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Szlovákiai magyar pedagógusok és szülők lapja

  A hónap témája:  a matematikaoktatás
 Komzsík Attila: Matematika – a szlovákiai valóság

 Kalácska József: Néhány gondolat az Állami 
művelődési program matematika tantervéről

 Horváth Géza: Felkészítés a matematikai tesztelésre
 Könözsi Éva: Emlékképek az eltelt 20 évről

 Tóth Attila: Matematika szakos tanárok 
továbbképzése Beregszászon 

  Sándor Anna: „Messze látó tudomány: felelős kérdések és válaszok a jövőnek“  Klemen Terézia: A tehetség útja 
 Prékop Mária – Vasik János: Mikulás pedig nincs!  Fibi Sándor: Mikulás pedig nincs – korreferátum 
 Pintes Gábor: Túlélni vagy minőségi életet élni  Zolczer Péter: Tanulási és tanítási stílusok 
 Molnár Kriszta: A szakmai életútgondozás és önismereti munka jelentősége a pedagógushivatásban

  Albert Sándor: A szlovák nyelvet idegen nyelvként? Talán, majd valamikor.  H. Nagy Péter: Radnóti Miklós halálának 70. évfordulójára

1. Zenei bevonulás: Piramis Kívánj 
igazi ünnepet c. száma alatt bevonul 
mindenki és elfoglalja a helyét.

2. Vers mondása 
(a szereplők közösen mondják) 

Ady Endre: 
Kis karácsonyi ének
Tegnap harangoztak,
holnap harangoznak,

holnapután az angyalok
gyémánt-havat hoznak.

Szeretném az Istent
nagyosan dicsérni,

de én még kisfiú vagyok,
csak most kezdek élni.

 
Isten-dicséretére

mégis csak kiállok,
de boldogok a pásztorok

s a három királyok.

Én is mennék, mennék,
énekelni mennék,

nagyok között kis Jézusért
minden szépet tennék.

 
Új csizmám a sárban

százszor bepiszkolnám,
csak az Úrnak szerelmemet

szépen igazolnám.
 
3. Bejönnek az angyalok, és egyesé-
vel meggyújtják az adventi koszorún 
a gyertyákat. Mindenki elmond egy-
egy versszakot, a legutolsót pedig kö-
zösen mondják:

Dsida Jenő: 
Itt van a szép karácsony

Itt van a szép, víg karácsony, 
Élünk dión, friss kalácson: 

mennyi finom csemege! 
Kicsi szíved remeg-e?

 
Karácsonyfa minden ága 

csillog-villog: csupa drága, 
szép mennyei üzenet: 
Kis Jézuska született.

Jó gyermekek mind örülnek, 
kályha mellett körben ülnek, 

aranymese, áhítat 
minden szívet átitat.

Pásztorjátszók be-bejönnek 
és kántálva ráköszönnek 

a családra. Fura nép, 
de énekük csuda szép.

 
Tiszta öröm tüze átég 

a szemeken, a harangjáték 
szól, éjféli üzenet: 

Kis Jézuska született!

Összeállította: Klemen Terézia
Ünnepi műsor karácsonyra
Szereplők: pásztorok (fiúk), angyalok (lányok), Mária, József, 3 király, énekkar
Kellékek: angyaloknak: fehér ruha, szárnyak és glória; pásztoroknak: suba, bot, tarisz-
nya; Mária és József jelmeze; királyok: korona, köpeny, ajándékok a királynak: arany, 
tömjén, mirha; az ablakok elsötétítéséhez lepel; Jézuskát megszemélyesítő baba és jászol 
szalmával; gyertya az angyaloknak; adventi koszorú, nagy csillag, nagy kartonból egy 
templom
Zene: Csondor Kata – Add tovább; TNT – Fehér karácsony; Piramis – Kívánj igazi 
ünnepet; Pásztorok, pásztorok.. – népének, Szent karácsony eljött…
Versek: Ady Endre: Kis karácsonyi ének; Pálfalvi Nándor: Karácsony; Dsida Jenő: Itt van 
a szép karácsony

4. Miután az angyalok elmondták a verset, félreállnak, és megérke-
zik József és Mária. 
József: „Célhoz értünk, Mária! Ez az a hely, amiről Betlehem 
lakói beszéltek! De itt nem maradhatunk! Se meleg, se víz, s az 
élelmünk is fogytán van!”
Mária: „Isten majd csak gondoskodik rólunk valahogy!”
 
5. Bejönnek a pásztorok, leterítik subájukat és elalszanak, majd 
jönnek az angyalok és elmondják, hogy a Kis Jézus megszületett. 
A pásztorok felébrednek: „Álmodtuk csak ezt vajon vagy tényleg 
jól hallottuk?”  
Angyalok: „Kövessétek azt a csillagot! Mert szent karácsony eljött...”

Énekkar: Szent karácsony eljött
Refrén(2x): 
Szent karácsony eljött, az ég a földre száll, 
Ünnepeljünk boldogan e fényes éjszakán, 
Szent karácsony eljött, az ég a földre száll, 
Gyertyafényben ünnepeljük át az éjszakát. 
 
Nem lehet ma egyedül senki, az angyalok vigyáznak ránk, 
A szeretet itt van, és bekopogtat majd neked is a szíved ajtaján, 
Itt vagyok én is, átölellek, ha elfogadod, engedj közel, 
Vigyázok rád, és veled leszek majd, amíg csak élsz,
 
Szent karácsony eljött, az ég a földre száll, 
Ünnepeljünk boldogan e fényes éjszakán, 
Szent karácsony eljött, az ég a földre száll, 
Gyertyafényben ünnepeljük át az éjszakát. 
 
Itt a nap, mit annyira vártál, a család ma biztos együtt marad, 
Adni készülsz és kapni fogsz majd, mert ajándék minden pillanat,
Tőlünk ezt a dalt kapod, ha elfogadod, engedd közel, 
Vigyáz rád, és veled lesz majd, amíg csak élsz. 
 
Szent karácsony eljött, az ég a földre száll,
Ünnepeljünk boldogan e fényes éjszakán, 
Szent karácsony eljött, az ég a földre száll, 
Gyertyafényben ünnepeljük át az éjszakát.     

Angyalok és pásztorok közösen énekelnek: 
Pásztorok, pásztorok... Közelednek Józsefhez és Máriához.
 
