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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 és 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

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.

  Albert Sándor: A tanári autonómiáról
  Pintes Gábor: Családbarát iskola  

    és iskolabarát család
  Pék Éva: Gondolatok az új tanév elején
  Vasik János: A Katedra Társaság megbeszélése  

    a közoktatás régiók szerinti különbségeiről
  Nagy Majthényi Szilvia: Iskola a Kis-Csallóközben
  Mohňanský Csilla: Országos tanévnyitó Buzitán

     Október 1-je: a zene világnapja
  Stirber Lajos: A zene világnapja alkalmából
  Stirber Lajos: A Komáromi Magyar Gimnázium  

     a zenére és zenével nevelés tükrében (X. rész)
  Zella Ágnes: Éneklő közösségben lenni jó. 

    Beszélgetés Béres Gáborral.
  Horváth Géza: Ötven éve alakult a Szlovákiai  

     Magyar Pedagógusok Vass Lajos Kórusa
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Legkedvesebb könyvem

Bíró Szabolcs

A címlapon 
a Buzitai Alapiskola 

fotója látható. 
Fényképezte: Hanesz Júlia

Kedvenc könyvet kiválasztani, egyetlenegy 
kedvencről írni kutyanehéz feladat. Sokan 
vannak, és mindegyiküket másért szeretem. 
Gárdonyi Gézát és az Egri csillagokat azért, 
mert megteremtette a valódi magyar történel-
mi regény műfaját – és mennyire gyűlölöm, 
hogy a jelenkor az „ifjúsági” polcra helyezi ezt 
a súlyos mérföldkövet! Bán Mór Hunyadiját 
azért, mert megteremtette a XXI. századi ma-
gyar történelmi regényt, és sikerrel emelte le a 
műfajt az „ifjúsági” polcról. Umberto Ecótól A 
rózsa neve örökös helyet bérel a könyvespol-
comon, hiszen egész egyszerűen nincs még 
egy ilyen regény, amely cafatokra robbantotta 
az agyam, aztán a darabokat átrendezve egy 
teljesen másik agyat épített fel a koponyám-
ban. És akkor még nem is beszéltem a többi 
olyan műről, ami nyomott hagyott a lelkemen.

Azért sikerült végül Benyák Zoltánt kiválasz-
tanom, mert ez az ember egészen biztos, hogy 
valamiféle láthatatlan csatornákon keresztül 
kapja a jeleket és üzeneteket. Úgy ír, ahogy 
senki más, és olyan témái vannak, mint rajta 
kívül senki emberfiának. A kört azonban nem 
tudom egyetlen könyvre szűkíteni: Benyáktól 
a 2012-ben megjelent Ars Fatalist és a 2013-as 
Az idő bolondjait egyformán szeretem.

Az Ars Fatalis főszereplője Anton Pal, a világcsa-
vargó férfiú, aki évek óta álmai rejtélyesen eltű-
nő, majd újra felbukkanó nőjét követi, és közben 
fokozatosan rádöbben, hogy a dolgok nem egé-
szen úgy működnek a világunkban, ahogy azt 
ő hitte. Nincsenek véletlenek, vannak viszont 
csodák, az isteni szikra részecskéi, melyeket egy-
egy különös alak birtokol. Az egyik isztambuli 
piacon rásózott üveggolyó például kétségkívül 
képes a csodatételre. A jó- és balszerencsét egy 
budapesti bolondokházába zárt testvérpár és 
két dobókocka irányítja. Aki viszont szeretné, 
hogy viszonzatlan szerelme kölcsönössé váljon, 
annak az egyik párizsi metróállomásán élő lányt 
kell felkeresnie – akinek a lépte nyomán virágok 
nőnek ki a puszta betonból.

Az Ars Fatalis mágikus realista regény a javá-
ból. Realista, mert a hétköznapokat irányító 

Benyák Zoltán: 
Ars Fatalis + Az idő bolondjai

erők, a sors, a szerelem, a halál mind a maguk 
szép és kegyetlen formájában jelennek meg 
a lapokon, és mágikus, mert a szöveg ezeket 
az erőket a szereplők testébe vagy különböző 
tárgyakba plántálja – elfogadja a létezésüket, 
és megpróbálja megérteni. Valóságból szőtt 
mese, az olvasó fejében indukálódó képek 
pedig olyanok, mintha Salvador Dalí festette 
volna őket. Ízig-vérig irodalom, és teljesen eu-
rópai regény.

A szinte percre pontosan egy évvel később 
megjelent Az idő bolondjai egy földrajzilag tu-
lajdonképpen beazonosíthatatlan helyszínen, 
Szent Kron szigetén játszódik, és pár árnyalat-
tal talán sötétebb is „elődjénél”. A történet sze-
rint Mimi Lafarge, a fiatal lány kegyetlen be-
tegségének köszönhetően egy sebesen öregedő 
testbe zárva kénytelen élni. Manfred, a sziget 
furcsa idegene olyan titkok tudója, melyek a 
történelem előtti korokba nyúlnak vissza. Tak 
Lachensky, a sziget egyetlen órásmestere múlt-
jában pedig számos olyan nap van, amiről nem 
szívesen beszél.  Egy egyszerű napon különös 
szemű jövevény érkezik a szigetre, és a világ 
kizökken menetéből. Az öröklét ígéretének ár-
nyékában a szigetnek és minden lakójának el 
kell gondolkoznia a halandóságán, és fel kell 
fednie igazi arcát. Szeptember tizenhetedikén 
ugyanis Szent Kron szigetén megáll az idő, és 
nem is folyik tovább egészen addig, míg… Na 
de nem lövöm le a végső poént!

Úgy vélem, ez az újabb mágikus realista 
gyöngyszem sem jobb, sem rosszabb nem lett 
az Ars Fatalisnál, ugyanis én ennél is tovább 
megyek: nálam ez a két regény párba állítva 
tarol igazán, de együtt már olyannyira, hogy 
még azt is megkockáztatom, a kortárs magyar 
regényirodalom egyik legkiemelkedőbb telje-
sítményével állunk szemben. Benyák Zoltán 
ugyanis nem csak elképesztő ötletekkel és 
történetekkel operál, de az emberi lélekről és 
természetről is olyan döbbenetesen erős képet 
tud festeni, hogy abba előbb belepirulunk, 
majd kénytelenek vagyunk nagyon mélyen 
elgondolkodni rajta. Benyákot olvasni külön-
leges élmény – nem szabad kihagyni!

A tanároknak szervezett program (helyszín: moziterem)

8:00 – 9:00 Prezentáció
9:00 – 9:10 Ünnepélyes megnyitó
9:10 – 9:25 Az Iskolai pillanatkép című fotópályázat 
   kiállításának megnyitója (helyszín: előtér)
9:25 – 10:20 I. téma: A PISA felmérés és az Ineko ügynökség  
   által végzett felmérés hasznosítása 
   Szakmai vita
10:20 – 10:35 Kávészünet
10:35 – 11:30 II. téma: Kritikai gondolkodás, az egészséges   
   önkritika mint a fejlődés elengedhetetlen eleme
   Szakmai vita
11:30 – 12:30 Ebéd
12:30 – 13.30  III. téma: A szlovákiai magyar közoktatás   
   régiók szerinti különbsége
   Szakmai vita
13:30 – 15:00 A Katedra-díj, a Kedvenc könyvem és az Iskolai  
   pillanatkép című pályázatok díjainak átadása
15:00 – 15:10 A Katedra Napok ünnepélyes zárása
15:10   Fogadás  

A Katedra Alapítvány tisztelettel meghívja Önt 

a XXIII. Katedra Napok 
rendezvényére,

A Kedvenc könyvem és az Iskolai pillanatkép 
meghívott pályázóinak programja 
(helyszín: ülésterem):

8:00 – 9:00 Prezentáció
9:00 – 9:10 Ünnepélyes megnyitó 
9:10 – 9:30 Az Iskolai pillanatkép című fotópá- 
   lyázat kiállításának megnyitója  
   (helyszín: előtér)
9:30 – 10:20 Rendhagyó irodalomóra 
   Vida Gergellyel
10:20 – 10:40 Szünet 
10:40 – 11.30  A fotózás kulisszatitkai – interaktív  
   foglalkozás Fodor Péterrel 
11:30 – 12:30 Ebéd
12:30 – 13.30  A Fókusz színjátszócsoport előadása
13:30 – 15:00 A Katedra-díj, a Kedvenc könyvem  
   és az Iskolai pillanatkép című pályá- 
   zatok díjainak átadása
15:00 – 15:10 A Katedra Napok ünnepélyes zárása
15:10   Fogadás  

melynek keretén belül átadásra kerül a 2014-es Katedra-díj, valamint közzé tesz-
szük a Kedvenc könyvem és az Iskolai pillanatkép című pályázatok eredményeit.

A rendezvény időpontja:  2014. október 24. (péntek)
A rendezvény helyszíne:  Dunaszerdahely, Városi Művelődési Központ
    Bartók Béla sétány 788/1, 929 01 Dunajská Streda

Kérjük, hogy részvételi szándékát 2014. október 17-éig jelezze a marketing@liliumaurum.sk címen.       Szeretettel várjuk!

A megrendeléseket a marketing@liliumaurum.sk címen fogadjuk.

A Lilium Aurum Kiadó és a Katedra Alapítvány az iskolák figyelmébe ajánlja 
a Katedra Társaság tanácskozásai alapján született Katedra-füzeteket:

Drozdík Katalin
A magyar név 
megint szép lesz... 
150 éves a magyar 
szabadságharc

Varga Frigyes
Meteorológiai  
alapismeretek 
Kiegészítő fizikatankönyv az alapiskolák 7. és  
a nyolcéves gimnáziumok 3. osztálya számára

Soňa Gabzdilová 
Maďarské školstvo 
na Slovensku 
v druhej polovici 
20. storočia

A füzetek ára 1 euro.
Vankó Terézia 
Anyanyelvünk virágai
A neveléssel kapcsolatos 
szólások gyűjtése  
és értelmezése

Csicsay Károly
A számítógép 
alkalmazása 
a magyartanítás-
ban

Kováč Sylvia
Egészségnevelés 
Komplex egészségvédelmi prog-
ram az alapiskolák számára. 
Módszertani útmutató az egész-
nevelés tanításához

A szlovákiai 
magyar 
iskolák 
története, 
1949-1999

Katona Lívia
A csallóközi 
és mátyusföldi 
zsidó iskolák 
története 
1845-1945

Németh Margit – 
Stredl Terézia
A nevelés örömei 
és ürömei
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Katedra Dobogó

 Stirber Lajos: Október 1., a Zene Világnapja 
Tűnődéseim a „zene” nagy ünnepnapján  3

 Zella Ágnes: Éneklő közösségben lenni jó. 
Beszélgetés Béres Gábor mérnök-tanárral, 
karnaggyal  4

 Stirber Lajos: A Komáromi Magyar Gimnázium a 
zenére és zenével nevelés tükrében (X. rész) 
(2000-2012)  7

 Horváth Géza: Ötven éve alakult a Szlovákiai
Magyar Pedagógusok Vass Lajos Kórusa  10

 Vasik János: A Katedra Társaság megbeszélése 
a közoktatás régiók szerinti különbségeiről  11

 Nagy Majthényi Szilvia: 

Iskola a Kis-Csallóközben  12
 Mohňanský Csilla: Országos tanévnyitó 

Buzitán  13

 Pék Éva: Gondolatok az új tanév elején   14

 Albert Sándor: A tanári autonómiáról   17
 Pintes Gábor: Családbarát iskola és iskolabarát

 család   18
 Brutovszky Gabriella: „Küzdést kívánok, diszhar-

móniát.” 150 éve halt meg Madách Imre   20
 Horváth Géza: Két évtized emlékei. Huszadik 

évfolyamába lépett a Katedra
Matematikaverseny   21

 Jurík Tünde – Viczay Ildikó: 
Az öregség nem betegség    22

 Fibi László: A szabadságvágy eltiprása   23
 Fibi László: Újra segítség nélkül, 

egyedül maradtunk   26
 Beregszászi Anikó: Új tendenciák a kárpátaljai ma-

gyar anyanyelvi nevelésben a tantervek, tankönyvek 
és a tankönyvírás tapasztalatainak tükrében 
(1. rész)   28

 Kalácska József: A Sokszínű Matematika tan-
könyvcsalád hasznáról, külhoni szemmel   30

 Horváth Géza: Felkészítő feladatok
a matematikai tesztelésre – II. rész   31

 Zalaba Andrea: Az Óz, a nagy varázsló című me-
seregény módszertani feldolgozása (II.)   32

 Varga Tamás: Derűs estét kívánok… 
Ötletek természetföldrajzi témakör oktatásához   34

 Zolczer Péter: Becoming Your Favorite Character
(Lesson Plan)   35

 Fekete Farkas Tímea: Up and Down, Up and 
Down avagy Hogyan tartsuk éberen a tanulók 
figyelmét?   36

 Házunk tája   37

TarTalomjegyzéK Talán nem tévedek, ha feltételezem, 
hogy Jehudi Menuhin, a világjáró he-
gedűművész és karmester – akit mély 
emberségességéért több ország becsü-
letrendjével tüntettek ki, akit számos lo-
vagrend tagjává választott, aki a Nehru 
Békedíjat is megkapta – a görög bölcs 
„üzenetét” ismerhette. Ugyanis Jehudi 
Menuhin volt az, aki az UNESCO 
(Egyesült Nemzetek Tudományos és 
Kulturális Szervezete) Nemzetközi Ze-
netanácsának elnökeként 1975-ben el-
fogadtatta, hogy október 1. (legyen) a 
Zene Világnapja. Az akkor elhangzott 
beszédében többek között ezt mondta: 
„Arra szeretnék buzdítani minden vá-
rost, falut és országot, hogy rendezzenek 
sokféle eseményt ezen a napon. Örülnék, 
ha nemcsak koncerteken, rádióműsorok-
ban szólalnának meg régi és főként mai 
művek, hanem spontán megnyilvánu-
lásként utcákon és tereken is muzsikál-
nának énekesek, kórusok, jazz-zenészek 
és a komolyzene legjelentősebb előadói.” 
Menuhin kivételes szakmai tudása, 
zenei intelligenciája párosult kivételes 
humanizmusával. Például, hogy a fa-
sizmus elől az Amerikai Egyesült Ál-
lamokba távozó, egyre betegebb – sú-
lyos anyagi gondokkal küzdő Bartók 
Bélán némiképp segítsen, kompozíciót 
rendelt tőle. Így született meg Bartók 
utolsó befejezett műve, a Hegedű szóló-
szonáta, amelyet 1944 novemberében, 
Jehudi Menuhin előadásában ismerhe-
tett meg New York.

Jehudi Menuhin életvitele és élet-
műve garancia arra, hogy 1975. ok-
tóber 1-jén az általa mondottakat a 
lehető legőszintébben gondolhatta. 
Hiszem és vallom, hogy (Bartók Béla 
szerint) a „legjobb magyar zenész”, 
Kodály Zoltán „A zene mindenkié!” 
kinyilatkoztatása is, a görög bölcs által 
is megfogalmazottakban való rendít-
hetetlen hitéből fakadt. Tanítómeste-
rünk még Menuhinnál is többet szere-
tett volna: azt akarta, hogy a zenének 
sok-sok „ünnepnapja” legyen, mert, 
mint tanította: „Nem lehet egészen bol-
dog ember, akinek nem öröm a zene. 
Erre az örömre azonban tanítani kell 
az emberiséget, mert magától nem jut 
el odáig.”

Remélem, a Tisztelt Olvasó nem ve-
szi ünneprontásnak, ha (a tények tükré-
ben) felteszem a kérdést: vajon hol tar-
tunk ma az „örömre tanításban”, hol tart 
ma zenei köznevelésünk? A válasz dió-
héjban: az alapiskolában a zenei nevelés 
mindössze heti 1 tanóra, az 1. osztálytól 
a 7. osztályig, a 8. és 9. osztályban már 
nincs zenei nevelés. A középiskola min-
den típusából szinte teljesen száműzték 
a zenére és zenével való nevelést, mind-
össze a nyolcéves gimnázium primo és 
secundo osztályában van hetente 1 tan-
óra – ennyi, itt tartunk ma! Mit lehetne, 
mit kellene tenni? Ismét csak dióhéj-
ban: a mindmáig autokrata szemléletű, 
teljesítményközpontú, lélekölő alap-
iskola helyett – amely ún. „fontosság” 
szerint rangsorolja az egyes tantárgya-
kat: fő-, mellék- meg „csak”- (az „csak” 
rajz, az „csak” zene, az „csak” stb.) tan-
tárgyakra (diszkriminálva ezáltal magát 
a tantárgyat és annak tanítóját is), mi-
előbb át kell állni a „kevesebb a több”-
szemléletű, az integrált tantárgyakban 
– a tudomány, a természet, a művészet 
világa, s ezeket arányos időráfordítással 
művelő – gondolkodó iskolára; a mára 
„versenyistállóvá” degradált gimnázi-
umnak pedig vissza kell adni a „rang-
ját”, a rendeltetését: olyan tanintézetté 
kell azt visszaállítani, amely az általános 
műveltség megadásával készíti fel a rá-
bízottakat a továbbtanulásra.

A változtatás elképzelhetetlen teljes 
szemléletváltás nélkül. Egész nevelési 
rendszerünket az agykutatás legújabb 
eredményeire kell alapozni, miszerint: 
mindennapi sikereink elérésében, az 
IQ-nál sokkal nagyobb szerepet játszik 
az EQ, azaz az érzelmi intelligencia, 
amely fejlesztésének leghatékonyabb 
„eszköze” a művészetekre s a művésze-
tekkel való nevelés, kiemelten a zene. 
Ezt tudatosítani iskolapolitikának és a 
pedagógusképzésnek halaszthatatlan 
kötelessége. Csaknem 50 éves gyakorla-
ti pedagógus praxissal a hátam mögött, 
tudatában vagyok, hogy a változtatás 
– változás nem megy máról holnapra. 
Addig is hadd ajánlom a változtatni 
akaróknak megszívlelésre, amit – mind-
máig karnagyként – tapasztalok, ezért 
hiszem és Kodály Zoltánnal vallom: 

Stirber lajos
Nyugalmazott zenepedagógus, a komáromi gaudium vegyes kar karnagya, 
a komáromi Selye jános gimnázium óraadója; lakhely: Komárom, e-mail: posta@sjg.sk

Tűnődéseim a „zene” nagy ünnepnapján
„... semmi sem hatol be olyan mélyen a lélekbe, mint a rit-
mus és a dallam, felékesíti és megnemesíti a lelket.” (Platon)

október 1., a zene Világnapja
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 Mi a kihívás egy gimnazista kórus 
vezetésében? Mi jelent örömet vagy 
éppen nehézséget ebben a munká-
ban?

 A kihívás: minden évben megújul a 
tagság, hiszen a végzősök elmennek, s 
mindig újak jönnek helyettük. De van 
egy folytonosság is, már 22 éve, ami, 
ha megszakadna, nagyon nehéz len-
ne újra toborozni az énekeseket. Van 
egy jó híre a kórusnak, a tagok által 
elterjed, hogy jó oda járni. A tanári 
ösztönzés nem biztos, hogy elég len-
ne. Most az iskola diákjainak egyhar-
mada kórustag, ami nagyon jó arány 
(persze, nem vagyunk nagy létszámú 
gimnázium). Egyébként elég kevés a 
középiskolai kórus, és igazából kuri-
ózumnak számítunk, hiszen általában 
leánykarok tevékenykednek. A fiúkat 
bizony meglehetősen nehéz rávenni 
az éneklésre, de ha egyszer rájönnek 
az ízére, akkor nagyon megszeretik.

 Vonzó műfaj egyébként a karének 
egy gimnazista számára?
Eleinte talán nem, aminek persze az is 
az oka, hogy nincs tapasztalatuk, alap-
iskolában zeneórán keveset énekelnek, 
kórusban még kevésbé. Úgyhogy a 
karvezetőn múlik: ha hitelesen tudja 
csinálni, akkor a gyerek egy idő után 
megkedveli. Ez persze állandó megúju-
lást igényel a tanár részéről, folyton új 
műveket kell keresni, hogy a repertoár 
megfeleljen az adott kor igényeinek. 
A 15-16 évvel ezelőtt bedobható mű-
vek ma már nemigen nyerik el az ifjú 
énekesek tetszését. Elsősorban mégis 
az számít, mennyire meggyőző a tanár 
személyisége, ami persze mindenféle 
tanításra, tantárgyra is vonatkozik.

 A középiskolában nincs ének-zene 
tantárgy. Pótolhatja a kórusmunka 
ezt a hiányt?

„Leghálásabb tárgy a karének, mert leg-
jobban fizet a ráfordított fáradságért. A 
tudományos tárgyak iskolai eredménye 
nem igen mérhető komoly tudományos 
mértékkel. (...) Ellenben bármely isko-
la énekkara elérheti azt a színvonalat, 
amelyen alkalmassá válik az iskolán be-
lüli nevelő szerepre. Egy lépéssel tovább 
már a nyilvános zeneéletben is számot-
tevő értéket jelenthet.” Szinte hallom az 
ellentábor felhördülését, mi több, a ve-
lem nem egy húron pendülő zenesza-
kos kollégák ellenvetését is: „Karének? 
Ugyan! A mai fiatal már nem igényli.” 
Annál a pedagógusnál, aki kényel-
mességből fel sem kínálja diákjainak 
az éneklés lehetőségét, akinek magá-
nak nincs rá igénye, hogyan is lenne 
a gyermeknek – fiatalnak arra igénye? 
Igazamat – miszerint a mai fiatal is 
szívesen énekel – mi sem bizonyítja 
jobban, mint a tények: a hároméven-
ként megrendezésre kerülő Csengő 
Énekszó, tavalyi, XV. évfolyamán 4 
alsó tagozatos, 11 felső tagozatos és 3 
középiskolai kórus – a párkányi Liszt 
Ferenc Művészeti Alapiskola – Hanza 
Rolanda, az Ipolysági Magyar Gimná-
zium Bartók Béla Ifjusági Vegyeskara 
– Béres Gábor, az idén fennállásának 
45. évfordujóját csodálatosan nívós 
hangversennyel megünneplő, kassai 
Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű 
Gimnázium és Alapiskola Leánykara 
– Ferencei Andrea és Kekeňák Szilvia 
vezetésével – mérette meg felkészült-
ségét. (Felbecsülhetetlen értékű lenne, 
ha középiskolai kórusaink karnagyai e 
lap hasábjain részletesen beszámolná-
nak példaértékű tevékenységükről, a 
kórusmunka szervezésének hogyanja-
iról.) 

Summa summarum: mi kell a 
jobbításhoz? Kodály Zoltán erre is 
megadta a választ: „Nem kell hoz-
zá más, mint néhány énektanár, aki 
déli harangszókor nem dobja vissza 
a maltert a vakolóládába. Akinek lel-
ki szükséglete az a kis munkatöbblet, 
amire hivatala nem kötelezi, de ami 
éppen a hivatalos munka ízét, lelkét, 
értelmét adja meg.” El kell érnünk, 
hogy a karének mind az alap- mind a 
középiskolában – párhuzamosan más 
tárgyakkal – kötelezően választható 
tantárgy rangra emeltessen. 

Hinni kell Kodály Zoltán tanításá-
ban és a maga posztján mindenkinek 
tennie kell, hogy tanítómesterünk 
„jóslata”: „Az ének ma: Hamupipőke 
az iskola tárgyai közt. Pedig hiába: ő 
érte jön el a királyfi, csak az ő lábára 
illik a cipő” – beteljesüljön.

 Az ipolysági Szondy György Gimná-
zium tanáraként két kórust is vezetsz: 
a Bartók Béla Ifjúsági Vegyeskart és a 
Musica Aurea Vegyeskart. Mi visz rá 
egy kémiatanárt a kórusalapításra?

 Vonzódom a zenéhez, ami családi 
indíttatásból fakad. Gyerekkorom-
ban zongoráztam, később doboltam. 
Családi ünnepeken papám elővette a 
hegedűt és énekeltünk, később aztán 
együtt zenéltünk zenekarban édes-
apámmal és a bátyámmal. Gimna-
zista koromban énekeltem a Horváth 
Géza vezette zselízi vegyeskarban, ez 
meghatározó közösségi élmény volt, 
s mivel a barátaim is jártak, sokat 
szórakoztunk. Emlékszem, még az 
érettségit megelőző napon is elmen-
tem próbára, pedig be kellett utaz-
nom Szentgyörgyből Zselízre. Később 
pedig tagja lettem a Csehszlovákiai 
Magyar Tanítók Központi Énekka-
rának, amit ma a Szlovákiai Magyar 
Pedagógusok Vass Lajos Kórusának 
hívnak, ahol szintén nagyon inspi-
ratív munka folyt, a több mint tíz év 
alatt, amíg jártam, rengeteg tapaszta-
latot, tudást szereztem Vass Lajostól, 
id. Sapszon Ferenctől, Józsa Móniká-
tól, Stubendek Istvántól. Az ipolysági 
gimnázium kezdő tanáraként egy 
alkalommal a balassagyarmati Balas-
si Bálint Gimnázium vegyeskarának 
műsorát hallgattam kollégáimmal. 
Akkori igazgatóm, Korpás Pál a kon-
cert után felvetette, milyen jó lenne 
nálunk is létrehozni egy kórust. S mi-
vel én akkor éppen tagja voltam a ta-
nítókórusnak, értelemszerűen engem 
talált meg a feladat. A következő tan-
évben, 1991 szeptemberében össze is 
jött egy kamarakórusnyi gimnazista. 
Később aztán kibővült, a 90-es évek 
második felében 40 tagot is számlált.

Béres Gábor, 
fényképezte
Toldi Marian
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 Valóban hiánypótló szerepet tölt-
het be. Bár úgy tudom, van törekvés 
a zeneoktatás bevezetésére vagy visz-
szaállítására a művészet és kultúra 
tárgy helyett. Van a diákokban egy 
igény, szeretnek zenélni, s erre a leg-
egyszerűbb mód a kórus, hiszen nem 
kell hozzá semmiféle hangszer, csak 
az emberi hang, amit csiszolni lehet, 
s akinek van egy pici hallása, előbb-
utóbb akár jó énekessé válhat.

 Fejlődőképesek ezek a fiatalok?
 Nagyon. Igen gyorsan tanulnak, rö-

vid idő alatt látványos eredményeket 
lehet velük elérni, jó amatőr szintre 
fel lehet hozni a kórust, akár fél év 
után élvezhető előadást tudnak pro-
dukálni. Jó példa erre, hogy 1992-től 
rendszeresen tartunk adventi hang-
versenyeket az ipolysági katolikus 
templomban, s szeptembertől de-
cember elejéig-közepéig elkészülünk 
három-négy új művel, melyet már az 
elsősök vagy új tagok is énekelnek.

 Szervezésileg hogyan működik az 
ifjúsági kórus?

 Fakultatív, vagyis nem kötelező tan-
tárgyként, ami azt jelenti, hogy csak 
az jár, aki bejelentkezik, mindenféle 
kényszer nélkül, viszont aki vállalja, 
attól elvárom, hogy ott legyen a pró-
bán. Az utóbbi időben ezzel nincs kü-
lönösebb probléma, szívesen járnak.

 Milyen fellépési lehetőségei van-
nak az énekkarnak?

 Az adventi hangversenyen kívül 
szervezzük a szintén hagyományos 
pünkösdi koncertet. Ezt az utóbbi 
két évben művészetnapként tartot-
tuk meg, a vegyeskar mellett fellépési 
lehetőséget kaptak a vers- és próza-
mondók, illetve a hangszeres szólisták 
és kamaracsoportok, valamint meg-
hívtuk a Pongrácz Lajos Alapiskola 
Csillag-szóró Gyermekszínjátszó cso-
portját is, hogy a felnövekvő nemze-
déknek megmutassuk a gimnázium-
ban folyó tevékenységet, illetve mi is 
lássuk, mi történik az alapiskolában 
a tehetséggondozás terén. Ez a június 
eleji rendezvény méltó alkalom arra is, 
hogy ünnepélyesen búcsút vegyünk 
az érettségi után távozó tagjainktól. 

Továbbá fel szoktunk lépni különbö-
ző iskolai ünnepségeken, a karácsonyi 
műsorban, március 15-e és a Millenni-
umi Ösztöndíj átadásának alkalmából. 
Kapunk meghívást baráti iskoláktól, 
így szerepeltünk rendszeresen Balas-
sagyarmaton, jártunk Szentendrén, 
illetve többször Budapesten is. Évente 
szervezünk kórustábort, ezt nagyon 
szereti a tagság, ilyenkor elvonulunk 
Palástra, ahol az Ivánka-kastélyban 
két-három napot a zenének szente-
lünk, persze mindig valamilyen fellé-
pésre készülünk, új műveket tanulunk, 
és a koncentrált munka közben na-
gyon jól érezzük magunkat együtt.  

 Mindezt győzöd egyedül?
 Van segítségem: feleségem, N.  Tóth 

Anikó részt vállal a kezdetektől fogva a 
lányszólamok betanításában, a kórusélet 
szervezésében, a  műsorok rendezésé-
ben, a repertoár kiválasztásában.

 Van a kórusnak támogatója?
 Igen, általában az iskola mindenkori 

igazgatója segíti a munkát, kollégáim 
is megerősítenek e tevékenység fon-
tosságában, az anyagiakat pedig (az 
utaztatást, a kórustábor költségeit) a 
szülői munkaközösség teremti elő. Ke-
vés iskola büszkélkedhet vegyeskarral, 
és a diákok a befektetett munkájukért 
megérdemlik mind az erkölcsi, mind 
az anyagi támogatást.

 A szakmai megmérettetést is fon-
tosnak tartod?

 Igen, az ifjúsági kórus az alapítás óta 
jár a szlovákiai magyar gyermek- és 
ifjúsági kórusok országos versenyére, 
a Csengő Énekszóra, melyet három-
évente rendeznek meg. Az egy másféle 
élmény, amikor szakemberek monda-
nak véleményt a kórus munkájáról, 
tanácsokat adnak, melyek a további 
munkát jótékonyan segítik. A diákok 
pedig természetesen szeretik a verse-
nyeket. Ilyenkor van alkalmuk arra is, 
hogy összehasonlítsák saját teljesítmé-
nyüket a többi kóruséval, lássák azt, 
hogy mások is művelik a zenélésnek 
ezt a fajtáját, igaz, középiskolai kó-
rusból sajnos elég kevés van nálunk. 
Kétszer ezüst-, öt alkalommal pedig 
aranykoszorús minősítést kaptunk. 

 Mi jelenti a legnagyobb sikert szá-
modra a gimikórus élén?

 Talán az, amikor volt diákokkal ta-
lálkozom egy-egy koncertünk alkal-
mából. Érdekli őket, hol tart a kórus, 
felidézik a közös élményeket, elme-
sélik, hogy őrzik a kottákat, dúdolják 
a szólamot a gyerekeiknek. Ötévente 
tartunk jubileumi koncertet, ahová 
meghívjuk a régi tagokat is (közel há-
romszáz diák fordult meg a 22 év alatt 
az énekkarban!), szívesen jönnek, 50-
60-an is, s mindig nagy élmény, ami-
kor a régi tagokkal együtt fújunk el 
egy-egy kórusművet. És hát persze az 
is nagy öröm, amikor szólampróbák 
után összeénekeljük a művet, és meg-
szólalnak a harmóniák, és látom, hogy 
a gyerekeknek ez sikerélményt jelent. 
Gyakran megtörténik, hogy a próba 
folyamán fanyalognak, nehezen fo-
gadják el az adott művet, túl igényes-
nek tartják, aztán amikor összejön, 
mindig azt akarják énekelni. Amibe 
jelentős munkát fektetnek be, az egy 
idő után számukra is fontos lesz.

 A zenei alkotáson túl van-e még 
valamilyen hozadéka a kórusmun-
kának?

 Természetesen van közösségépítő 
szerepe. Ezenkívül lehetőséget kap-
nak az egyéb tantárgyakban kevésbé 
jól teljesítő diákok is a kibontako-
zásra. És hát valamennyiük érzelmi 
intelligenciája, zenei ízlése is alakul, 
fejlődik. 

 Hogyan fogadja a közönség a gim-
nazista kórust? Van állandó közön-
ségetek, rajongótáborotok?

 Állandó és hálás, illetve értő kö-
zönségünk az iskola diáksága és ta-
nárai, természetesen a szülők, ahogy 
említettem, a volt diákok, és hát az 
ipolysági hagyományos rendezvé-
nyeknek is van állandó látogatottsága. 
Fiatal énekeseket hallgatva a befoga-
dót az a jó érzés fogja el, hogy van 
utánpótlás.

 Másik kórusod, a Musica Aurea 
Vegyeskar életkorát tekintve 6 évvel 
fiatalabb, mint a gimikórus, de a 
maga 17 évével is elég szép kórus-
múltra tekinthet vissza. Ebbe miért 

Beszélgetés Béres Gábor mérnök-tanárral, karnaggyal

zella Ágnes
Újságíró, Petye

Éneklő közösségben lenni jó
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fogtál bele? Nem elégedtél meg egy 
énekkarral?

