánál. Sikertelen vizsgázás esetén 
már csak egy próbálkozást tehetnek 
a diákok: csatlakozhatnak a 2015-ben 
érettségizők közé. A 2015-ben zajló 
érettségi vizsgákra 2014. szeptember 
30-áig lehet jelentkezni. 

 A pótérettségik időpontját a 
NÚCEM határozza meg az Okta-
tási, Tudományügyi, Kulturális és 
Sportminisztérium járási hivatalával 
együttműködve.  Bővebb információ 
a  http:/www.nucem.sk./sk/maturita 
oldalon található.

A 2014/ 2015-ös tanév szervezési tudnivalói
Általános tudnivalók
A 2014/2015-ös tanév hivatalosan 2014. szeptember 2-án veszi kezdetét. Az első félév 2014. január 30-án, pénteken 

zárul. A tanítás a második félévben 2014. február 3-án, kedden folytatódik, és 2014. június 30-án, kedden fejeződik 
be. A 2014/2015-ös tanév folyamán 187 tanítási nap lesz, 25 tanítási szünnap vár ránk, valamint 5 ünnepnap miatt is 
szünetel a tanítás. A nyári vakáció 62 napig tart.
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 Az alapiskolák 5. osztályos tanu-
lóinak felkészítése a tesztelésre

2014 novembere folyamán folyta-
tódik a Tesztelés 5 projekt, melynek 
keretén belül véletlenszerűen kivá-
lasztott iskolákban próbafelmérések 
folynak majd a tesztelési eszközök és 
a szervezési folyamat pillanatnyi ál-
lapotának felmérésére. A  próbatesz-
telések szlovák nyelv és irodalom-
ból, magyar nyelv és irodalomból, 
valamint matematikából zajlanak. 
A  Test5 eddigi eredményei a www.
nucem.sk. oldalon tekinthetők meg.

Az alapiskolák 9. osztályos tanu-
lóinak országos tesztelése

Az alapiskolák 9. osztályos tanu-
lóinak tesztelésére – a mentálisan 
sérült tanulókon kívül – 2015. már-
cius 11-én, szerdán kerül sor Tesz-
telés 9 – 2015 elnevezéssel, az alábbi 
tantárgyakból: matematika, szlovák 
nyelv és irodalom, magyar nyelv és 
irodalom, ukrán nyelv és irodalom. A 
tesztelés pótterminusa 2014. március 
24-ére, keddre datálható. A  tesztelés 
objektivitásának növelése érdekében 
az iskolák igazgatói a járási iskola-
ügyi hivatalokkal karöltve más isko-
lák pedagógusait bízzák meg az egyes 
iskolákban zajló műveletek felügyele-
tére. A Tesztelés 9 – 2015 szervezési 
útmutatói, harmonogramja, valamint 
a mérések eredményei a www.nucem.
sk oldalon lesznek elérhetők. 

Az érettségi vizsga
Az írásbeli érettségi vizsgák idő-

pontjai a következőképpen alakulnak:
a) szlovák nyelv és irodalom – 2015. 
máricus 17., kedd
b) angol nyelv, német nyelv, orosz 
nyelv, francia nyelv, spanyol nyelv, 
olasz nyelv – 2015. március 18., szer-
da
c) matematika – 2015. március 19., 
csütörtök
d) magyar nyelv és irodalom, ukrán 
nyelv és irodalom – 2015. március 20. 
(péntek)

A szóbeli érettségi vizsgák idő-
pontjait a területi oktatásügyi osztá-
lyok határozzák meg a hatáskörze-
tükbe tartozó középiskolák számára. 
Az erre kijelölt időintervallum 2015. 
május 18-tól 2015. június 5-éig ter-
jed.