6.  
1. pásztor: „Itt született a Megváltó?”
József: „Gyertek beljebb! Igen, itt született!”
Pásztorok együtt:
„Eljöttünk hozzád, mi, egyszerű pásztorok,
hogy kiöntsük eléd szívünk szeretetét.”
1. pásztor:
„Épp vigyáztunk a nyájunkra,
angyal jelent meg számunkra.
Azt mondta, megszülettél,
hogy minden embert szeressél.”
2. pásztor:
„Jaj én úgy örülök néked,
két szememből a víz pereg!
Fogadd e takarót, melegedj alatta!”
3. pásztor:
„Finom és jóízű sajtot hoztam néked,
gondoltam, ezzel szerzek örömet!”
4. pásztor:
„Szorgalmas méhecske gyűjtötte a mézet,
édes kis Jézuskám, ezt hoztam néked!”
Az ajándék átadása után fokozatosan letérdelnek 
a pásztorok a jászol köré.

Mária:
„Kedves hű pásztorok! Szívetek jósága meg-
indított!”
József:
„Köszönjük! Pihenjetek meg nálunk!”
1-2 pásztor:
„Nézzétek, ismét érkezik valaki!”
Mária kémlelve az ajtót:
„Hárman jönnek, s mind ebbe az irányba! 
Gazdagnak látszanak! Fiamhoz jönnének ők 
is?”

7. Közben érkeznek a királyok a jászol felé 
az ajándékokkal. Ezalatt Csondor Kata Add 
tovább című száma szól halkan. 
József:
„Kik vagytok és mit kerestek itt?”
A három király együtt:
„Messze napkeletről jöttünk,
fényes csillagot követtünk.
Fényes csillag azt mondta:
Megszülettél kis Jézuska.”
Gáspár:
„Gáspár király az én nevem,
messze földről útra keltem.
Kicsi Jézus, hogyha szabad,
Adok néked színaranyat.”
Odaadja Máriának az ajándékot és letérdel.
Menyhért:
„Menyhért király az én
becsületes nevem,
Jézust köszönteni én is ide jöttem.
Én tömjént hoztam.” 
Odaadja Máriának az ajándékot és letérdel.
Boldizsár:
„Engem hívnak Boldizsárnak,
a szerecsenek királyának.
Mirhát hoztam neked.”
Odaadja Máriának az ajándékot és letérdel.
József:
„Köszönjük! Vigyétek hírül az egész világnak: 
megszületett a Megváltó!

A 3 király útnak indul a hírrel. 

8. Ezt a verset zárásképpen mindenki együtt mondja: 

Pálfalvi Nándor: 
Karácsony

Karácsony ünnepén
az a kívánságom,

Legyen boldog mindenki
ezen a világon.

Itt is, ott is mindenütt
legyen olyan béke,

mint amilyen bent lakik
az emberek szívében.

 
9. A szereplők fele gyertyával a kezében felsorakozik, a másik 
fele szaloncukrot osztogat a közönségnek. Közben éneklik a 
Fehér karácsony című éneket. 

10. A zene után megköszönik a figyelmet és boldog karácsonyt 
kívánnak a közönségnek. 
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Legkedvesebb könyvem

A címlapon a Szepsi Magyar Tannyel-
vű Alapiskola és Gimnázium diákjá-
nak, Kočišová Martinának a fotója 
látható. Az alkotás címe: Az iskola 
legszebb fája.

Hányféle arca lehet egy embernek? Meg-
ismerhető-e – és ezáltal elbeszélhető-e az 
ember személyisége? Létezhet-e érvényes, 
egynézőpontú visszatekintés egy ember élet-
útjára? Ezeket a kérdéseket veti fel Karel 
Čapek Egyszerű élet (Obyčejný život) című 
kisregénye, amelyben egy halálközeli élményt 
átélő, idősödő, névtelen férfi elhatározza, 
hogy megírja élettörténetét. Egy hétköznapi, 
átlagos életutat, amely – a visszaemlékező 
szerint – nem érdemel semmilyen különös 
figyelmet, csupán a rendszerezési vágy hajt-
ja az írásban. Hamar kiderül azonban, hogy 
egyetlen élettörténet-írás sem bizonyulhat 
átlagosnak vagy egyszerűnek, mivel éppen a 
rendszerezhetőség, átláthatóság, célirányos-
ság hiányzik az életből. A kronologikus sor-
rendben, valós tényeknek megfelelő, őszinte 
hangvételű, egynézőpontból történő élettör-
ténet-mesélés csupán illúzió, hiszen koherens, 
folyamatosan fejlődő személyiség életútjának 
képzetét teremti. Ilyen pedig nincsen. 
 Az önéletíró eleinte hisz az élettörténet 
megírhatóságának illúziójában: a szöveg első 
felében, tizenkilenc fejezeten át megírja azt a 
bizonyos egyszerű életet, amilyennek az ön-
életírás kezdetén a megélteket látja. Ahogy 
azonban a történetszövés fokozatosan halad 
az írás jelene felé, elérkezik „az igazság pilla-
nata”, és az önéletíró kizökken az írás meneté-
ből: „Épp egy nagy hazugságot akartam leírni.” 
(Čapek 1963, 85) Az önéletíró rádöbben, hogy 
az eddig leírtak csupán egy szeletét mutatták 
be a valóban megélteknek, azokat az emlékké-
peket emelve-válogatva ki a múltból, amelyek 
az „átlagos ember” sztereotípiájába beleillesz-
kedtek. Néhány emlék, életesemény azonban 
kilóg ebből a képből, mivel az önéletírói emlé-
kezet szelektív folyamatai elegánsan kihagyták 
az eddig megfogalmazott élettörténetből. Az 
önéletíró felismeri: az emlékezete rekonstru-
álás helyett konstruál, vagyis „az átlagos em-
ber” nézőpontjából újraalkotja, a jelen isme-
reteinek szemszögéből utólagos értelemmel 
ruházza fel a megélteket. 
 Ekkor dönti el az emlékező, hogy újrakezdi 
az élettörténet-mesélést – ezúttal más néző-
pontból meséli el az életét. Megkezdődik tehát 
a – nevezzük így – alaptörténet újraértelmezé-
se és lebontása: „Sohase elmélkedtem magam-
ról, nem is volt miért; néhány hete kezdtem el 
írni az életemről, és előre örültem, milyen szép, 
egyszerű történet lesz ez, mintha egyetlen da-
rabból kovácsolták volna. Aztán rájöttem, hogy 
írás közben talán önkéntelenül elősegítettem 

Karel Čapek: Egyszerű élet (Obyčejný život). 
Fordította: Zádor András. Gondolat Kiadó, Budapest,1963. 