 Ipolyságon régebben működött a 
Honti Hangok nevű kórus, ami aztán 
megszűnt. Viszont a 90-es évek má-
sodik felében felmerült az igény, hogy 
újat kellene alapítani. Valószínűleg a 
gimnazista énekkar városi fellépései 
következtében esett rám a választás. 
A Csemadok ipolysági alapszerveze-
te égisze alatt működünk, és Ipolyság 
Város a fenntartónk, ennek fejében 
öregbítjük városunk jó nevét fellépé-
seink alkalmával nemcsak odahaza, 
hanem távolabbi helyeken is. Kezdet-
ben Ipolyság Város Vegyeskara néven 
szerepeltünk, néhány éve változtattunk 
nevet. Van az éneklésre igény, amit az is 
bizonyít, hogy évről évre gyarapodik a 
tagság, nemigen kell rábeszélni az em-
bereket, szívesen jelentkeznek maguk-
tól. Akik eljönnek a próbákra, azoknak 
a döntő többsége ott is marad, sajnálva, 
hogy nem hamarább lépett be. 

 Milyen összetételű a kórus?
A gimnazistától kezdve a 80 év kö-

rüli nyugdíjasig terjed a generációs 
skála, a legtöbben 40-50 közöttiek, 
foglalkozásukat tekintve rendkívül 
változatos társaság: a pedagógustól 
a hivatalnokon át az autószerelőig, 
a lényeg az, hogy mindenki nagyon 
muzikális, ráadásul szívesen találkoz-
nak egymással, nagyon jó a közösség. 
Próbára öntudatosan és rendszeresen 
járnak, és gyakran próba után is együtt 
maradunk egy-egy születés- vagy név-
napünneplés apropóján. Mondhatom, 
hogy egy igazi nagy család vagyunk.

 Milyen művekből épül fel a reper-
toár?

 Túlnyomórészt magyar zeneszerzők 
műveit énekeljük. Műsorunkon tart-
juk különböző korok kórusdarabjait 
a reneszánsztól a kortárs művekig. A 
kórusnak a legjobban talán a népdal-
feldolgozások állnak, a tagság szívesen 
énekli őket, de nagyon sok szakrális 
mű is van a tarsolyunkban, mert gyak-
ran fellépünk egyházi rendezvénye-
ken, különböző ünnepek alkalmából 
szentmiséken, istentiszteleteken.  

 Milyen más fellépési lehetőségei 
vannak a felnőtt kórusnak?

 Az egyik állandó rendezvény az 
előbb már említett hagyományos ad-
venti koncert, melynek szervezője is 
a Musica Aurea Vegyeskar; ezen min-
den ipolysági kórus szerepel, valamint 
mindig hívunk vendég kórust is. A 
másik a pünkösdi hangverseny, amit 
az utóbbi két évben nemzetközi pün-
kösdi kórusfesztivállá fejlesztettünk. 

Tavaly Český Krumlovból és Kapos-
várról hívtunk énekkart, idén pedig a 
komáromi Concordia Vegyeskart és a 
hódmezővásárhelyi Fandante Kama-
rakórust láttuk vendégül. Az ipolysági 
közönségnek szeretnénk változatos ze-
nei vagy kóruskultúrát biztosítani. És 
hát ezáltal új kapcsolatokat teremtünk, 
abban is bízva, hogy akit elhozunk, az 
majd viszonozza a meghívást. Ennek 
szép példája, hogy az idén három na-
pig Balatonfenyvesen kórustáboroz-
tunk a kaposvári Vikár Béla Vegyeskar 
tagjaival, együtt énekeltünk a tiha-
nyi apátságban és a balatonboglári 
evangélikus templomban a Kórusok 
éjszakája rendezvényen. Egyébként 
van jónéhány kórusbarátunk: ilyen 
a törökbálinti Cantabile kórus, a ve-
resegyházi Gaudeámusz kórus vagy a 
hódmezővásárhelyi Fandante Kama-
rakórus, akikkel rendszeresen talál-
kozunk jubileumok vagy nagyszabású 
koncertek, fesztiválok idején.

 Kezdettől fogva nem egyedül veze-
ted az énekkart, ugye?

 Alapító karnagytársam Wollent 
Andrea volt, majd néhány évig Tömöl 
Gabriella segítette a munkánkat, most 
pedig Baláž Szabina és Baláž Martina 
dolgozik velünk. 

 Miért jó, ha több vezetője van egy 
kórusnak?

 Egyrészt mert megoszlik a munka, 
kevesebb teher jut egy karnagyra, job-
ban fel tud készülni a próbákra, más-
részt pedig más-más színt visznek a 
kórus életébe. Jobb, ha többféle ízlés, 
szemlélet keveredik az eltérő karnagy-
személyiségek révén, így változatosak 
a próbák, nem beszélve arról, hogy a 
betanításban gyorsítja a munkát, ha a 
szólamok külön ismerkednek a művel. 
A próbák így élményszerűek, nem kell 
egymást várva unatkozni.   

 A felnőtt kórus is jár versenyre?
 Igen, ugyanolyan megfontolásból, 

mint a gimnazistákkal, a Musica Au-

rea Vegyeskarral is rendszeresen be-
nevezünk a szlovákiai magyar felnőtt 
kórusok országos versenyébe. Meg-
alakulásunk óta ott vagyunk Galán-
tán minden Kodály Napokon, ahol 
kétszer arany, háromszor pedig ezüst-
sávos minősítést kaptunk. Az ide-
in éppen aranyat, ami nagyon nagy 
eredménynek számít, hiszen meg-
térült a rengeteg befektetett munka, 
amit a felkészülés során végeztünk. És 
hát látjuk a többi kórust, tudjuk viszo-
nyítani a saját teljesítményünket má-
sokéhoz, a fesztivál pedig lehetőség az 
ismerkedésre, közös éneklésre. A gála 
minden más hangulattal összehason-
líthatatlan élménye, amikor együtt 
énekli 500-600 torok Kodály Berzse-
nyi ódájára írt Forr a világ kánonját. 
Ezt a gimnazisták is nagyon élvezik a 
Csengő Énekszón.   

 Mi a különbség a két kórussal való 
munkában?

 Egy-egy fellépés alkalmával hihetet-
len energia jön az énekesekből, ebben 
nincs nagy különbség. A gimnazis-
táknál talán egy kicsit látványosabb a 
fejlődés, a karnagytól több odafigyelést 
és energiát igényel lekötni a nyüzsgő, 
gyors élettempójú fiatalokat. A próbák 
tanítás után vannak, nagy szellemi és 
lélekjelenlétet igényel a levezetésük. A 
felnőttek esetében, mivel a tagság ke-
vésbé változik, viszont igényesebb mű-
vekre is lehet vállalkozni. 

 Miért érdemes kórust vezetni?
 Azért, hogy az ember örömet sze-

rezzen magának is, az énekeseknek is. 
A közös alkotás öröme, az együtt átélt 
élmények, sikerek mindig hatványo-
zottabb energiával töltenek fel, mint 
ha az ember csak a saját örömét leli 
valamiben. 

 Legyen hasonló lélekemelő örö-
mökkel, énekes sikerekkel teli a kö-
vetkező évad mindkét kórus életé-
ben! Köszönöm a beszélgetést!
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A Komáromi Magyar Gimnázium a zenére 
és zenével nevelés tükrében (X. rész) (2000-2012)

Stirber lajos
Nyugalmazott zenepedagógus, a komáromi gaudium vegyes kar karnagya, 

a komáromi Selye jános gimnázium óraadója; lakhely: Komárom, e-mail: posta@sjg.sk

Az 2000/2001-es tanévben: Vitálos 
Krisztina tanítja a zenét és vezeti 
az énekkart. Az ő irányításával ké-
szültek fel az érdeklődő diákok „A 
magyar zene évezrede – Honfoglalás 
muzsikával” című zenei-történelmi 
vetélkedőre. Az 1. csapat tagjai: Bucsai 
Szabina, Hinn Orsolya – II.A, Névery 
Katalin, Ovšonka Márk, Fazekas Lász-
ló, Konczer András (III.). Az 1. csapat 
az elődöntőben az 1. helyen végzett, a 
középdöntőben a 4.-en. A nagyok csa-
pata: Csintalan Katalin, Farkas Gabri-
ella, Madarász Erika, Smahó Viktória, 
Vajas Katalin és Csóka Sztella a 2.B-ből. 
Az elődöntőben szintén 1. helyezést ér-
tek el, a döntőben – Csóka Sz. és Vajas 
K. helyett – Kiss Réka (2.B) és Öllős 
Ágota (VI.) összeállításban, magyaror-
szági, erdélyi és kárpátaljai csapatokkal 
versenyeztek, és az 5. helyen végeztek. 
A tanév legsikeresebb népdalénekese 
Bucsai Szabina (II.A) lett.

„Meglehet, vannak, akik művészet nélkül is boldogok. Ignoti nulla cupido. Ne irigyeljük őket. Igyekezzünk a 
bennök elsorvadt nemes szervet a fiatalság tömegeiben kifejleszteni.”                       (Kodály Zoltán)

Névery Katalin, Ovšonka Márk, 
Konczer András (III.), Hinn Orsolya, 
Bucsai Szabina (II.A), Fazekas László 
(III.) „A magyar zene évezrede – Hon-
foglalás muzsikával” zenei-történelmi 
vetélkedő kiscsapata

Öllős Ágota (V.), Csóka Sztella, Ma-
darász Erika, Farkas Gabriella, Smahó 
Viktória, Kiss Réka, Csintalan Katalin 
(II.B) „A magyar zene évezrede – Hon-
foglalás muzsikával” zenei-történelmi 
vetélkedő nagycsapata

Temészetesen a Gimisz újabb, a 
már 8. bemutatója, a Képzelt riport 
egy amerikai popfesztiválról ismét 
nagy siker. Molnár Kriszta írja: „És itt 
van Jóska bá´, a nagy varázsló, akire 
nagyon érvényes, hogy a mi vezérünk 
vezérebb vezér… Biztosan okoztunk né-
hány álmatlan éjszakát neki és segítői-
nek is – Spátay tanárnőnek, Zsákovics 
tanár úrnak. Köszönjük a türelmet. 
Az utókornak üzenjük, hogy a Gimiszt 
nem érdemes kihagyni. Próbáljátok ki, 
és rájöttök. Ha tiszta még a szívünk, 
játszunk még tovább, játszunk még to-
vább.”

Jelenet a Képzelt riport… c. előadásból

Zenei nevelés

A 2001/2002-es tanévnyitón az in-
tézet újonnan kinevezett igazgatója, 
Andruskó Imre mondott ünnepi beszé-
det: „Úgy érzem, ha becsületes munkával, 
kitartással eleget teszünk (…) az elvárá-
soknak, megfelelünk az új kihívásoknak, 
és egy igazi alkotó közösség leszünk – 
tanár-diák-szülő –, akkor újabb évtize-
deken át őrizhetjük meg, öregbíthetjük 
iskolánk hírnevét.” A „zenei élet moza-
ikja” pedig így állt össze: zenei nevelés, 
I., II.A, II.D, III.A, III.D és karének, 
Pfeiferlik Annamária. Az énekkar si-
kerrel közreműködött a március 15-i 
ünnepi műsorban; Szabó Csilla, a Jókai 
Színház művészeti vezetője irányításá-
val megalakult a Kisgimisz. „Szabó Csil-
la választása (…) Király Kis Miklós és 
Tündér Tercia történetét magába foglaló 
mesére esett (…). A főszerepeket Horváth 
Ádám és Simcsik Rita kapta” – írta Far-
kasné Bartakovics Adrianna magyar-
tanár. A „csapat” a Duna Menti Tavasz 
seregszemléjén elnyerte a fesztivál Fan-
tázia-díját. A közreműködő hangsze-
resek: Mórocz Orsolya, Balázs Júlia, 
Czifra György és Pallag Boglárka voltak. 

Rendszeressé vált a Jókai Színház elő-
adásainak látogatása is. 2002/2003-as 
tanévben az I., II., III.AD osztályok-
ban van zenei nevelés. A tantárgyat – s 
csakúgy a karéneket is – az anyai örö-
mök elé néző Pfeiferlik Annamáriától 
Holczhei Viktória veszi át, és viszi négy 
tanéven át gyermekgondozási szabad-
ságra meneteléig.

Mind az énekkar, mind a hangszeres 
zenészek Holczhei Viktória tanárnő 
vezetésével tevékenykedtek. Leginkább 
a – nemzeti történelmünk nevezetes 
évfordulói alkalmával rendezett – ha-
gyományos megemlékezéseken szere-
peltek, többek között a Rákóczi vezette 
szabadságharc 300. évfordulója alkal-
mából rendezett ünnepi rendezvényen 
is. Ebben a tanévben a Gimisz előadá-
sában a Padlás c. musical volt a nagy 
siker. Az előadás meghívást kapott a 
Vendégségben Budapesten elnevezésű 
Határon Túli Magyarok Kulturális Ta-
lálkozójára is; a budapesti Thália Szín-
házban szerepeltek. És folytatta a mun-
káját a Kisgimisz is: a Romhányi József 
műveiből készített válogatás a Cirkusz 
címet kapta.

Az elkövetkező tanévekben kiadott 
Évkönyvek egyre vastagabbak lettek, 
a diákság egyre sokrétűbb tevékeny-
ségéről – eredményekről, tanulmányi 
versenyekről – számolnak be, aminek 
természetes velejárója volt a kulturális 
tevékenység, a zenére s a zenével való 
nevelés egyre fokozottabb háttérbe szo-
rulása. Zenei nevelés mint tantárgy – a 
2007/2008-as tanévben – már csak a 
III. osztályban van, a gyermekgondo-
zási szabadságról visszatérő Vitálos 
Krisztina tanárnő viszi, s csakúgy az 
énekkart is. A kultúrára, színpadra 
vágyók a Gimiszben és a Kisgimiszben 



Katedra

8

zene

tehetik próbára képességeiket. „2008. 
szeptember 2-án nemcsak új iskolaévet 
nyitott a (…) gimnázium, hanem az 
iskolaépület fennállásának 100. évfor-
dulóját is ünnepelte. (…) A színvonalas 
kulturális műsor (ének, zene, szavalatok) 
mai és egykori diákok (színművészek) 
előadásában hangzottak el.” A Gimiszről 
Kiss Péntek József, többek között, így 
írt: „Az utóbbi néhány évben régebbi ze-
nés magyar filmek színpadi adaptációját 
játszottuk. Így került színre a Hippolit…”

Patócs Marianna és Vilimek István a 
Hyppolit egyik komikus jelentében

„A címszerepet alakító Huszlicska 
Bálint meg is kapta érte az az évben 
alapított Kaszás Attila-díjat. Hasonló 
elismerésben részesült az idei előadás, az 
Egy szoknya, egy nadrág főszerepének el-
játszásáért Hrabovsky Péter is.” Zene: a 
Kultsár-napok keretében a népdalének-
lési versenyen: Dékány Nikolett (2.D) 
– 1. helyezés, Jókai Ágnes (3.C) – 3. he-
lyezés. Az 1.ABCD osztályokban – heti 
egy órában – új tantárgy került beve-
zetésre: a művészet és kultúra, amely a 
következő területeket foglalja magába: 
művészet, kultúra, zenei nevelés, vallás-
oktatás, pszichológia. A 2009/2010-es 
tanév kiemelkedő kulturális eseménye 
volt a Gimisz Diákszínpad West Side 
Story című musical előadása. A darab-
ban 70 diák szerepelt. „2010. febr. 17-
én Pozsonyban a fővárosi, a szenci és a 
somorjai gimnázium tanulói is megcso-
dálhatták végzős diákjaink ének-, moz-
gás- és színpadi beszédkultúráját – a fő 
szerepekben Szabó Donátával, Jókai Ág-
nessel, Szép Gergővel és Kocskovics Péter-
rel. Kiss Péntek József rendező sikerében 
osztozik Spátay Adrianna társrendező-
vel és Csengel Mónika dramaturggal.” 
(Spátay A.) Az iskola újjászülető ének-
kara, hangszeres kamaraegyüttese és ki-
váló szavalói – PaedDr. Farkas Adrianna 
és Stirber Lajos felkészítésével – ugyan-
csak színvonalas, 45 perces összeállítás-
sal emlékeztek meg az 1848/49-es forra-
dalom és szabadságharc évfordulójáról. 
Ugyanez az összeállítás képezte a ge-
rincét a városi művelődési központban 
március 15-én hagyományosan rende-
zendő ünnepi műsornak is; amely nagy 
tetszést aratott.

Ünnepi műsor az aulában március 15. 
tiszteletére

Szép Gergő és Szabó Donáta 
a West side storyban
Jelenet az előadásból

A 2010-es évtől a katolikus templomban bú-
csúztunk. Iskolánk énekkara és diákjai meg-
hitt műsort adtak december 22-én, az utolsó 
tanítási napon.

A 2010/2011-es tanév „zenei élete”: 
szeptember 17., az énekkar és a hangsze-
res kamaraegyüttes fellépése, a gimná-
zium újraindítása tiszteletére rendezett 
ünnepi megemlékezésen; november 15. 
Diáknap – diákbál; december 6., Miku-
lás-ünnepség az aulában; december 11., 
szalagavató: az énekkar és a hangszeres 
kamaraegyüttes fellépése, a „palotás”, 
a Gimisz Színpad: Képzelt riport egy 
amerikai popfesztiválról – zenés szín-
padi változata; december 21., karácsonyi 
bál; december 22., ünnepi műsor a Szt. 
András-templomban; január 14. Ko-
szorúcska (III.B,C); március 5., a Jókai 
Egyesület 100-éves – emlékünnepség; 
március 14., megemlékezés az 1848/49-
es forradalom és szabadságharc évfor-
dulójára – rendhagyó történelemóra az 
énekkar és a hangszeres kamaraegyüttes 
közreműködésével; június 4., a Gim-
názium Öregdiákjai és Tanárai Baráti 
Körének 7. Nagytalálkozója, a kórus és 
a hangszeres kamaraegyüttes műsora; 
június 24., a művészet és kultúra napja 
az iskolában. Már 3. éve kötelező tan-
tárgy a művészet és kultúra, heti 1 órá-
ban, amelynek keretében a zenével is 
foglalkoznak a diákok. A zenei nevelés 
önálló tantárgyként egy osztályban sem 
szerepel.

A 2011/2012-es tanévben az in-
tézmény ismét nyitott nyolcosztályos 
tagozatot. Mivel a tagozat első osztá-
lyába a tanulók az alapiskola 5. osztá-
lya elvégzése után nyertek felvételt, az 
érvényben lévő tanterv számukra (heti 
1 tanórában) előírja a kötelező zenei ne-
velést. A tananyag és a tankönyv azonos 
az alapiskola 6. osztályában előírttal. A 
zenei nevelés ellátásával, az énekkar és a 
hangszeres kamaraegyüttes vezetésével 
az iskola igazgatója óraadóként e sorok 
íróját bízta meg. Hadd jegyezzem meg: 
a hetenkénti 1 zenei nevelés óra, a tan-
évben összesen 33 (amelyből a tanév fo-
lyamán jónéhány elmarad), inkább csak 
zenei ismeretterjesztés, a zenével való 
nevelés, a nemesebb zene iránti érdek-
lődés felkeltés alkalmai.

Köztudott: a komáromi Selye János 
Gimnázium diákjai kiválóan helytáll-
nak országos és nemzetközi tanulmá-
nyi versenyeken, felkészülten hagyják 
el az alma matert: sikeresen folytatják 
tanulmányaikat a különféle főiskolá-
kon és egyetemeken egyaránt. Azon-
ban az évek óta folyamatosan működő 
diákszínjátszás – a Gimisz 2 csoportja 
–, s a 3. éve újjászületett énekkar és a 
hangszeres kamaraegyüttes működése 
ékes bizonyítéka, hogy a mai fiatalok 
is vágynak a szépre, a jóra, igénylik a 
művészetek művelését és befogadását. 
Az iskola felelőssége, erkölcsi köteles-
sége a feltételek megteremtése, a lehe-
tőségek felkínálása ezen a téren is. Meg 
kellene szívlelni Kodály Zoltán „taní-
tását”: „Ha a legfogékonyabb korban, a 
6. és 16. év között egyszer sem járja át 
a gyermeket a nagy zene éltető árama: 
akkor később már alig fog rajta. Sokszor 
egyetlen élmény egész életre megnyitja a 
fiatal lelket a zenének. Ezt az élményt 
nem lehet a véletlenre bízni: ezt megsze-
rezni az iskola feladata.” 

Sajnálatos, hogy a II. világháború után 
az iskolán mint „olyanon” eluralkodó és 
mindmáig tomboló technokrata szem-
léletmód következményeként kialakult 
egészségtelen tantárgysovinizmusnak 
megvan az „eredménye”: a klasszikus 
kultúra és művelőinek a társadalom 

A gimnázium újraindulásának 60. évforduló-
jára emlékeztünk. A kultúrműsor szereplői: 
iskolánk énekkara, valamint Szabó Donáta és 
Jókai Ágnes, volt diákjaink
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általi lebecsülése. Az értelmiség több-
sége szakbarbár – sajnos a pedagógu-
sok zöme sem kivétel –, nem igényli a 
„kultúrát”, a művészeteket. Ennek okán 
lekezeli annak művelőit, kellő empátia 
hiányában képtelen az ezen a területen 
dolgozók munkáját értékelni, eredmé-
nyeit felbecsülni. Teljes szemléletvál-
tásra van szükség! Minden pedagógus-
nak tudatosítania kell, hogy tantárgya 
csak eszköz, a nevelés, a személyiség-, 
az emberformálás eszköze. A korsze-
rű pedagógia már arra keresi a választ: 
miként alapozható meg a sikeres életút? 
Uzsaliné dr. Pécsi Rita a Kulcs a muzsi-
kához című tankönyvcsalád – melyet 
Bárdos Lajos így méltatott: „Nagy misz-
szió vár rá!” – társszerzője szerint: „… 
a végleges megoldást nem a tudás hal-
mozása – de nem is annak mellőzése! –, 
sokkal inkább az érzelmi intelligencia 
fejlesztéséhez kapcsolt naprakész, mo-
bilizálható tudás teremtheti meg. En-
nek egyik fontos eszköze a művészeti 
nevelés, kiemelten a zene.”

Epilógus
„Akinek nem mindegy, mi lesz itt a 

zenében egy-két emberöltő múlva, nem 
mehet el közömbösen az iskola mellett, 
amikor ének hallik ki belőle.” Mit mond 
ez az ének? Nagyobbára ezt: „Nekünk 
így is jó! Kevés az idő, kevés a fizetés; az 
igazgató nem szereti a karéneket. Nekem 
semmi ambícióm, örülök, hogy élek… 
Nem ez a szövege, mégis ez szól ki belőle 
mindennél hangosabban.”

Az idézet Kodály Zoltán 1929-ben 
írott Karének című dolgozatából való. 
Felmérést ugyan nem készítettem, vi-
szont sokfelé járva azt tapasztalom, 
hogy a mai iskolából egyre kevesebb 
ének „hallik ki”, mert egyre fogy a rá-
fordítható tanóra, a szakos pedagógus; 
az énekelni vágyó – szerető tanító, és 
mindezek következtében az éneklő 
gyerek és ifjú. Újfent Kodály Zoltán 
írásából idézek: „Ha belenézünk a tan-
tervekbe, látjuk: alkotóik messze jártak 
a nevelés görög eszményétől, amely a 
zenének központi helyet juttatott.” Vajon 
mit szólna Tanítómesterünk – az alább 
következő, a 2011/2012-es tanév szept-
emberétől érvénybe lépett tantervek 

láttán? Ugyanis a nemzeti kisebbségek 
nyelvén oktató alapiskolák számára 
előírt kerettanterv az 5-9. osztályokban 
mindössze 3 óra zenei nevelést, a nyolc-
osztályos gimnáziumban 2-t engedé-
lyez, a négyéves gimnáziumban pedig 
a zenei nevelés továbbra is száműzetés-
ben maradt. Ebben az iskolatípusban 
mindössze a kötelező heti 1 tanóra: 
művészeti nevelés elnevezésű tantárgy 
keretében adódik lehetőség valamiféle 
zenei nevelésre. Ha valamikor, akkor je-
lenünkben éppen ebben az iskolatípus-
ban kellene a zenére s a zenével nevelés-
nek meggyőzni az ifjúságot afelől, hogy 
„… többsége annak, amit naponta szer-
te a világban hallunk: a mindennapok, 
hétköznapok, emberi gyarlóságok zenéje 
– nem is érdemli a zene nevet.” Kodály 
Zoltán 1944-ben tett megállapítása, 
sajnos, semmit sem veszített időszerű-
ségéből, sőt hatványozottan érvényes. 
Több évtizedes alapiskolai pedagógus 
múlttal a hátam mögött vallom, mert 
hiszem: mindezek ellenére még most 
sincs veszve minden! Mit kellene tenni? 
Véget kellene vetni a „sokat markolás-
nak”! Az alapiskolában a tantárgyösz-
szevonás, az integrált tantárgyakra – a 
tudomány világa, a természet világa, 
a művészet világa – való váltás, s azok 
egyenlően, arányos óraszámban való 
tanítása által nagy tér nyílna a (művé-
szeti) nevelésre. A középiskolában – 3. 
éve, hogy óraadóként beleszippanthatok 
a gimnázium levegőjébe – az ún. keret-
tanterv adta lehetőségek kihasználásá-
val az eddigieknél sokkal nagyobb teret 
lehetne, kellene biztosítani a művészet-
tel való nevelésnek. Nem szabad elhin-
ni a hazugságot, miszerint: „ezek a mai 
fiatalok” nem igénylik a közösséget, a 
közös éneklést, nem szeretnek énekelni. 
A karéneket más tantárgyakkal párhu-
zamosan rangra kellene emelni: köte-
lezően választható tantárggyá kellene 
tenni. Így a karének a középiskolában is 
a (zenére s a zenével) nevelés leghatéko-
nyabb eszközévé válhatna. Lépten-nyo-
mon tapasztalom, hogy – ellenkezőleg 
az „ezek a mai fiatalok” megbélyegzéssel 
– ezek a mai fiatalok mindenre nyitot-
tak, csak fel kell kínálni számukra a le-
hetőségeket, a valódi értékeket is. Nem 

igaz, hogy nem érdekli őket a történe-
lem, a néphagyomány, a kultúra, a mű-
vészet, s hogy nem szeretnek énekelni, 
zenélni –, Kodálytól a idézet: „…csak le-
gyen, aki vezet.” Örömmel tapasztalom, 
hogy a művészeti alapiskolát végzett 
hangszeren játszók is szívesen muzsi-
kálnak közösen; kísérőként is felelősség-
gel működnek közre a kórus fellépésein, 
s teszik színesebbé, gazdagabbá annak 
műsorát. Nekik is sokkal nagyobb teret 
kellene biztosítani. És arról is meg va-
gyok győződve, hogy iskoláinkban – a 
mazsorett meg egyéb (has)tánccsopor-
tokkal szemben – a néptánc- és folklór-
csoportot kellene előnyben részesíteni. 
Ismét Kodály Zoltán: „Nekünk nemzeti 
ügy a tánc is, mert ahogy benne a ma-
gyar karakter kifejezésre jut, az valami 
eredeti és sajátos, mással nem pótolható. 
Nélküle hiányos a magyar jellemvonások 
sora.” És vitatható-e, hogy a szebbnél 
szebb népviseletbe öltözött táncosoknak 
már csak a látványa is felér amazokéval? 
Kodály Zoltánnál maradva, a népviselet 
is múltunk egy-egy „fázisát örökíti meg 
és a magyar szépség fogalom egy elemét 
hordozza.”

Befejezésül visszatérve Kodály Zol-
tán Gyermekkarok című dolgozatához, 
hadd ajánlom átgondolásra minden 
magyar pedagógusnak – óvónőtől az 
egyetemi tanárig –, Tanítómesterünk 
néhány „intelmét”:

„Az a magyar társadalom, mely kitű-
nően ismeri a fajbor és kocsisbor közti 
különbséget, zenei kocsisboron él.

Hogy a magyar nem szeret egyesül-
ni: oly végzetes nemzeti hiba, aminek a 
javítására minden eszközt meg kellene 
ragadni.

Hogy mindennek a gazdasági krízis 
az oka? Minden megjavul magától, csak 
a gazdaság jöjjön rendbe? Nem hiszem. 
A művészetnek megvannak a maga lét-
feltételei, a pénztől függetlenül. A nyo-
mor talán gátolja a terjeszkedését, de a 
gazdagság nem mindig segíti elő. A pénz 
nem termel eszméket. Pénz volna itt ele-
gendő, csak nem arra fordítják, amire 
kellene. De éppen, ami a legértékesebb: 
azt nem lehet pénzen venni. Nem az er-
szény, a lélek üressége a nagyobb baj. S 
ebből nekünk túlontúl kijutott.”
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A második világháború után, a 
hontalanság éveiben Csehszlovákiá-
ban gyakorlatilag megszűnt a magyar 
kórusélet. A karnagyok és énekesek 
közül sokan elestek a második világ-
háborúban, az életben maradottak 
közül pedig sokukat kitelepítették, a 
kántortanítók működését betiltották. 
Az ötvenes években lassan újjáéledtek 
a kórusok, de a talpraállást nagymér-
tékben akadályozta a karnagyhiány. 
Ezen próbált segíteni Szíjjártó Jenő 
karnagy-zeneszerző, aki 1955 és 1963 
között Viczay Pállal és Gabonás Tibor-
ral több (10–14-napos) karnagyképző 
tanfolyamot szervezett. 1956-ban, az 
egyik tanfolyamon fölmerült, hogy a 
csehszlovákiai magyar tanítókból egy 
olyan országos kórust kellene szer-
vezni, amely példaképül szolgálhatna 
a hazai magyar kórusok számára; a 
megvalósításra azonban nagyon so-
káig kellett várni. Akkoriban a kar-
nagyképzők jelentették az egyetlen 
fórumot, ahol a magyar zenei élet 
szakemberei találkozhattak. Továb-
bi fórum volt az 1958-as „nulladik” 
és az 1961-es zselízi I. Országos Ma-
gyar Énekkari Fesztivál. A fesztiválok 
előtt Szíjjártó Jenő és Schleicher László 
karnagy személyesen is megjelent a 
karnagyok szakmai előkészítésén; az 
1961-es fesztiválon kb. 1200 énekes 
vett részt, tehát a 60-as évek közepén 
már viszonylag sokan megismerked-
hettek az országos kórus megalakítá-
sának tervével.

 A Csehszlovákiai Magyar Tanítók 
Központi Énekkara (CSMTKÉ) 1964. 
november 27-én alakult meg Nyitrán. 
A Csemadok Központi Bizottsága és 
a Népművelési Intézet nemzetiségi 
osztálya az iskolaigazgatókon keresz-
tül hirdette meg 1964 kora őszére, a 
jó hangú pedagógusok számára a fel-
vételi meghallgatást. A vizsgáztatást 
Ág Tibor, Gyurcsó István és Szíjjártó 
Jenő végezte. A meghallgatás alap-
ján több mint százan kaptak meghí-
vót az első próbára, amelyet Szíjjártó 
Jenő vezetett Janda Iván és Schleicher 

László segédletével. Szíjjártó Jenőnek 
az első néhány próba után távoznia 
kellett a kórus éléről. „Szíjjártó Je-
nőt tehát 1964-től – miután lerakta a 
magyar kórusmozgalom fejlődésének 
alapkövét, elindította a Csehszlovákiai 
Magyar Tanítók Központi Énekkarát 
– a politikai hatalom eltiltotta attól, 
hogy a kórusmozgalom továbbfejlesz-
tésében hivatalosan is részt vegyen. 
Történt pedig mindez az után, hogy 
1963 őszén Szíjjártó Jenő határozottan 
megtagadta a politikai vezetésnek azt 
a kívánságát, hogy besúgóvá váljon.”1 
A kórustagok többsége Szíjjártó Jenő 
kiválásának tényleges okáról csak jó-
val a rendszerváltás után szerezhetett 
tudomást. Korábban úgy tudták, hogy 
a kiváltó ok a kórus egyik próbája volt, 
ahol a vezető karnagy Kodály Zoltán 
Esti dalát készült betanítani. Lévay 
Tibor alapító tag így emlékszik a tör-
téntekre: „Az ateizmus minden taní-
tóra kötelező volt, a Tanítókórus ezért 
semmi szín alatt nem énekelhetett egy-
házi művet. Tudták ezt a karnagyok is. 
Azonban Szíjjártó Jenő a legszörnyűbb 
álmaiban sem gondolta volna, hogy va-
laki egyszer az Esti dalt egyházi művé 
fogja nyilvánítani. Pedig megtörtént. 
A próbán jelenlévő M. F. miniszteri hi-
vatalnok kijelentette, hogy ez a kórus 
nem énekelhet olyan művet, amelyben 
előfordul az »Isten« szó. Szíjjártó Jenő 
e bűnös tudatlanság hallatán csupán 
ennyit mondott: »Zenei analfabétákkal 
nem állok szóba!«.”2 A szakértő nélkül 
maradt kórus élére itthon nem lehetett 
megfelelő szakembert találni. Takács 
András koreográfus Magyarországon 
járva ezt elpanaszolta Kaposi Editnek, 
aki férjét, Vass Lajost ajánlotta ven-
dégkarnagyként a kórus élére. Vass 
Lajos a felkérést elfogadta, és már a 
harmadik próbán, februárban hozzá-
látott a munkához. Egyik karnagynak 
sem volt könnyű dolga, hiszen egy 
nagyon heterogén összetételű együt-
tesből kellett havi egy hétvégén tartott 
próbák során „mintakórust” nevelni. 
A kórustagok között voltak nagysze-

rű zenészek, szólóénekesek, akiket – a 
hiedelemmel ellentétben – nem volt 
könnyű az egységes kórushangzásra 
„kényszeríteni”, ugyanakkor voltak 
„zenei analfabéták” is, akik kottából 
legfeljebb hangszeren tudtak játszani, 
de a lapról éneklés teljesen idegen volt 
számukra. Vass Lajos zseniális peda-
gógiai tudásának köszönhetően a kó-
rus már a tervezettnél korábban, 1965 
áprilisában közönség elé léphetett. A 
nagymegyeri fellépés volt a CSMTKÉ 
első nem hivatalos fellépése. A hiva-
talos bemutatkozás a május 13–23-ig 
tartó összejövetel végén volt a komá-
romi Jókai Napokon. A fellépés előtt 
Németh-Šamorinský István tartott ün-
nepi beszédet. A hangversenyen Vass 
Lajoson kívül Ág Tibor, Janda Iván és 
Schleicher László is vezényelt.