Az írásbeli érettségi vizsgák pótter-
minusa 2014. április 14-17-a között 
zajlik. Az egyes tantárgyak pótter-

minusának időpontját a jelentkező 
tanulók számától függően a NÚCEM 
határozza meg. A pótterminus idő-
pontját 2014. április 1-jéig hozzák 
nyilvánosságra. A 2014/2015-ös 
tanév javító érettségi vizsgáira 2015. 
szeptember 3-8-a között kerül sor – a 
tantárgyak szerinti szétírást a jelent-
kezők számától függően a NÚCEM 
határozza meg, a terminusokat pe-
dig 2015. augusztus 1-jéig hozzák 
nyilvánosságra. Néhány kiválasztott 
középiskolában 2014 szeptemberétől 
novemberig terjedően, illetve 2014 
januárjában és februárjában az érett-
ségi vizsga eszközeinek felmérésére 
kerül sor. Az érettségi vizsgák kiér-
tékelése, az írásbeli, szóbeli részek 
osztályozása, valamint a pótvizsgák 
lebonyolítása az oktatásügyi minisz-
térium oldalán, a www.minedu.sk 
oldalán található módszertani útmu-
tató alapján történik.

Nemzetközi mérések
2014 szeptemberében kezdődik 

meg a felkészülés az OECD PISA 
2015 elnevezésű nemzetközi teszte-
lésre. Az előkészületek adminisztrá-
ciós munkáit a NÚCEM biztosítja, 
karöltve a kiválasztott alap- és közép-
iskolákkal. A felmérés egy-egy kér-
dőív kitöltését is tartalmazza az igaz-
gatók és tanulók számára. A tesztelés 
elektronikus formában zajlik. 

 2014 szeptemberében veszi kez-
detét az IEA TIMSS 2015 elnevezésű 
nemzetközi tanulmányi tesztelésre 
való felkészülés, melynek adminiszt-
rációs munkáit a NÚCEM vállalja 
magára az erre kiválasztott alapisko-
lákkal karöltve. A felkészülés részét 
tartalmazza az igazgatók, tanulók és 
a 4. osztályosokat oktató tanítók szá-
mára készített kérdőív összeállítása 
is. A felmérés a 4. osztályosok mate-
matikai és egyéb természettudomá-
nyi tantárgyakon belüli tudásszintjé-
nek felmérésére irányul.

Ez év novemberében ismertetik az 
IEA ICILS 2013 nemzetközi felmérés 
előzetes eredményeit, amit az alap-
iskolák nyolcadikos diákjai, illetve a 
gimnáziumok 4. évfolyamát látogató 
tanulók végeztek elektronikus formá-
ban. Az adatbázist 2015 márciusában 
teszik közzé. Szlovákiában 2013 áp-
rilisában 167 iskola kapcsolódott be 
a felmérésbe.

Az IEA PIRLS 2016 elnevezésű fel-
mérésre 2014 szeptemberében kezd-
ték el a felkészülést, amit a NÚCEM 
irányít a  kiválasztott iskolákkal 

együtt. A tesztelésbe a diákok, szüle-
ik, igazgatók és a negyedikeseket ok-
tató pedagógusok is bekapcsolódnak. 
A gyerekek  szövegértési szintjének 
felmérése különböző nehézségű szö-
vegek segítségével történik. A tesztek 
eredményei a www.nucem.sk. olda-
lon találhatók meg. 

Tankönyvek és iskolai nyomtatvá-
nyok

A minisztérium tankönyvekkel 
kapcsolatos politikájáról – informá-
ciók a tankönyvekről, disztribúció, 
megrendelőlap stb., melyeket a mi-
nisztérium díjmentesen juttat el az 
iskolákhoz – a www.edicny-portal.sk 
oldalon olvashatunk.

A megrendelési időszak kezdeté-
nek és befejezésének időpontjáról az 
iskolák ugyanezen az oldalon kapnak 
értesítést. A tankönyvlistát, munka-
füzeteket és más szükséges eszkö-
zöket tartalmazó regiszter a www.
eaktovka.sk oldalon található.

A megrendelési határidő letelte 
után csak az újan alakult iskolák ren-
delhetnek tankönyveket. Utólagosan 
csupán az 1. évfolyamot látogató ta-
nulók számára biztosítanak tanköny-
veket, ennek határideje 2015. február 
végéig tart. 

A megrendelt tankönyvek száma a 
szeptember 15-eig államilag regiszt-
rált adatokat tükrözi. A megrendelé-
seken a kiszállítás időpontjáig lehet 
változtatni. 

Az új tankönyvek értékelése a 
www.statpedu.sk oldalán meghirde-
tett kritériumok alapján történik. A 
tankönyvek minősítési munkájába 
bármelyik pedagógus bekapcsolód-
hat, aki teljesíti a honlapon közölt 
kritériumokat. A jóváhagyott új 
nyomtatványok a www.minedu.sk ol-
dalán találhatóak.