Petres Csizmadia Gabriella
Adjunktus, irodalomtörténész a nyitrai KETK Magyar 
Nyelv- és Irodalomtudományi Intézetében, a Katedra 
folyóirat vezető szerkesztője; lakhely: Hidaskürt, 
e-mail: gabi.csizmadia@gmail.com

kicsit ezt az egyszerűséget és egyöntetűséget. 
Az embernek van valami elképzelése magáról 
és az életről, s a tényeket úgy válogatja ki – sőt, 
kicsit korrigálja is –, hogy az elképzelést iga-
zolják.” (Čapek 1963, 142) Beindul a mókus-
kerék: újra és újra nekigyürkőzik az írásnak, 
ám folyamatosan talál egy-egy újabb néző-
pontot, amely alapján új és új személyiségként 
mutatja be önmagát. Az egyszerű én-en túl 
felfedez önmagában egy törtetőt, egy hipo-
chondert, egy romantikus álmodozót, egy volt 
költőt, egy hőst, egy romlott ént és egy kol-
dust. A nyolcféle arc nyolcféle életutat vázol, 
amelyek csak egymás mellé illesztve képesek 
valamiféle képet rajzolni az önéletíró koránt-
sem homogén személyiségéről. A különböző 
arcok mind-mind egy sajátos világot kép-
viselnek, külön életet próbálnak élni, és hol 
elnyomják egymást, hol szövetséget kötnek 
egymással. Az alaptörténetet író egyszerű én 
végül belátja, hogy élettörténete gyakorlatilag 
vég nélkül újraértelmezhetővé válik, az 
öninterpretálásban csupán az idő és romló 
egészségi állapota korlátozza. „És tudom, hogy 
ha több időm lenne, és jobban fogna az agyam, 
találnék még egy sor életet, talán egészen össze-
függéstelen életeket, amelyek esetleg csak egy-
egy pillanatig tartottak. És az is meglehet, hogy 
ilyen élet, amilyenről nem írtam, több volt, 
mint a többi együttvéve.” (Čapek, 1963: 141.)
 Amíg az önéletíró nem néz szembe emlé-
kezete megbízhatatlanságával, metaforikus 
működésével, személyisége állandó válto-
zásával, többarcúságával, és önmagát mint 
harmonikus individuumot kezeli, a történet 
egységesen halad előre. Az élettörténet-hipo-
tézisek között barangolva azonban a személyi-
ség részekre szakad, és ezzel természetesen a 
történet is elveszti folytonosságát. Úgy tűnik, 
ez identitásvesztéshez vezet, hiszen a főhős 
már maga sem tudja, kicsoda is valójában, 
és csak az írás végén ismeri fel, hogy éppen 
e dekonstruálások vezették el egy mélyebb, 
„igazabb” autobiográfia megírásához. A vég-
telen történetből való kiszállást egy összefog-
laló jellegű poéma oldja meg, amiben a főhős 
megbékél sokarcúságával. Ez a fejezet megad-
ja a filozófiai hátterét az egysíkú, majd több-
síkú önéletírásnak, s – talán túlságosan is di-
rekt – magyarázatot kínál a sokszólamúságra: 
„Mindenki közülünk többes számban létezik, 
mindenki tömeg, amely a beláthatatlanba vész. 
Nézz csak magadra, ember, hiszen csaknem az 
egész emberiség vagy!”  (Čapek 1963, 159) 

Egy sokarcú élettörténet

 Megcsalt reményünk címmel idén tizenkettedik alkalommal rendezték meg a Nemzetközi Vámbéry 
Konferenciát október 10–11-én Dunaszerdahelyen, a helyszín ezúttal is a városháza díszterme volt. 
A konferenciát megelőző este hagyományos módon az Arthe Caféban Dobrovits Mihály turkológus 
és Madaras László régész mutatta be a tavalyi konferencia előadásaiból összeállított tanulmánykötetet, 
Európából Ázsiába és vissza – ismét címmel. 

 A konferencia megnyitóján Hájos Zoltán polgármester és Hodossy Gyula, a Vámbéry Polgári Tár-
sulás igazgatója üdvözölte a tanácskozás résztvevőit és előadóit, majd Mária Jedličková, a szlovák 
kormány nemzeti kisebbségekért felelős megbízott kormánybiztosa köszöntötte a hazai és külföldi 
neves turkológusokat, orientalistákat, régészeket. A  rendezvényt évek óta a  kormányhivatal támo-
gatja, a megbízott kormánybiztos beszédéből kitűnt, a konferencia színvonala biztosíték arra, hogy 
az ilyen rendezvények támogatást érdemelnek, majd konstruktív vitákat kívánva köszönt el a részt-
vevőktől. A jelenlévő előadókat, vendégeket üdvözölte még Vásáry István turkológus, akadémikus, a 
Vámbéry Tudományos Kollégium elnöke, valamint Magyarország szlovákiai nagykövetségét képvislő 
Kiss Balázs, nemzetpolitikai és sajtó ügyekért felelős beosztott diplomata. 

 Pénteken és szombaton összesen huszonkét előadás hangzott el Vámbéry Ármin életéről, mun-
kásságáról, keletkutatásokról. Sárközy Miklós iranista a Vámbéry Árminnak küldött londoni leve-
lekről beszélt, Aslan Margit levéltáros a Kolozsvárott előkerült új Vámbéry-kéziratokról számolt be. 
Czentnár András orientalista egy Indiában talált keleti török nyelvkönyvvel érkezett a konferenciára, 
Vásáry István akadémikus a székely rovásírás emlékeit felvonultató könyv újabb kiadásáról szólt pár 
kritikával megtűzdelt mondatot. Kovács Szilvia az Arany Horda területén működött ferences hit-
térítőkről adott elő, Tasnádi Edit pedig az egyik jeles török költő, Nazim Hikmet hányatott életéről 
és magyarországi látogatásairól szólt. Sinkovics Balázs nyelvész egy nyelvészettörténeti kiruccanásra 
hívta a hallgatóságot, Zimonyi István turkológus professzor sok érdekes adatot mondott el az egyip-
tomi magyarabokról. Darkó Jenő történész egy bizánci történetíró világkrónikájának szemléletét kí-
sérelte meg új megvilágításba helyezni, Felföldi Szabolcs pedig egy belső-ázsiai buddhista közösség 
mikrotörténeti elemzését vállalta. Németh Pál orientalista a Korán keresztyén gyökereiről tartott elő-
adást, Kiss László orvostörténész pedig a Rozsnyón működött Maurer Artur orvosról beszélt. Uhrman 
Iván orientalista etimológiai módszereket bevetve a Tátony nemzetség nyomába eredt, Szálkai Kinga 
súlyos problémákra világított rá Vízkérdések Közép-Ázsiában a XXI. század elején című előadásában, 
majd Dobrovits Mihály turkológus az iszlám oroszországi előretöréséről beszélt. Čierniková Beáta az 
örmény diaszpóráról tartott előadást, Somogyi Katalin pedig a múlt század első felében az Egyesült 
Királyságba kivándorolt jemeniekről vázolt fel egy életképet. Tüske László orientalista A 2013/2014-es 
egyiptomi rendeződés tényezőiről címmel tartott előadást, N. Rózsa Erzsébet viszont az Iszlám Állam 
kialakulásáról és a meglehetősen áttekinthetetlen közel-keleti helyzetről beszélt. Kovács Attila iszlám-
kutató azokról az új mediális technikákról és módszerekről szólt, amelyekkel az iszlám radikálisok 
igyekeznek maguk mellé állítani a muszlim fiatalokat nemcsak az arab országokban, hanem Európá-
ban is. 