 A megalakulást követő első évek-
ben meredeken nőtt az énekkar mű-
vészi színvonala, hamarosan Európa 
élvonalába emelkedett. Az alapító 
karnagyok közül Ág Tibor 1974-ig, 
Schleicher László 1972-ig vezényelte 
a CSMTKÉ-t. Janda Iván művészeti 
vezetőként 2006 júliusáig maradt a 
kórus élén, Vass Lajos pedig haláláig, 
1992 őszéig töltötte be az állandó ven-
dégkarnagy szerepét.

 1965 októberében a budapesti Ze-
neakadémián Kodály Zoltán is meg-
hallgatta a kórus hangversenyét, és 
elismerően nyilatkozott a színvonalá-
ról: „Őszintén csodálom, hogy alig egy 
év leforgása alatt mint »levelező« kó-
rus ilyen meglepő eredményt értek el. 
Minden egyes művet hibátlanul adtak 
elő.” 1966-tól sűrűn követték egymást 
a külföldi turnék, nemzetközi verse-
nyek: Riesa, Görlitz (NDK – 1966), 
Český Těšín, Bytom, Katowice, Zabrze 
(Csehország, Lengyelország – 1967), 
Debrecen (1968 és 1976), Helsinki, 
Kouvola (Finnország – 1969), Cork 
(Írország – 1971), bulgáriai turné 
(1972), Miedzyzdroje (Lengyelország 
– 1974), Gumpoldskirchen (Ausztria 
– 1976), Middlesbrough (Nagy Britan-
nia).

RNDr. Horváth Géza
Nyugalmazott pedagógus, a Katedra Matematikaverseny szervezője, 
lakhely: zselíz, e-mail: horvath.geza@slovanet.sk

Ötven éve alakult  
a Szlovákiai magyar Pedagógusok  
Vass lajos Kórusa

Az első hivatalos bemutatkozás Komáromban, 
a Jókai Napokon. Vezényel: Vass Lajos
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 Ezt követően a  kórusnak hét évig 
nem volt lehetősége „Nyugaton” sze-
repelnie, versenyeznie. Némi „fájda-
lomdíj” volt az 1982-es bulgáriai turné 
és az első televíziós portréfilm (1983). 
1985-ben a Tanítókórus az olaszorszá-
gi Goriziából egy hatodik díjjal tért 
haza, ami ugyan halványabban csillo-
gott, mint a korábbi, debreceni ezüst-
diploma, majd harmadik hely, a corki 
első díj vagy a miedzyzdrojei nagydíj, 
de figyelembe véve a hétéves „kiesést”, 
a kórus hatalmas sikerként élte meg, 
hiszen elmondhatta, hogy továbbra is 
az európai élvonalhoz tartozik.

 Mivel az olaszországi hangverseny-
re mindössze 38 személy kiutazását 
engedélyezte az ország politikai ve-
zetése, Gorizia után jelentősen csök-
kent a CSMTKÉ taglétszáma. Vass 
Lajosnak és Janda Ivánnak újra tag-
toborzással, kórusépítéssel kellett fog-
lalkoznia. Mivel „élményt adó” fellé-
pésekben ezt követően sem volt hiány, 
a kórus létszáma az 50 alattiról ismét 
60 fölé emelkedett. Emlékezetes volt a 
Liszt Ferenc Dalosünnepek IV. terüle-
ti bemutatója (Székesfehérvár – 1986), 
a Kaposvári Dalosünnepek (1986) és 
a közös fellépés a budapesti Vasas Kó-
russal a Vasas Székházban (1991).

 1991-ben Vass Lajos egyre gyak-
rabban maradt távol a próbáktól or-
vosi kivizsgálás miatt. Nem sejthettük, 
hogy súlyos betegsége miatt hama-
rosan végleg meg kell tőle válnunk. 
Utoljára 1992 júniusában, a budakeszi 
Erkel Napokon volt velünk: karnagy-
ként, előadóként, énekesként. 1992 
nyarán még az ő irányításával, terve-
ivel, de már nélküle próbáltunk Bada-
csonylábdihegyen. November 6-án, 
Józsa Mónika diplomahangversenyén 
kaptuk a hírt: Vass Lajos elhunyt.

JEGYZETEK:
1 Szíjjártó Jenőné Nagy Ilona 2011. VI. 18-án 
elhangzott beszédéből. (Szíjjártó Jenő Kó-
rusfesztivál, Zselíz)
2 Horváth Géza: Ha megszólít az ének... 
Lilium Aurum, Dunaszerdahely, 2004, 25. 

Augusztus 25-én tartotta újjáala-
kuló ülését a Katedra Társasság. Az 
ülésen, melyre délután a Dunaszer-
dahelyi Városi Hivatal tanácstermé-
ben került sor, mintegy 30-an vettek 
részt tanárok, egyetemi oktatók, az 
oktatási szakigazgatásban és az ok-
tatásügyi szolgáltatások területén 
dolgozók, valamint az oktatáspolitika 
iránt érdeklődők is. 

A Katedra Társaság ülésének kezde-
tén a tagok rövid vitában fejtették ki 
nézetüket a Társaság alapelveiről, mely 
szerint a „Katedra Társaság a politikai 
pártoktól független szakmai tömörü-
lés”.  Ezt követően Fibi Sándor felol-
vasta az addigi elnök, A. Szabó László 
levelét, melyben időhiányra és a Tár-
saság politikai függetlenségének meg-
őrzése támogatására hivatkozva beje-
lentette lemondását. A tagság Komzsík 
Attilát, a nyitrai Konstatin Filozófus 
Egyetem Közép-európai Karának dé-
kánját választotta meg elnöknek. 

A szervezeti életet érintő percek 
után került sor Prékop Mária és Vasik 
János szerzőpáros előadására, mely-
ben a „Mikulás pedig nincs” cím-
mel a szlovákiai magyar oktatás re-
gionális különbségeiről beszéltek. A 
szerzők állítása szerint jelenleg nem 
lehet egységes szlovákiai oktatásügy-
ről beszélni, legalább is az óvodák 
és az alapiskolák szintjén nem. En-
nek hátterében az immár végzetesen 
megnőtt regionális – szociális, nem-
zetiségi és etnikai összetételt érintő – 
különbségek állnak. Nézetük szerint 

a ’70-es évektől kezdődően a magyar 
szülők – és általuk a gyermekek is – 
magukra hagyták a magyar iskolákat, 
s nagyrészt ez az oka a roma szárma-
zású diákok aránya megnövekedésé-
nek egyes régiókban.

Az első korrefererátumot tartó 
Albert Sándor arra hívta fel a figyel-
met, hogy az új költségvetés-tervezet 
szerint ismét több mint 16 millió eu-
róval rövidítenék meg az oktatásügyi 
szektor költségvetését. Kiemelte azt 
is, hogy a magyar közösségnek és 
képviselőinek sokkal kezdeménye-
zőbbnek kellene lennie az oktatásügyi 
reformok kapcsán és saját, közmeg-
egyezésen alapuló javaslattal kellene 
előállniuk a regionális oktatásügyi 
szerkezet kapcsán is. A másik korre-
ferátumot tartó Fibi Sándor arra hív-
ta fel a figyelmet, hogy az új iskola-
ügyi minisztert is meg kell győznünk 
arról, hogy a magyar tanítási nyelvű 
iskolákban a szlovák nyelvet kizáró-
lag idegen nyelvként szabad és lehet 
eredményesen tanítani, tekintettel 
arra, hogy jelenleg erről a kérdésről 
más a véleménye. Kifejtette továbbá, 
hogy  iskoláink sajátos problémáinak 
megoldása elképzelhetetlen a szülők 
széles táborának támogatása nélkül, 
ezért nagyon fontos a jelenlegi érdek-
telenség, közömbösség, visszhangta-
lanság felszámolása.

A vitát követően a majd 3 órás újjá-
alakuló ülés Komzsík Attila, az újon-
nan megválasztott elnök zárszavával 
ért véget. 

Vass Lajos.  
Vass Dániel felvétele

Vasik jános
Szerkesztő-riporter, RTVS – Pátria rádió, Pozsony; 
lakhely: rozsnyó, e-mail: janos.vasik@gmail.com

a Katedra Társaság 
megbeszélése a közoktatás 
régiók szerinti különbségeiről
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Iskolám, a  Doborgazi Magyar Tan-
nyelvű Alapiskola a  Kis–Csallóköz 
egyetlen iskolája, kisiskolája. Tizen-
négy éve igazgatom ezt a szívemhez oly 
közeli iskolát – egyedül tanítok három 
évfolyamot összevonva. Az angol nyelv 
oktatását egy külsős pedagógus végzi, 
a hitoktatást a helyi plébános vezeti.

A múlt tanévben mindössze hét ta-
nulóm volt, idén azonban kilenc elsős-
sel kezdem a tanévet, így összesen ti-
zennégy tanuló jár majd hozzám – két 
faluból: Doborgazról és Vajkáról.

Iskolám a  helyi óvodával kö-
zös, felújított épületben található. 
Egytantermes iskola, de van osztó-
termünk és számítógépes termünk is. 
Tornatermünk sajnos nincs, ezért ha 
csak tehetjük, a testnevelésórákat az 
iskola sportpályáján tartjuk, de kihasz-
náljuk erre a célra a helyi futballpályát 
is. Napközi otthonunk, sajnos, 14 éve 
nem működik, így azután, ha szükség 
van valamelyik tanuló délutáni fel-
ügyeletére, akkor én vállalom, hogy 
vigyázok a gyerkőcre. Ilyenkor pótórá-
zunk, játszunk vagy éppen olvasunk.

Kilenc évnyi mammutiskolában  
végzett igényes munka és a kisiskolá-
ban eltöltött tizenhét évnyi oktató és 
nevelő munkával eltöltött nagyon szép  
év után a kisiskola óriási előnyeit látva  
talán a legfontosabbal kezdeném.

Amiről eddig senki sem beszél...  
Egyre gyakrabban hallani, hogy a di-
ákok beviszik a füvet az iskolába...  
Lehetetlen, hogy ezt egy  felső tagozat 
nélküli kisiskolán valaki megtegye, 
így az sem fordulhat elő, hogy a ki-
csiben felmerüljön a kíváncsiság: mit  
is dugdoshatnak a nagyok? A nagy 
iskolában bizony sokszor előfordul, 
hogy a nagyok bántják a kisebbet. A 
mammutiskolában - amikor százával 
futkároztak körülöttem a gyerekek -, 
ha akartam, se láthattam mindent. Azt 
sem, ki mikor oson vissza szünetben 
az üres osztályok valamelyikébe.

A kisiskola viszont valóban na-
gyon kedves, békés hely. Ezt a tényt 
kisdiákként is megéltem, hiszen ilyen 

iskola tanulója voltam öt évig én is, 
itt Doborgazon, ebben ez iskolában. 
 Az egyosztályos kisiskola pedig 
maga a csoda: egy nagycsalád, anya 
gyermekeivel – ahol minden könny 
letörlődik a csemete arcáról (ha netán 
bántódás érte), mire délben elhagyja 
második otthonát, s hazasétál kis falu-
jában az első otthonába.

Mondják, a vidéki iskola, a kisisko-
la ingerszegény. Gondolkodjunk csak 
el legalább egy kicsit... Valóban arra 
kell törekednie az iskolának, hogy a 
kis emberke életét, mesésen szépséges 
gyermekkorát szinte felnőtt tempóban 
ledarálja?

S  hogy a  csoda valóban működ-
jön, a helyi önkormányzattal mindent 
megteszünk, hogy iskolám igazán ér-
dekessé váljon elsősorban a gyermek, 
de a  szülő számára is. Nálunk min-
den ingyenes – nem fizetnek a szülők 
a gyermekeiknek rendelt magyar és 
szlovák nyelvű gyermeklapokért, a fü-
zetcsomagokért, de a szülői szövetség 
tagságáért sem kell illetéket leróni... 
Azon idő alatt, amíg a gyermek a mi 
iskolánkba jár, a szülők egyetlen centet 
sem fizetnek. Így azután készségesen, 
még szívesebben együttműködnek az 
iskolával - szülői bálokat szerveznek, 
besegítenek a  hagyományos rendez-
vényeink szervezésébe. Tudják, hogy 
a  bevételt teljes egészében az iskola 
működésére fordítjuk. Az önkor-
mányzat  saját eszközeiből biztosítja az 
iskola épületében a kellemes közérzet 
feltételeit. Csemetéim nagyon szép, 
felújított épületben, új iskolapadok-
ban ülve töltik mindennapjaikat.

Iskolám  a kultúra és szórakozás fel-
legvára. Tanévente öt hagyományos, 
nagy rendezvényünk van, melyeket 
a helyi óvodával karöltve szervezünk.  
Ezek a Mikulást váró est, a karácsony-
váró, az álarcosbál, a tökfesztivál, 
és természetesen megünnepeljük a   
gyermeknapot is. Ezen rendezvénye-
ket nyitottá tesszük nemcsak a  helyi 
gyermekek számára, hanem térsé-
günk fiataljai számára is. Természete-

sen nálunk is van évente egy-két alka-
lommal papírgyűjtés, segítünk tisztán 
tartani iskolánk környékét és a lakó-
helyünket, és osztálykirándulásokra 
is járunk. A felsoroltakon kívül szinte 
minden tanévben szervezünk rendha-
gyó rendezvényeket is. 

Ilyen volt a múlt tanévben Rajkovics 
Péter Brumiarc és a Kicsi című köny-
vének bemutatója, 2011-ben pedig 
rendhagyó módon, iskolánkban va-
lósult meg a  nemzetközi Duna nap 
alkalmából rendezett A Duna rejtélyei 
és titkai című esemény. Ekkor vendé-
gül láttuk a sárosfai kisiskola tanulóit, 
de a helyi és vajkai óvoda gyerkőceit 
is. Mivel elzártságban élünk, helyben 
igyekszünk minél többet adni gyer-
mekeinknek.

A helyi magyar tannyelvű óvo-
dánkkal, a  vajkai magyar tannyelvű 
óvodával, a sárosfai magyar tannyelvű 
kisiskolával és a bősi magyar tannyel-
vű alapiskolával nagyon jó kapcso-
latot ápolunk. Iskolám tanulói részt 
vesznek a  helyi önkormányzat által 
szervezett falusi rendezvényeken is. 
Az évente megrendezett nyugdíjas 
napon, anyák napján és a  Doborgazi 
Kemencék Titka – helyi ízek fesztivál-
ján is. Karácsony előtt évente meglá-
togatjuk  és  versekkel, saját készítésű 
díszekkel ajándékozzuk meg a  vajkai 
idősek otthonában élő lakókat. 

Tanulóim számára természetesen 
szakköröket is vezetek, sok társadalmi 
munkát vállalok azért, hogy minél ér-
dekesebbé tegyem iskolámat. Minden 
érintettel tudatosítjuk, hogy amíg van 
iskolánk, addig él a magyar kultúra is 
községünkben.

Kedves olvasó, egyre inkább az le-
het az érzésed, hogy ez a  cikk rólam, 
s nem a doborgazi iskoláról szól. De a 
két tényező olyan szorosan kapcsolódik 
egymáshoz, hogy ez a cikk lényegében 
nem is szólhat másról.  Mert az én éle-
tem a gyermekeké, az iskolámé, a falu-
mé.

Tanulóimat lokálpatriótának ne-
velem, elsős koruktól ismerkednek 

Nagy Majthényi Szilvia 
a doborgazi alapiskola igazgatónője; 
lakhely: Doborgaz, e-mail: nagyszilvia@post.sk

Iskola 
a Kis-Csallóközben
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falunk és Vajka, a  régió történetével. 
Ők már az elzártságba születtek, de 
ismerniük kell szüleik, nagyszüleik 
keserű sorsát, kiket a  bősi vízi erő-
mű  felvízcsatornája fizikailag elzárt 
a körzeti kisvárostól, Somorjától és a   
csatorna túloldalán lévő falvakban  élő 
rokonaiktól. Az erőmű építése alatt 
munkahelyükre csak nagy kerülővel 
utazhattak, s  azóta is az időjárás ké-
nye–kedvének vannak kitéve, amely 
meghatározóan befolyásolja a  komp-
közlekedést. A mi kisdiákjaink  mind-
ezen sorsból még keveset érzékelnek. 
Nem kell korán kelniük, álmosan 
felülniük a  kora reggeli autóbuszra, 
és nagy kerülővel utazni a  bősi vagy 
a pozsonyi iskolákba.

Az ártéri erdők mellett élünk, cso-
dálatos helyen, az Aranykertben. Itt 
csoda a  tanulás is. Búbos banka re-
pül matekóra alatt az iskolaudvarra. 
Ilyenkor megáll az idő. Nézzük, gyö-
nyörködünk, s  miután elszállt, új is-
meretekkel gyarapodnak tanulóim. 
Róla, a  csodás természetről, s annak 
védelméről.

Miután eredeti szakomat (mate-
matika – technika alapjai) kilenc évig 
tanítottam, nevelőnőként helyezked-
tem el szülőfalum iskolájában, itt, 
Doborgazon. Három év után kezdtem 
tanítani, miután nagyon sokat tanul-
tam, nélkülözhetetlen ismereteket 
szereztem az olvasás, írás, fogalmazás,  
a szlovák nyelvoktatás stb. tanításáról. 
A lényeget azonban nem lehet megta-
nulni… Mérhetetlenül nagy szeretet-
nek kell benned lakoznia, hogy meg 
tudd szólítani a  gyermeki lelket. Ha  
ez sikerül, kisdiákod megtesz érted 
mindent. Tanul is érted. Lehet, hogy 
valóban csak azért tanul, hogy neked 
megfeleljen – még akkor is, ha egyál-
talán nem szeret tanulni. Lássuk be, 
mindig lesz olyan gyermek, aki nem 
szereti a tanulást. De ha szereti az is-
koláját, a tanítóját, akkor hagyja, hogy 
oktassák, fejlesszék. Sikerül a leggyen-
gébb képességű tanulóból is kihozni 
az önmagához mért maximumot. 

Kisiskoláinkat és az alacsony  diák-
létszámú teljesen szervezett iskolákat 
a bezárás fenyegeti.

Légy kitartó, bátor tanító! Ha kell, 
újra menj ki az utcára! Legyenek szö-
vetségeseid a szülők, az önkormányzat 
képviselői! Ne engedd, hogy iskoládat 
bezárják – gyermekeink életét megne-
hezítsék, megkeserítsék! Elvegyék azt, 
amiért mi, magyar tanítók élünk: nem-
zetünk fennmaradásáért, Felvidéken.

Nehéz lesz tárgyilagosnak marad-
ni, s talán nem is kell, hiszen egy pe-
dagógus élete tele van érzelmekkel. 

Tavasszal, amikor kiderült, hogy 
a  2014/2015-ös év országos tanév-
nyitóját kis falunkban, Buzitán ren-
dezhetjük, nagy volt az öröm. Már 
akkor tudtuk, hogy adott a szükséges 
helyszín, hiszen gyönyörű katolikus 
templomunk van, amely 1797-ben 
lett felszentelve, a fogadás helyszínéül 
pedig a művelődési ház szolgál. Érez-
tük, hogy falunkért és iskolánkért 
sem kell szégyenkeznünk. Vannak 
tehetségeink, akiket meg szeretnénk 
mutatni – a Buzitai Citerazenekar, a 
Péderi Vegyeskar, Horňák Marek és 
Horňák Zsuzsa Zenekara. És azt is 
tudtuk, hogy vannak példaképeink, 
akiknek a szájából gyönyörűen hang-
zik majd az igehirdetés, az előadás, 
a konferálás, az útravaló és az üze-
net (Nagy Zsuzsanna, Nagy Gábor 
református lelkészek, Száraz János 
katolikus plébános, Gál Sándor, író, 
Hanesz Angelika, iskolánk pedagó-
gusa, Bujánszky Jolán, volt pedagó-
gusunk). S ami a legnagyobb öröm, 
hogy 19 gyönyörű kis elsőst vezethe-
tünk majd be a templomba.

Ahogy közeledett az időpont, 
erősödött az izgalmunk is. Nem 
vállaltunk-e sokat?! Meg tudjuk-e 
csinálni?! S amikor az ünnepi szó-

nok, Pröhle Gergely beszédében azt 
mondta, hogy egy pedagógus egy 
alkalommal azt kérte a gyerekektől, 
mondják el, minek örülnek, és mi 
az, amitől félnek – bennem megfo-
galmazódott, hogy éppen a mai nap 
az. Hiszen nagyon vártam és örültem 
neki, mégis féltem tőle. Így, utólag, 
azonban elmondhatom, hogy nem 
volt mitől félnem. 

Az utolsó héten óriási volt az ösz-
szefogás! Mindenki szorgoskodott, 
takarított, gyakorolt, készült, ter-
vezgette az ünnepi menüt, díszítette 
a termet, a templomot... Mindenki 
hozzá szeretett volna tenni valamit a 
sikerhez. S úgy gondolom, hogy ép-
pen ezért lehetett olyan felemelő ez 
a tanévnyitó! Lehet, hogy sokan úgy 
gondoljuk, ez a nap rólunk, pedagó-
gusokról szólt, ez mégsem így van. Ez 
a nap arról a 19, s országszerte arról 
a sok kis elsősről szólt, akik magyar 
iskolában kezdik a tanévet. 

Köszönet minden kedves vendég-
nek, aki megtisztelte rendezvényün-
ket, köszönet a szorgos kezeknek, az 
előadóknak, szónokoknak, igehirde-
tőknek, fellépőknek! Reméljük, hogy 
mindenki jó érzéssel és szép emlé-
kekkel tért haza Buzitáról!

Mindenkinek nagyon sikeres 
2014/15-ös tanévet!

Országos tanévnyitó 
Buzitán Mohňanský Csilla

A buzitai alapiskola igazgatónője; 
lakhely: Buzita, e-mail: mohnansky@post.sk
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,,Az iskola arra való, hogy az em-
ber megtanuljon tanulni, hogy fel-
ébredjen tudásvágya, megismerje a 
jól végzett munka örömét, megíz-
lelje az alkotás izgalmát, megtanul-
ja szeretni azt, amit csinál, és meg-
találja azt a munkát, amit szeretni 
fog.”  (Szent-Györgyi Albert)

Becsengettek, elkezdődött az új tan-
év. Gyermekek ezrei indultak el a nyá-
ri szünidő után az iskolába, hátukon 
az iskolatáskával, kezükben virággal, 
szemükben a nyári napfény csillogásá-
val és kíváncsisággal, vajon milyen is 
lesz az új tanév? Mit tartogat számuk-
ra, mi változik, változott meg a tavalyi 
tanév óta, lesznek-e új osztálytársaik, 
új tanítóik, vajon kivel ül egy padban, 
milyen új tantárgyakat tanul majd 
– és még számtalan, sajnos sok eset-
ben megválaszolatlan kérdés kavarog 
a kis kobakokban. Valójában biztosan 
várták már az iskolakezdést, de kicsit 
nehéz lesz újra korán kelni, naponta 
5-6, sőt több órát is egy helyben ülni, 
tanulni, leckét írni. De aztán lassan 
belejönnek, megszokják a napirendet, 
és minden a helyére kerül. A legnehe-
zebb a kis elsősöknek. 

Számukra egy teljesen új élet kez-
dődik azzal, hogy iskolások lettek. 

Minden megváltozik körülöttük, de 
tanítóik, nevelőik lassan, fokozatosan, 
mérhetetlen türelemmel, szeretettel 
és odaadással kézen fogják, és jelké-
pesen elindítják őket azon az úton, 
melyen aztán kezdetben még talán 
bizonytalan léptekkel, meg-megállva, 
de aztán egyre biztosabban mennek 
egy cél felé, hogy megtanuljanak írni, 
olvasni, számolni, aztán mindig töb-
bet és többet, mert hisz egész életük 
tanulás lesz. Először az iskolában, ahol 
tanítják őket, aztán az életben, ahol 
már mindenkinek saját magának kell 
tanulnia, néha a  saját kárán, mert az 
a legkeményebb iskola. Ilyenkor min-
dig azokra a kis elsősökre is gondolok, 
akiket szüleik más nyelvű iskolába ve-
zetnek, és nagyon féltem őket. Vajon 
hogy élik meg a tanévkezdést, mit ér-
tenek abból, amit hozzájuk beszélnek, 
ami körülöttük történik, s mi lesz ve-
lük később, vajon hogy alakul a  sor-
suk, további életük?

Becsengettek, de nem csak a gyere-
keknek, a pedagógusoknak is, sőt ne-
kik már voltak nulladik napjaik is, hisz 
az új tanévre készülniük kellett. Sokan 
közülük a nyári szünidő alatt tovább-
képzésen vettek részt, mások otthon 
készültek, kutattak, kerestek, új mód-

szereket tanulmányoztak, netán az új 
tankönyveket olvasták, tantervekkel 
dolgoztak, hogy a  tanév zökkenő-
mentesen induljon. Mert egy pedagó-
gus nyáron sem tud igazán pihenni, 
kikapcsolódni, a  felelősségük pedig 
óriási! Több elismerést érdemelnének. 
Mindig, naponta megfelelni elsősor-
ban önmaguknak, aztán a tanítványa-
iknak, a szülőknek, a környezetüknek, 
az elvárásoknak, a közösségnek, a tár-
sadalomnak. Példát mutatni mindig, 
mindenhol, mert: „A példa a leghaté-
konyabb tanítók egyike, noha szótla-
nul tanít.” (Samuel Smiles)

Az iskolával, a  tanítással, az eset-
leges változásokkal a  nyáron is elég 
sokat foglalkozott a  sajtó, a  rádió, 
a  média. Elég megjegyeznem, hogy 
szeptembertől már új iskolaügyi mi-
niszter és asszisztensei irányítják az 
idei tanévben az iskolaügyet. Minisz-
terünk a  nyáron sem tétlenkedett, 
ugyan nem szakmabeli, de véleménye 
van, sőt tervei is. Meglepődve hallot-
tam, hogy a  pedagógusok bérének 
emelését oly módon szeretné meg-
oldani, hogy ne kelljen az államkasz-
szához nyúlni. Tehát a  kisiskolák és 
a  kis létszámú osztályokkal működő 
teljes szervezettségű iskolák megint 

Pék Éva
Nyugalmazott magyartanár, lakhely: Vízkelet, e-mail: pek.eva.03.15@gmail.com

gondolatok  
az új tanév elején
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retteghetnek, mert Damoklész kardja 
állandóan ott lóg a fejük felett, s csak 
az időn és az éppen hatalmon lévő ak-
tuális miniszteren múlik, mikor sújt le 
rájuk. Mikor vonják össze a kisiskolá-
kat, az osztályokat.

De jó lenne már egyszer arról is 
hallani, netán a gyakorlatban is meg-
tapasztalni, hogy a megígért  bér-
emelést minden kurtítások és drákói 
törvények alkalmazása nélkül a  kor-
mány az államkasszából oldja meg. 
S  végre már  a  tanárképzés színvo-
nalának emelésével, a  módszertan 
oktatásának hatékonyságával, a  tan-
könyvek időbeni kiadásával, minősé-
gével s olyan gyakorlati problémákkal 
foglalkoznának, mely előbbre vinné 
a mindenkori oktatás ügyét. A  leen-
dő pedagógusokat úgy készítenék fel 
az egyes intézményekben, hogy az 
iskolákra kikerülve ne csak a  száraz 
tananyagot adják át a  diákoknak, de 
neveljenek is mindig, minden órán. 
Főleg magyarságra, magyar öntudatot 
oltsanak naponta a  gyerekekbe, s  azt 
következetesen is tegyék. S  ha majd 
tanítványaik kikerülnek az életbe, ne 
szégyelljék származásukat, ismerjék 
nemzeti értékeinket, gazdag nyelvün-
ket, irodalmunkat, ezeréves történel-
mi múltunkat. „Nevelni annyit tesz, 
mint emberré tenni. De ehhez az kell, 
hogy a  nevelő a  gerincesek közé tar-
tozzék!” (Juhász Gyula) Tudatosíttat-
ni kellene a  rájuk bízott gyerekekkel, 
a sejtjeikbe oltani, hogy mi, magyarok, 
nem nemzeti kisebbség vagyunk Szlo-
vákiában, a szülőhazánkban, csak ke-
vesebben vagyunk, mint az államalko-
tó nemzet tagjai, de attól még egyenlő 
jogokkal rendelkezünk, természetesen 
kötelességeink is vannak. S meglehet, 
hogy akkor idővel az iskolák padjai is 
megtelnének gyerekekkel. Ehhez ter-
mészetesen az is hozzátartozik, hogy 
a  pedagógusok vállaljanak szerepet 
a közéletben is, a magyar kultúra ter-
jesztésében Gárdonyi lámpásaiként!

Állandóan tanulnunk kell, nemcsak 
a  könyvekből, a jó példákból, a ta-
pasztaltabb pedagógusoktól, de a saját 
hibáinkból is, mert aki dolgozik, óha-
tatlanul hibát is követ el. De ne tor-
panjunk meg, ha kudarc ér bennün-
ket, inkább az ösztönözzön, hogy még 
jobban, hatékonyabban dolgozzunk. 
Az államnyelvet el kell sajátíttatnunk a 
tanulókkal, az természetes, senki nem 
vitatja. Szerintem a szlovákot tanító 
pedagógusok mindent meg is tesz-
nek ennek érdekében, és becsülettel 
teszik a dolgukat. Gyerekeink megta-

nulják az iskolában az állam nyelvét, 
természetesen mindenki a saját szel-
lemi képességeihez mérten, tehát nem 
egyforma szinten – de így van ez más 
tantárgyakkal is. Vannak jó, közepes 
és gyengébben teljesítő tanulók. Tehát 
nem várhatunk el mindenkitől tökéle-
tes nyelvtudást. S anyanyelvi szinten 
csak az anyanyelvet lehet elsajátítani. 
A magyar iskolát végzett diákok meg-
állják a helyüket a szlovák középisko-
lákban, főiskolákon és egyetemeken 
is, és kitűnő szakemberek lesznek 
belőlük, mert az alapokat az anyanyel-
vükön sajátították el, s volt mire épít-
kezniük.

A nyár folyamán bizonyos szem-
pontok szerint értékelték a szlovákiai 
alapiskolákat. A Nyitrai és a Nagy-
szombati kerületben a  magyar tanítá-
si nyelvű alapiskolák kerültek az első, 
sőt a második helyre is. Továbbá több 
kerületben magyar iskoláink ott van-
nak az első legjobb 10 iskola között, és 
voltak közöttük vidéki, falusi iskolák 
is. A besoroláskor figyelembe vették a 
tesztelések eredményességét, az egyes 
iskolák diákjainak a különböző tan-
tárgyversenyeken való részvételét és 
az ott elért eredményeket, továbbá a 
tanulók továbbtanulását, elhelyezke-
dését, stb. Ez is azt bizonyítja, hogy 
iskoláinkon az oktatás és a nevelés 
eredményesen folyik, és azt is, hogy 
a nevelés mellett mennyire fontos 
a tanulók tantárgyversenyekre való 
felkészítése, mert az egyfajta meg-
mérettetés is. A feladatok egyformák, 
győzzön a jobbik, aki többet tud, ott 
lehet igazán lemérni a tudáskülönbsé-
get. Azok, akikkel többet foglalkoztak 
tanítóik, jobban teljesítettek. A tan-
tárgyversenyekre a tanulókat az egész 
év folyamán a tanítási órák után rend-
szeresen kell felkészíteni, melyre a kö-
telező tananyag elsajátítása nem elég, 
a versenyekre többlettudás kell! S azok 
a tanulók, akik ezeken a versenyeken 
részt vesznek, szívesen vesznek részt 
a délutáni foglalkozásokon is, mert 
szeretnének többet tudni, elsajátítani 
abból a bizonyos tantárgyból, melyből 
versenyeznek. Akkor még nem tuda-
tosítják, de igénylik a többletmunkát, 
mely aztán a további tanulmányaik so-
rán százszor visszaköszön majd. Volt 
növendékeim számos visszajelzése is 
ezt bizonyítja. Az órákon jobban tel-
jesítenek, mint társaik, mert ők már 
lépéselőnyben vannak. 