Versenyek
A 2014/2015-ös tanév folyamán 

meghirdetett, minisztérium által be-
jegyzett versenyek és iskolai olimpiák 
listája a IUVENTA (www.olympiady.
sk), valamint a SIOV (www.siov.sk) 
honlapján találhatóak. További ver-
senylehetőségek olvashatóak a www.
minedu.sk  oldalán. A sportverse-
nyek a www.minedu.sk oldal sport 
menüjében találhatóak, a jelentkezési 
feltételek pedig a www.skolskysport.
sk oldalon szerepelnek.

Katedra
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Legkedvesebb könyvem

 Bár az ún. kedvenc könyvek listája az olva-
sói emlékezetben (legalábbis az enyémben) 
jelentős képlékenységet és kiszolgáltatottságot 
mutat, miért ne válasszunk mégiscsak olyan 
könyvet, melyet tényleg (valamikor) jelentős-
nek éreztünk. Christopher Lasch Az önimá-
dat társadalma (The Culture off Narcissism, 
1979, magyarul: Európa, 1984) c. könyvét va-
lamikor az előző évezred 90-es éveinek végén 
olvastam, vagyis jó régen, s  igen nagy hatást 
gyakorolt rám akkor, sok szempontból. Le-
gyen hát, de azzal a kitétellel, hogy az emlí-
tett kiszolgáltatottságot illusztrálandó hozzá-
teszem: Laschhoz Mario Vargas Llosa rokon 
tematikájú, de eltérő hangnemű és műfajú 
A látványcivilizáció (magyarul: Európa, 2014) 
c. könyve juttatott vissza a napokban. 
 Lasch szakít az önimádat fogalmának 
hagyományos értelmezésével, mely szerint 
az (Freudból kiindulva) pusztán az önzés, 
az önszeretet szinonimája volt. Lasch ab-
ból a klinikai irodalomból indul ki, amely 
meggyőzően dokumentálja a múlt század 
40-es–50-es éveitől tetten érhető változáso-
kat a személyiség szerkezetében. A pszichi-
átriai kezelésre jelentkezők tünetei ebben az 
időszakban csak nagyon ritkán emlékeztet-
tek a Freud által tüzetesen leírt klasszikus 
neurózisra. Nőtt azon betegek száma, akik 
nehezen meghatározható tünetekkel, bizony-
talan kielégületlenségérzettel jelentkeztek a 
psztichiáternél. Nem erőtlenségre, fóbiákra, 
elfojtott szexualitásból fakadó neurotikus tü-
netekre panaszkodtak, hanem homályos, de 
általános elégedetlenségre az élettel szemben, 
létezésük haszontalan, céltalan voltára. A be-
tegek árnyaltan érzékelt, de mindent átitató 
ürességről és depresszióról számoltak be, az 
önértékelés szélsőséges kilengéseiről, a bol-
dogságra való képtelenségről. 
A szerző szerint egyes kultúratudósok (pl. 
Fromm) átsiklanak az önimádat patologi-
kus volta felett, holott ennek jeleire tömege-
sen bukkanhatunk a mindennapokban is: a 
másoktól való függés (s egyben e függéstől 