 Pénteken este átadták a Vámbéry-díjat, melyet idén a Vámbéry Polgári Társulás a kilencvenéves 
Jacob M. Landau izraeli orientalistának és Közel-Kelet-szakértőnek adományozta Vámbéry életének, 
valamint a Közel-Kelet kutatásáért. A díjazott sajnos nem tudott részt venni a rendezvényen. 

XII. Vámbéry Konferencia

Nagy Erika
A SZMÍT titkára, szmit@szmit.sk
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TarTalomjegyzéK A fenti főcímmel hirdette meg ebben 
az évben a Magyar Tudományos Aka-
démia Elnöksége a Magyar Tudomány 
Ünnepét, mely már több mint egy évti-
zedes múltra tekint vissza. E november 
havában zajló rendezvénysorozatból a 
határon túli magyar tudományosság 
képviselői is kiveszik részüket. Mind-
ebből természetesen a szlovákiai ma-
gyar tudományos élet képviselői sem 
maradnak ki. Sőt elmondhatjuk azt is, 
hogy nemcsak a tudományos kutatást 
végző intézetek és egyetemi tanszékek 
szervezik meg a Magyar Tudomány 
Ünnepét, hanem az alap- és közép-
iskolák egy része is bekapcsolódik az 
ünnepségsorozatba, szem előtt tartva 
küldetésük lényegét, a tudományos is-
meretek átadását.  

A Magyar Tudományos Akadémia 
kiemelt feladatának tekinti, hogy fel-
keltse a fiatalok érdeklődését a tudo-
mány rejtélyes világa iránt.   Kissé el-
lentmondásosnak tűnhet ez a  feladat, 
hiszen a  tudomány ott van a  fiatalok 
mindennapjaiban, velük él és értük te-
vékenykedik, s az Y generáció él is a tu-
domány gyakorlati előnyeivel. Többek-
ben felmerülhet a kérdés, hogy ennek 
ellenére  fel kell kelteni az ifjú nemze-
dék  érdeklődését a tudományos isme-
retek iránt? A válasz egyértelmű igen, 
mert a tudományos ismeretek átadása 
többek között hatással lehet a pályavá-
lasztásukra, s a tudományon belül pe-
dig az utánpótlásra. 

A  fiataloknak a  tudományban az 
eddigieknél mindenképp tágabb te-
ret kell biztosítanunk, hiszen amikor 
a  jövővel kapcsolatos tudományos vá-
laszokat és megoldásokat keressük,  el-
sősorban a fiatalokra gondolunk, mivel 
ezek megvalósítása majd nagyrészt az 
ő szakmai és általános műveltségükön 
múlik. Ezért korántsem mellékes, mi-
lyen tudással vértezzük fel a mai ifjúsá-
got, a kis- és nagydiákokat, minekután 
a tudományos ismeretek átadása első-
sorban az iskolai oktatás feladata.

Az a  kérdés, hogyan adjuk tovább 
a tanítás folyamatában a közösség által 
felhalmozott tudást, szinte egyidős az 
emberi civilizációval. De aligha túlzás 

Sándor anna 
Nyitrai Konstantin Filozófus egyetem, Közép-európai tanulmányok Kara, 
magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet, egyetemi docens; lakhely: 
Kolon; elérhetőség: asandorova@ukf.sk

„messze látó tudomány: 
felelős kérdések és válaszok a jövőnek“
(gondolatok a magyar Tudomány Ünnepe kapcsán)

azt állítani, hogy e  kérdés a  huszon-
egyedik században még inkább elő-
térbe került, mivel a tudás még jobban 
felértékelődött. Már ma is azt tapasz-
talhatjuk, hogy a  gazdasági és társa-
dalmi élet minden területén nőttek a 
munkaerő kompetenciájával szembeni 
elvárások, s  a  jövőben ezek az elvárá-
sok még erőteljesebben jelennek majd 
meg.

A  XXI. század gazdasági és társa-
dalmi kihívásai  általában a következő 
kompetenciákat  várják el a  minden-
kori alkalmazottól: a kritikai gondol-
kodás képessége, az együttműködés 
és vezetés képessége, alkalmazkodó-
képesség az új körülményekhez és fel-
adatokhoz, hatékony szóbeli és írásbeli 
kommunikáció, az információkhoz 
való hatékony hozzáférés és feldolgo-
zás, a képzelőerő és a megszokottól 
eltérő látásmód, s  nem utolsósorban 
az idegennyelv-ismeret. E kompeten-
ciák azt mutatják, hogy nemcsak a ter-
mészettudományi és szakmai isme-
retekre van szükség, hanem szükség 
van olyan   képességekre is, melyeket 
főként a  humán tantárgyak alakíta-
nak ki. Ilyen például a képzelőerő és 
a megszokottól eltérő látásmód, vagy 
a hatékony szóbeli és írásbeli kommu-
nikáció képessége. E képességek kiala-
kításához leginkább a  nyelvi nevelés, 
az irodalom, a történelem, a zene és a 
képzőművészetek tanulása járul hozzá, 
ezek révén a diákokban sok olyan fent 
említett képesség fejlődik ki, melyek a 
modern társadalmakban is  fontosak. 
Hiszen  pl. hatékony kommunikáció 
hiányában még a  gazdag szakmai is-
meretekkel rendelkező tanár, orvos, 
menedzser, jogász vagy politikus is 
csak félkarú óriás.