Végzős diákjaim többsége közép-
iskolába jár. Az alapiskolában rend-
szeresen részt vettem velük többféle, 

a magyar irodalommal, nyelvtannal, 
helyesírással, szövegalkotással, vers-
mondással kapcsolatos versenyeken. 
Gyakorta találkozunk, s mindig azt 
mondják, hasznukra vált a többlet-
munka, a délutáni együttlét, a tanulás. 
Hogy hogyan alakul a további sorsuk, 
az sok mindentől függ, de minden-
esetre olyan erős alapokkal rendel-
keznek, melyre építkezhetnek. Fontos 
kérdés, mennyire figyelnek oda a ta-
nárkollégák a tanítványaikra, milyen 
köztük a személyes kapcsolat, szakí-
tanak-e időt a beszélgetésekre, hogy 
jobban megismerjék diákjaikat. Mert 
erre nagyon kevés az egy-két kötelező 
feleltetés, írásbeli számonkérés, dolgo-
zat. Ebben az esetben, gyakorlatból tu-
dom, a magyarszakos kollégák vannak 
előnyben, mert az irodalomórákon az 
éppen aktuális tananyag megbeszélé-
se, a szövegelemzés erre jó lehetőséget 
nyújt. A gyermekek véleményt mon-
danak, elemzik az elolvasott szöveget, 
kinyílnak. Tanítsuk meg őket gon-
dolkodni, továbbá arra, hogy vegyék 
észre, érzékeljék a körülöttük lévő 
világot, a történéseket. Vezessük őket, 
keltsük fel az érdeklődésüket, hogyha 
majd felnőnek, gondolkodó, művelt, 
jó magyar emberekké váljanak. S eb-
ben nagy segítségünkre lehetnek a 
könyvek, az, hogy olvasó emberekké 
váljanak, emberi sorsokat ismerjenek 
meg. Mert a könyvek ablakot nyitnak 
a világra. Tudom, az a fogalom, hogy: 
kötelező vagy ajánlott olvasmány, ol-
vasónapló vezetése, manapság nem 
divat, sokan elavult módszernek tart-
ják. Pedig nem az. Olvastatni kell a 
gyereket, naponta, értékes könyveket 
ajánlani nekik. Persze olvashatnak 
más jellegű irodalmat is, de vannak 
olyan klasszikus művek, melyeket a 
serdülő korban kell velük elolvastatni! 
Hogy hogyan? Sok módszer létezik. 
Egy bizonyos, nem szabad feladni, ha-
nem naponta számon kell kérni, hogy 
a végén késztetést érezzenek az olvasás 
iránt. Kipróbáltam sok mindent, töb-
bek között, az egész osztály ugyanazt 
a könyvet olvasta egyazon időben. Ha 
valaki nem olvasta el otthon, tanítás 
után ott maradtunk, és mindenki ol-
vasott. Az osztályban hallható volt a 
csönd. Egy óra eltelte után kíváncsi 
voltam arra, ki hány oldalt olvasott el. 
Ki többet, ki kevesebbet: a maximum 
50 oldal volt. A gyerekek szerették 
ezeket a délutánokat, ezt többször is 
megismételtem, s meglett az ered-
ménye. Egy reggel egy kislány azzal 
fogadott: tanító néni, megjött a ,,kész-
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alkalom

tetés”. Kérdezem, mi történt. A kislány 
azt mondta, már naponta olvasok. Ő 
most lesz negyedikes gimnazista. Mi-
kor ötödikes korában tanítani kezd-
tem, küszködött a  helyesírással, fo-
galmazásai nehézkesek voltak, inkább 
hallgatott, nem volt önálló véleménye. 
S azzal, hogy olvasóvá lett: megtanult 
fogalmazni, helyesen írni, kiejtési, 
szavaló- és fogalmazási versenyeket 
nyert. S ő csak egy a sok közül. Most 
magyarszakos tanár szeretne lenni. 
A rendszeres olvasás kihat a gyerekek 
lelki és szellemi fejlődésére, gondol-
kodására, jobb, tisztább, igazabb em-
berek lesznek általa.

Egy másik élményem. Végzőseim 
voltak, kilencedikesek, ifjú titánok. 
A tanév elején az első tankönyvi anyag 
Tamási Áron Ábel a rengetegben című 
regénye volt. Kellő bevezetés után 
– jártam Farkaslakán, az író szülő-
házában, hoztam fényképeket, az ott 
megélt élményeket elmeséltem diákja-
imnak. S mivel én voltam az iskolában 
a  könyvtáros, mindenkinek odaad-
tam a könyvet. Beszéltem a gyerekek-
nek Erdélyről, a Hargitáról, az ott élő 
székelyek mentalitásáról, jellegzetes 
szókincséről, humoráról, és a beveze-
tő órán természetesen fel is olvastam 
egy részletet a regényből. Annyit még 
megjegyeztem, hogy a  nyelvezetük 
kicsit más, mint a  miénk, keveseb-
bet beszélnek, de kevés szóval többet 
mondanak. Elkezdték olvasni a  re-
gényt, s diákjaim többsége el is olvas-
ta. Aminek nagyon örültem, volt egy 
olyan diáklányom is, aki kérte a triló-
gia második és a  harmadik részét is. 
Meglepődtem, és jól esett. Aztán meg-
kérdeztem tőle, melyik rész tetszett 
a legjobban, s ő azt felelte: a harmadik, 
Ábel Amerikában, s  hogy miért, arra 
azt a  választ adta, hogy megtanul-
ta, hogyan kell helyt állni egy idegen 
környezetben. Ilymódon az irodalom-
órák fokozatosan közvetlen beszélge-

téssé alakultak át, diákjaim egymással 
beszélgettek, persze az én irányítá-
sommal. Hogy miről: természetesen 
az olvasmányélményeikről. A történe-
tet mindenki másképp élte meg, attól 
függően, milyen környezetben nőtt 
fel. Aztán itt van az a  sokat vitatott 
olvasónapló. Én vezettettem a diákja-
immal. Az év elején beleírtuk az aján-
lott olvasmányok listáját, bekereteztük 
azokat a  könyveket, melyeket illene 
elolvasniuk, megjegyeztem a klasz-
szikusokat, és a könyvtárban is meg-
található könyveket. Megbeszéltük, 
mikorra kellene a  könyvet elolvasni, 
leírni a rövid tartalmat az olvasónap-
lóba. De nem az internetről! Kértem 
őket, írják ki a szép gondolatokat, te-
hát ceruzával olvassanak, továbbá azt, 
miért tetszett a könyv. Kijelöltem a na-
pot, mikorra kell elolvasni a könyvet, 
és elhozni a naplót is. Nem mondom, 
hogy mindenki eleget tett a kérésem-
nek, de a  diákjaim többsége megtet-
te. S azok az órák voltak a legjobbak. 
Nem is a tartalomról, hanem a könyv-
ről, könyvekről beszéltünk. Ezek után 
már azt is megengedhettem magam-
nak, hogy az irodalomórákat Márai 
Sándor Füveskönyvével vagy Örkény 
István Egyperces novelláival kezdjem.

Az irodalomórákon a  gyerekek fel-
szabadultak voltak, közben a tanév fo-
lyamán rengeteg verset is megtanultak, 
az órákat mindig versmondással kezd-
tük, felszabadultan, görcsök nélkül. 
Persze ez nem ment egyik napról a má-
sikra, ehhez türelem és kitartás kel-
lett, anélkül nem megy. Naponta meg 
kellett vívni a harcot önmagammal és 
diákjaimmal. S  a végén az olvasás, a 
könyv megszerettetése lesz a győztes. 
Olvasni kell naponta, mert általa a gye-
rekek mások lesznek, tájékozottabbak, 
őszintébbek, jobbak, műveltebbek. 
Könnyebben tanulnak más tantárgya-
kat is, mert értik majd a szöveget, kellő 
olvasáskészségre tesznek szert.

Végezetül, a gyerekeket szeretni 
kell, akikhez lehajolunk és felemeljük, 
hogy ő is „nagy és óriás legyen.” Csak 
szépen és okosan kell tenni a dolgun-
kat: tanítani, oktatni, nevelni és sze-
retni őket tisztán és őszintén. Ilyen 
egyszerű és bonyolult az egész. Jó pe-
dagógus, elhivatottság és nagy-nagy 
szív kell hozzá!

Becsengettek: egy új iskolaév kez-
dődött a szokásos gondokkal, prob-
lémákkal, nehézségekkel, de hisz ezt 
már megszoktuk, így van ez minden 
tanévkezdéskor. A  problémák arra 
vannak, hogy megoldjuk, hisz az egész 
életünk kihívásokból áll, álljunk elébe! 
Viszont mindenképpen örülni kell an-
nak, hogy újra találkozhattunk a kol-
légákkal, a gyerekekkel, és újra átadha-
tunk nekik valamit abból a  tudásból, 
melyet mi már megtanultunk, s  ezt 
az édes anyanyelvükön, magyarul te-
hetjük. Köszönöm, hogy megoszthat-
tam kedves kollégáimmal a tanév eleji 
gondolataimat, érzéseimet, élményei-
met. Kívánok mindannyiuknak erőt, 
egészséget és erős hitet, kitartást, hogy 
az új tanév minél zökkenőmentesebb 
és sikeres legyen.

A szlovákiai magyar pedagógusok-
nak olyannak kéne lenniük, mint egy 
jó szimfonikus zenekarnak, melynek 
mindegyik tagja ugyan más hangsze-
ren játszik, de ugyanazt a dalt játssza 
egy dallamra, egy ütemre. A ,,zenekar-
ban“ mindig nagyon oda kell figyelni 
a  másikra és a ,,karmesterre“, mert 
csak  akkor jön létre az összhang, és 
úgy lesz teljes  a HARMÓNIA!

Kedves kollégáimnak útravalóul azt 
üzenem: „Vedd észre, hogy a gyerme-
ket nem lehet kényszerrel tanítani. A 
puszta léted, a viselkedésed, ami for-
málja. Éreztesd meg vele, mi helyes, 
mi nem. Támogasd és tégy meg min-
dent azért, hogyha majd felnő, elége-
dett és boldog legyen.” (Joe Wagele)
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Dušan Čaplovič, volt iskolaügyi 
miniszter annak idején megígérte, 
hogy 2014. szeptemberétől a  szlo-
vák nyelvet idegen nyelvként fogják 
tanítani a magyar iskolákban. Az új 
módszertan kidolgozására ki is írt egy 
egymillió eurós pályázatot. A pályáza-
tot három egyetem nyerte el: a  nyit-
rai Konstantin Filozófus Egyetem, 
a nagyszombati Cirill és Metód Egye-
tem, valamint a kassai Šafarik Egyetem 
(fogalmunk sincs, hogy az utóbbi két 
intézménynek mi köze van a  magyar 
iskolák szlováknyelv oktatásához).

A  média is beszámolt arról, hogy 
a Nyitrai Modell keretén belül egy új 
kurzust készítenek elő, amelyet alsó 
tagozatos tanító- és szlovákszakos 
hallgatók vehetnének (nem lenne kö-
telező?) fel 2015-től. „A funkcionális 
alapú oktatás elméleti alapjait szeret-
nénk lerakni – a szöveg értelmezésére 
és befogadására helyezve a hangsúlyt“ 
– nyilatkozta az Új Szónak Vančo 
Ildikó projektvezető. 

Persze felmerül a  kérdés, nem lett 
volna-e okosabb és célszerűbb előbb 
a  gyakorló pedagógusokat felkészíte-
ni az oktatás új módszertanára, hogy 
már az elkövetkező tanévben megkez-
dődhessen az elmozdulás (és nem 10-
15 év múlva).

A  projekt másik részében segéd-
eszközök és egy tankönyvcsalád ki-
dolgozásán fáradoznak Alabán Mária 
vezetésével. „A módszerek már rég 
megvannak, ezeknek az alkalmazását 
kellene biztosítani, hogy legyen egy-
fajta módszerszabadság“ – fejtette ki 
a projektvezető.

Valahol itt van „a kutya elásva“. 
Módszerszabadság ugyanis van, hiszen 
az oktatási módszerek megválasztása 
mindig is a  pedagógus hatáskörébe 
tartozott. Ő dönti el, hogy a tananya-
got hogyan, milyen módszerrel kí-
vánja a diákok felé közvetíteni, illetve 
hogyan, milyen formában szervezi 
meg a  tanítás-tanulás folyamatát. Ez 
a  tanári autonómia elidegeníthetet-
len része. Ebbe sem az igazgató, sem 
a tanfelügyelő, de még a miniszter sem 
szólhat bele.

Igen ám, csakhogy a módszer meg-
választása mindenekelőtt a  tananyag 
tartalmától, milyenségétől függ. Ha 
a tankönyv a nyelvtanra, bemagolandó 
szövegekre stb. fókuszál, akkor nem le-
het pl. heurisztikus módszereket alkal-
mazni, nem lehet a  kommunikációra 
összpontosítani, nem lehet a  nyelvet 
idegen (második) nyelvként tanítani.

Igaz, Pellegrini Úr, Szlovákia leg-
újabb (1990 óta immár a  tizenhato-
dik) iskolaügyi minisztere, hallani 
sem akar arról, amit elődje hosszú 
győzködés után már elfogadott, hogy 
t.i. a  magyar iskolákban a  szlovák 
nyelvet idegen nyelvként (második 
nyelvként), tehát más tartalommal és 
más módszerekkel kell tanítani, mint 
a szlovák iskolákban. „Ezzel sohasem 
értenék egyet“ – nyilatkozta a „Plus 7 
dní“ folyóirat 30. számában.

Publikációinkban már több alka-
lommal megfogalmaztuk, hogy a köz-
oktatás talán legnagyobb problémá-
ja éppen az, hogy nagymértékben 
korlátozza a tanári autonómiát, szű-
kíti a döntési lehetőségeket.

A kötelező Állami műveltségi prog-
ram mára eluralta az oktatás csaknem 
egész tartalmát, a  tanítási idő csak-
nem egészét. Úgy is fogalmazhatunk, 
hogy az oktatási programok közpon-
tosításának vagyunk az elszenvedői. 
Megtiltották az alternatív tankönyvek 
használatát, és iskoláinkban eluralko-
dott a  külső felméréseknek (Teszte-
lés 9, PISA) való megfelelési kényszer 
(a tesztelési eredmények ugyanis döntő 
mértékben befolyásolják pl. az iskolák 
újonnan divatba jött rangsorolását).

Csak érdekességként jegyezzük meg, 
hogy a 2008-as „reform“ előtt az isko-
la a tanmenet 10%-át, a pedagógusok 
pedig az egyes tantárgyak tartalmának 
30%-át módosíthatták. Ma az iskolai 
pedagógiai programok megvalósítá-
sára az alapiskolákban alig több, mint 
a tanítási idő 10%-a áll a pedagógusok 
rendelkezésére. Ez mindenképpen 
visszalépés és a  tananyag központosí-
tásaként értelmezhető. 

Megfeledkezünk arról is, hogy a ta-
nítás kreatív tevékenység. Béklyóba 

(a tananyag béklyójába) kötve nem 
lehet eredményesen oktatni. Igaz, ezt 
is meg lehet szokni, de a belenyugvás, 
a  meghunyászkodás, esetleg az állás-
vesztéstől való félelem oda vezet, hogy 
a  pedagógus letanítja az óráit (lead-
ja a  kötelezően előírt tananyagot) és 
menkül az iskolából. Nincs sikerélmé-
nye és nem érzi magát jól az iskolában 
sem ő, sem a diák.

El kellene végre döntenünk, hogy 
a  teljesíthetetlen tantárgyi elvárások-
nak, a  központilag irányított felmé-
réseknek, esetleg az iskolavezetők 
rigolyáinak, vagy a  tanulók és szülők 
elvárásainak akarunk-e megfelelni.

A  tananyagot átvenni akarjuk, 
vagy meg akarjuk tanítani?

Mihály Ottó ezt a  jelenséget annak 
idején úgy fogalmazta meg, hogy „a 
pedagógus át akarja adni a tananyagot, 
a tanuló pedig nem akarja átvenni“.

Ma ez az egyik legnagyobb konflik-
tus iskoláinkban. A pedagógus eleget 
akar tenni a hibásan megfogalmazott 
és túlméretezett tanmeneteknek, a ta-
nuló pedig úgy érzi, hogy ez a  tan-
anyag nem neki szól, ezért nem fogad-
ja be és nem is tanul.

Nagyon sokszor leírtuk és elmond-
tuk már, hogy az iskolát szolgáltatás-
ként, közszolgálati intézményként kell 
kezelni. És a szolgáltatás akkor jó, ha 
jó a „vevőnek“, esetünkben a tanulók-
nak, szülőknek...

Ezért úgy gondoljuk és arra biztat-
juk az iskolákat és a  pedagógusokat, 
hogy ne csak a  tanmeneteknek, ne 
csak a  felméréseknek, ne csak a  tan-
felügyelők elvárásainak stb., hanem 
elsősorban a  tanulóknak, a  tanulók 
és szülők elvárásainak igyekezzenek 
megfelelni.

Ehhez persze egy kis „kurázsira“ 
van szükség mind az iskolák, mind 
a  pedagógusok részéről. Merjük át-
értékelni az „eleget teszek a  tantervi 
elvárásoknak és nyugtom van“ hozzá-
állást, mert az ilyenfajta alibizmus se-
hová sem vezet – és gyerekeink látják 
kárát!

Dr.h.c. prof. Ing. albert Sándor, PhD.
a Selye jános egyetem  alapító rektora, a komáromi 
Felnőttképzési Intézet, Kht. igazgatója; lakhely: Kassa – Path, 
e-mail: albert.sandor43@gmail.com

a tanári autonómiáról
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Képzeljünk el egy olyan edukációs 
valóságot, melyben minden résztvevő 
képes egyezségre jutni az elérendő cé-
lok alapvető orientációjában, és a kitű-
zött célok és megfogalmazott feladatok 
elérését, teljesítését úm. közös ügynek 
tekintik! Képzeljük csak el, mert nagy 
valószínűség szerint az itt megfogal-
mazott gondolatom (eszményképem) 
a gyakorlatban nem nagyon tapasztal-
ható, ezért csak a képzeletem (valószí-
nűleg nem csak az enyém) szülemé-
nye! Nem baj! Szokták volt mondani, 
hogy ami már a képzeletben megszü-
letett, annak esélye van a gyakorlati 
megvalósulásra.

Nyitógondolatom és témafelveté-
sem után – s még mielőtt tényleg a 
konkrét téma elemzésébe fognék –, 
néhány gondolatot megosztanék a 
tisztelt olvasóval a témaválasztás mo-
tivációját illetően. Érdekes helyzet az, 
melyben jelenleg vagyok, ténykedem. 
Egyrészt mint szülő, másrészt mint 
pedagógus, harmadrészt pedig mint 
oktató, aki szűkebb, de tágabb értelem-
ben is befolyással van/lehet a jelenko-
ri és jövőbeli pedagógusképzésre. Az 
(edukációs) valóság, melyről bevezető 
gondolatomat írtam, mindhárom as-
pektusából érint, érdekel és semmi-
képpen sem hagy hidegen. Leginkább 
azért, mert (talán idealistaként) szent 
meggyőződésem, hogy neveléssel és 
oktatással eredményeket lehet elérni, 
hogy az ember jobbá, nemesebbé és 
értékesebbé válhat eme folyamatok és 
hatások sikeres megvalósulása esetén. 
A kulcsszerep persze a „sikeres meg-
valósulás” változóinak jut, mert (talán 
kissé kiábrándulva és már nem annyi-
ra idealistaként – inkább realistaként) 
a mai világunk „jóságáról, nemessé-
géről és értékességéről” nem nagyon 
vagyok meggyőződve (világunk alatt 
a nyugati zsidó-keresztény civilizáci-
ót, annak aktuális értékpreferenciáit 

és orientációját értem). Nem hiszem, 
hogy bármi helye lenne az ámításnak 
és hamis áltatásnak. Őszintén be kell 
vallanunk, hogy világunk nem jobb, 
nemesebb és értékesebb, mint vala-
mikor volt, és arról beszélni, hogy a 
társadalom fejlődik (azaz minőségi-
leg magasabb szintre jut), szerintem 
puszta sületlenség. Felmerül persze a 
kérdés: lehet-e ezen változtatni? Visz-
szatérve „idealista énemhez” és peda-
gógusi meggyőződésemhez, válaszom 
egyértelmű IGEN. Mivel mással, mint 
neveléssel!

A legtágabb értelemben vett neve-
lés (edukáció) soktényezős folyamat 
és több színtéren valósul meg. Nem 
kell ahhoz valakinek szakavatott pe-
dagógusnak lennie, hogy identifikálni 
tudja azokat a színtereket, melyek leg-
nagyobb hatással vannak (vagy inkább 
kellene lenniük) arra, miként alakul 
a nevelt személyiségének formálása, 
fejlesztése, orientálása. ISKOLA és 
CSALÁD. Tanácsolom, hogy legyünk 
konzervatívak, és ragaszkodjunk ah-
hoz az alaptételhez, hogy igenis ez a 
két intézményi tényező az, melyek 
legnagyobb befolyással bírnak – bír-
hatnak az egyén nevelésére! Merem 
állítani, hogy az iskola és a család leg-
befolyásosabb szerepének és pozíció-
jának elvesztése, negálása éppen azok 
sikertelenségében és működésképte-
lenségében keresendő. Térjünk viszont 
vissza ahhoz az alaptételhez, hogy az 
edukáció sikerének legfőbb kovácsa és 
lehetősége a család és az iskola. Iskola 
és család. Együtt, és nem külön-külön!

Ahhoz, hogy az iskola és család mai 
„érdekes” (v)iszonyát megértsük, gon-
dolatban nem árt néhány évtizeddel, 
esetleg évszázaddal visszatekintenünk 
az időben. Az, ami napjainkban leg-
inkább mérgezi az iskola és a család 
viszonyát, az a kötelesség. Az iskola 
mint a kötelesség „végrehajtója”, a csa-

lád pedig eme kötelesség „elszenvedő-
je”. Érdekes helyzet ez, már csak azért 
is, mert a mindennapi életben azok a 
bizonyos „kártyák” egészen másképp 
vannak leosztva. Ehhez a gondolathoz 
viszont még visszatérek. 

Évtizedeket, esetleg évszázadot em-
lítettem a visszatekintéssel kapcsolat-
ban. Annak ellenére, hogy az edukáci-
óval kapcsolatban már Comenius is a 
„mindenkinek mindent” elvet vallotta, 
iskola- és tankötelezettségről csak a fel-
világosodás korától, pontosabban Má-
ria Terézia és II. József rendelkezései 
alapján beszélhetünk. Magyarországon 
viszont csak az Eötvös József-féle 1868. 
évi XXXVIII. törvénycikk (a népisko-
lai közoktatás tárgyában) vezette be 
az általános tankötelezettséget. Ezek 
szerint tehát mintegy másfél évszázada 
beszélhetünk tankötelezettségről. Fel-
merül viszont egy újabb kérdés: mit is 
értünk tankötelezettség alatt? Tényleg 
kötelezettségről van itt szó? Sokak szá-
mára biztosan igen, s nem fejtegetik to-
vább ezt a kérdést. Akkor viszont miért 
kellett a 19. század második feléig várni 
arra, hogy törvény írja elő a kötelező is-
kolalátogatást? Számomra mindebből 
az tűnik logikusnak, hogy a tanköte-
lezettség nem más, mint egy (nehezen 
és hosszadalmasan) kivívott jog, sem-
mint kötelesség. Eltelt viszont néhány 
évtized, s minderről megfeledkezve a 
tankötelezettséggel kapcsolatban leg-
inkább kötelesség, kényszer, parancs, 
kiszolgáltatottság jut sokak eszébe. 
Hasonlóan van ez egyéb kiharcolt jo-
gokkal is (pl. választójog). Az ilyen és 
hasonló jelenségek miatt fejeztem ki 
kétségeimet a tekintetben, hogy tény-
legesen beszélhetünk-e fejlettebb tár-
sadalomról a korábbi korokhoz képest.

Térjünk viszont vissza az iskola és a 
család kölcsönös viszonyára, egymás-
rautaltságára. Adott tehát egy kiharcolt 
jog (tankötelezettség), amit sok család 

Dr. Pintes gábor, PhD. 
Nyitrai Konstantin Filozófus egyetem, 
Pedagógiai Kar, Neveléstudományi Tanszék, 
tudományos és nemzetközi ügyekért felelős 
dékánhelyettes; lakhely: Dunaszerdahely, 
e-mail: gpintes@ukf.sk, 
edu.gpintes@gmail.com

Családbarát iskola 
és iskolabarát család
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inkább kényszernek, kiszolgáltatott-
ságnak él meg. Attól viszont még lé-
tezik. A mindenkori iskolatörvények 
konkrét és közvetlen „végrehajtója”, 
megvalósítója pedig az iskola. Néhány 
kivételtől eltekintve minden gyermek-
nek (legalább 10 évig) iskolába kell 
járnia. Az iskola mint intézmény tehát 
lehetőséget biztosít minden család szá-
mára, hogy a megszerzett jogot, amit a 
törvények kötelességi szintre emeltek, 
gyakorolhassa, teljesíthesse. A már 
említett kártyaleosztás viszont itt kezd 
érdekessé válni. Milyen jogosítványo-
kat, hatásköröket kap az iskola ahhoz, 
hogy a rá kiszabott kötelességeket, 
elvárásokat teljesíthesse, megfeleljen 
nekik? Meddig terjed(het) az egyén 
– család autonómiája az iskola mun-
kájának befolyásolása és megítélése 
tekintetében? Az alaphelyzet első lát-
szatra elég egyértelműnek látszik. De 
nem az. A család iskolába küldi a gyer-
meket, hogy ott neveljék, oktassák. 
Jóra, szépre, nemesre. A gond viszont 
ott kezdődik, ha a család (szülő mint 
egyén) autonómiáját érvényesítve fo-
lyamatosan ellehetetleníti mindazon 
törekvéseket, melyek egyrészt köteles-
ségként elő vannak írva az iskola szá-
mára (pl. tényleges ÉRTÉKnevelés), 
másrészt szerves részét képezik annak 
az edukációs stratégiának, melyet az 
iskola hosszútávon meg kíván való-
sítani. A kocka vagy a kártyalap ek-
kor fordul meg, s az iskola irányító és 
szabályzó tényezőből kiszolgáltatott 
szerepbe kényszerül. Leegyszerűsítve: 
azt teszem, amit a család elvár, esetleg 
diktál nekem. Talán kicsit sarkosan fo-
galmaztam, de meggyőződésem, hogy 
nagyon sok esetben az iskola és a csa-
lád „együttműködése” ilyen alapokon 
nyugszik. S ez nem jó. Persze ezzel 
nem azt szeretném sugallni, hogy a 
család teljes mértékben mondjon le sa-
ját autonómiájáról, a nevelés és oktatás 
folyamatába való beleszólási jogáról. 
Hogy az iskola kapjon teljhatalmat, és 
csak azt és úgy tegye, ahogy az neki 
tetszik. Ilyen időszakot is megéltünk 
már. Erre szokták népiesen mondani, 
hogy csöbörből vödörbe jutottunk. 
Van kiút? Mindenképpen! Viszont ez 
a nehezebb út.

Talán az olvasó nem túl távoli 
emlékeiben köszön vissza nem egy 
olyan szlogen („bababarát”, „család-
barát”, „szülőbarát”, „gyermekbarát”, 
„baby and family friendly”), melyek 
az elmúlt évtizedek hozzáállásbeli és 
szemléletbeli változásait voltak hiva-
tottak kommunikálni – leginkább a 

fogyasztó felé (a szülőszobától kezd-
ve, az újszülött-osztályon át egészen a 
szállodákig, bevásárlóközpontokig). A 
kétezres évek elején pedig megjelen-
tek az ún. CSALÁDBARÁT ISKOLA 
eszményét népszerűsítő programok. 
Sok egyébhez hasonlóan itt sem úm. 
„zöldmezős vállalkozásról” volt/van 
szó. Sokkal inkább arról, hogy a rend-
szerváltás időszakára tehető, az alter-
natív pedagógia iránt tanúsított nagy 
fellángolás után, jelenjenek, jelenhes-
senek meg az alternatív pedagógiai 
gondolkodás bizonyos elemei olyan 
iskolákban is, melyek nem kívánják 
teljes egészében átültetni valamelyik 
alternatív koncepciót. A célkeresztbe 
nem véletlenül került az iskola és a csa-
lád kapcsolatának alternatív megköze-
lítése. A viszony mérföldes léptekkel 
közelített az „iszony” felé, amivel min-
denképpen kezdeni kellett és kell vala-
mit. Az okokról már tettem említést, s 
minden bizonnyal a sort még tovább 
folytathatnám. Polyák Teréz és Sófalvy 
Anna, magyar szerzőpáros 2008-ban 
publikált dolgozatában is az alternatív 
pedagógiából való merítést célozták 
meg. A szerzők olvasatában a család-
barát iskola egy nyitott iskola, mely 
nem zárkózik be feladataival, gondja-
ival, örömeivel, sikereivel – tehát egész 
életével. Talán nem először, s minden 
bizonnyal nem is utoljára fejtem ki 
ama elképzelésemet és meggyőződé-
semet, hogy az iskolának törekednie 
kell arra, hogy a diák igenis szeressen 
iskolába járni. Tudom, hogy közhely-
ízű, de kitartok mellette. Az iskola nem 
lehet az a kötelező rossz, mint a spe-
nót, amit időről időre „teljesíteni” kell, 
s aztán jöhetnek a jobb falatok, melyek 
viszont már nem kapcsolódnak az 
iskolához. A legtöbb szülő gyerme-
két valamiképpen eljuttatja az iskolá-
ba/ -ból, és ezzel a kapcsolat le is van 
tudva. Kötelező, mert a 245/2008-as 
törvény ezt írja elő. A családbarát isko-
la nem csak a gyermekek felé nyitott, 
hanem az egész család felé. Az alter-
natív pedagógiának egyik alappillére, 
hogy a szülő legyen szerves része az 
iskola életének, amivel párhuzamosan 
a gyermeke életének is részesévé válik. 
Esetleg más dimenzióját fedezi fel. A 
gond persze gyakran abban áll, hogy 
a szülő szó szoros értelmében nem is 
részese sem a család, sem gyermeke 
életének (képtelen? nem akar?). Ne-
héz viszont elképzelni azt, hogy mi-
ként kapcsolódik be gyermeke iskolai 
életébe az olyan szülő, kinek családi 
életéből a legalapvetőbb fundamentu-

mok hiányoznak. Állok a kritika elé-
be, de ismételten felteszem a kérdést, 
hogy miért kíván valaki szülő lenni, ha 
mindezt nem kívánja? Szívből és meg-
győződésből. Nem kényszerből. 

A családbarát iskola megvalósítá-
sának persze nem egyetlen feltétele a 
szülői meggyőződés és hajlandóság. 
Nem kevésbé meghatározó a peda-
gógus/ok hozzáállása az iskola neve-
lő-oktató munka egészére, az iskola 
életére. Olyan pedagógusokra, akik az 
iskolát csak „munkahelynek” tekintik, 
nem lehet családbarát iskolát építe-
ni. Természetesen (a szülők részéről 
felmerülő akadályokhoz hasonlóan) 
ebben az esetben is számolni kell meg-
annyi objektív és szubjektív tényező-
vel. A mindennapi stressz, alacsony 
megbecsültség, elismerés hiánya, stá-
tusz stb. Viszont itt is csak önmagamat 
tudom ismételni. Úgy, ahogy a szülői 
szerep sem kötelező, a pedagógu-
si szakmán kívül is létezik egy sereg 
más professzió. Minden munkaszer-
ződés megkötésekor világos feltételek 
mellett kell a feleknek nyilatkozniuk, 
hogy mit várnak el és mire vállalkoz-
nak. Amennyiben adottak a feltételek, 
mind a szülők, mind a pedagógusi 
gárda részéről egy családbarát iskola 
„felépítéséhez”, a gyermekek – diákok 
biztosan nem lesznek kerékkötői az 
ügynek. Ők csak nyertesei lehetnek, de 
hasonlóan van ez a szülők és a pedagó-
gusok részéről is. 

Amint azt a tanulmány címe is su-
gallja, az optimális és hatékony edu-
káció feltétele nem csak a családbarát 
iskolában keresendő. Többször tettem 
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már említést a tekintetben, hogy nem 
elégséges azt gondolni, hogy az iskola 
nyitásával, szemléletbeli változásával 
minden gond és galiba karikacsapás-
szerűen megoldódik. Amennyiben 
családbarát iskoláról beszélünk, nyu-
godtan felvethetjük az ISKOLABA-
RÁT CSALÁD eszméjét, gondolatát 
is. Rengeteg kérdés merül fel bennem: 
ugyanazt akarja, kívánja a család is, 
mint az iskola? Közösek a célok? Tá-
mogatom őket, vagy csak eltűröm? 
A csend, amit a család az iskola felé 
kommunikál, a nevelő-oktató mun-
kával való egyetértést jelenti-e, vagy 
csak annak ideig-óráig történő meg-
tűrését, tolerálását? Tiszteli egyáltalán 
korunk családja az iskolát és a peda-
gógust? Értékeli és elismeri mindazt a 
munkát, amit a pedagógusok nap mint 
nap kifejtenek? Minden kérdés újabb 
felvetést generál, s nagy valószínűség-
gel az iskolabarát család intézménye 
megérdemel egy külön tanulmányt a 
közeljövőben. 