Vida Gergely                            

való félelem), a belső üresség, a visszafojtott 
düh, a kielégíthetetlen közlésvágy. S  olyan 
másodlagos narcisztikus karakterjegyeket is 
sorol, mint az álönismeret, a kiszámított tet-
szeni vágyás, az ideges, önbecsmérlő humor, 
a versengéstől való félelem, rettegés az öreg-
ségtől. Mindezeket a jelenségeket a szerző 
az amerikai társadalom minden fontosabb 
szegmensén – rendkívüli meggyőző erővel – 
kimutatja, a politikában, a közigazgatásban, a 
sportban, az oktatásban, a művészetben. 
 Ez a narcizmus megkísérli közömbösíteni 
a kielégítetlen szeretet keltette fájdalmat, de 
korunk embere – látszólag – nem magához 
fordul. A mondai hős (Narkissos) önmagába 
szeretett, a ma embere elégedetlen a tükörben 
mutatkozó képével, utálja magát, és mindent 
megtesz azért, hogy ezt a képet azzá a képpé 
formálja, amelyet külső késztetések hatására 
alakított ki. Retorikai stratégiákat követ te-
hát, hiszen bizonyos attitűd kialakítása a célja 
másokban saját személyiségéről, a maga meg-
álmodott mivoltában. Az önimádó ember 
személyisége akkor „hiteles”, ha a létrehozott 
képet mások is ekként a képként azonosítják 
– de ez soha nem maradéktalan, hiszen az 
alakítandó kép állandóan változik az aktuá-
lis kihívások (pl. divatok) szerint. A mosoly, 
a fehér, egészséges fogak, a könnyed csevegés, 
tájékozottság, bizonyos helyekre való eljá-
rás, ironikus önreflexiók beszélgetések során 
mind a narcisztikus diskurzus elemei, állandó 
fogások, melyek szinte az egyetlen létező bi-
zonyosságot teszik ki, melyekbe bárhol, bár-
mikor kapaszkodni lehet...
 Ez utóbbi bekezdés nem tudom, meny-
nyire pontos Lasch-olvasat, mindenesetre a 
könyvhöz fűzött egykori feljegyzéseim közt 
találtam. Talán többet árulkodik akkori ér-
deklődéseimről, mint a szövegről, meg aztán 
némileg leegyszerűsítő is – lám, Vargas Llosa 
korrajzában is éppen ezt találtam problemati-
kusnak, ezért nem lett „kedvenc könyvem”, de 
az más... –, s mégis idemásoltam. Mindeneset-
re újraolvasom.  

Önimádat és retorika    
(Christopher Lasch: 
Az önimádat társadalma)

A honlapon kívül tekintsék meg a lap Facebook-profilját is „Katedra (Média/Hí-
rek/Kiadó)” névvel, amelyen a legfrissebb hírekről és információkról tájékozód-
hatnak.

Felhívjuk Tisztelt Olvasóink figyelmét, hogy a Katedra honlapján (www.katedra.
sk) az Archívum rovatban megtalálhatóak a régebbi tanévek teljes lapszámai is, il-
letve az Aktualitások között cikkelőzeteseket találnak a kiadás alatt álló számok 
kínálatából. Az Archívum rovatban visszakereshetik az előző évfolyamok Katedra-
versenyeinek feladatait, ami gyakorlásképpen hasznos segédanyag lehet a tanítási 
folyamatban. A Felhívások rovatban pályázatokról, figyelemfelkeltő aktualitások-
ról, rendezvényekről olvashatnak az érdeklődők. A Katedra folyóirat szívesen kö-
zöl az iskolák belső életéről tudosításokat, beszámolókat: a weboldalon bármilyen 
terjedelmű írást közzé tudunk tenni, nyomtatott formátumban 1200 – 1400 karak-
ternyi szövegeket várunk a katedra.szerkesztoseg@gmail.com címre. Kérjük, láto-
gassanak el honlapunkra.

VERSENYFELHÍVÁS

A Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi 
Intézete, a Közép-európai Tanulmányok Kara, valamint az Arany A. László Polgá-
ri Társulás a 2014/2015-ös tanévben ismét meghirdeti a 
LEGERE IRODALMI VERSENYT.

  A verseny témája: IRODALOM ÉS SZERELEM
  A verseny célcsoportja: háromfős középiskolás csapatok
  A verseny helyszíne: Közép-európai Tanulmányok Kara, Nyitra

  A részletekről és a jelentkezés feltételeiről 
 a legere.irodalomverseny@gmail.com kérhetnek tájékoztatást.

  Jelentkezési határidő: 2014. szeptember 30.

MEGHÍVÓ A KATEDRA NAPOKRA
A Katedra Alapítvány szeretettel meghívja Önt 
a XXIII. Katedra Napok 
rendezvényére,
melyre 2014. október 24-én kerül sor 
a dunaszerdahelyi VMK mozitermében.

A rendezvény témája: a regionális oktatás
A részletes programot a www.katedra.sk-n találják szeptembertől.

Mindenkit sok szeretettel várunk!