Szinte magától értetődő, hogy az 
iskolai oktatásban minden tantárgy – 
a  tantervektől kezdve a  tankönyveken 
át a  pedagógus szakmai-módszertani 
felkészültségéig – az adott tudomány-
terület új tudományos eredményeire 
kell hogy épüljön. E tekintetben, ha-
csak a tankönyveinkre gondolunk, 
van még mit behoznunk! Vagy kifej-
leszthető-e úgy a hatékony  szóbeli és 
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írásbeli kommunikáció készsége, ha a 
diák ennek az ismeretanyagnak a  kö-
zelébe sem jut, hiszen a  nyelvtanórák 
nagy részét, tisztelet a kivételnek, több 
középiskolában meg sem tartják, vagy 
ha igen, akkor sem a  nyelvhasználat-
központúság kerül előtérbe, hanem az 
öncélú grammatizálgatásnak jut a  fő-
szerep. Az elmondottakat nem ünnep-
rontásnak szánom, hanem nyílt párbe-
szédnek, mert a  jövőt tekintve csakis 
így várható kedvező változás.

Folytatva a  fiatalok és a  tudomány 
kapcsolatának fontosságát, szólnunk 
kell a  tehetséggondozás szerepéről is, 
mely jelentősen hozzájárulhat a  jövő 
tudósainak kineveléséhez, hiszen a te-
hetséges diákok felismerése és a tudo-
mányos kutatásba való bevonása nem-
csak a  tanítványok pályaorientációját,  
hanem a tudományos utánpótlás  biz-
tosítását is befolyásolja.  

További fontos feladat, hogy a  fia-
talok mellett  a  társadalom többi ré-
tegeivel is meg kellene ismertetnünk 
a  tudomány eredményeit, hiszen so-
kunknak, bármennyire is hihetetlen,  
de korunk technikailag fejlett társadal-
mára nagyon is jellemző a különböző 
áltudományos ismeretek, tévhitek és 
babonák terjesztése, sőt a  befogadása 
is. Ezért nemcsak iskoláinkban, hanem 
a  családokban, falvakban és városok-
ban is fontos lenne a  tudományos is-
meretterjesztés megszervezése. 

Jó lenne továbbá, ha a Magyar Tu-
domány Ünnepe része lenne iskoláink 
életének, az óvodától a  középiskolá-
ig (a  felsőfokú intézmények esetében 
ez elengedhetetlen követelmény). De 
a  legfontosabb, hogy a  tudományos-
ság kerüljön be köz- és felsőoktatá-
sunk mindennapjaiba, mert csakis így 
érhető el a  jó minőségű oktatás, mely 
csökkenti a  társadalmi és gazdasági 
hátrányokat, s növeli a  foglalkoztatási 
esélyeket. E tekintetben mélyen egyet-
érthetünk Apáczai Csere János intő 
szavaival: „Bizonyára elveszünk, ha 
hamar magunkat meg nem gondoljuk, 
mert hol nincsenek eszes tanácsok, el-
vész a nép, mint a példabeszédek köny-
ve int.“

A felvidéki magyarság jeles kép-
viselőit mutatja be a Négyszemközt 
rovat. Ezen interjúk célja, hogy a be-
mutatandót emberközelbe hozzuk, 
iskoláit, munkásságát, életútját, elért 
sikereit, eredményeit megismerje az 
olvasó. 

Klein Ottokár operaénekest a nagy-
közönség csak szűkebb hazájában, 
Érsekújvárban ismeri, a felvidéki ma-
gyarság azonban nem biztos, hogy 
gyakran hallotta a nevét. Pedig az ő 
életútja is hozzájárul ahhoz, hogy bi-
zonyítsuk az olvasóknak, a szülőknek, 
hogy egy magyar nemzetiségű ember 
is érhet el itthonról nemzetközi sike-
reket.

 Beszélne gyerekkoráról, a szülei-
ről, iskoláiról? Ki és hogyan indítot-
ta el ezen a pályán?

 Érsekújváron születtem 1974-ben. 
Édesanyám óvónő, ő alapította az it-
teni magyar óvodát, majd a magyar 
és szlovák osztályokat egyaránt nyitó 
óvoda igazgatónője lett, ahol 37 évig 
dolgozott. Tipikus közép-európai 
polgár vagyok: német név, magyar 
nemzetiség, szlovák állampolgárság. 
Az alapiskoláim mellett a művészeti 
iskolába is jártam, sokat szerepeltem 
már gyermekkoromban, hiszen első-
sorban a szüleim voltak azok, akik 
a zene és a művészetek iránti rajon-
gásomat, a kultúra szeretetét belém 
oltották. Többször szerepeltem a 
Csemadok rendezvényein is. Bár én 
mindvégig erdésznek készültem, és 
az alapiskola elvégzése után a zólyo-
mi erdészeti szakközépiskolában sze-
rettem volna folytatni a tanulmányai-
mat, mert később az erdészmérnöki 
pálya volt a nagy álom, a célkitűzés. 
Végül egyik tanárnőm, Halla Mária 
döntötte el, hogy semmiféle erdészeti 
szakma nem lesz, hanem énekesi pá-
lyára kell mennem, így felvételiztem 
a pozsonyi konzervatóriumban, majd 
később a Zeneművészeti Főiskolán 

tanultam, Zlatica Livorova tanítvá-
nyaként.

 A fiatal operaénekes nemzedék 
egyik legjelentősebb alakja Ön, aki 
nagyon széles, gyönyörű terjedelmű 
lírai tenor hanggal rendelkezik. Mi 
kell ahhoz, hogy valakiből rövid idő 
alatt ilyen sikeres énekes legyen?

 Elsősorban megfelelő hangi-zenei 
adottságokkal kell rendelkezni.

 Igen, vagyis tehetségesnek kell len-
nie. Ez rendben is van, de mi még az 
a plusz, ami sikeressé tesz valakit?

 Talán az önmagába vetett hit, a 
kitartás, a bátorság, hogy mindig ki 
merjek állni az igazamért. 

 Kicsit bővebben, mit kell ezalatt a 
fogalmak alatt érteni, a gyakorlatban 
ez hogyan jelent meg Önnél?