Látni kell, hogy minőségi és haté-
kony edukáció csak akkor lehetséges, 
ha az iskola a család barátja, a család 
pedig az iskola barátja lesz. Képzeljük 
el! És képzeljünk el egy olyan edukáci-
ót, melyben közös célok felé, konszen-
zusos/kompromisszumos megoldások 
által jut el a diák azokhoz a lehetősé-
gekhez, melyek csírái benne rejlenek. 
Az efféle edukációhoz viszont minden-
kinek hozzá kell tennie a maga részét, 
szándékát, erőkifejtését. A siker sosem 
csak az egyik félen múlik. Aki ezt más-
ként gondolja, óriási tévedésben él, és a 
mindenkori nevelő-oktató munka ke-
vés sikert és sok csalódást fog számára 
okozni. Gondolkodjunk inkább pozití-
van, még ha sokszor nehéz is!

Felhasznált irodalom
 Polyák, T. – Sófalvy, A.: Családbarát isko-

la. Budapest, Educatio Társadalmi Szolgál-
tató Közhasznú Társaság, 2008.

Madách online
Ahogy felkérést kaptam eme 

cikk megírására, gondoltam, el-
kezdek böngészni a Google kere-
sőprogramban. Célom korántsem 
a „kontrolckontrolv” volt, inkább 
a kíváncsiság hajtott, hol és milyen 
kontextusban említik manapság a hí-
res-neves költőnket, írónkat. Az inter-
neten hipertextusok tömkelegébe üt-
közik az ember, a 613000 találat között 
van mit böngészni. Azon se lepődjünk 
meg, ha egyszer „Imre Madách” jelöl 
be bennünket a Facebookon, hiszen 
számos (iskolai) irodalmi projekt 
része a költői, írói profil létrehozása 
(ami egyébként a modern oktatás 
szempontjából nem elhanyagolható 
módszer, és a gyerekek körében ki-
vált népszerű). A közösségi portálon 
a Madách Imre-emlékév alkalmából 
jelképesen régi kiadású Madách-köte-
teket is örökbe lehet fogadni. Számos 
intézménynek (iskola, kollégium, te-
hetségközpont stb.) és utcának név-
adója Madách, és művei közül sem 
csupán Az ember tragédiája vezeti a 
net toplistát, hiszen szinte valameny-
nyi alkotásának híres sorai fellelhető-
ek a böngészőben. Egy-egy jól eltalált, 
mondhatni jövőbe látó mondatát sok-
szor és sok helyen idézik:

„Mi vagyok én, azt csak magam tudom,
Mi voltam, azt ne tudná senki bár.
Mivé leszek – majd látja a világ.”

Mivel is alkotott egyedit Madách? 
Műveiben leginkább az emberi 
létkérdések, az élet értelme és célja, 
az egyén és a tömeg viszonya, a 
tudomány szerepe a világban, a férfi-
nő kapcsolat témája kerül terítékre. 
Érdemes néha meg-megállnunk egy-
egy Madách gondolatot olvasva:

„Tragédiának nézed? nézd legott 
Komédiának, s múlattatni fog.”  

Felvidéki emlékhelyünk: 
Alsósztregova, a Parnasszus

Ha a besztercebányai régióban elhe-
lyezkedő községbe, Alsósztregovára lá-
togatunk, ne csak a város híres termál-
fürdőjét látogassuk meg, hanem térjünk 
be a Madách-kastélyba is, mely az egyi-
ke a legjelentősebb magyar irodalmi 
emlékhelyeknek. A magyar költőként, 
íróként, ügyvédként és politikusként is 
ismert Madách Alszósztregován szü-
letett 1823-ban, valamint ugyanezen 
helyen tért örök nyugalomra 1864. 
október 5-én. Alsósztregova az író szá-
mára igazi parnasszust jelentett, ahol 
a  világviszonylatban is jelentős műve, 
Az ember tragédiája 1859/60-ban meg-
született. A művet majdnem 50 nyelvre 
lefordították.  Külön érdekesség és pél-
daértékű, hogy a műemlék felújítása 
egy közös magyar-szlovák projekt 
keretében a magyarországi csesztvei 
Madách Emlékmúzeummal együtt 
történt meg immár két éve. A kastély 
eredeti bútorokkal és az itt született, al-
kotott és elhunyt író életét és munkás-
ságát dokumentáló személyes tárgyai-
val van berendezve. Az odalátogatók 
számára a kastélyban megtekinthető 
az Itt élt Madách Imre című megújított 
kiállítás. A kastélyparkban pedig az író 
síremléke található.

A költő halálának 150 éves jubileu-
mán számos kiállítás és rendezvény 
kerül megszervezésre, így például a 
Petőfi Irodalmi Múzeum a 1964-ben 
megrendezett irodalmi és grafikai 
tárlat újragondolásával (MADÁCH 
RETRO A Tragédia színei 1964/2014) 
kívánja megünnepelni az idei Ma-
dách-évfordulót.

Brutovszky gabriella
Magyar-német-biológiaszakos tanár (Jedlik Ányos Gimnázium, Budapest) és 
irodalomkutató (Eszterházy Károly Főiskola, Eger), lakhely: Budapest – Rozsnyó, 
e-mail: brutigabi@gmail.com

„Küzdést kívánok, diszharmóniát”
150 éve halt meg Madách Imre
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Ahogy már az egy hónappal ez-
előtti visszatekintésben is említettem, 
a Katedra Matematikaverseny leg-
főbb erénye az objektivitás. Így volt 
ez már a kezdetek kezdetén is. Az 
első néhány évfolyam kivételével a 
döntőben a versenyzők a dolgozata-
ikon nem tüntethették fel a nevüket, 
iskolájukat. A feladatsorokat mindig 
magyarországi tanárok állították ösz-
sze, kezdetben maguk javították. Ki-
sebb problémát jelentett akkoriban 
még, hogy a levelezés postán történt, 
az elektronikus levelezés fokozatos 
elterjedése sem jelentett azonnal 
könnyítést, hiszen sok felkészítő ta-
nárnak még számítógépe sem volt. 
Így fordulhatott elő 2000-ben, hogy 
a hiányos visszajelentkezés miatt a ri-
maszombati döntőben majdnem egy 
órás késéssel kezdődött a verseny, 
mert a helyszínen kellett ellenőrizni, 
hogy az ott megjelent tanulók való-
ban jogosultak-e részt venni a dön-
tőn. A helyszínen kellett eldönteni 
azt is, hogy ki melyik terembe kerül, 
kik lesznek a teremügyeletesek, és 
azt sem volt egyszerű megállapíta-
ni, hogy a tanár nem ugyanabban a 
teremben ügyel-e, ahol a tanítványa 
versenyez. Ekkor a dolgozatokat már 
kísérő tanárok javították. Nem kis 
munkába került úgy beosztani őket, 
hogy véletlenül se javítsák a saját 
tanítványaik munkáit. Ezekből a hi-
ányosságokból okulva a Dunaszer-
dahelyen tartott 2001-es döntőn már 
előre elkészített ülésrend fogadta a 
versenyzőket, a kísérő tanárok pedig 
egy ugyancsak előre elkészített táblá-
zatból állapíthatták meg, hogy mely 
teremben vállalhattak ügyeletet, mely 
évfolyamok dolgozatait javíthatták.

 A döntő részletes előkészítéséhez 
elengedhetetlen, hogy a versenyszer-

vező időben megkapja a benevezett 
tanulók és az őket kísérő pedagó-
gusok nevét. A döntősök kiválasz-
tásának módja és alapelve évek óta 
ugyanaz: a tanulók 5 fordulón keresz-
tül három-három feladat megoldását 
küldik el a javító pedagógusok címére 
(klasszikus, postai úton, hiszen a tan-
tárgy sajátosságai miatt az e-mail nem 
lenne megfelelő megoldás). Az öt 
forduló pontszámai alapján elkészül 
az országos lista. Az a tanuló, aki a 
levelező versenyben elegendő pontot 
szerez, benevezhető a döntőbe. Mivel 
egy-egy iskolában ugyanabból az év-
folyamából nemegyszer ötnél is több 
tanuló szerez ugyanannyi pontot (és 
a feladatjavítók bosszúságára küld be 
szóról szóra ugyanolyan megoldást), 
a felkészítő tanárnak kell eldöntenie, 
hogy kit nevez be a döntőbe. Termé-
szetesen, ha valamilyen oknál fogva 
ez a tanuló mégsem tud részt venni 
a döntőn, akkor helyettesíthető egy 
másik, elegendő pontszámot szerzett, 
tehát benevezhető tanulóval. A dön-
tőben a tanulók csupán egy jeligét és 
egy általuk alkotott, négyjegyű szám-
kódot írhatnak a dolgozataikra. Hogy 
az eredménylista megszületése után 
azonosíthatók legyenek, a feladatla-
pok kiosztása előtt minden tanuló ki-
tölt egy kódlapot, ahol a neve, iskolá-
ja, felkészítő tanára alá felírja a jeligét 
és a kódszámot. Ezek a kódlapok egy 
borítékba kerülnek, a borítékokat a 
teremügyeletesek előtt a versenyszer-
vező leragasztja, és már csak akkor 
nyitja ki, amikor a dolgozatok kija-
vítása és pontozása után elkészül az 
eredménylista. A pontokat a verseny-
szervező és segítőtársai (többnyire 
Könözsi Éva és Kiss Szilvia) összeg-
zik, a pontszámok alapján határozzák 
meg, hogy hány ponttól hány pontig 

lehet a tanulókat I., II. vagy III. díjas 
kategóriába sorolni. Csak ezt követő-
en bontják fel a borítékokat, és írják a 
jelige helyébe a tanuló nevét, iskoláját 
felkészítő tanárát. A Katedra Mate-
matikaversenyben tehát kétféle mi-
nősítést kap a tanuló: az egyik szám 
azt jelzi, hogy hányadik díjat, a másik 
pedig azt, hogy milyen helyezést ért 
el. (Tehát itt a díj egyféle sávos beso-
rolást jelent.)

 A verseny objektivitása ellenére 
mindenki érzi, hogy van még egy le-
küzdendő probléma. A felkészítő ta-
nárok nem ugyanakkora mértékben 
nyújtanak segítséget tanítványaiknak 
a feladatok megoldása során. Ezért 
előfordulhat, hogy a „túltámogatott”, 
de kevésbé tehetséges vagy felkészült 
tanulók olyanokat ütnek el a döntő-
be jutástól, akik sikeresebben szere-
pelnének a döntőn. Mi a megoldás? 
Egy elődöntő, ahová alacsonyabb 
pontszámmal is be lehet kerülni. Per-
sze, ez a pontszám nem lehet annyi-
ra alacsony, hogy egy egész fordulót 
kihagyó tanuló is részt vehessen az 
elődöntőn. Az elődöntő további elő-
nye, hogy így ugyanannak az isko-
lának ugyanabból az évfolyamából 
több tanuló is bekerülhet az országos 
döntőbe. A Katedra Matematikaver-
seny eddigi évfolyamai során nem 
sikerült elődöntőt rendezni. Az idei, 
jubileumi év végre ezen is változtat: 
lesz elődöntő – előre láthatólag már-
ciusban-áprilisban két helyszínen, 
nem ugyanabban az időpontban. Az 
egyik Nyugat-Szlovákiában, a másik 
Közép- vagy Kelet-Szlovákiában. Mi-
vel a levelező rész egy fordulójában 
legfeljebb 18 pontot lehet szerezni, az 
elődöntőre azok kapnak majd meghí-
vást, akik az öt forduló alatt legalább 
73 pontot szereznek.

RNDr. Horváth Géza
Nyugalmazott pedagógus, a Katedra matematikaverseny 
szervezője; lakhely: Zselíz, e-mail: horvath.geza@slovanet.sk

Két évtized emlékei
Huszadik évfolyamába lépett 
a Katedra matematikaverseny
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Az öregedés időben elkerülhetet-
lenül és törvényszerűen kiszélesedő, 
jóval az öregkor előtt fejlődő, fokoza-
tosan és természetes módon végbeme-
nő biológiai folyamat. A szakirodalom 
szerint az öregedés a  születéssel kez-
dődik, minden életszakaszban folya-
matosan tart és elkerülhetetlenül a 
szervezet alkalmazkodóképességének 
hanyatlásához vezet. A WHO megha-
tározása szerint az időskor 75 év felett 
kezdődik, az ennél fiatalabbak csak 
idősödők, a 90 évesek és a náluk koro-
sabbak azonban már aggok. 

Erre az időszakra az aktív testtömeg 
csökkenése, az izomzat sorvadása, 
a  belső szervek működésének foko-
zatos hanyatlása és a lassú anyagcsere 
jellemző. Az emésztőszervek (gyomor, 
belek, hasnyálmirigy) aktivitása rom-
lik, ennek következtében gyengül az 
ízlelő szervek érzékenysége (az idősek 
nem érzik az ételek jellegzetes ízét) és 
csökken az étvágy. 

Az idősek többsége azonban igyek-
szik rendszeresen táplálkozni egyrészt 
megszokásból, másrészt tudván, hogy 
a táplálkozás életfenntartó folyamat. A 
rendszeres táplálkozás ellenére az idős 
emberek egy részénél gyakran fordul 
elő hiányos (malnutrícia) vagy túlzott 
tápanyagbevitel. A két szélsőség egy-
részt mentális zavar, másrészt a moz-
gáshiány következménye. A túlzott 
energiabevitel miatt a vércukorszint 
idősebb korban jobban megemelke-
dik, ami túlsúlyhoz, illetve kóros elhí-
záshoz vezethet (Benjan, 2010). 

Idős korban csökken a szomjúságér-
zet, ezért a folyadékbevitelre ebben az 
életszakaszban kiemelt figyelmet kell 
fordítani. Már viszonylag kis vízhiány 
is (pl. láz, hasmenés, laborvizsgálat 
előtti szomjazás) könnyen okozhat za-
vart a folyadékháztartásban. Naponta 
ezért két liter folyadék bevitele aján-
lott, lehetőleg tiszta víz formájában. 

Az idősek szervezete rosszul tűri 
a fehérjehiányt, ezért nagyon fontos, 
hogy jó minőségű fehérjék jussanak a 
szervezetükbe. Az aminosavak közül 

kiemelkedően fontos a lizin, illetve a 
metionin bevitele. Ezeket legnagyobb 
mennyiségben a halak, a húsok és a 
sajtok tartalmazzák. Az említett fe-
hérjék bevitelére különösen a vegetá-
riánusoknak kell odafigyelniük, mivel 
ennél a táplálkozási formánál több ún. 
esszenciális tápanyag fogyasztása hiá-
nyozhat (vas, B12 vitamin, omega-3-
zsírsavak, D- és A-vitamin). 

A  kor előrehaladtával átalakul a 
csontozat alapállománya is. A csont-
tömeget felépítő szerves és szervetlen 
alkotórészek aránya felbomlik, aminek 
következtében csökken a  csontok ás-
ványi anyag tartalma és rugalmassága. 
Ezt a folyamatot nevezzük csontritku-
lásnak. A megelőzés legfontosabb fel-
tétele a megfelelő mennyiségű kalcium 
bevitele. Köztudott, hogy a leggazda-
gabb kalciumforrást a tej és a tejtermé-
kek jelentik. Fél liter tej elfogyasztása 
már fedezi napi kalciumszükségletünk 
60-70 százalékát. Az utóbbi évek ku-
tatásai kimutatták azt is, hogy a tej 
pozitívan befolyásolja az öregkori 
egyensúlyérzékelés szintjét. A csont-
ritkulás megelőzésében fontos szerepe 
van még a tejben található D-vitamin-
nak, mert segíti a kalcium felszívódá-
sát és beépülését. A tejérzékenyeknek 
speciális laktózmentes tejtermékek, 
joghurtok, szójaitalok és tofu fogyasz-
tása ajánlott. A csontozatra nagyon jó 
hatással van a  rendszeres dió, illetve 
különböző olajos magvak fogyasztása 
is (mák, szezámmag, lenmag), vala-
mint a sötétzöld növények fogyasztása, 
annak ellenére, hogy a növényi erede-
tű táplálékból a  kalcium felszívódása 
jóval alacsonyabb. 

Számos vizsgálat eredménye bi-
zonyítja azt a  tényt, hogy a  csonto-
zat összetételére idős korban is nagy 
hatással van a  mozgás. A kutatások 
eredményei a csontösszetételért felelős 
mutatók, valamint a  fizikai aktivitás 
mennyisége és minősége közötti ösz-
szefüggést is kimutatták. Radák (2003) 
kísérletei azt bizonyítják, hogy az élet-
kornak megfelelő rendszeres testedzés 

idősebb korban is védi a  szervezetet 
és lassítja az öregedés folyamatát. Az 
inaktív életmód ráadásul öregkorban 
is számos egyéb betegség közvetlen 
oka vagy rizikófaktora lehet. Szőts et 
al. (2003) szerint az időskori csont-
lebontás csökkentésére a  komplex 
megelőzés: a  megfelelő életvezetés és 
táplálkozás, valamint a fizikai aktivitás 
gyakorol döntő hatást.

A táplálkozásnak a cukorbetegség 
megjelenésében és előrehaladásában 
is meghatározó szerepe van. Legújabb 
vizsgálatok eredményei szerint ez az 
összefüggés a gondolkodási képesség 
szintjét is befolyásolja (demenció, Alz-
heimer-kór, illetve Parkinson-kór). Az 
agysejtek gyorsabb elhalásához az an-
tioxidánsok és az omega-3-zsírsavak 
hiánya is hozzájárul. A memória rom-
lásának megelőzésében fontos szere-
pe van a C-vitaminnak, a folsavnak, 
a niacinnak, valamint a B1-, a B2-, a 
B6- és a B12- vitaminoknak. A B12- és 
B6-vitamin fontos forrásai a hüvelye-
sek, a sötétzöld növények, illetve a dió. 
A B12-vitamin csak állati eredetű ter-
mékekben található meg. 

Gyakran tapasztaljuk, hogy az idős 
emberek táplálkozási attitűdje és moz-
gáskultúrája rosszul beidegződött 
szokásokon alapul. Ezeket azonban a 
meggyőzés eszközeivel, jól felépített 
előadásokkal, kötetlen munkafoglal-
kozásokkal (ételbemutatók, közös fő-
zés) és rendszeres mozgásterápiával 
korrigálni lehet. 

Felhasznált irodalom
 Balla, Š. – Juríková, T. – Rop, O. – Mlček, 

J.: Hodnotenie konzumácie vybraných 
zdrojov antioxidantov rastlinného pôvodu 
školákov z Nitrianskeho kraja. UKF, FSŠ, 
2013.

 Benjan, M. R.: Starnutie a staroba. 
Benjan, Bratislava, 2009.

 Radák, Zs.: Oxidatív stressz és mozgás: 
a prevenció egyik oka? OSK, Szombathely, 
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 Szőts, G. et al.: A fizikai aktivitás szerepe 
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Jurík Tünde – Viczay Ildikó
Jurík Tünde: UKF Nyitra, KETK, Pedagógusképző Intézet, 
docens, biológiatanár; e-mail: tjurikova@ukf.sk
Viczay Ildikó, UKF Nyitra, KETK, Pedagógusképző Intézet, 
egyetemi adjunktus, testnevelő tanár; lakhely: Pozsony, 
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Az öregség 
nem betegség
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Az 1848 tavaszán Európán végigsöp-
rő forradalmi hullám Magyarországot 
március 15-én érte el. A liberális ne-
messég Pozsonyban, az országgyűlés-
ben, a radikális fiatalok pedig Pesten, 
az ország központjában szánták el 
magukat forradalmi lépésekre. A két 
csoport között korántsem volt teljes az 
egyetértés, mégis egymást támogatva 
léptek fel a közös ellenfél, a Habsburg 
abszolutizmus ellen. A császári udvar 
az itáliai, a bécsi és pesti forradalmi 
nyomásnak engedve elfogadta azokat 
a törvényeket, amelyek Magyaror-
szágnak a polgári átalakulás mellett a 
korábbinál sokkal szélesebb körű ön-
állóságot is biztosítottak a Habsburg 
Birodalom keretében. Az udvar 1848 
nyarától az itáliai katonai sikereit kö-
vetően igyekezett az ezekben a törvé-
nyekben biztosított engedményeket 
visszavonni, valamint megnyirbálni 
az ország nemzeti önállóságát. Az 
áprilisban szentesített törvényeket ki-
kényszerítettnek fogta fel. A magyar 
értelmezés ezzel szemben ezeket a 
törvényeket az új alkotmányosság fun-
damentumának tekintette, és minden 
ellenkező irányba mutató törekvést a 
magyar alkotmányosság elleni lépés-
nek tekintett. Ez az ellentét az önvé-
delem megszervezésére ösztönözte a 
magyar kormányzatot, és a forradalmi 
erők megerősödéséhez, majd a for-
radalomnak szabadságharcra történt 
átalakulásához vezetett. A különböző 
politikai irányzatok összefogását a li-
berális ellenzék vezére, Kossuth Lajos 
próbálta megvalósítani. Ennek elle-
nére, főleg a nemzetiségek által lakott 
területeken kibontakozó parasztmoz-
galmak miatt, béketörekvések jelent-
keztek elsősorban a nagybirtokosok 
körében, melynek célja az udvarral 
való mielőbbi megegyezés volt. Az 
udvari kamarilla azonban nem kívánt 
egyezkedni. 1849 márciusában kény-
szerített alkotmányt „ajándékozott“ a 
birodalom népeinek, amellyel felszá-
molni kívánta nemcsak Magyarország 

önállóságát, hanem területi egységét 
is. Az oktrojált alkotmány folyomá-
nyaként 1849 áprilisában a debreceni 
országgyűlés által kibocsátott függet-
lenségi nyilatkozat és Habsburg trón-
fosztás pedig végképp elejét vette min-
den további egyezkedési kísérletnek. 
1849 tavasza még a honvédsereg sike-
reit hozta, de az orosz intervenció re-
ménytelenné tette a több mint kétsze-
res túlerővel szembeni harc folytatását. 
A szabadságharc bukását követően 
osztrák önkényuralom és kegyetlen 
bosszú várt Magyarországra, amely 
nem titkolt szándék szerint elretten-
tésül szolgált nemcsak a magyar, de a 
birodalom minden népének.                     

 A nagynémet egység megvalósítását 
és egy hetvenmilliós szuperhatalom 
megvalósításának álmát dédelgető bé-
csi kormányzatot rendkívül kínosan 
érintette, hogy csak az orosz interven-
ció segítségével volt képes úrrá lenni a 
magyar lázadáson. Ez a tény megkér-
dőjelezte a Habsburg Birodalom nagy-
hatalmi mivoltát. Sértve érezte magát 
azért is, mert Görgey Artúr a honvéd 
fősereg maradékával Rüdiger orosz tá-
bornok előtt tette le a fegyvert 1849. au-
gusztus 13-án a Világos közelében levő 
szőlősi mezőn. A szabadságharc vérbe 
fojtásával és a megtorlás végrehajtásá-
val a májusban Bécsbe visszaköltözött 
osztrák kormány az itáliai hadszín-
téren már bizonyított és kegyetlen-
kedéseiről elhíresült Julius Jacob von 
Haynau táborszernagyot bízta meg. 
A megtorlás a császári hadak előrevo-
nulásával azonnal megkezdődött. A 
Lipótvár megadása ellen szavazó báró 
Mednyánszky László honvéd őrnagyot 
és Gruber Fülöp századost 1849. júni-
us 5-én végezték ki Pozsonyban. Az 
előrenyomulás során ellenálló telepü-
léseket feldúlták, Losoncot, Csongrá-
dot és más településeket felgyújtottak. 
Rögtönítélő hadbírósági eljárás várt az 
1848. október 3-a után is hivatalukban 
maradó országgyűlési képviselőkre, az 
Országos Honvédelmi Bizottmány tag-

jaira, a kormány tagjaira, a kormány-
biztosokra, a honvédsereg vezetőire, a 
fegyveres alakulatokon kívül harcoló 
gerillákra, az ellenállókra és az ellen-
állásra bujtogatókra. 1849. szeptember 
1-jén kelt kiadványában Haynau elren-
delte, hogy a fent felsoroltakon kívül 
a felkeltekhez átállt cs. kir. tisztek, a 
katonai és polgári hivatalnokok, az ön-
álló sereg- és csapatparancsnokok és a 
törvényszéki közvádlók és bírák három 
hónapon belül kötelesek jelentkezni a 
hadbíróságokon vagy a körzeti katonai 
parancsnokságokon. A mintegy két-
ezer érintett közül sokan inkább emig-
rációba menekültek. A honvédsereg 
altisztjei és közkatonái „kegyelemben” 
részesültek, ami annyit jelentett, hogy 
kényszersorozással nyolcévi katonai 
szolgálatra kötelezték őket Itáliában, a 
cseh tartományokban vagy Galíciában. 
Mintegy 40-50 ezer katonát szórtak így 
szét a birodalom távoli szegleteiben. 
A kényszersorozás elől menekülők és 
bujdosók ellen hajsza indult. Feladó-
ik jutalomban részesültek, segítőik és 
támogatóik a község minden lakójára 
kiterjesztett statáriummal sújtattak. 
Az ítéletek meghozatalánál az 1848. 
október 3-ai időpont azért volt fontos, 
mert az udvar ekkor oszlatta fel a ma-
gyar országgyűlést és ekkor nevezte ki 
Jellasicsot teljhatalmú királyi biztossá, 
miközben az Országos Honvédelmi 
Bizottmány működését sohasem is-
merte el. Azokat a tiszteket és politiku-
sokat, akik 1849. április 14-ét, vagyis a 
magyar függetlenség kimondását és a 
Habsburg-Lotharingiai ház trónfosztá-
sát követően is szolgálatban maradtak, 
felségsértéssel vádolták. 

 A megtorlás emblematikus napjává 
1849. október 6-a vált. Ezen a napon 
végezték ki Pesten az első felelős ma-
gyar kormány törvényesen kinevezett 
miniszterelnökét, gróf Batthyány La-
jost, valamint Aradon a magyar hon-
védsereg 12 tábornokát és egy ezrede-
sét, akik a bukást követően orosz vagy 
osztrák fogságba kerültek. A minisz-
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terelnököt a pesti haditörvényszék az 
1848. október 3-ai dátumot figyelmen 
kívül hagyva, tehát minden jogalap 
nélkül ítélte halálra. Aradon a nemzet 
vértanúja lett Aulich Lajos, Damja-
nich János, Dessewffy Arisztid, Kiss 
Ernő, Knézich Károly, Lahner György, 
Lázár Vilmos ezredes, Leiningen-
Westerburg Károly, Nagysándor Jó-
zsef, Pöltenberg Ernő, Schweidel Jó-
zsef, Török Ignác és Vécsey Károly. 
A kivégzéseket tudatosan időzítették 
október 6-ára, ugyanis 1848-ban ezen 
a napon akasztották fel a bécsi forra-
dalmárok Theodor Baillet de Latour 
császári hadügyminisztert. Mivel a 
honvédsereg fő ereje nem az osztrá-
kok előtt tette le a fegyvert, az udvar 
sértve érezte magát. Ezért, és mert a 
szabadságharcosokat nem katonák-
nak, hanem lázadóknak tekintették, 
a tábornokokat megillető lőpor és go-
lyó általi halál helyett kötél általi ha-
lált írtak elő a magyar parancsnokok 
és politikai vezetők részére. Ennek a 
halálnemnek, amelyet addig köztör-
vényes bűnözőkre alkalmaztak, meg-
becstelenítő jellege volt. Ennek elle-
nére nem mindegyik elítélt halt kötél 
által. Gróf Batthyány Lajos a kivégzést 
megelőző éjszakán egy becsempészett 
tőrrel nyakon szúrta magát, ezért 
nem lehetett felakasztani. A kivég-
zőosztag előtt nem engedte bekötni 
a szemét, és maga vezényelt tüzet. A 
kivégzés színhelyén 1926. október 
6-tól a Batthyány-örökmécses, a sza-
badság jelképe áll. A szabadságharc 
fogságba esett katonai vezetőit szin-
tén kötél általi halálra ítélték, annak 
ellenére, hogy például Dessewffynek 
szabad elvonulást ígértek a fegyver-
letétele előtt. Haynau a hadbíróság 
felterjesztése alapján négy halálra ítélt 
büntetését különleges kegyelemből a 
tisztekhez méltó golyó- és lőpor általi 
halálra változtatta. Kiss Ernő altábor-
nagy azért részesült e „kegyelemben”, 
mert a szabadságharc alatt tényle-
gesen nem harcolt a császári haderő 
ellen. Dessewffy Arisztid és Lázár Vil-
mos a császári csapatok előtt tette le a 
fegyvert, Schweidel József pedig csak 
a schwechati csatában harcolt a csá-
szári haderő ellen, a továbbiakban ad-
minisztratív beosztásokban szolgált. 
A kivégzéseket követően az elítéltek 
holttestét elrettentésül közszemlére 
tették, majd este az agyonlőtt tábor-
nokokat a sáncárokban, a felakasztott 
vértanúkat pedig a vesztőhelyen han-
tolták el. Korabeli elbeszélések szerint 
már néhány órával a kivégzéseket kö-

vetően tömegek zarándokoltak arra a 
helyre, amelyet a zsarnokság Kossuth 
szavaival élve „magyar Golgotává” 
avatott.

 Kevésbé ismert, hogy Aradon 1849 
augusztusa és 1850 februárja között 
további három honvédtisztet végez-
tek ki. 1849. augusztus 22-én Ormai 
Norbert honvéd ezredest, a honvéd 
vadászezredek parancsnokát. Szokás 
őt az első aradi vértanúnak is nevez-
ni. 1849. október 25-én Kazinczy La-
jos honvéd ezredest, Kazinczy Ferenc 
fiát végezték ki, aki augusztus 25-én 
Zsibón utolsóként tette le a fegyvert. 
1850. február 19-én szintén Aradon 
végezték ki Ludwig Hauk alezredest, 
Bem tábornok hadsegédét. Lenkey 
János honvéd vezérőrnagy az aradi 
várbörtönben megborult elmével halt 
meg, így az ő kivégzése elmaradt. A 
szabadságharcot követő időszakban 
mintegy 100 kivégzést hajtottak végre. 
Több száz honvédtisztet ítéltek halálra, 
azonban az ítéletek nagyobb részét ké-
sőbb kegyelemből húszévi várfogság-
ra változtatták. A honvédsereg tisztjei 
közül nagyjából 1200 főt börtönöztek 
be, de a polgári elítéltek száma is több 
száz volt.  A birodalom hírhedt bör-
tönei, mint a pesti Újépület, Olmütz, 
Josefstadt, Kufstein, Theresienstadt, 
Munkács, Arad, megteltek magyar 
politikai rabokkal. Azokat, akik nem 
kerültek a császáriak kezébe, távollé-
tükben ítéltek el és nevüket bitófára 
szögezve jelképesen végezték ki. 1851. 
szeptember 22-én a pesti Újépület 
előtt így akasztották fel többek között 
Kossuth Lajost, Szemere Bertalant, 
Mészáros Lázárt, Perczel Mórt, Tán-
csics Mihályt, vagy a Párizsban szép 
akasztottként ismert későbbi minisz-
terelnök, majd birodalmi külügymi-
niszter, Andrássy Gyulát.

A bécsi kormányzat megkülönböz-
tetett figyelemmel fordult az egyház 
felé, melyet meg kívántak tisztítani 
mindazoktól, akik 1848-49-ben bi-
zonytalankodtak vagy ismertek vol-
tak liberális nézeteikről. Hám János 
esztergomi érsek lemondott, helyére 
Scitovszky János pécsi püspök került. 
A besztercebányai, a csanádi és a nagy-
váradi püspököket lemondatták, java-
dalmaiktól megfosztották és internál-
ták. Az alsópapság köreiből több száz 
papot és lelkészt vetettek fogságba vagy 
végeztek ki, mert részt vettek a szabad-
ságharcban, vagy mert kihirdették a 
felelős magyar kormány rendeleteit. A 
magyarországi zsidó hitközségekre 2,3 
millió forint hadisarcot vetett ki a bécsi 

kormányzat. Ez alól csak a pozsonyi és 
a temesvári hitközség mentesült. 

Az orosz közbenjárásnak köszön-
hette életét a honvédsereg fővezére és a 
szabadságharc utolsó szakaszának dik-
tátora, Görgey Artúr. Mivel a cár kije-
lentette, hogy a tábornoknak oroszföl-
dön biztosít menedéket, amennyiben 
nem kap kegyelmet, Bécs Klagenfurt-
ba internálta Görgeyt. Amellett, hogy 
Kossuth a vidini levélben árulónak 
nyilvánította a diktátort, ez a tény is 
hozzájárult, hogy a közvélemény sze-
mében a forradalom bukásának egy-
személyi felelősévé vált. Tegyük hozzá, 
igaztalanul. A harcoló egységek közül 
egyedül a bevehetetlen komáromi erőd 
Klapka György által vezetett tizenöt-
ezer fős védőseregének sikerült tárgya-
lásokra kényszeríteni a császáriakat és 
elkerülni a felelősségre vonást. A siker-
telen ostrom következményeként Bécs 
beleegyezett abba, hogy a vár átadásá-
ért szabad elvonulást biztosít a védők-
nek. Klapka tábornok utolsóként 1849. 
október 2-án adta át a várat. 