A címlapon a hegyétei Magyar 
Tanítási Nyelvű Alapiskola 

és Óvoda fotója látható. 
Fényképezte: Füle Renáta
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www.katedra.sk

Szlovákiai magyar pedagógusok és szülők lapja

 Beküldési határidő: 2014. október 12-e

A legjobb pályázatírók elismerő oklevélben és könyvjutalomban ré-
szesülnek, valamint a www.katedra.sk honlapon közzétételre kerül-
nek a szövegeik. 
A győztes esszék a Katedra hasábjain is olvashatók lesznek.
Az eredményhirdetésre a 2014. október 24-én tartandó 
Katedra Napok keretén belül kerül sor.

A Katedra folyóirat fotóversenyt hirdet 
az alap- és középiskolás diákok számára, melynek témája:

ISKOLAI PILLANATKÉP
  színek es formák a suliban

  a legjobb tanítási óra

  az iskola legszebb fája

  amikor reggel suliba érkezem...

  kik járnak velem a suliba (csoportos portré stb.)

A versenyben három kategórián belül vehetnek részt a 
diákok:

  1. kategória: alsó tagozatosok (1-4. osztály)

  2. kategória: felső tagozatosok (5-9. osztály)

  3. kategória: középiskolások

   Fibi Sándor: A templomot s az iskolát
   Stirber Lajos: Találkozásaim. In memoriam Szíjjártó Jenő.
   Csicsay Alajos: Tanítók hadifogságban
   Horváth Géza: Két évtized emlékei
   Bohunicky Dömény Andrea: Elolvasni a világot
   Pintes Gábor: A szabadság és szabadosság konfliktusa
   Vízkeleti László: Tehetséggondozás az iskolában
   Mihályi Molnár László: Őserők a sejtelmes homályban
   Baffi Szilvia – Varga Róbert: Egy iskola távol a világ zajától. 

     Bemutatkozik a hegyétei alapiskola.

Pályázati felhívás

Pályázati felhívás

A Katedra folyóirat esszéíró versenyt hirdet 
az alap- és középiskolás diákok számára, melynek témája:

KEDVENC KÖNYVEM
A versenyben négy kategórián belül kapcsolódhatnak be a diákok:

 1. kategória: 3-4. osztályosok / A szöveg terjedelme – minimum 14 sor

 2. kategória: 5-6. osztályosok / A szöveg terjedelme – minimum 20 sor

 3. kategória: 7-9. osztályosok / A szöveg terjedelme – minimum 25 sor

 4. kategória: középiskolások / A szöveg terjedelme – minimum 30 sor

 A pályázati munkákat 
digitális formában lehet benyújtani
a katedra.szerkesztoseg@gmail.com címre.

 A levél tárgyába írják 
a KEDVENC KÖNYVEM tárgymegjelölést.

 A szöveg elé, kérjük, tüntessék fel a pályázó 
nevét, címét, iskoláját, a kategória megjelölését, 
valamint a felkészítő pedagógus nevét, címét, 
e-mailcímét és telefonszámát.

 Minden pályázó legfeljebb 3 képpel pályázhat, a versenyzők elektronikus és papírformában 
   is kötelesek leadni a képeiket, melyeket álló formátumban kérünk készíteni.

 Elektronikusan 20 x 30 cm 300 dpi rgb JPG/TIFF formátumban, 2500 x 3500 pixel 
   felbontásban várjuk a következő címre: katedra.szerkesztoseg@gmail.com

 Papírformában A4-es formátumú, fotópapírra nyomtatott képet kérünk postázni 
    a Lilium Aurum Kiadó címére (Palác Duna Palota, Galantská cesta 658/2F, 
    92901 Dunajska Streda)
 

 A levél tárgyába írják a FOTÓPÁLYÁZAT tárgymegjelölést.
 A kép mellé, kérjük, tüntessék fel az alkotás címét, a pályázó nevét, címét, 

    iskoláját, e-mailcímét és telefonszámát, valamint a kategória megjelölését.

 Beküldési határidő: 2014. október 12-e

A legjobb pályamunkánk elismerő oklevélben és könyvjutalomban részesülnek, 
valamint a www.katedra.sk honlapon közzétételre kerülnek. 
A győztes fotók a Katedra címlapján szerepelnek majd.
Az eredményhirdetésre a 2014. október 24-én tartandó Katedra Napok 
keretén belül kerül sor, ahol fotókiállítást is szervezünk a pályamunkákból.
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