 A főiskola elvégzése után felaján-
lottak egy szerepet a Szlovák Nemzeti 
Színházban, ahol már az előéneklés 
is megtörtént. Közben igazgatócsere 
történt, mielőtt a végleges szerep-
osztásra került a sor, s az új igazgató, 
Hruban úr, hallani sem akart az én 
szereplésemről, finoman szólva, ki-
rúgott. Nagy dühösen hagytam el az 
épületet, majd meggondoltam a dol-
got, veszteni valóm már úgysem volt, 
megfordultam és szó szerint berob-
bantam az új igazgató irodájába, mi-
szerint az a szerep az enyém, nekem 
ígérték, már az előéneklés is sikerült, 
szinte követeltem, hogy hallgasson 
meg. A meghallgatás után megkap-
tam a szerepet, s a későbbiekben az 
egyik legnagyobb támogatóm, jóaka-
róm lett a fent említett igazgató. Fel-
karolt és egyengette pályámat. 

 Kik voltak azok az emberek, pá-
lyatársak, akik jövő- és világképének 
formálói lettek, segítették Önt?

 Elsősorban Tiboldi Mária és Mik-
lósa Erika, de a megboldogult Gregor  

József is nagyon jó barátom volt, 
nemcsak akkor, amikor a budapesti 
Operaházban énekeltem, hanem utá-
na is mindvégig segítettek, egyenlő 
félként viszonyultak hozzám. De szá-
mos más külföldi nagyságot is említ-
hetnék, mivel sok helyen szerepeltem. 
Nagyon nagy megtiszteltetés volt szá-
momra, hogy Bolognában ugyanaz 
a Paula Mollináry volt a korrepetito-
rom, aki előtte L. Pavorottinak is.

 Az érdekesség kedvéért felsorolná 
az olvasóknak, hol mindenhol éne-
kelt már? Természetesen a teljesség 
igénye nélkül.

 2002 áprilisában a Francia Rádió 
Filharmonikus Zenekarának felkéré-
sére egy Cimarosa-operában léptem 
fel Párizsban, egy évvel később pedig a 
drezdai Staatskapelle hívott meg, hogy 
Rossini Stabat Materének egyik szó-
listája legyek a Semper Operben. 2003 
januárjában nagy sikerrel debütáltam 
Budapesten: Bellini Puritánok című 
operájának Arturójaként – e szerepet 
Koppenhágában is elénekeltem a mű 
koncertszerű előadásában, Friedrich 
Haider vezényletével. Szintén sikerrel 
szerepeltem Smetana Az eladott meny-
asszony című operájának előadásában 
a bolognai Teatro Communaléban, a 
trieszti Teatro Giuseppe Verdiben és a 
salzburgi Grosse Festspielhausban. A 
2005-2006-os évadban három jelentős 
európai operaszínpadon mutatkoztam 
be: a drezdai Sächsische Staatsoperben 
(Rossini: Olasz nő Algírban), a nápo-
lyi Teatro San Carlóban (Schubert: 
Esz-dúr mise), valamint a brüsszeli 
Théâtre Royal de la Monnaie új Borisz 
Godunovjában, többek között José van 
Dam oldalán. A Magyar Állami Ope-
raházban a Sevillai borbély Almaviva 
grófját énekeltem – ebben a szerepben 
debütáltam a kritikák szerint ragyogó 
sikerrel a bécsi Staatsoperben, 2005 
januárjában.
    Pályám  egyik legutóbbi fontos ál-
lomása volt Milánó, ahol a Teatro alla 
Scala színpadán – Daniel Barenboim 
vezénylete mellett – nyolc előadáson 
énekeltem Prokofjev A játékos című 
operájának egyik karakterszerepét. Ez 
a különleges produkció a  2008-as  év 
folyamán a berlini Staatsoper műsor-
rendjén is szerepelt.

 Különleges koncerttel ünnepelték 
Bécsben a rendszerváltás 25. év-
fordulóját és a visegrádi országok 
európai uniós tagságának tízéves 
jubileumát 2014. június 23-án. A 

hangverseny programjának és elő-
adóinak összeállításában a Művé-
szetek Palotája (Müpa) koordináló 
szerepet vállalt.

 Az ünnepi hangversenyt – amelyre 
a politika, a diplomáciai testületek és 
a kulturális intézmények képviselői 
kaptak meghívást – a patinás bécsi 
Musikverein Brahms Termében Pata-
ki Adorján, Janusz Monarcha (ének) 
és Miroslav Sekera (zongora) szólisták 
vendégszereplésével tartották meg, és 
szerény személyemet is meghívták. A 
Művészetek Palotája Magyarország 
bécsi nagykövetsége és a bécsi Colle-
gium Hungaricum kérésének eleget 
téve koordináló félként vállalt szere-
pet az ünnepi koncert programjának 
összeállításában, amelyben  én is sze-
repeltem. 

 Bámulatos a lista, bár ahogyan én 
utánanéztem, közelről sem teljes. 
Azt szeretném tudni,  hogyan fogad-
ják a világ híres színpadain – mint 
pl. Milánói Scala, Párizs, Koppenhá-
ga – az újvári fiatalembert.

 Minél nagyobb tehetséggel van 
megáldva egy ember, egy művész, 
annál egyszerűbb, természetes visel-
kedésű, közvetlenebb, mondhatjuk 
úgy, hogy emberibb. Mindig nagy 
örömmel és nagyon pozitív hozzáál-
lással fogadtak mindenhol. Gyorsan 
be tudtam illeszkedni.

 Kicsit még foglalkozzunk a je-
lennel. Most volt 40 éves, egy gyö-
nyörű koncerten szerepelt akkor 
2014. szeptember  22-én   az Aba-
Novák Agóra Kulturális Központ-
ban NESSUN DORMA TENOR-
GÁLA  esten, a 9 TENOR; közöttük 
Ön is szerepelt, a karmestereket 
pedig nagyon jól ismerjük, hiszen 
Medveczky Ádám és Farkas Pál a 
Váci Szimfonikus Zenekarral Komá-
romban és Szlovákia-szerte gyakran 
megfordul. 2015 januárjában pedig 
japán vendégszereplésre megy, már 
nem először, ahol értesüléseim sze-
rint mindig kitörő örömmel fogad-
ják Önt az európai kultúrát, zenét 
nagyon kedvelő japánok.

 Valóban, ez a gálaest gyönyörű szü-
letésnapi ajándék volt, a japán út még 
előttünk van, de az eddigiek mind 
csodálatosra sikerültek, reméljük, ez 
sem lesz másképp. 

 Ahogy átnéztem a helyszíneket és 
meghallgattam jó pár szerepét, ne-
kem úgy tűnik, hogy külföldön, a ha-

tárainkon túl sokkal jobban ismerik 
Önt, mint idehaza. Szeretném tudni, 
hogy bár élhetne bárhol, mégis itt-
hon maradt, vajon miért?