A szabadságharc leverését követő 
tömeges megtorlás végrehajtása első-
sorban Haynau személyéhez köthető, 
azonban a császár és az egész udvar 
egyetértésével történt. Ismeretes Felix 
von Schwarzenberg miniszterelnök-
nek a megbocsájtásról tett cinikus 
kijelentése, miszerint „Ez helyesen 
hangzik, de előbb még néhányat fel kí-
vánunk akasztani”. Érdekes módon az 
osztrákoknak segítséget nyújtó I. Mik-
lós cár volt az, aki elsőként intette ön-
mérsékletre Bécset. A véres megtorlás 
helyett a magyarok megbékítését taná-
csolta, és felháborodásának adott han-
got az első kivégzéseket követően. Az 
európai felháborodás és a külföldi til-
takozások miatt 1850. július 6-án a bé-
csi kormányzat hatalmas végkielégítés 
mellett nyugdíjazta a szalonképtelenné 
vált Haynau táborszernagyot. A véres 
katonai diktatúrát polgári kormányzat 
váltotta fel, melynek a célja a rende-
letekkel történő kormányzás maradt. 
Magyarországot szétdarabolva mint a 
birodalom egy tartományát kívánták 
beolvasztani a centralizált államba. 
Ennek alapját a jogeljátszás elmélete 
szolgáltatta. Eszerint Magyarország 
a lázadással elveszítette történelmi 
alkotmányos jogait és intézménye-
it. Fegyverrel megszerzett terület és a 
győztes dinasztia mint meghódított 
tartomány felett uralkodhat rajta. Újra 
különválasztották Erdélyt és Horvát-
országot, valamint a Száva mentén a 
határőrvidéket. Délen megszervezték 



25

Katedra Történelem

a szerb vajdaságot. A Magyarország te-
rületéből kialakított tartományok köz-
vetlenül Bécs igazgatása alá kerültek 
és megkezdődött a germanizációjuk. 
Magyarország alkotmányosságával 
együtt Horvátország önkormányza-
ta is elveszett. Az erdélyi szászok sem 
kapták vissza korábbi előjogaikat, és a 
szlovákok kérelmei sem találtak meg-
hallgatásra. Avram Iancu, az erdélyi 
románok vezetője osztrák börtönbe 
került. Találóak voltak Pulszky Fe-
rencnek, a szabadságharc londoni kö-
vetének szavai, aki szerint az abszolu-
tizmus szövetségesei, a magyarországi 
nemzetiségek ugyanazt kapták jutal-
mul, amit a magyarok büntetésül. 

A szabadságharc leverését követő 
megtorlás és önkényuralom legsúlyo-
sabb következménye az volt, hogy a 
magyar társadalmi fejlődéséből kive-
szett az a generáció, amelyik a nagy 
átalakulást előkészítette és véghezvitte. 
Az a nemzedék, amelynek az országot 
vezetnie kellett volna a modern társa-
dalmi fejlődés útján bitófán, a puska-
cső előtt végezte vagy börtönökben 
sínylődött. Sok ezren szóródtak szét 
a nagyvilágban. Kosáry Domokos 
szerint ezek az évek és ez az energia 
hiányzik a történeti magyar fejlődés-
ből. Az utódok a passzív rezisztencia 
idején nevelkedtek, melynek fő jel-
lemzője a bénultság volt. Elszántságuk, 
felkészültségük és önbizalmuk már 
nem volt összemérhető apáik nemze-
dékével. Ez is magyarázza a 19. század 
végére jellemző politikai kultúra hiá-

nyosságait, ami inkább indulati és ér-
zelmi semmint racionális jellegű volt.1

A hatalmas véráldozatok ellenére a 
szabadságharc mégsem volt hiábavaló 
közdelem. Az ország, bár függetlensé-
gétől megfosztva, de elindult a polgári 
fejlődés útján. A forradalom előtti ál-
lapotokat már nem lehetett visszaállí-
tani, a nemzetben tovább élt és tovább 
is erősödött a szabadság és a független-
ség eszméje.

A szabadságharc leverését követő 
terror időszakában a vértanúkról em-
lítést sem lehetett tenni. Az a szabad-
ságvágy és hősies katonai teljesítmény, 
amelyet az ország akkor felmutatott, 
világszerte rokonszenvet váltott ki. Ez 
tovább táplálta a nemzet reményeit, 
hogy egy kedvező fordulat alkalmával 
véglegesen kivívhatja a függetlenségét.

Október hatodika 1849 óta a ma-
gyar nemzet gyásznapja. Ünneplése 
közvetlenül a kiegyezés előtt is tiltott 
volt. A kiegyezést követően – igaz, kel-
lő politikai tapintattal, hiszen a császár 
ugyanaz a személy volt, mint 1849-ben 
– már lehetett emlékezni a szabadság-
harc hőseire és áldozataira. 1868-ban 
összeülhetett a honvédegyletek orszá-
gos közgyűlése. Sorra emelték a hon-
véd emlékműveket, és 1870. október 
6-án a Kerepesi temetőben felavatták 
a „kilencek síremlékét”, a Pesten 1849-
1853 között kivégzettek közös emlék-
művét. 1890. október 6-án pedig a vi-
gadó első emeleti termében felállított 
fonográfról hallhatta a pesti közönség 

az agg Kossuth Lajos szavait az aradi 
hősökről:

„A világ birája, a történelem fog e 
kérdésre felelni. Legyenek a szentemlékű 
vértanúk megáldottak poraikban, szel-
lemeikben a hon szabadság Istenének 
legjobb áldásaival az örökké valóságon 
keresztűl; engem, ki nem borúlhatok le a 
magyar Golgota porába, engem October 
6-a térdeimre borúlva fog hontalan-
ságom remete lakában látni a mint az 
engem kitagadott Haza felé nyujtva agg 
karjaimat a hála hő érzelmével áldom 
a vértanúk szent emlékét hűségükért 
a Haza iránt, ‚s a magasztos példáért, 
melyet az utódóknak adtanak; ‚s buzgó 
imával kérem a magyarok Istenét hogy 
tegye diadalmassá a velőkig ható szóza-
tot, mely Hungária ajkairol a magyar 
nemzethez zeng. Úgy legyen. Amen!”

Kossuth Lajos, Torino, 1890. szept-
ember 20.
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1956. október 6-án a magyar nem-
zet gyásznapja újabb jelentéssel bővült. 
Ezen a napon a budapesti Kerepesi úti 
temetőben több mint százezer ember 
részvételével temették újra az 1949-
ben koncepciós perben elítélt, majd 
kivégzett Rajk Lászlót, Pálffy Györgyöt, 
Szőnyi Tibort és Szalai Andrást. Ezt kö-
vetően gyorsultak fel Magyarországon 
azok az események, amelyek az október 
23-án kitört forradalomhoz vezettek.

Az 56-os forradalom kitörését né-
hány külpolitikai történés segítette 
elő. 1953. március 5-én meghalt Sztá-
lin. További befolyásoló tényező volt 
az osztrák államszerződés megkötése 
1955. május 15-én. A Szovjetunió vál-
lalta csapatainak kivonását, a nyugat 
pedig elfogadta Ausztria semlegessé-
gét. Az ügy magyarországi vonatko-
zása az, hogy a szovjet csapatok ma-
gyarországi tartózkodását eredetileg 
Ausztria megszállása indokolta. Esze-
rint az ausztriai kivonulással a vörös 
hadsereg jelenléte Magyarországon is 
okafogyottá vált. A békeszerződés is 
a szovjet csapatok Magyarországról 
való kivonását írta elő. Ennek ellenére 
az Ausztriából kivont csapatokat csak 
Magyarországig vonták vissza a Kreml 

urai. A harmadik fontos tényező a 
Gomulka nevéhez köthető lengyelor-
szági történések és a poznani munká-
sok július végi felkelése volt. 

A Moszkvában folyó utódlási harc 
hullámzásai a magyar politikában is 
megmutatkoztak. Mindegyik csoport 
a maga emberét kívánta hatalomra jut-
tatni. Így történhetett meg, hogy Rá-
kosi 1953-ban kénytelen volt átadni a 
kormány vezetését a reformpárti Nagy 
Imrének, majd 1955-ben, amikor Na-
gyot Moszkvában a túlzott reformok 
miatt marasztalták el, újra a hatalom 
csúcsára került. 1956-ra Hruscsov-
nak sikerült megszilárdítania hatal-
mát. A februárban tartott XX. SZKP 
kongresszus zárt ülésén ismertette az 
új irányelveket, a desztalinizáció és az 
enyhülés politikáját. Bírálta a Sztálin 
és a többi kommunista vezető körül 
kialakult személyi kultuszt, a külpoli-
tikában pedig a szembenállás helyett 
a békés egymás mellett élés doktrí-
náját hirdette meg. 1955 májusában 
Hruscsov Belgrádban bocsánatot kért 
Titótól a jugoszlávellenes politikáért 
és kijelentette, hogy a szovjet modell 
mechanikus másolása nem helyes. Rá-
kosi Mátyás számára ez a hatalomból 

való kiszorulást jelentette, hiszen az 
ő személye körül alakult ki személyi 
kultusz, őt jellemezte a jugoszlávelle-
nesség és az ő parancsára folytatták le 
a koncepciós pereket. A Magyar Dol-
gozók Pártja a szovjet instrukcióknak 
megfelelve 1956 júliusában Rákosit 
felmentette első titkári tisztsége alól, 
aki a következő napon a Szovjetunió-
ba távozott, ahonnan soha többé nem 
tért vissza. Helyére az addigi második 
ember, Gerő Ernő került, a miniszter-
elnöki széket pedig a fiatal Hegedűs 
András foglalhatta el. Azonban Nagy 
Imre húszhónapos reformkísérleté-
nek köszönhetően átalakult a közélet, 
rehabilitálták Rajk Lászlót és társait, 
személycserék történtek, az Írószövet-
ségben reformpárti fiatalok megalakí-
tották a Petőfi Kört, melynek vitafó-
rumain többezres tömeg vett részt. A 
magyar egyetemisták egyes csoportjai 
kiléptek a DISZ-ből, és Magyar Egye-
temi és Főiskolai Egyesületek Szö-
vetsége (MEFESZ) néven független 
szervezetet hoztak létre. 1956. október 
22-én fogalmazták meg követeléseiket 
is, amelyek négy téma köré csoporto-
sultak. A külpolitikával kapcsolatosak 
a magyar-szovjet és a magyar-jugo-

Újra segítség nélkül, egyedül maradtunk

mgr. Fibi lászló
Történelem-számítástechnika szakos tanár, állami alkalmazott; lakhely: Dunaszerdahely, fibi.laszlo@ gmail.com
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szláv kapcsolatok újragondolását, a 
szovjet csapatok kivonulását és a Pécs 
mellett feltárt uránium értékesítésével 
foglalkoztak. A belpolitikát érintő kö-
vetelések új kormányt kívántak Nagy 
Imre vezetésével, általános és titkos vá-
lasztásokat, többpártrendszert, szólás-, 
sajtó- és vallásszabadságot. A gazda-
ságpolitikát a tervgazdaság revíziója, a 
bérek és normák felülvizsgálata, illetve 
a magánparasztok helyzetének igazsá-
gos rendezése érintette. A követelések 
negyedik csoportja a nemzeti szimbó-
lumokkal foglalkozott. A vörös csilla-
gos címert váltsa fel a Kossuth-címer, 
Sztálin szobrának helyén a Felvonulási 
téren az 1848-49-es hősök szobra ke-
rüljön felállításra, március 15-e legyen 
nemzeti ünnep. Másnapra a lengyel 
felkelők támogatására szolidaritási 
tüntetést hirdettek. Gerő és Hegedűs 
ekkor Belgrádban tárgyalt, a vezetés 
bizonytalankodott, először betiltotta, 
majd mégis engedélyezte a tüntetést. 

Október 23-án délután 3 órakor a 
Petőfi-szobornál gyülekezett a 10-15 
ezres tömeg. Sinkovits Imre elszavalta a 
Nemzeti dalt, majd a Bem térre vonul-
tak, ahol Veres Péter, az Írószövetség 
elnöke mondott beszédet. Ekkorra a tö-
meg már 50 ezer főre duzzadt, és a tün-
tetők száma tovább nőtt. Estére, amikor 
elindultak a Parlament felé, már 200 
ezren lehettek. 6-7 órától az események 
Budapest három pontján folytatódtak. 
A Parlament előtt a tömeg Nagy Im-
rét követelte, a Városligetben Sztálin 
szobrát döntötték. A harmadik csoport 
a rádió Bródy Sándor utcai épületé-
hez vonult, hogy beolvastassa az előző 
nap összeállított követeléseket. A rádió 
azonban a reggel hazatért Gerő Ernő 
beszédét sugározta, amely nacionalista 
tüntetésnek nyilvánította a történteket. 
Az eddig békés tüntetés ekkor csapott 
át fegyveres felkelésbe. A hajnalban 
Budapest utcáin megjelenő szovjet tan-
kokkal a város több pontján fegyveres 
csoportok csaptak össze. Összlétszá-
muk néhány ezer lehetett. Fegyvereiket 
a közeli gyárakból, laktanyákból szerez-
ték be, és utcai gerillaharcot folytattak. 

Október 24-25-én tüntetések voltak 
számos vidéki városban. Több helyen 
összecsapásra került sor a tüntetők és 
a fegyveres erők között. A mosonma-
gyaróvári sortűznek több mint ötszáz 
áldozata volt a tüntetők közül, de több 
ávós is a tömeg szenvedélyének áldo-
zatává vált. A vezetés tanácstalanul állt 
a történtek előtt. 23-án éjszaka Nagy 
Imrét nevezték ki miniszterelnöknek. 
Az új kormány kijárási tilalmat rendelt 

el, de ezt senki nem tartotta be. Októ-
ber 25-én hatalmas tömeg gyűlt össze 
a Parlament előtt. Sortűz kaszált végig 
a tömegen, több mint száz áldozatot 
követelve. A népharag ekkor fordult 
az ávósok ellen, ekkor kezdődtek a ke-
gyetlen utcai lincselések. Az indulatok 
leginkább október 30-án a pártbizott-
ság Köztársaság téri székházának az 
ostrománál szabadultak el. A többórás 
ostrom után a magukat megadó védők 
közül mintegy 20 embert végeztek ki 
vagy kínoztak halálra. 

A Parlament előtti vérengzést köve-
tően Gerő Ernőt menesztették az MDP 
első titkári posztjáról. Helyét Kádár Já-
nos foglalta el, aki ekkor a reformpárti 
csoport tagja volt. A felkelés megítélé-
se azonban ekkor még nem változott 
meg. Mind Nagy, mind Kádár nyilat-
kozataikban ellenforradalomként érté-
kelték a történteket. A miniszterelnök 
előtt azonban nyilvánvalóvá vált, hogy 
a kormánynak két választása van. Vagy 
a szovjet csapatokra támaszkodva leve-
ri a felkelést, vagy az élére áll. Október 
27-én átalakította kormányát, melyben 
helyet kapott a két korábbi vezető kis-
gazda politikus, Tildy Zoltán és Kovács 
Béla is. Október 28-án a vezetés, átér-
tékelve az eseményeket, már nemzeti 
demokratikus mozgalomról beszélt. 
Nagy Imre esti rádióbeszédében közöl-
te, hogy a szovjet csapatok rövidesen 
elhagyják Budapestet és az országot, 
feloszlatják az ÁVH-t, visszaállítják a 
Kossuth-címert. Október 30-án meg-
alakult a Király Béla vezette Nemzetőr-
ség, a szovjet csapatok megkezdték ki-
vonulásukat Budapestről, és a feloszlott 
MDP Magyar Szocialista Munkáspárt 
néven szerveződött újjá. Újjáalakult 
a Független Kisgazdapárt, a Nemzeti 
Parasztpárt és a Szociáldemokrata Párt 
is. A kormány elrendelte Mindszenty 
József szabadlábra helyezését. Október 
végén úgy tűnt, hogy a szovjet vezetés 
elfogadja Magyarországnak a finn vagy 
a jugoszláv modellhez hasonló átala-
kulását. A moszkvai döntéshozókat 
azonban egy, a magyar forradalommal 
párhuzamosan lejátszódó esemény, 
a szuezi válság alakulása befolyásol-
ta végső döntésükben. A Szovjetunió 
távol maradt a fegyveres konfliktustól 
a szuezi térségben, viszont elvárta a 
nyugati hatalmak passzív magatar-
tását Magyarországgal kapcsolatban. 
Amikor a Kremlbe eljutott John Foster 
Dulles amerikai külügyminiszter üze-
nete, miszerint az Egyesült Államok 
nem tekinti potenciális szövetségesé-
nek a kelet-európai államokat, Konyev 

marsall október 31-én megkapta a pa-
rancsot a rend helyreállítására Magyar-
országon.

Nagy Imréhez október 31-én jutot-
tak el az első hírek a szovjet csapat-
mozgásról. Magához kérette Andro-
pov nagykövetet, aki tagadta, hogy a 
Szovjetunió a magyar forradalom leve-
résére készül. Este hat órakor a minisz-
terelnök rádióbeszédben bejelentette, 
hogy Magyarország kilép a Varsói szer-
ződésből és semleges állammá válik. 
Kérte az ENSZ-et és a nagyhatalmakat, 
hogy ismerjék el az ország semlegessé-
gét. Kérésére válasz nem érkezett. No-
vember 4-én a szovjet csapatok meg-
kezdték a Budapest elleni Forgószél 
hadműveletet. A magyar honvédség és 
a Nemzetőrség nem fejtett ki ellenál-
lást. Reggel 8 órakor a szovjet csapatok 
már a Parlament előtt álltak. A kor-
mány tagjai közül ekkor már csak Bibó 
István maradt az Országházban. Nagy 
Imre hajnali fél hatkor mondta el a rea-
litásoknak meglehetősen ellentmondó 
rádióbeszédet, melyben tudatta, hogy 
a szovjet csapatok támadást intéztek az 
ország ellen, hogy csapataink harcban 
állnak, és a kormány a helyén van. A 
többször megismételt rádióbeszéddel 
egy időben egy másik rádióbeszéd is 
elhangzott. A Munkácsról sugárzott 
beszéd arról tudósított, hogy Kádár 
János vezetésével munkás-paraszt kor-
mány alakult Magyarországon, amely 
a szovjet hadsereg segítségével harcot 
hirdet az ellenforradalom ellen. Kádárt 
a szovjet vezetés választotta ki, akár-
csak előtte Rákosit, Nagyot vagy Gerőt. 
Az utolsó ellenálló csapatokat novem-
ber 11-én számolták fel Budapesten. 
A forradalom elbukott. A leszámolás 
1956 novemberétől 1963-ig tartott, 
azonban a sztálinista diktatúrához 
már nem volt visszatérés. A magyarok 
ráeszméltek, hogy nem számíthatnak 
külső segítségre, a Szovjetunió pedig 
tudatosította, hogy a magyar népet 
nem lehet olyan alávetésben tartani, 
mint saját népeiket. Ezek a felismeré-
sek vezettek el a magyar modell kiala-
kulásához, amelyben egy szabadabb 
légkör alakult ki a szovjet érdekek és a 
szocialista társadalmi berendezkedés 
megkérdőjelezése nélkül.

Felhasznált irodalom
 Romsics Ignác: A 20. század képes törté-

nete. Rubicon-ház Bt., Budapest, 2008.
 Romsics Ignác: Magyarország története 

a XX. században. Osiris Kiadó, Budapest, 
2010.

 Szvák Gyula (szerk.): A magyar újkor tör-
ténete. Pannonica Kiadó, Budapest, 2007.
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Bevezető
A kárpátaljai magyar tannyelvű isko-

lákban folyó anyanyelvi nevelés tartal-
ma és céljai a régió magyar közösségé-
nek egyik, a közbeszéd által is kiemelt 
érdeklődéssel kísért területe. Ennek 
oka, hogy a kárpátaljai magyarságnak 
kisebbségi helyzetben élő közösség-
ként az anyanyelv és az anyanyelvű 
iskolahálózat megőrzése közösségi 
és nyelvi tervezési kérdés is egyben, 
hisz az oktatás tannyelvén, illetve a 
magyar mint anyanyelv tanításának a 
tartalmán keresztül a közösség jövője, 
megmaradása, identitásának megőrzé-
se hatékonyan befolyásolható, a nyelv-
politikai célok az oktatástervezésen 
keresztül eredményesen megvalósítha-
tók. Természetesen nehezíti a kárpát-
aljai magyar közösség helyzetét, hogy 
nyelvpolitikai és oktatáspolitikai céljai 
sokszor nem esnek egybe az állami 
nyelv- és oktatáspolitika, illetve a több-
ségi nemzet céljaival. Előbbinek magá-
tól értetődőn hosszú távú nyelvi terve-
zési koncepciójának célja az identitás, 
a magyar nyelv és kultúra, a nemzeti 
kötődés megőrzése, az anyanyelv-do-
mináns kétnyelvűség kialakítása (Vö. 
Beregszászi–Csernicskó–Orosz 2001, 
Beregszászi 2002), utóbbi pedig – saját 
nyelvpolitikai célja, a nemzetállam ki-
alakítása felé haladva – oktatáspolitikai 
döntéseivel sokszor akadályozza vagy 
nehezíti mindezt, például az asszimi-
lációt sugallva a kötelező ukrán emelt 
szintű érettségi bevezetésével, ami a 
felsőoktatásba kerülés feltétele,  és az 
ukrán tannyelvű iskola felé orientálja 
a kisebbségeket (Vö. Csernicskó 2009, 
2010, 2011, 2013).

 Ebben a társadalompolitikai hely-
zetben kiemelten fontos, hogy a 
magyar tannyelvű iskolának legyen 
presztízse a közösségben, használható 
és hasznosítható tudást közvetítsen, s 
ennek egyik feltétele az anyanyelv ok-
tatásának megújítása, tartalmának fo-
lyamatos frissítése.

A kárpátaljai magyar anyanyelvi 
nevelésben jelenleg tantárgy-pedagó-

giai reform van folyamatban, melynek 
előzményei az 1990-es évek közepéig 
nyúlnak vissza. A reform része a kár-
pátaljai magyar közösség nyelvi terve-
zési koncepciójának, annak az oktatás-
tervezési folyamatnak, aminek egyik 
célja az iskolai anyanyelvoktatás haté-
konyabbá tétele. Ebben a folyamatban 
kiemelt szerepük van az iskolai tanter-
veknek és a magyar nyelv tankönyvek-
nek, melyeknek szintén egy megújulá-
si folyamaton kell átesniük, ami 2005 
óta fokozatosan megvalósulni látszik.

Az előzmények
A Szovjetunió megszűnése után a 

kárpátaljai magyarságnak a független 
Ukrajna keretei között kellett megha-
tároznia önmagát és társadalompoliti-
kai céljait. A kárpátaljai és a magyar-
országi magyar tudományos közélet 
figyelme is fokozatosan irányult a régió 
(és más határon túli magyar kisebbsé-
gek) nyelvkörnyezettani, nyelvhaszná-
lati kérdéseinek és sajátosságainak a 
vizsgálatára. Ennek eredményeképpen 
valósult meg A magyar nyelv a Kár-
pát-medencében a XX. század végén 
c. kutatási program Kontra Miklós 
vezetésével az 1990-es évek közepén, 
majd láttak napvilágot később azok az 
úttörő régiókötetek (lásd Csernicskó 
1998, Göncz 1999, Lanstyák 2000, 
Szépfalusi–Vörös–Beregszászi–Kontra 
2012), melyek a határon túli magyar 
nyelvhasználat első nagyszabású em-
pirikus kérdőíves vizsgálatának ered-
ményeit feldolgozva készítettek átfogó 
nyelvkörnyezettani képet az egyes ha-
táron túli magyar közösségekről.

Ezzel együtt a figyelem fokozatosan 
ráirányult a magyar mint anyanyelv 
oktatásának kérdéskörére is Kárpátal-
ján. Az első nyílt közbeszéd a témában 
az 1995-ös 8. Élőnyelvi konferenciá-
hoz köthető, mely az MTA Nyelvtudo-
mányi Intézete Kontra Miklós vezette 
Élőnyelvi Osztályának és a Kárpátaljai 
Magyar Kulturális Szövetségnek a kö-
zös szervezésében került megrende-
zésre Ungváron. A konferencia témája 

a kisebbségi magyar iskolai nyelvhasz-
nálat volt (lásd Csernicskó–Váradi 
szerk. 1996),  és itt hangzott el az az elő-
adás (Beregszászi–Csernicskó 1996) a 
kárpátaljai magyar nyelv-tankönyvek 
szemléletéről, a nyelvi változatosság-
nak a tankönyvekben való megjele-
néséről (illetve annak hiányáról), ami 
vitát generált, illetve  a későbbiekben 
közös gondolkodásra késztette a régió 
kutató nyelvészeit és tankönyvíróit az 
iskolai tankönyvek tartalmáról, nyelv-
szemléletéről. Megfogalmazódtak a 
közösségben a gondolatok, hogy
 a) a Szovjetunió idejéről megörö-
költ magyar nyelv tankönyvek felett 
eljárt az idő, azok túlzottan gram-
matika-központúak, figyelmen kívül 
hagyják a nyelvi változatosság tényét, 
szemléletük felcserélő, kizárólag a 
nyelv sztenderd változatával foglal-
koznak, minden ehhez viszonyított 
eltérést hibaként stigmatizálnak, illet-
ve a kárpátaljai magyar nyelvhasználat 
nyelvjárási és kontaktushatásból eredő 
sajátosságai szóba sem kerülnek, vagy 
ha mégis, akkor szigorúan kiirtandó, 
korrigálandó jelenségként;
 b) nem jelentenek megoldást a Ma-
gyarországról esetlegesen érkező ma-
gyarországi magyar nyelv tankönyvek, 
hisz szerkezetükben nem illeszkednek 
a helyi oktatási rendszerhez, tartal-
mukban pedig a legtávolabb állnak 
attól, hogy a kárpátaljai magyar közös-
ség valós nyelvi-nyelvhasználati hely-
zetére reagáljanak;
 c) illetve megfogalmazódik a kár-
pátaljai magyar iskolákban folyó anya-
nyelvoktatás eredménytelenségének a 
gondolata, felvetődik a kérdés, meny-
nyire hatékony az a felcserélő módszer, 
amelynek szellemében az oktatás évti-
zedek óta folyik.

A folyamat
A sokszor indulatoktól sem mentes 

vélekedések az anyanyelvoktatásról 
felvetették a tudományos módszerű 
bizonyítás vagy cáfolás igényét. A Kár-
pátaljai Magyar Tanárképző Főiskola 

Beregszászi anikó
II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Filológiai 
Tanszéke, Beregszász, e-mail: banikobaniko@gmail.com

Új tendenciák a kárpátaljai magyar anyanyelvi 
nevelésben a tantervek, tankönyvek és 
a tankönyvírás tapasztalatainak tükrében 
(1. rész)
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(később II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai 
Magyar Főiskola) Limes Társadalom-
kutató Intézetének nyelvész kutatói-
ban 2000 tavaszán megfogalmazódott 
a gondolata egy olyan kérdőíves, empi-
rikus vizsgálatnak, amely a kárpátaljai 
magyar középiskolások nyelvhaszná-
latát vizsgálva tényekkel tudja majd 
bizonyítani, hogy mennyire hatékony 
vagy eredménytelen az iskolákban 
folyó magyarnyelv-oktatás. Abból 
kiindulva, hogy a korábbi évtizedek 
homogenizáló ideológiájának és a fel-
cserélő módszernek az elképzelésében 
(vö. Beregszászi 2010) az eszményített 
sztenderd normáival kell tisztában 
lenniük az oktatás kimeneti szakaszán 
álló tanulóknak, kérdőíves módszer-
rel, többféle feladattípust használ-
va megmértük, hogy ez valóban így 
van-e: sikerült-e a felcserélő mód-
szernek elérnie a célját, produkálja-e a 
vágyott uniformizált sztenderd beszé-
lőt az anyanyelvi iskola. A vizsgálatot 
Kárpátalja összes magyar középiskolá-
jában az egy évvel az érettségi előtt álló 
10. osztályos tanulók körében elvégez-
tük, a tudományos köztudatban a vizs-
gálatunk Iskola 2000 néven ismert. A 
vizsgálat eredményeit többször, több 
fórumon bemutattuk és publikáltuk 
(részletesen lásd pl.: Beregszászi 2002, 
Csernicskó szerk. 2003, Beregszászi 
2004, Beregszászi–Csernicskó 2004a, 
2004b, Beregszászi–Csernicskó szerk. 
2004 stb). Az adatok azt mutatták, 
hogy az iskolai oktatás minden igyeke-
zete ellenére nincs jelentős különbség 
a tanulók nyelvhasználatában a szten-
derd nyelvváltozat javára a nyelvjá-
rási jegyeket és kontaktushatásokat is 
mutató alapnyelvükkel, a kárpátaljai 
magyar nyelvváltozatokkal szemben: a 
sztenderd nyelvváltozat elsajátíttatása 
sok tekintetben kevéssé hatékony.

Az anyanyelvi nevelés reformja 
szempontjából az Iskola 2000 vizsgálat 
legfontosabb hozadéka az volt, hogy 
immár empirikus kutatási adatokkal 
alátámasztva láttuk a korábbi, felcse-
rélő szemlélet sikertelenségét, ami 
megkövetelte, hogy a kudarcot valló 
módszer helyett valami más, valami 
várhatóan eredményesebb és közös-
ségileg hasznosabb kerüljön alkalma-
zásra. Így amikor 2002-ben megfogal-
mazódik a kárpátaljai magyar nyelvi 
tervezés koncepciója (lásd Beregszászi 
2002), annak az anyanyelv oktatására 
vonatkozó javaslata az additív, hozzá-
adó módszer alkalmazása a kárpátaljai 
magyar iskolákban az anyanyelv-do-
mináns kétnyelvűség kialakítását segít-

ve (az államnyelv és egy idegen nyelv 
megfelelő szintű ismerete mellett). A 
cél: a felcserélő helyett additív, a nyelvi 
változatosságot figyelembe vevő szem-
lélet, kontrasztív módszerek és funk-
cionalitás alkalmazása az anyanyelv 
oktatásának gyakorlatában. Ennek a 
szemléletváltásnak a közösségi hoza-
déka az, hogy a tanulók kommunika-
tív kompetenciájának szerves részévé 
válik a beszédhelyzethez automatiku-
san igazodó (szóbeli és írásbeli) nyelv-
használat képessége. A nyelv használat 
közbeni alakulásának ténye és alakítá-
sának képessége pedig a mindennapi 
eredményes kommunikáció feltétele. 
Az iskolai anyanyelvi nevelés legfonto-
sabb feladata így az lehet, hogy haszno-
sítható tudást közvetítsen, felkészítse a 
tanulókat mindazon nyelvi kihívások 
megoldására, kezelésére, amelyekkel az 
iskolában és az iskolán kívül találkoz-
hatnak. Ez pedig azt is jelenti, hogy a 
valós nyelvi helyzet, a kárpátaljai ma-
gyar nyelvhasználat jellegzetességei, 
„a mi szavunk járása” helyet kap az 
oktatásban (bővebben pl. Beregszászi–
Csernicskó 2007a, 2007b, Beregszászi 
2011a, 2011b, 2011c, 2012).

Ezt az utat bejárva indult útjára a 
kárpátaljai magyar közösségben az az 
anyanyelvi tantárgy-pedagógiai reform, 
melynek megvalósítása jelenleg is tart. 
A megvalósítás ugyanis nem sikerülhet 
egyik napról a másikra. Már csak azért 
sem, mert vannak olyan alapfeltételei, 
melyeket meg kell teremteni, illetve 
olyanok, melyeken alakítani szükséges. 
Ezeket a feltételeket általában az alábbi, 
öt jelentős elemet tartalmazó tengely 
mentén lehet felvázolni:

 a közösségre vonatkozó tudományos 
alapkutatások megléte és azok ered-
ményeinek hasznosítása az oktatás-
ban, 

 új tankönyvek, tantervek, oktatási 
segédletek, módszertani útmutatók 
készítése, 

 a magyar szakos tanárképzés színvo-
nala, elméleti és gyakorlati keretei, 

 a szakmai pedagógus-továbbképzé-
sek és tudományos konferenciák, 

 valamint a tudományos utánpótlás-
nevelés (vö. Beregszászi 2011a, 2011b, 
2011c, 2012).

A fent meghatározott összetevők 
meglétének egyik záloga a II. Rákóczi 
Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán, 
annak Hodinka Antal Intézetében, va-
lamint Magyar Tanszéki Csoportjában 
folyó tudományos kutatások és oktatá-
si tevékenység, melynek eredménye-
ként rendelkezésünkre állnak a kárpát-

aljai magyar közösség nyelvi helyzetét 
és nyelvhasználati sajátosságait elemző 
alapkutatások, új tantervek és új isko-
lai magyarnyelv-tankönyvek születtek 
a kutatások eredményeinek figyelem-
be vételével, a főiskolán magyar szakos 
tanárképzés, tanár-továbbképzés és 
tudományos utánpótlás-nevelés folyik 
(ennek kézzel fogható eredményei pl.: 
Beregszászi–Csernicskó–Orosz 2001, 
Csernicskó szerk. 2003, Csernicskó 
szerk. 2010a, 2010b, Csernicskó 2004, 
2005, 2006, Beregszászi–Csernicskó 
2004a, 2004b, Beregszászi–Papp szerk. 
2005, Beregszászi–Csernicskó 2006, 
Csernicskó–Márku szerk. 2007, Kar-
macsi 2007, Karmacsi–Márku szerk. 
2009, Braun–Csernicskó–Molnár 
2010, Magyar nyelv, 2005, Kótyuk 
2005, 2008, Beregszászi 2010, 2011d, 
2012 stb.).

Az anyanyelv oktatásának tartalmát 
megváltoztatni a fentiek ellenére nem 
könnyű, és ráadásul hosszadalmas fo-
lyamat. Ennek okai főleg abban kere-
sendők, hogy az oktatás tartalmát nem 
csak szorosan az oktatáshoz és a nyelv-
hez kapcsolódó tényezők befolyásolják 
és alakítják. Ezek a tényezők leginkább 
a következők:

a) A kisebbségi helyzet: a kisebbségi 
közösség anyanyelvi oktatásának kér-
dése nemcsak oktatási, hanem politi-
kai tartalmú kérdés is.

b) A megfelelés kényszere: a magyar 
anyanyelvi nevelés tartalmának meg 
kell felelni az  ukrán nemzeti alap-
tanterv elvárásainak, meg kell felelnie  
továbbá a helyi magyar közösség nem-
zeti és politikai elvárásainak, valamint 
nem ártana összhangban lennie a kur-
rens tudományos és tantárgy-pedagó-
giai eredményekkel is.

c) A hagyomány:  amely a magyar 
nyelvterület egészére érvényesen (is) 
meghatározza az anyanyelvi oktatás 
tartalmát, nem engedve a grammati-
kai ismeretek  részletes, sokszor öncélú 
iskolai oktatásának szokásából.

d) Érzelmi telítettség: a kárpátaljai 
magyar közösségnek, mint a kisebbsé-
gi közösségeknek általában, érzelmileg 
is telítettebb a viszonya az anyanyelvé-
hez, ezzel együtt az anyanyelvi nevelés 
kérdéséhez, mint többségi alapeset-
ben.

e) Fokozott utóhatás: az egynormá-
jú, nyelvművelőnek is nevezett előíró 
szemlélet hatása és napjainkig érvé-
nyes utóhatása a kárpátaljai magyar 
oktatásban fokozottan van jelen (vö. 
Beregszászi 2012).

(folytatás a novemberi számban)



Katedra

30

Tankönyv

A 2000/2001-es tanévben egy har-
minckét fős matematika-fizika szak-
irányú osztály vezetését és benne a 
matematika tanítását kaptam meg a 
Komáromi Selye János Gimnázium-
ban. Nagy lendülettel és odaadással 
álltam munkához osztályfőnökként és 
szakos tanárként is – kiváltképp azért, 
mert ez egy „peregrinus” osztály lett. 
Ketten voltak komáromiak, a többi-
ek Szenctől Rimaszombatig tartó kö-
rülbelül kétszáz kilométeres vidékről 
jöttek, mindannyian azzal a határozott 
szándékkal, hogy tanulni, minél töb-
bet befogadni akarnak.

Minden elérhető matematika-ver-
senybe beneveztünk (Matematikai 
Olimpia, Kenguru, Nemzetközi Ma-
gyar Matematikaverseny, Öveges Ver-
seny, Cornides István Matematika-
Fizika Emlékverseny, Felvidéki 
Matematikaverseny stb). Bekapcso-
lódtunk – de csak versenyen kívül, 
mert határon kívüliek vagyunk – az 
Arany Dániel Matematikaversenybe 
is. Az országos döntőbe három diákom 
jutott be, közülük Rakyta Péter (jelen-
leg az ELTE és a BME oktatója) teljes 
pontszámot ért el. Oklevelet erről nem 
kaphatott, de meghívást kapott (velem 
együtt) a Lajos Józsefné által a Kő-
szegi Jurisich Miklós Gimnáziumban 
szervezett országos tehetséggondozó 
táborba.

A tanári program része volt az ak-
kor frissen megjelentetett Sokszínű 
Matematika 9, a Mozaik Könyvkiadó 
által megjelent tankönyv bemutatása. 
Szerzők: Kosztolányi József, Kovács 
István, Pintér Klára, Urbán János, 
Vincze István. Mi akkor, Szlovákiában 
egy, az 1980-as évek közepén megje-
lent cseh szerzők által írt, s lefordított 
tankönyvet használtunk. Azonnal 
„ráharaptam” az új könyvre, s azóta 
a teljes sorozatot a példatárakkal, CD 
melléklettel együtt segédkönyvként 
használom. Néhány alkalommal elvit-
tem magammal a szlovák kollégákkal 
együtt tartott, több megyét átfogó to-

vábbképzésre is a Sokszínű Matemati-
ka-tankönyveket, s bemutattam az ott 
résztvevő kollégáknak, akiknek az volt 
a véleménye, hogy érdemes lenne le-
fordítani szlovákra.

A benne foglalt tananyag sorrend-
je természetesen nem egyezett, s ma 
sem egyezik meg a Szlovákiában előírt 
sorrenddel, de ez nem zavar bennün-
ket, mert egyszerre két évfolyamot 
vásárolunk meg, s mindig az aktuális 
kötetet vesszük elő. Abban az időben a 
hivatalos szlovákiai gimnáziumi, négy 
évre szóló tankönyvegyüttes tizenhá-
rom füzetből állt. Ezek közül igazán 
csak az évfolyamonkénti egy-egy fel-
adatgyűjtemény volt használható, a 
többi nem volt alkalmas az érettségi-
re és felvételire való felkészülésre. Ezt 
megerősítették az általam a kőszegi 
tábor mintájára Komáromban több 
éven át szervezett tehetséggondozó 
tábor egyikében a versenygyőztes diá-
kok tanáraiként résztvevő kollégák is, 
a hazai tankönyvíró csapat gesztora, 
Tomás Hecht és a Sokszínű Matema-
tika-sorozat társszerzője, dr. Urbán 
János jelenlétében megtartott vitafó-
rumon. Nagy szerencsémnek tartom, 
hogy időben rátaláltam a Sokszínű 
Matematika-tankönyvcsaládra, mert 
azóta nemcsak a mi iskolánk, hanem 
több felvidéki gimnázium is használja, 
segédkönyvként a diáksághoz eljuttat-
ja őket. 

Az egyes fejezetek feldolgozásán lát-
szik, hogy a szerzők alapos módszer-
tani tudással és tanítási tapasztalattal 
rendelkeznek. A könyvek nyelvezete 
érthető, precíz, tökéletes. Nekünk, kül-
honiaknak ez különösen fontos, mert 
diákjaink általában szlovákból fordí-
tott könyvekből tanulnak. A fordítók 
pedig legfeljebb érettségiig tanulták 
anyanyelven a matematikát, egyetemi 
tanulmányaikat szlovákul vagy csehül 
végezték.

Felesleges szószaporítás nincs ben-
ne. Felépítése, sokszínű ábrái, az is-
meretátadás induktív útja mind-mind 

a fogalmak, definíciók, tételek és az 
egyes lépések megértését szolgálja. 
Sík- és térmértani ábrái, a függvények 
és azok transzformációinak feldolgo-
zása, a koordinátageometria előírt tan-
anyagának bemutatása igazán „beszé-
desre” sikeredett.

A fejezetek előtti történeti visszate-
kintés, a neves matematikusok rövid 
életrajzát bemutató írások felkeltik a 
tanulók érdeklődését, ez a világhálón 
való keresésre sarkallt több diákomat is.

Nagyon jó és hasznos a fontos képle-
tek, összefüggések, megtanulandó in-
formációk lapszéli kiemelése. Nekem 
Kőszegen, amikor először kezembe 
vettem a tankönyvet, meghökkentő-
nek, nem oda valónak tűntek az il-
lusztrátor rajzai. A sokéves használat 
alatt láttam, hogy egy-egy rajz miként 
csal mosolyt a diákok arcára, s hogy 
lehet pici felsóhajtás után felüdülve 
folytatni az órát. 

A fejezetek utáni feladatok didak-
tikai szerepe átgondolt, sorrendjük, 
választásuk nem ötletszerű, hanem 
követik a bemutatott mintapéldák ne-
hézségi fokát.

Ugyanez érvényes a Feladatgyűjte-
ményekre is. Fontos érdeme a Sokszínű 
Matematika-tankönyvcsaládnak, hogy 
alkalmas a diák önálló ismeretszer-
zésére, tanulásra – hiányzás esetén az 
átvett tananyag könnyen pótolható, 
feldolgozható.

Nálunk, Szlovákiában már két éve 
érettségizett az a generáció, akik a 
drasztikus tananyagcsökkentés ál-
dozatai lettek. Jelenleg a gimnázium 
minden évfolyama részére van szlovák 
nyelvű és magyarra is lefordított tan-
könyv, amely merőben más felépítésű, 
mint az eddig megjelent tankönyvek 
bármelyike. Nyíltan vállalja, hogy a 
benne foglalt anyag messze nem elég 
annak, aki érettségizni szeretne mate-
matikából. Tanulja meg onnan, ahon-
nan tudja!(?)  Még szerencse, hogy 
mindegyikük táskájában-polcán ott 
van a „Sokszínű – család”.

a Sokszínű Matematika
tankönyvcsalád hasznáról, 
külhoni szemmel

Dr. Kalácska józsef, 
Életpálya- és Katedra-díjas nyugalmazott gimnáziumi 
tanár, a Selye János Egyetem és a Selye János Gim-
názium óradaó tanára; lakhely: Dunaradvány; e-mail: 
kalacskaj@freemail.hu
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Ebben a számban a törtekkel, 
törtszámokkal (azaz racionális szá-
mokkal), az aránnyal, aránypárral, 
arányosságokkal, arányos osztással 
foglalkozunk. Kollégáim bizonyára 
észrevették már, hogy a tanulók mi-
lyen ritkán tudatosítják, az osztás, az 
arány, a tört (és részben a százalék 
is) ugyanaz a matematikai fogalom; 
valójában csak abban térnek el egy-
mástól, hogy hol alkalmazzuk ezeket 
a formákat.

 Például: az egyszerűsítés és bőví-
tés fogalmával a törtműveletek so-
rán ismerkednek meg, ezért nagyon 
ritkán jut eszükbe, hogy az osztást 
vagy az arányt ugyanúgy lehet egy-
szerűsíteni (bővíteni), mint a törte-
ket. Egy példa: A 63  : 36 osztás elég 
bonyolultnak látszik ahhoz, hogy egy 
nyolcadikos-kilencedikes a hánya-
dos kiszámításához azonnal zsebszá-
mológép után nyúljon, pedig 9-cel 
egyszerűsítve már jóval egyszerűbb 
osztást kapnánk: 7  : 4. Van, aki még 
ezt is bonyolultnak tartja, mert nem 

tudatosítja, hogy ennek az osztásnak 

tulajdonképpen 
4
7 , azaz 

4
31  = 1,75 

a hányadosa, és a 7-et ténylegesen 
elosztja (írásban vagy zsebszámoló-
géppel) 4-gyel. Aki a tört bővítésével 
is tisztában van, és ismeri a 25 több-

szöröseit, a 
4
7 -ből fejben számolva is 

megkapja a  
100
175 -ot, tehát az 1,75-ot.

 Egy másik példa. Nehéznek tűnő 
szöveges feladatok megoldása so-
rán sok esetben egyszerűvé válik a 
probléma, ha az arányok „összekap-
csolását” alkalmazzuk: „Egy doboz-
ban piros, kék és zöld üveggolyók 

vannak. A pirosak száma úgy arány-
lik a kékekéhez, mint 5  :  6, a kékek 
és zöldek aránya pedig 9  : 11. Hogy 
aránylik a pirosak száma a zöldeké-
hez? Legalább hány üveggolyó van a 
dobozban?” A két arány összekap-
csolásához a mindkét arányban elő-
forduló kék golyók számát ugyanaz-
zal a számmal kell kifejeznünk. A 6 
és a 9 legkisebb közös többszöröse 
18, tehát a két arányt úgy kell átala-
kítanunk (bővítéssel), hogy a kék 
golyók számát jelölő tag 18 legyen. 
5 : 6 = 15 : 18, 9 : 11 = 18 : 22, ezért pi-
ros : kék : zöld = 15 : 18 : 22. Ez a foly-
tatólagos arány nem egyszerűsíthető. 
A piros és zöld golyók aránya 15 : 22. 
A dobozban legalább 15 + 18 + 22 = 
55 üveggolyó van.

 Az arányok egyszerűsítéséről tud-
ni kell, hogy kéttagú arány esetén 
pontosan úgy jár(hat)unk el, mint-
ha törtet egyszerűsítenénk, többtagú 
arányok esetében azonban, ha a ta-
gok közt törtek is vannak, az arány 
tagjait közös nevezőre kell hoznunk. 
Egyenlő nevezőjű törtek aránya meg-
egyezik a számlálóik arányával.

 Az alábbi feladatsorban csak el-
vétve találkozunk „mindennapos”, a 
tankönyvekben tömegével előforduló 
feladatokkal, de ezek között is van-
nak egyszerűbbek és igényesebbek. 
A nehezebb feladatokat * vagy (a még 
nehezebbekét) ** jelöli.

1.  Egyszerűsítsd a következő ará-
nyokat:
a) 15 : 27 : 33 =
b) 1,8 : 4,5 =

c) 5 : 
3
2  =

d)* 0,9 : 3 : 
4
14  : 

6
5  = 

(Segítség: Először az arány összes 
tagját írd fel tört alakban, majd a ka-
pott törteket hozd közös nevezőre!)

2.  Egyszerűsítsd a következő ará-
nyokat! (Segítség: először minden 
esetben hozd az arányok tagjait közös 
mértékegységre!)
a) 25 cm : 7,5 dm =
b) 21 dm : 4,9 m : 0,0096 km =
c) 0,36 cm2 : 72 mm2 =
d) 0,25 m3 : 125 dm3 =
e)* Alkoss hasonló feladatokat!
f)**  0,048  m3  :  1,44  hl  :  288  dm3  :   

:
3
2  m3 =

3. A P kocka éle 12 cm, a Q kockáé 
15 cm, az R kockáé 21 cm. 
a)  Számítsd ki a kockák térfogatai-
nak (törzsalakú) VP : VQ : VR arányát! 
b) Számítsd ki a kockák felszíneinek 
(törzsalakú) FP : FQ : FR arányát! 
c) Milyen összefüggés van az élek és 
a térfogatok, valamint az élek és a fel-
színek folytatólagos arányai közt?

4.* Fogalmazz meg a 3. feladathoz 
hasonló feladatot három (vagy több) 
négyzet kerületére és területére!

5.  A sárgaréz egyik fajtája 21 rész 
vörösrézből (Cu) és 4 rész cinkből 
(Zn) áll. Hány kg vörösrézből és hány 
kg cinkből állítható elő 175 kg-nyi 
sárgaréz?

6. Kapcsold össze a következő ará-
nyokat:
a)  a  :  b  = 14  :  15, a  :  c  =  21  :  25; 
a : b : c = ?
b) d : e = 17 : 18, e : f = 9 : 10; d : e : f = 
?

RNDr. Horváth Géza
Nyugalmazott pedagógus, a Katedra matematikaverseny 
szervezője; lakhely: Zselíz, e-mail: horvath.geza@slovanet.sk

Felkészítő feladatok 
a matematikai tesztelésre 
– II. rész



Katedra

32

Tesztelés / Házi olvasmány

1. Az óra címe: A forgószél és Dorka 
a mumpicokkal tanácskozik című fe-
jezetek feldolgozása
2. Az óra általános céljai: szociá-
lis kompetencia fejlesztése, vagyis a 
kapcsolatteremtés, másság megkü-
lönböztetése és elfogadása, az együtt-
élési készség fejlesztése, más kultúrák 
iránti tisztelet kialakítása
3. Az óra irodalmi céljai: a törté-
net értelmezése, lényeges informáci-
ók, okságok kiemelése az olvasottak 
alapján, a reális és fiktív tér, valamint 
a szereplők megismerése 
4. Az óra fókusza: az új helyzetekhez 
történő előítélet-mentes alkalmazko-
dás gyakorlása
5. Az óra típusa: új tananyagot fel-
dolgozó óra

RÁHANGOLÓDÁS
1. Igaz-hamis játék

 Munkaforma: frontális munka
 Tanulási eljárás: igaz-hamis állítá-

sok
 Segédeszközök: -
 Fejlesztési célok: szövegértés fej-

lesztése
 Irodalmi cél: a szövegben rejlő in-

formációk és a tanári állítások össze-
vetése

A gyakorlat a lényeges információk 
értelmezésére irányul, és arra, hogy a 
diákok felismerik-e az ellentmondá-
sokat a szöveg alapján. 

Frontális gyakorlat, a tanulók a 
helyükön állnak. A tanár állításokat 
mond a fejezetekkel kapcsolatban. 
Ha igaz az állítás, akkor a diákok állva 
maradnak, ha pedig hamis, akkor le-
ülnek. Aki rosszul „válaszol”, az kiesik 
a játékból. Az állítások a következők: 

 Dorka Kansasban lakott. (i)
 Házuk hatalmas volt, nagy pincével 

és padlással. (h)
 Dorkának egy selymes szőrű, fekete 

kis kutyusa volt. (i)
 Dorka egy nagy hajóval érkezett a 

mumpicok földjére. (h)
 A mumpicok haragudtak Dorkára. 

(h)

 Meghalt a Keleti Boszorkány. (i)
 A Smaragdvárosba vezető út ezüst 

kövekkel van kirakva. (h)
 Smaragdvárosban él Óz. (i)

JELENTÉSTEREMTÉS
2. A jóslás beigazolódása

 Munkaforma: frontális munka
 Tanulási eljárás: jóslás
 Segédeszközök: rajzolt képek
 Fejlesztési célok: lényeges infor-

mációk értelmezésének a fejlesztése
 Irodalmi cél: a regény szereplője és 

a diákok által elképzelt szereplő ösz-
szehasonlítása

A következő gyakorlat szinte 
minden tanórán előkerül, ugyanis 
a bevezető órán alkalmazott jóslás 
technikájához kapcsolódik. A figye-
lemkoncentrációt, az értő olvasás fej-
lesztését célozza meg.1

A tanár megkérdezi a tanulókat, 
hogy találkoztak-e az 1. és 2. fejezet 
szövegében olyan tárggyal, amelyről 
az előző órán jóslatot készítettek. A 
helyes válasz az ezüstcipellő. Ezután 
arra kéri a diákokat, hogy vegyék elő 
azokat a képeket, amelyeket az előző 
órán készítettek, és a megadott tár-
gyakhoz jóslataikat ráírták. Mindkét 
lapot kirakjuk a táblára. Ezt követően 
megnézik az ezüstcipellőhöz társított 
feltételezett szereplőiket. Ha a jóslata-
ik között nem szerepelt a lány (Dor-
ka), akkor a másik rajzlapra ráírják, 
kihez, vagyis milyen szereplőhöz 
tartozott a történet szerint az ezüst-
cipellő. 

3. Ki vagyok?
 Munkaforma: frontális munka
 Tanulási eljárás: szereplő-játék
 Segédeszközök: papír szereplőne-

vekkel
 Fejlesztési célok: beszédképesség, 

együttműködési képesség fejlesztése
 Irodalmi cél: a szereplők neveinek 

memorizálása

Ez a gyakorlat a szereplőkre irányul. 
Minden tanuló hátára ragasztunk egy, 

c)* k : l = 9 : 10, l : m = 15 : 16, m : n = 
20 : 21; k : l : m : n = ?

7.  A király úgy végrendelkezett, 
hogy halála után a fiai életkoraik 
arányában osztozzanak az aranyban 
kifejezett vagyonán. Amikor a király 
meghalt, négy fiú életkora: 50, 53, 55 
és 62 év volt. A királynak összesen 
2860 aranya volt. Hány aranyat kap-
tak a fiúk egyenként?

8.  A fizetőeszköz Aqualandban 
aqua (A), Bergengóciában bergengóc 
dollár (BD), Meseországban fabat-
ka (FB). A jelenlegi árfolyam sze-
rint 1  A  = 12  BD és 5  BD  = 16  FB. 
a)  Hány fabatkát ér egy aqua?  
b) Legkevesebb  hány egész aquáért 
kapunk egész mennyiségű fabatkát? 
(0 aquáért 0 fabatkát kapunk, de – 
természetesen – nem erre az esetre 
gondoltunk.)

9. Ha 5 macska 5 nap alatt 5 egeret 
fog, akkor hány egeret fog 10 macska 
10 nap alatt?

10.  Egy egyenlő szárú háromszög 
alapjának és szárának aránya 5 : 7. A 
háromszög kerülete 104,5  cm. Szá-
mítsd ki a háromszög alapjának és 
szárának hosszát!

11.*  Keresd meg azt a legki-

sebb x pozitív számot, amelyre az 

 értéke egész szám lesz! 

(Megjegyzés a pedagógusok számá-
ra: Mivel a törtkifejezések összeadása 
már nem alapiskolás tananyag, a fel-
adatot – természetesen – nem a tört-
kifejezések összeadásával kell megol-
dani.)

12. a) Írd fel a számsor következő 
három tagját:  ...!

b)* Előfordulhat-e, hogy a számsor 
valamelyik tagja egész szám lesz? Ha 
igen, melyik a legkisebb ilyen szám, 
ha nem, miért?

zalaba andrea
Gyermekotthoni nevelő, lakhely: Ebed, 
e-mail: andra.zalabova@gmail.com

Az Óz, a nagy varázsló című meseregény 
módszertani feldolgozása (II.)
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már ismert szereplőnevet tartalmazó 
papírcetlit, majd a gyerekek az osztály-
ban sétálnak, és eldöntendő kérdések-
kel egymást kérdezgetik saját szemé-
lyükről.Az igen-nem válaszokból kell 
rájönniük, ők kicsodák. 

Kockázás2

 Munkaforma: csoportos munka
 Tanulási eljárás: kockázás
 Segédeszközök: kockák, papír
 Fejlesztési célok: együttműködési, 

problémamegoldó képesség fejlesztése
 Irodalmi cél: a fiktív és reális sze-

replők, terek megkülönböztetése

A mesékben általában van egy pont, 
ahol a valóságos világot felváltja a fik-
ció, a képzelet világa. Az első két feje-
zet két színtéren játszódik, Kansasban 
és vele szemben a mumpicok földjén. 
Ez a gyakorlat a reális és fiktív tér és 
szereplők megkülönböztetésére, felis-
merésére, értelmezésére irányul.

Két csoportot alkot a tanár a diá-
kokból. Mind a két csoportnak más 
szereplővel kell dolgoznia, az egyik 
csoport Emmi nénit kapja, a másik 
csoport pedig a mumpicokat. A szerep-
lők kiosztása után a csoportok kapnak 
egy tanár által előre elkészített kockát 
is. A tanulók feladata, hogy gurítsanak 
a kockával, és írásban válaszoljanak a 
rajta szereplő kérdésekre. Ha készek 
a feladattal, akkor mind a két csoport 
felolvassa a kérdéseket, és elmondják 
válaszaikat is. A tanár ezeket lejegyzi 
a táblára, majd megnézik a két szerep-
lőhöz felírt információkat. A csoport 
közösen megállapítja, melyik karakter 
lehet valóságos és melyik fiktív. Meg-
állapítják, hogy mik utalhatnak erre, 
majd a szereplőkhöz tartozó infor-
mációkat összevetik a regénnyel.

                  
4. Játsszd el!

 Munkaforma: páros munka
 Tanulási eljárás: drámajáték, imp-

rovizáció
 Segédeszközök: papírcetlik
 Fejlesztési célok: együttműködési, 

problémamegoldó, kommunikációs 
képesség fejlesztése

 Irodalmi cél: történetvariációk alko-
tása az 1. és 2. fejezet cselekményére

A tanóra ezen részében a kapcso-
latteremtést, a másság elfogadásának 
a képességét fejlesztjük a tanulókban. 
A szituációs gyakorlatokban az imp-
rovizációt, a mindennapos élethez 
szükséges kommunikációt gyakorol-
ják a tanulók. 

Párokban dolgoznak a tanulók. A 
tanár papírcetliket tart a kezében, 
minden papíron más kérdés vagy 
feladat szerepel. Minden páros húz 
egyet. A feladatuk az, hogy párokban 
eljátsszák a különböző szituációkat. 
A feladatok: 
- Dorka kineveti a mumpicokat.
- A mumpicok félnek Dorkától.
- Mit kérdeztél volna Dorka helyében 
az Északi Boszorkánytól?

5. T-táblázat3

 Munkaforma: egyéni munka
 Tanulási eljárás: T-táblázat
 Segédeszközök: papír táblázattal
 Fejlesztési célok: az érvelés képes-

ségének a fejlesztése
 Irodalmi cél: a szövegtől elvonat-

koztatva, a tanulók saját véleményé-
nek a megfogalmazása

Ez a feladat a sztereotípiák értelme-
zésére irányul, két állítás összevetésé-
re, szembeállító érvek gyűjtésére. A 
gyakorlat egy vitát készít elő. 

A tanár minden tanulónak kioszt 
egy lapot, aminek a felső részében 
egy általános állítás található a bo-
szorkányokról: A boszorkányok rosz-
szak. Alatta a lap ketté van osztva, 
az egyik felén az áll, hogy „egyetér-
tek, mert…”, a másikon: „nem értek 
egyet, mert…”. A diákok feladata, 
hogy szimpátiaalapon kiválasszák, 
melyik állítással értenek egyet, és ah-
hoz gyűjtsenek érveket.

REFLEKTÁLÁS
6. Konstruktív vita4

 Munkaforma: csoportos munka
 Tanulási eljárás: konstruktív vita
 Segédeszközök: -
 Fejlesztési célok: érvelés, beszédké-

pesség fejlesztése
 Irodalmi cél: a regényben megjele-

nő szereplőkről saját vélemény for-
málása

Az utolsó gyakorlat egy vita. Ebben 
a feladatban a diákoknak állást kell 
foglalniuk valami mellett, amiről úgy 
tartják, hogy helyes, és az mellett kell 
érvelniük.5

A tanulók az előző gyakorlatbeli 
állásfoglalásuk alapján két csoportra 
osztódnak. Mindenki a saját székét 
kiviszi a táblához, a bal felére ülnek 
azok, akik egyet értettek az állítással, a 
jobb felére pedig azok a tanulók, akik 
cáfolták azt. A feladatuk pedig az lesz, 
mondják el érveiket, miért gondolják 
úgy, hogy egy boszorkány rossz, illetve 
jó. Az a csapat győz, amelyik több ér-
vet tud mondani. A tanár a vita végén 
megkérdezi a tanulókat, hogy mit gon-
dolnak az olvasmányban megismert 
Északi Boszorkányról, mennyire egye-
zik az általános boszorkányképünkkel.  

7. Házi feladat
Az óra végén a házi feladatot jelöli 

ki a tanár. A következő két fejezetet 
kell elolvasniuk a tanulóknak, vala-
mint ennek az órának az anyagából a 
szereplők jellemző tulajdonságait kell 
tudniuk a diákoknak. 

JEGYZETEK:
1 DEBRECZENI, T., Szín-kör-játék , Buda-
pest, 1981, 21.
2 PETHŐNÉ NAGY, CS. Módszertani kézi-
könyv. Korona Kiadó, Budapest, 2005, 263.
3 PETHŐNÉ NAGY, CS. Módszertani kézi-
könyv. Korona Kiadó, Budapest, 291-293.
4 PETHŐNÉ NAGY, CS. Módszertani kézi-
könyv. Korona Kiadó, Budapest, 2005, 264-
265.
5 MURI, E. Kompetenciafejlesztése a vi-
tamódszer segítségével. In: Taní-tani. 
2011/3. [http://www.tani-tani.info/
kompetenciafejlesztes a_vitamodszer_
segitsegevel] (2014. 1. 12.)
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Földrajztanárként mindig is érdekelt, 
hogy milyen módon lehet felkelteni a 
mai kor gyermekének az érdeklődését 
a földrajz, illetve a hozzá szorosan 
kapcsolódó tudományágak iránt úgy, 
hogy azt a későbbiekben fel is tudják 
használni a mindennapokban. 

Az egyetemen az egyik tanárom 
szinte minden előadásán azt hangoz-
tatta: „Önök azért vannak a pályán, 
hogy irányt mutassanak és tapaszta-
latot adjanak a diákoknak…”. Ülvén a 
tankönyv felett, s olvasván a tananyag 
szövegét, azon járt az eszem, hogy is 
tudnám az időjárás témakört megfele-
lő módon tanítani. Ekkor hallottam az 
indító szikrát adó elköszönést, mellyel 
egy ismert bemondó búcsúzott el az 
egyik kereskedelmi csatorna időjárást 
előrejelző műsorban a nézőktől. De-
rűs estét kívánok. Ez a mondat adta az 
alapját annak a projektnek, melyet pár 
nappal később sikeresen valósítottunk 
meg a diákokkal. 

Az adott tananyag elsajátításához 
több oktatási módszert is kipróbál-
tunk. Ebből az első a projekt, a máso-
dik a kooperatív, a harmadik pedig a 
kommunikációs készségekre irányuló 
módszerek voltak. A várva várt nagy 
feladat ugyanis több részből állt. 

A kezdő lépések egyikeként az at-
laszban megtekintettük, hogy milyen 
nemzetközi jeleket használnak a me-
teorológiában az egyes légköri fron-
tok, csapadékfajták, illetve az egyéb 
időjárási elemek jelzésére. A fő feladat, 
hogy egy héten keresztül kellett az idő-
járást megfigyelni különböző szem-
pontok alapján. Majd egy táblázatban 
hét napon keresztül kellett feljegyezni 
a hőmérséklet folyamatos mozgásából 
kialakult számadatokat, melyeket a 
következő időpontokban kellett mér-

ni: reggel hét, délután kettő és este 
kilenc órakor. Valamint meg kellett 
állapítani s a megadott jelek szerint 
feltüntetni a különböző időjárási ele-
meket. A mérés ideje alatt a tanórákon 
megismerkedtünk az időjárás szakmai 
fogalmaival, megtanultuk, hogy mik 
azok a frontok, hőmérsékleti anomáli-
ák, vagy mi az a csapadékképződés. A 
későbbiekben pedig összegeztük, hogy 
a csapadék miben befolyásolja vilá-
gunk arculatát. 

A soron következő feladat egyik 
pontja a légtömegek és a légköri fron-
tok feltérképezése volt, melyeket négy 
rajzlapra tüntettünk fel fajtájuk (me-
leg-, hideg-, okklúziós és veszteglő 
front) és nemzetközi jelzésük szerint. 
A négy fronttípus meghatározását a 
diákok négy csoportban dolgozták ki.

A harmadik feladat a ciklonok fel-
vázolása, azok jellemzése és térképen 
való ábrázolása volt. A levegő mozgá-
sának útja, a szelek formájának, típu-
sának és földrajzi elhelyezkedésének 
megrajzolása épp annyira fontos része 
volt a projektnek, mint a mérés vagy a 
megfelelő leírás. Fontosnak tartottam, 
hogy eközben folyamatosan ügyeljünk 
arra, miként kell a megfigyeléseket 
kommunikálni, hogy a projekthét vé-
gén megfelelően tudják a tanulók elő-
adni a munkájukat.

A negyedik rész az interneten talál-
ható források megismerése volt. A Szlo-
vák Hidrometeorológiai Intézet webol-
dalának köszönhetően animációkon 
keresztül figyeltük meg, hogy is néznek 
ki az egyes meteorológiai térképek. 
Megbeszéltük, mit is jelent a sok fekete 
és színes vonal, és mennyire befolyásol-
ja a technika, s vele együtt a műholdak 
által biztosított adatok a mindennapja-
inkat, valamint az időjárás-kutatás tu-
dományát, a meteorológiát. 

Az ötödik pont szintén egy rajzlapot 
igénylő csoportmunka volt, ahol meg-
ismerkedtünk a felhőkkel, azoknak fel-
színtől való távolságával és alakjuk sze-
rinti beosztásával. Lerajzoltuk, hogy 
milyen magasságban milyen típusú 
felhők helyezkednek el és megtanul-
tuk, hogy mi a különbség egy fátyol-   
vagy egy esőfelhő között.