 Bármilyen furcsa, én itt boldogulok, 
itt szeretnék tenni valamit, ezért a né-
pért, ezért a városért. Ebből kifolyólag 
döntöttem úgy, hogy az idén indulok 
a polgármesteri posztért. Majd most 
meglátjuk, hogy az újváriak mennyire 
szeretik a művészüket.

 Érdekes rendezvényeket, koncerte-
ket, előadásokat honosított meg itt, 
Újvárban és országszerte is. Szere-
peltette a legnagyobb hírességeket, 
de a fiatal kezdőket is. Milyen taná-
csot tudna adni jelenünk ifjúságá-
nak, ifjú tehetségeinek?

 Képezzék magukat állandóan, min-
den felkérést fogadjanak el, lépjenek 
fel mindenhol, akár egy falusi rendez-
vényen is, ez nagyon fontos. A legki-
sebb színpad is jobb a semminél, hisz 
ezzel állandóan fejlődnek és építik 
magukat.

 A nagy lokálpatrióta mivel kö-
szönne el az olvasóktól? 

 Én itt vagyok boldog, itt vagyok 
itthon, én úgy vagyok boldog, ahogy 
vagyok. 

 Köszönöm a beszélgetést ennek a 
nagyon sármos, közvetlen, nyitott és 
főleg segítőkész művésznek, akinek 
még nagyon sok sikeres szereplést és 
boldog alkotó éveket kívánok.

Mgr. Klemen Terézia
Kultsár István Szakközépiskola Komárom (magyarország), 
magyar nyelv és irodalom, kommunikáció – történelem 
szakos középiskolai tanár; a Humán munkaközösség ve-
zetője, közép - és emelt szintű érettségin vizsgabizottsági 
elnök.

A tehetség útja
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írásbeli kommunikáció készsége, ha a 
diák ennek az ismeretanyagnak a  kö-
zelébe sem jut, hiszen a  nyelvtanórák 
nagy részét, tisztelet a kivételnek, több 
középiskolában meg sem tartják, vagy 
ha igen, akkor sem a  nyelvhasználat-
központúság kerül előtérbe, hanem az 
öncélú grammatizálgatásnak jut a  fő-
szerep. Az elmondottakat nem ünnep-
rontásnak szánom, hanem nyílt párbe-
szédnek, mert a  jövőt tekintve csakis 
így várható kedvező változás.

Folytatva a  fiatalok és a  tudomány 
kapcsolatának fontosságát, szólnunk 
kell a  tehetséggondozás szerepéről is, 
mely jelentősen hozzájárulhat a  jövő 
tudósainak kineveléséhez, hiszen a te-
hetséges diákok felismerése és a tudo-
mányos kutatásba való bevonása nem-
csak a  tanítványok pályaorientációját,  
hanem a tudományos utánpótlás  biz-
tosítását is befolyásolja.  

További fontos feladat, hogy a  fia-
talok mellett  a  társadalom többi ré-
tegeivel is meg kellene ismertetnünk 
a  tudomány eredményeit, hiszen so-
kunknak, bármennyire is hihetetlen,  
de korunk technikailag fejlett társadal-
mára nagyon is jellemző a különböző 
áltudományos ismeretek, tévhitek és 
babonák terjesztése, sőt a  befogadása 
is. Ezért nemcsak iskoláinkban, hanem 
a  családokban, falvakban és városok-
ban is fontos lenne a  tudományos is-
meretterjesztés megszervezése. 

Jó lenne továbbá, ha a Magyar Tu-
domány Ünnepe része lenne iskoláink 
életének, az óvodától a  középiskolá-
ig (a  felsőfokú intézmények esetében 
ez elengedhetetlen követelmény). De 
a  legfontosabb, hogy a  tudományos-
ság kerüljön be köz- és felsőoktatá-
sunk mindennapjaiba, mert csakis így 
érhető el a  jó minőségű oktatás, mely 
csökkenti a  társadalmi és gazdasági 
hátrányokat, s növeli a  foglalkoztatási 
esélyeket. E tekintetben mélyen egyet-
érthetünk Apáczai Csere János intő 
szavaival: „Bizonyára elveszünk, ha 
hamar magunkat meg nem gondoljuk, 
mert hol nincsenek eszes tanácsok, el-
vész a nép, mint a példabeszédek köny-
ve int.“

A felvidéki magyarság jeles kép-
viselőit mutatja be a Négyszemközt 
rovat. Ezen interjúk célja, hogy a be-
mutatandót emberközelbe hozzuk, 
iskoláit, munkásságát, életútját, elért 
sikereit, eredményeit megismerje az 
olvasó. 

Klein Ottokár operaénekest a nagy-
közönség csak szűkebb hazájában, 
Érsekújvárban ismeri, a felvidéki ma-
gyarság azonban nem biztos, hogy 
gyakran hallotta a nevét. Pedig az ő 
életútja is hozzájárul ahhoz, hogy bi-
zonyítsuk az olvasóknak, a szülőknek, 
hogy egy magyar nemzetiségű ember 
is érhet el itthonról nemzetközi sike-
reket.

 Beszélne gyerekkoráról, a szülei-
ről, iskoláiról? Ki és hogyan indítot-
ta el ezen a pályán?

 Érsekújváron születtem 1974-ben. 
Édesanyám óvónő, ő alapította az it-
teni magyar óvodát, majd a magyar 
és szlovák osztályokat egyaránt nyitó 
óvoda igazgatónője lett, ahol 37 évig 
dolgozott. Tipikus közép-európai 
polgár vagyok: német név, magyar 
nemzetiség, szlovák állampolgárság. 
Az alapiskoláim mellett a művészeti 
iskolába is jártam, sokat szerepeltem 
már gyermekkoromban, hiszen első-
sorban a szüleim voltak azok, akik 
a zene és a művészetek iránti rajon-
gásomat, a kultúra szeretetét belém 
oltották. Többször szerepeltem a 
Csemadok rendezvényein is. Bár én 
mindvégig erdésznek készültem, és 
az alapiskola elvégzése után a zólyo-
mi erdészeti szakközépiskolában sze-
rettem volna folytatni a tanulmányai-
mat, mert később az erdészmérnöki 
pálya volt a nagy álom, a célkitűzés. 
Végül egyik tanárnőm, Halla Mária 
döntötte el, hogy semmiféle erdészeti 
szakma nem lesz, hanem énekesi pá-
lyára kell mennem, így felvételiztem 
a pozsonyi konzervatóriumban, majd 
később a Zeneművészeti Főiskolán 

tanultam, Zlatica Livorova tanítvá-
nyaként.