A fő feladat azonban az volt, hogy 
a tanulók megtanulják, milyen mó-
don lehet elmondani és megfelelően 
előadni azt a megfigyelést, melyet egy 
héten keresztül gőzerővel csináltak, s 
esetenként úgy módosították a kisdi-
ákok az esti programot, hogy apuka 
legnagyobb örömére a híradó után az 
időjárás-előrejelzést kellett kötelező 
jelleggel nézni, konkrétan pedig az azt 
referáló meteorológusra helyeződött a 
figyelem. El kellett lesni, hogy mit és 
hogyan lehet mondani a különböző 
térképek láttán. Hová kell állni, hogy 
ne takarják el a közönség elől azt a felü-
letet a térképen, amiről beszélnek. Így 
sikeresen abszolválható egy témakör a 
természetföldrajz tárköréből, valamint 
fejleszthető az előadó- és beszédkész-
ségük a nebulóknak. 

Az időjárás projekt előkészítés-ké-
szülés rendkívül összetett folyamat, de 
mindenképpen megéri időt és energi-
át szánni rá. Az eddig vázolt feladatok 
bármelyik része nemcsak a tudást bő-
víti, hanem fejleszti az kommunikáci-
ós készségeket. Ráadásul segít köny-
nyebben megérteni, hogy mi mit is 
jelent egy időjárást előrejelző műsor 
megtekintése közepette. 

Köszönet a gútai II. Rákóczi Ferenc 
Alapiskola igazgatójának, Dr. Bagita 
Juditnak és a diákoknak a projekthét 
megvalósításáért.

Derűs estét kívánok…
Ötletek természetföldrajzi  
témakör oktatásához

mgr. Varga Tamás
a gútai II. rákóczi Ferenc alapiskola 
magyar-földrajz szakos tanára; 
lakhely: gúta, e-mail: 
vargatomi7@gmail.com
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Topic: Movies and series. Using 
drama techniques in FLT.

Level: Intermediate – Upper-Inter-
mediate

Time: 45 minutes (optional: a fol-
low-up 45 min lesson)

Overview
The aim of this lesson is to use the 

role-play technique in order to (a) 
improve students’ speaking fluency; 
(b) boost their creativity by engaging 
their imagination; (c) practice certain 
grammatical structures and their vo-
cabulary. The biggest advantage of the 
role-play technique is that by being 
someone else, the Ss are encouraged 
and engaged in semi-spontaneous 
conversations and in most cases in 
physical activity as well. The easiest 
way to come up with a motivating 
topic is not to come up with it by 
ourselves, but let the Ss do it instead. 
However, the teacher should always 
give them a starting point which can 
stand as a basis for the topic selection. 
The starting point for this lesson’s top-
ic is characters from popular movies 
and series (TV shows). 

Objectives for the students
The Ss should be able to choose a 

character, describe his or her charac-
teristic features and personality and 
pretend to be that character.

They should be able to create a short 
scene and act it out in groups while 
cooperating with their classmates and 
practicing certain grammatical struc-
tures.

Prerequisites 
Option 1
The T prepares 4-5 cards with 5 sim-

ple sentences on each. The sentences 
should be general, context-free and 
preferably not connected to one anoth-
er (this will make the first activity’s task 
more exciting). Example for 1 card:

S1: What do you think you are doing 
here?
S2: I would like to go on this road-trip 
with you.
S3: Can you please help me with those 
boxes?
S4: You should always eat your break-
fast before leaving for work.
S5: Are you coming with us to the 
wedding?

Option 2
If the T wants the Ss to practice any 

specific grammatical structure then s/
he needs to prepare 4-5 cards with 2 of 
those structures on each. Each group 
should get different structures to be 
included in the sentences of the scenes 
of the first activity. The difficulty of the 
structures should be based on the cur-
riculum. Example for 3 cards:
C1: The modal verbs must, need and 
should; a sentence with passive voice 
in it.
C2: A sentence with present perfect 
in it; a sentence with any of the past 
modals.
C3: Form at least one sentence with 
reported speech; a sentence with the 
2nd conditional.

Optional: By recording the scenes 
acted out by the Ss the T can very eas-
ily and more importantly very effec-
tively create an interactive follow-up 
lesson. The recording, together with 
the Ss, can then be watched and ana-
lyzed for mistakes and errors. Usually 
a lesson like this is greatly appreciated 
by the Ss, which is why it is highly rec-
ommended to do. In this case a record-
ing device is needed (a smartphone is 
more than enough). On the next les-
son the T will need either a projector 
or a TV set and loudspeakers.

Warm-up (5-10)
The T asks the Ss to think of any 

character from any famous movie or 

series and make short notes (at least 
5 items) about the character’s features 
and personality. It is important not to 
choose the actor/ress, but the charac-
ter s/he is playing. The Ss mustn’t tell 
the characters’ name to anybody. Af-
ter 3 minutes the T should ask a few Ss 
to read their notes aloud. The other Ss 
mustn’t guess for the character, read-
ing the notes aloud only serves for 
checking whether their understood 
the task and of course to wake them 
up a little. The notes they have made 
in this part will be used in Activity 1.

Activity 1 (10-25)
The Ss are divided into groups of 

3-4 (randomly). At this point they can 
share their selected character’s name 
with their group members, but not 
with the other groups. Each group 
gets one card (from Option 1 or 2, 
but the two options can also be com-
bined; in this case the groups get two 
cards, one from each set). The task for 
each group is to create a short (5 min) 
scene in which every character of the 
group has to participate (verbally as 
well as physically) and the sentences 
and/or structures on the cards should 
be included as well. The scenes can be 
about any realistic or unrealistic situ-
ation.

Activity 2 (25-43)
Each group performs the scene they 

have composed. The audience should 
try to guess for the performing char-
acters’ names. It is not a problem if 
they do not find out the names (the 
performances will hopefully make up 
for that). 

Feedback (43-45)
The T and the Ss do a short reflec-

tion on the lesson. Ending on a posi-
tive note is essential.

Becoming your 
Favorite Character 
(Lesson Plan)

Zolczer Péter
Selye jános egyetem, óraadó tanár; lakhely: 
Ipolybalog, e-mail: zolczer.peter@selyeuni.sk
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módszertan

Milyen sokszor lesnek vissza unott 
és érdektelen szempárok a velünk 
szemben ülő diákok arcáról? Sajnos 
elég sokszor… Feltettük már ma-
gunknak a kérdést, hogy vajon mi-
ért? Mert nem érdekli őket az adott 
tananyag. Mert nem értik, hogy mi-
ről beszélek. Mert csak testileg van-
nak jelen a tanórán, lelkileg teljesen 
máshol járnak…, s még sorolhatnánk 
a különböző okokat. Belegondoltunk 
már viszont abba, hogy minden a 
tanóra felépítésétől függ? Mert bi-
zony attól. Meg kell találni a diákok 
„nyelvét” és érdeklődési körét, amely 
segítségével tovább tudjuk nekik 
adni a kért információt. Lefordítom 
a tananyagot az ő nyelvükre. Több 
tantárgyban, több témakörnél ez már 
működik, de próbálkozzunk minden 
tanórát az adott diákcsoport karakte-
rére szabni.

Első lépésként nagyon fontosnak 
tartom, hogy ne csináljanak a diákok 
45 percig csupán egyféle foglalkozást, 
hanem szélesítsük a kört (persze a 
lehetőségeinkre mérten), s tegyünk 
minél több váltást a tanóra folyama-
tába. Ne féljünk a diákokat felállítani, 
megmozogtatni, egy kicsit felüdíteni. 
Nem kell semmi extrára vagy külö-
nösre gondolni. Elég, ha eljátszunk 
velük egy mutogatós játékot (Fát 
vágni, Vattantyú stb.), vagy felállítjuk 
őket egy sorba és Pizzásat játszunk. 
Ez a játék lényegében megmasszíroz-
tatja és ezáltal felüdíti a diákokat. A 
játék menete a következő: egy körben 
állunk, háttal egymásnak, és elmond-
juk a pizzasütés munkafolyamatát, 
miközben masszírozzuk egymás há-
tát – meggyúrjuk a tésztát, kinyújtjuk 
a tésztát, megkenjük paradicsom-
szósszal, teszünk rá sonkát, szalámit 
(bármit mondhatunk), rávágjuk a 

hagymát, paprikát, paradicsomot, 
megszórjuk sajttal és bedobjuk a sü-
tőbe (ilyenkor kicsit meglökjük egy-
mást). Egyszerű, ám nagyszerű játék 
arra a célra, hogy új lendülettel kezd-
jünk bele az új feladatba. 

Én személy szerint fontosnak tar-
tom a diákok szó szerinti megmozga-
tását az órán. Próbáljunk meg olyan 
feladatokat kitalálni nekik, amelyek-
ben fel kell állniuk és odamenni vagy 
odafutni valahova, ahol megoldhat-
ják a tanár által kiszabott feladatot. 
Ilyen például a Sebes tollbamondás, 
amelyet bármelyik nyelven fel lehet 
használni. A tanár az óra előtt két 
példányban kinyomtatja az előre ki-
választott szöveget, s kiragasztja az 
osztályon kívül valahova a falra, de 
úgy, hogy a két példány egyforma tá-
volságra legyen az osztálytól. A diá-
kok párban dolgoznak. Az egyik lesz 
az íródeák, a másik a futó. A futó ki-
fut és megpróbál minél hosszabb szö-
vegrészt megjegyezni a kifüggesztett 
textusból, s befut lediktálni az írónak, 
aztán pedig újra kifut, s ez így megy 
tovább mindaddig, amíg az íródeák 
le nem írja az egész szöveget. Az a pá-
ros nyer, akik a leghamarabb készül-
nek el. Természetesen nagy hangsúlyt 
kell fektetni a szöveg pontosságára. 
Ez a játék nemcsak érdekes és izgal-
mas, hanem fejlesztő hatással is van 
a diákokra, hiszen fejleszti azok me-
móriáját és helyesírási készségét.

Több tanár használ különböző ké-
peket szemléltetésképpen, ami na-
gyon jó és több szempontból is elő-
nyös, de nem ragadjunk le csupán 
annál a módszernél, hogy megmuta-
tom a képet a diákoknak, elmondjuk, 
hogy mi van rajta, és kész. Legyünk 
kreatívabbak. Egy leíró jellegű ver-
set meg lehet próbálni „kigúglezott” 

(ezalatt arra gondolok, hogy beírtam 
a vers hívószavait a keresőbe, s azt a 
képet töltöttem le onnan, amelyik 
számomra a legjobban illusztrálta 
az adott fogalmat) képekkel megje-
leníteni, és azzal felvezetni a diákok 
által ismeretlen művet. Felragasztot-
tam a képeket a falra (kb. nyolcat) s 
megkértem a diákokat, hogy járjanak 
körbe az osztályban, nézzék meg a 
képeket, és mindenki álljon oda ah-
hoz, amelyik megszólítja őt. A diákok 
ezután elmondták, hogy mit látnak 
a képen, miért pont oda álltak, stb. 
és a végén elmondjuk még egyszer 
közösen, de már az író szavait szaba-
don használva, hogy miket is szim-
bolizálnak a képek, s hogy ez mind-
mind megtalálható ebben és ebben 
a versben. A módszer azért teszi ér-
dekessé az amúgy ellaposodni látszó 
verselemzést, mert megfordítja az 
egész folyamatot. Először magukat, a 
környezetüket keresik meg a képeken 
(mert csak olyan kép szólíthat meg 
egy érző embert, ami olyan ábrázol, 
amivel már találkozott valahol), s 
később a diákok saját tapasztalatai-
kat vetítik le a versre, s így találnak 
rá egy bizonyos összekötő hídra saját 
maguk és a költő között. Ez a játék is 
megmozgat, rendet bont, gondolkod-
tat és beszéltet, s pont ezért érdemes 
kipróbálni.

Arra szeretnék ma rámutatni, hogy 
ne engedjük meg magunknak, mi, 
tanárok, azt a kényelmet, hogy unat-
kozni hagyjuk a diákokat az órán. Ve-
gyük a fáradságot, s tegyük élmény-
nyé számukra a tanulást. Ne féljünk 
kilépni a megszokott módszereink 
árnyékából, újítsunk, hisz megújult a 
világ, s vele együtt a „gyerekanyag” is. 

Éppen ezért én azt mondom: Já-
tékra fel!

Fekete Farkas Tímea
Magyar-angol szakos tanár, Fülek, 
e-mail: feketefarkastimea@gmail.com

Up and Down, 
Up and Down
avagy
Hogyan tartsuk éberen 
a tanulók figyelmét?
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Kedves Tanulók, Diákok, Tisztelt 
Tanárok és Szülők! Szeptember lé-
vén, minden iskola kapujába könyör-
telenül bekopog az új tanév. A gond-
talan, két hónapos nyári vakációt, 
pihenést és önfeledt élményeket most 
újra a munka, a kötelesség váltja fel.

Kedves Diákok! 187 tanítási nap 
előtt álltok. Olyan napok várnak, me-
lyeken újra és újra felfedezitek a vi-
lágot, új információkat sajátítotok el, 
elméleti és gyakorlati tudást szerez-
tek, nem utolsó sorban pedig új ba-
rátokra találtok. Bizonyára nehezebb 
napok is lesznek majd, amikor írás-
belik, dolgozatok és tesztek formájá-
ban kell számot adnotok tudásotok-
ról. Ne feledjétek azonban, az iskola 
nem csupán feladatok megoldására 
vagy feleltetésre szolgál, hanem tu-
dást és áttekintést nyújt, melyek alap-
ján könnyebben eldönthetitek, mit 
szeretnétek elérni életetek során.

Kedves Kilencedikesek! Előttetek 
nagyon komoly, sorsotokat befolyá-
soló iskolaév áll. Az áprilisi teszteknél 
is fontosabb számotokra a továbbta-
nulás kérdése. A megfelelő szakma 
és középiskola kiválasztása rend-
kívül nehéz feladat, hiszen fontos, 
hogy olyan pályát válasszatok, ami 
nemcsak érdekel benneteket, hanem 
biztosítja majd számotokra a megél-
hetést is. Meggyőződésem, hogy szü-
leitek, nevelőitek és tanáraitok ebben 
is maximálisan a segítségetekre lesz-
nek. Bízom benne, hogy közületek 
sokan már tudják, mit szeretnének 
elérni a jövőben. Ha keményen dol-
goztok, munkátokat bizonyára siker 
koronázza.

A 2014/2015-ös tanévben 54  000 
elsős kisdiákot köszöntünk. Kedves 
elsősök! Nagy szeretettel üdvözöllek 

Az oktatási, tudományügyi, 
kulturális és sportminiszter, 
Peter Pellegrini 
tanévnyitó beszéde

benneteket az iskolapadokban. Mos-
tantól az iskola lesz a második ottho-
notok. Bízom benne, hogy a kezdeti 
izgulást legyőzi majd a kíváncsiságo-
tok, a szüleitek és tanítóitok szeretete. 
Az iskolaév végén már fogtok tudni 
írni, olvasni, számolni és sok-sok új 
ismerettel gazdagodtok. Kívánom 
nektek, hogy az iskolában eltöltött 
minden egyes nap élményt jelent-
sen számotokra s örömmel töltsön el 
benneteket.

Tisztelt pedagógusok! Bizonyára 
néha felmerül Önökben, hogy mun-
kájuk nincs kellőképpen megbecsül-
ve. Tudatában vagyunk annak, hogy 
gyermekeink nevelésében, tanításá-
ban mindig Önök jelentették, jelen-
tik és fogják jelenteni azt a nélkülöz-
hetetlen láncszemet, ami a tanulók 
fejlődését, művelődését biztosítja. 
Kijelenthetem, hogy minden tőlem 
telhetőt meg fogok tenni az Önök na-
gyobb megbecsülése érdekében. Sze-
retnék minél jobb partneri viszonyt 
kiépíteni Önökkel, s minden lehetőt 
megtenni az iskolaügy érdekében, 
hogy Önök is és iskoláink is elnyerjék 
méltó helyüket a társadalomban. 

A miniszteri funkciót azzal az el-
tökélt szándékkal vettem át, hogy 
tovább növeljem iskolarendszerünk 
hatékonyságát. Nagyon fontosnak 
tartom az iskolák közötti együttmű-
ködést, a közös munkát partnereink-
kel – a szülőkkel és az önkormány-
zatokkal. A sikert nem az elfogadott 
törvények vagy az interaktív táblák 
száma határozza meg. Ezek csupán 
eszközök. Az Oktatási, Tudomány-
ügyi, Kulturális és Sportminiszté-
rium, illetve valamennyi kirendelt 
munkahelye és alkalmazottja az 
Önök partnerei kell, hogy legyenek. 

Az Önök – pedagógusok, tanulók és 
szülők – érdekében kell dolgozniuk. 
Bízom abban, hogy közös erővel sike-
rül olyan modellt kiépítenünk, mely-
ben a tanulók megfelelő teret kapnak 
tehetségük és képességük fejlesztésé-
re és érvényesítésére, hogy az iskola 
valóban alapköve legyen sikeres jövő-
jük megteremtésének.

Tudatában vagyunk annak, hogy 
a tanuláshoz megfelelő feltételek 
szükségesek. Minden igyekezetem 
segíteni és megvalósítani ezeket a 
körülményeket – pedagógusok és pe-
dagógiai dolgozók számára egyaránt, 
hogy megelégedéssel végezhessék 
munkájukat, s elismerésben része-
süljenek társadalmunk minden terü-
letén. A legfontosabb azonban, hogy 
jókedvvel, ötletekkel tele járjanak 
munkahelyükre, és örömmel teljesít-
sék feladataikat.  

Tisztelt pedagógusok és szülők! 
Ezen az ünnepélyes napon nem aka-
rok aprólékosan kitérni az iskolaügy 
problémáinak elemzésére. Mindany-
nyian tudjuk, hogy iskoláink működ-
tetői és a minisztérium is kénytelen 
reagálni a munkapiac problémáira. 
Kötelességünk olyan szakmai irány-
zatokat támogatni, melyekben tanu-
lóink érvényesülni tudnak. Az ember 
életének egyik legfontosabb állomása 
a pályaválasztás, melyben fontos sze-
repet játszik a család. Ezért kérem a 
szülőket, hogy gyermekük döntésé-
ben legyenek segítőkészek. Tanácsa-
ikkal elérhetik, hogy lányaik és fiaik 
nem fognak elveszni az életben.

Kívánok minden pedagógusnak, 
iskolai alkalmazottnak, tanulónak 
és szülőnek sikeres iskolaévet, mely 
során örömmel veszem a személyes 
találkozást Önökkel.
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Az Oktatási, Tudományügyi, 
Kulturális és Sportminisztérium 
híradása szerint a 2014/2015-ös 
tanévkezdés jobb tankönyvellá-
tással indult a tavalyinál – az alsó 
tagozatos tanulók számára ugyan-
is sikerült a tankönyvek 95%-át 
bebiztosítani. Ez a mennyiség 
20%-kal több, mint a tavalyi év-
ben volt. Hasonlóan jó tankönyv-
ellátással rendelkeznek a speciális 
iskolák, ahol a tankönyvek 93,2%-
át sikerült a tanulókhoz juttatni. 

Pellegrini miniszter úr szerint 
az alsó tagozatosok tankönyvel-
látása prioritással bír, hiszen eb-
ben a korban különösen szükség 
van jó minőségű segédeszközök-
re. A hiányzó tankönyvek olyan 

2014. szeptember 2-ától a tanárok-
nak ismét lehetőségük nyílik a di-
gitális ismereteik tökéletesítésére. A 
Módszertani Központ különböző tar-
talmú, nehézségi szintű és óraszámú 
továbbképzést készített elő a témában. 
Ezekben elsősorban az interaktív tábla 
használatának elsajátítására fókuszál-
nak, azonban a tablet- és laptop ok-
tatásban történő hasznosítására is fi-
gyelmet szentelnek. A továbbképzések 
Besztercebányán, Eperjesen, Nagy-

A szociális ösztöndíjat kérvényező 
diákoknak ezután nem kell a kér-
vényhez csatolniuk az ajándékozás-
ból származó bevételeket igazoló el-
ismervényt. Ez a törvénymódosítás 
2014. szeptember 1-jétől lép érvény-
be, s azokra a hallgatókra vonatkozik, 
akik nem élnek egy háztartásban szü-
leikkel. A kérvényeknek továbbra is 
tartalmazniuk kell a brigádmunkával 
szerzett bevétel bizonylatát, az állam 
által nyújtott segélyekből, vállalko-
zásból vagy egyéb forrásból származó 
bevételek dokumentációját.

A törvény módosítására azért volt 
szükség, hogy minél hatékonyabban 
tudják kizárni az esetleges gyanús 
eseteket, fiktív számlákat. A szülők-
től külön háztartásban élő diákok-
nak kérvényeikben a létminimum 
tizenkétszeresének megfelelő bevé-
telt kellett igazolniuk. Ennek hiánya 
csökkentett összegű ösztöndíjat vagy 
a támogatás megvonását eredmé-
nyezte. Azonban mivel az egyetem 
nem tudta hitelesen elbírálni az egyes 
ajándékszerződések valódiságát, 
ezért a módosított törvény lehetővé 
teszi a spekulatív elemek kiszűrését.

A minisztérium változtatásokat 
eszközölt a motivációs ösztöndíjak 
odaítélésével kapcsolatban is. Ezt a 
támogatást ezentúl csupán nappa-
li tagozatos diákok vehetik igénybe. 
Prioritást élveznek az alábbi tanul-
mányi szakok hallgatói: alkalmazott 
informatika, kibernetika, elektro-
technika, energetika, telekommuni-
káció stb. A tanárszakos hallgatók 
közül a fizika-, kémia-, biológia-, 
matematika- és informatikaszakosok 
élveznek majd előnyt. 

Az ösztöndíj nagyságát az adott is-
kola határozza meg, maximális érté-
ke azonban 1 000 euró lehet.

szombatban, Nyitrán, Trencsénen, 
Komáromban, Zsolnán és Kassán 
zajlanak. A projekt koordináto-
rai valamennyi városban egyúttal 
kapcsolatfenntartók is. A képzést 
népszerűsíti a projekt weboldalán 
található bemutatkozó videó, ame-
lyet minden érdeklődő letölthet a 
www.digiskola.sk oldalról. Továb-
bi információk a megadott webol-
dalon, illetve az www.mpo-edu.sk 
oldalon találhatók.

A tanárok tökéletesíthetik digitális ismereteiket

A tankönyvellátásról
tantárgyakhoz kapcsolódnak, 
amelyeknél elsősorban egyéb se-
gédeszközök állnak a gyerekek 
rendelkezésére – ilyen például a 
képzőművészeti nevelés vagy az 
informatika.

Összességében az iskolák a 
tankönyvek 75%-ával rendelkez-
nek, ami az előző tanévhez viszo-
nyítva 15 százalékos emelkedést 
jelent. A tankönyvellátás javítá-
sának problémáját a miniszter úr 
elsődleges feladatai közé sorolja. 
Beiktatását követően az idő rö-
vidségére hivatkozva egyelőre 
elsősorban az alsó tagozatosok 
tankönyveinek ügyével foglalko-
zott, de tervei között szerepel a 
probléma komplex megoldása is.

az egyetemistákra 
is változások várnak 
az új akadémiai évben
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Legkedvesebb könyvem

Bíró Szabolcs

A címlapon 
a Buzitai Alapiskola 

fotója látható. 
Fényképezte: Hanesz Júlia

Kedvenc könyvet kiválasztani, egyetlenegy 
kedvencről írni kutyanehéz feladat. Sokan 
vannak, és mindegyiküket másért szeretem. 
Gárdonyi Gézát és az Egri csillagokat azért, 
mert megteremtette a valódi magyar történel-
mi regény műfaját – és mennyire gyűlölöm, 
hogy a jelenkor az „ifjúsági” polcra helyezi ezt 
a súlyos mérföldkövet! Bán Mór Hunyadiját 
azért, mert megteremtette a XXI. századi ma-
gyar történelmi regényt, és sikerrel emelte le a 
műfajt az „ifjúsági” polcról. Umberto Ecótól A 
rózsa neve örökös helyet bérel a könyvespol-
comon, hiszen egész egyszerűen nincs még 
egy ilyen regény, amely cafatokra robbantotta 
az agyam, aztán a darabokat átrendezve egy 
teljesen másik agyat épített fel a koponyám-
ban. És akkor még nem is beszéltem a többi 
olyan műről, ami nyomott hagyott a lelkemen.

Azért sikerült végül Benyák Zoltánt kiválasz-
tanom, mert ez az ember egészen biztos, hogy 
valamiféle láthatatlan csatornákon keresztül 
kapja a jeleket és üzeneteket. Úgy ír, ahogy 
senki más, és olyan témái vannak, mint rajta 
kívül senki emberfiának. A kört azonban nem 
tudom egyetlen könyvre szűkíteni: Benyáktól 
a 2012-ben megjelent Ars Fatalist és a 2013-as 
Az idő bolondjait egyformán szeretem.

Az Ars Fatalis főszereplője Anton Pal, a világcsa-
vargó férfiú, aki évek óta álmai rejtélyesen eltű-
nő, majd újra felbukkanó nőjét követi, és közben 
fokozatosan rádöbben, hogy a dolgok nem egé-
szen úgy működnek a világunkban, ahogy azt 
ő hitte. Nincsenek véletlenek, vannak viszont 
csodák, az isteni szikra részecskéi, melyeket egy-
egy különös alak birtokol. Az egyik isztambuli 
piacon rásózott üveggolyó például kétségkívül 
képes a csodatételre. A jó- és balszerencsét egy 
budapesti bolondokházába zárt testvérpár és 
két dobókocka irányítja. Aki viszont szeretné, 
hogy viszonzatlan szerelme kölcsönössé váljon, 
annak az egyik párizsi metróállomásán élő lányt 
kell felkeresnie – akinek a lépte nyomán virágok 
nőnek ki a puszta betonból.

Az Ars Fatalis mágikus realista regény a javá-
ból. Realista, mert a hétköznapokat irányító 

Benyák Zoltán: 
Ars Fatalis + Az idő bolondjai

erők, a sors, a szerelem, a halál mind a maguk 
szép és kegyetlen formájában jelennek meg 
a lapokon, és mágikus, mert a szöveg ezeket 
az erőket a szereplők testébe vagy különböző 
tárgyakba plántálja – elfogadja a létezésüket, 
és megpróbálja megérteni. Valóságból szőtt 
mese, az olvasó fejében indukálódó képek 
pedig olyanok, mintha Salvador Dalí festette 
volna őket. Ízig-vérig irodalom, és teljesen eu-
rópai regény.

A szinte percre pontosan egy évvel később 
megjelent Az idő bolondjai egy földrajzilag tu-
lajdonképpen beazonosíthatatlan helyszínen, 
Szent Kron szigetén játszódik, és pár árnyalat-
tal talán sötétebb is „elődjénél”. A történet sze-
rint Mimi Lafarge, a fiatal lány kegyetlen be-
tegségének köszönhetően egy sebesen öregedő 
testbe zárva kénytelen élni. Manfred, a sziget 
furcsa idegene olyan titkok tudója, melyek a 
történelem előtti korokba nyúlnak vissza. Tak 
Lachensky, a sziget egyetlen órásmestere múlt-
jában pedig számos olyan nap van, amiről nem 
szívesen beszél.  Egy egyszerű napon különös 
szemű jövevény érkezik a szigetre, és a világ 
kizökken menetéből. Az öröklét ígéretének ár-
nyékában a szigetnek és minden lakójának el 
kell gondolkoznia a halandóságán, és fel kell 
fednie igazi arcát. Szeptember tizenhetedikén 
ugyanis Szent Kron szigetén megáll az idő, és 
nem is folyik tovább egészen addig, míg… Na 
de nem lövöm le a végső poént!

Úgy vélem, ez az újabb mágikus realista 
gyöngyszem sem jobb, sem rosszabb nem lett 
az Ars Fatalisnál, ugyanis én ennél is tovább 
megyek: nálam ez a két regény párba állítva 
tarol igazán, de együtt már olyannyira, hogy 
még azt is megkockáztatom, a kortárs magyar 
regényirodalom egyik legkiemelkedőbb telje-
sítményével állunk szemben. Benyák Zoltán 
ugyanis nem csak elképesztő ötletekkel és 
történetekkel operál, de az emberi lélekről és 
természetről is olyan döbbenetesen erős képet 
tud festeni, hogy abba előbb belepirulunk, 
majd kénytelenek vagyunk nagyon mélyen 
elgondolkodni rajta. Benyákot olvasni külön-
leges élmény – nem szabad kihagyni!

A tanároknak szervezett program (helyszín: moziterem)

8:00 – 9:00 Prezentáció
9:00 – 9:10 Ünnepélyes megnyitó
9:10 – 9:25 Az Iskolai pillanatkép című fotópályázat 
   kiállításának megnyitója (helyszín: előtér)
9:25 – 10:20 I. téma: A PISA felmérés és az Ineko ügynökség  
   által végzett felmérés hasznosítása 
   Szakmai vita
10:20 – 10:35 Kávészünet
10:35 – 11:30 II. téma: Kritikai gondolkodás, az egészséges   
   önkritika mint a fejlődés elengedhetetlen eleme
   Szakmai vita
11:30 – 12:30 Ebéd
12:30 – 13.30  III. téma: A szlovákiai magyar közoktatás   
   régiók szerinti különbsége
   Szakmai vita
13:30 – 15:00 A Katedra-díj, a Kedvenc könyvem és az Iskolai  
   pillanatkép című pályázatok díjainak átadása
15:00 – 15:10 A Katedra Napok ünnepélyes zárása
15:10   Fogadás  

A Katedra Alapítvány tisztelettel meghívja Önt 

a XXIII. Katedra Napok 
rendezvényére,

A Kedvenc könyvem és az Iskolai pillanatkép 
meghívott pályázóinak programja 
(helyszín: ülésterem):

8:00 – 9:00 Prezentáció
9:00 – 9:10 Ünnepélyes megnyitó 
9:10 – 9:30 Az Iskolai pillanatkép című fotópá- 
   lyázat kiállításának megnyitója  
   (helyszín: előtér)
9:30 – 10:20 Rendhagyó irodalomóra 
   Vida Gergellyel
10:20 – 10:40 Szünet 
10:40 – 11.30  A fotózás kulisszatitkai – interaktív  
   foglalkozás Fodor Péterrel 
11:30 – 12:30 Ebéd
12:30 – 13.30  A Fókusz színjátszócsoport előadása
13:30 – 15:00 A Katedra-díj, a Kedvenc könyvem  
   és az Iskolai pillanatkép című pályá- 
   zatok díjainak átadása
15:00 – 15:10 A Katedra Napok ünnepélyes zárása
15:10   Fogadás  

melynek keretén belül átadásra kerül a 2014-es Katedra-díj, valamint közzé tesz-
szük a Kedvenc könyvem és az Iskolai pillanatkép című pályázatok eredményeit.

A rendezvény időpontja:  2014. október 24. (péntek)
A rendezvény helyszíne:  Dunaszerdahely, Városi Művelődési Központ
    Bartók Béla sétány 788/1, 929 01 Dunajská Streda

Kérjük, hogy részvételi szándékát 2014. október 17-éig jelezze a marketing@liliumaurum.sk címen.       Szeretettel várjuk!

A megrendeléseket a marketing@liliumaurum.sk címen fogadjuk.

A Lilium Aurum Kiadó és a Katedra Alapítvány az iskolák figyelmébe ajánlja 
a Katedra Társaság tanácskozásai alapján született Katedra-füzeteket:

Drozdík Katalin
A magyar név 
megint szép lesz... 
150 éves a magyar 
szabadságharc

Varga Frigyes
Meteorológiai  
alapismeretek 
Kiegészítő fizikatankönyv az alapiskolák 7. és  
a nyolcéves gimnáziumok 3. osztálya számára

Soňa Gabzdilová 
Maďarské školstvo 
na Slovensku 
v druhej polovici 
20. storočia

A füzetek ára 1 euro.
Vankó Terézia 
Anyanyelvünk virágai
A neveléssel kapcsolatos 
szólások gyűjtése  
és értelmezése

Csicsay Károly
A számítógép 
alkalmazása 
a magyartanítás-
ban

Kováč Sylvia
Egészségnevelés 
Komplex egészségvédelmi prog-
ram az alapiskolák számára. 
Módszertani útmutató az egész-
nevelés tanításához

A szlovákiai 
magyar 
iskolák 
története, 
1949-1999

Katona Lívia
A csallóközi 
és mátyusföldi 
zsidó iskolák 
története 
1845-1945

Németh Margit – 
Stredl Terézia
A nevelés örömei 
és ürömei
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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 és 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

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.

  Albert Sándor: A tanári autonómiáról
  Pintes Gábor: Családbarát iskola  

    és iskolabarát család
  Pék Éva: Gondolatok az új tanév elején
  Vasik János: A Katedra Társaság megbeszélése  

    a közoktatás régiók szerinti különbségeiről
  Nagy Majthényi Szilvia: Iskola a Kis-Csallóközben
  Mohňanský Csilla: Országos tanévnyitó Buzitán

     Október 1-je: a zene világnapja
  Stirber Lajos: A zene világnapja alkalmából
  Stirber Lajos: A Komáromi Magyar Gimnázium  

     a zenére és zenével nevelés tükrében (X. rész)
  Zella Ágnes: Éneklő közösségben lenni jó. 

    Beszélgetés Béres Gáborral.
  Horváth Géza: Ötven éve alakult a Szlovákiai  

     Magyar Pedagógusok Vass Lajos Kórusa