 A fiatal operaénekes nemzedék 
egyik legjelentősebb alakja Ön, aki 
nagyon széles, gyönyörű terjedelmű 
lírai tenor hanggal rendelkezik. Mi 
kell ahhoz, hogy valakiből rövid idő 
alatt ilyen sikeres énekes legyen?

 Elsősorban megfelelő hangi-zenei 
adottságokkal kell rendelkezni.

 Igen, vagyis tehetségesnek kell len-
nie. Ez rendben is van, de mi még az 
a plusz, ami sikeressé tesz valakit?

 Talán az önmagába vetett hit, a 
kitartás, a bátorság, hogy mindig ki 
merjek állni az igazamért. 

 Kicsit bővebben, mit kell ezalatt a 
fogalmak alatt érteni, a gyakorlatban 
ez hogyan jelent meg Önnél?

 A főiskola elvégzése után felaján-
lottak egy szerepet a Szlovák Nemzeti 
Színházban, ahol már az előéneklés 
is megtörtént. Közben igazgatócsere 
történt, mielőtt a végleges szerep-
osztásra került a sor, s az új igazgató, 
Hruban úr, hallani sem akart az én 
szereplésemről, finoman szólva, ki-
rúgott. Nagy dühösen hagytam el az 
épületet, majd meggondoltam a dol-
got, veszteni valóm már úgysem volt, 
megfordultam és szó szerint berob-
bantam az új igazgató irodájába, mi-
szerint az a szerep az enyém, nekem 
ígérték, már az előéneklés is sikerült, 
szinte követeltem, hogy hallgasson 
meg. A meghallgatás után megkap-
tam a szerepet, s a későbbiekben az 
egyik legnagyobb támogatóm, jóaka-
róm lett a fent említett igazgató. Fel-
karolt és egyengette pályámat. 

 Kik voltak azok az emberek, pá-
lyatársak, akik jövő- és világképének 
formálói lettek, segítették Önt?

 Elsősorban Tiboldi Mária és Mik-
lósa Erika, de a megboldogult Gregor  

József is nagyon jó barátom volt, 
nemcsak akkor, amikor a budapesti 
Operaházban énekeltem, hanem utá-
na is mindvégig segítettek, egyenlő 
félként viszonyultak hozzám. De szá-
mos más külföldi nagyságot is említ-
hetnék, mivel sok helyen szerepeltem. 
Nagyon nagy megtiszteltetés volt szá-
momra, hogy Bolognában ugyanaz 
a Paula Mollináry volt a korrepetito-
rom, aki előtte L. Pavorottinak is.

 Az érdekesség kedvéért felsorolná 
az olvasóknak, hol mindenhol éne-
kelt már? Természetesen a teljesség 
igénye nélkül.

 2002 áprilisában a Francia Rádió 
Filharmonikus Zenekarának felkéré-
sére egy Cimarosa-operában léptem 
fel Párizsban, egy évvel később pedig a 
drezdai Staatskapelle hívott meg, hogy 
Rossini Stabat Materének egyik szó-
listája legyek a Semper Operben. 2003 
januárjában nagy sikerrel debütáltam 
Budapesten: Bellini Puritánok című 
operájának Arturójaként – e szerepet 
Koppenhágában is elénekeltem a mű 
koncertszerű előadásában, Friedrich 
Haider vezényletével. Szintén sikerrel 
szerepeltem Smetana Az eladott meny-
asszony című operájának előadásában 
a bolognai Teatro Communaléban, a 
trieszti Teatro Giuseppe Verdiben és a 
salzburgi Grosse Festspielhausban. A 
2005-2006-os évadban három jelentős 
európai operaszínpadon mutatkoztam 
be: a drezdai Sächsische Staatsoperben 
(Rossini: Olasz nő Algírban), a nápo-
lyi Teatro San Carlóban (Schubert: 
Esz-dúr mise), valamint a brüsszeli 
Théâtre Royal de la Monnaie új Borisz 
Godunovjában, többek között José van 
Dam oldalán. A Magyar Állami Ope-
raházban a Sevillai borbély Almaviva 
grófját énekeltem – ebben a szerepben 
debütáltam a kritikák szerint ragyogó 
sikerrel a bécsi Staatsoperben, 2005 
januárjában.
    Pályám  egyik legutóbbi fontos ál-
lomása volt Milánó, ahol a Teatro alla 
Scala színpadán – Daniel Barenboim 
vezénylete mellett – nyolc előadáson 
énekeltem Prokofjev A játékos című 
operájának egyik karakterszerepét. Ez 
a különleges produkció a  2008-as  év 
folyamán a berlini Staatsoper műsor-
rendjén is szerepelt.

 Különleges koncerttel ünnepelték 
Bécsben a rendszerváltás 25. év-
fordulóját és a visegrádi országok 
európai uniós tagságának tízéves 
jubileumát 2014. június 23-án. A 

hangverseny programjának és elő-
adóinak összeállításában a Művé-
szetek Palotája (Müpa) koordináló 
szerepet vállalt.

 Az ünnepi hangversenyt – amelyre 
a politika, a diplomáciai testületek és 
a kulturális intézmények képviselői 
kaptak meghívást – a patinás bécsi 
Musikverein Brahms Termében Pata-
ki Adorján, Janusz Monarcha (ének) 
és Miroslav Sekera (zongora) szólisták 
vendégszereplésével tartották meg, és 
szerény személyemet is meghívták. A 
Művészetek Palotája Magyarország 
bécsi nagykövetsége és a bécsi Colle-
gium Hungaricum kérésének eleget 
téve koordináló félként vállalt szere-
pet az ünnepi koncert programjának 
összeállításában, amelyben  én is sze-
repeltem. 

 Bámulatos a lista, bár ahogyan én 
utánanéztem, közelről sem teljes. 
Azt szeretném tudni,  hogyan fogad-
ják a világ híres színpadain – mint 
pl. Milánói Scala, Párizs, Koppenhá-
ga – az újvári fiatalembert.

 Minél nagyobb tehetséggel van 
megáldva egy ember, egy művész, 
annál egyszerűbb, természetes visel-
kedésű, közvetlenebb, mondhatjuk 
úgy, hogy emberibb. Mindig nagy 
örömmel és nagyon pozitív hozzáál-
lással fogadtak mindenhol. Gyorsan 
be tudtam illeszkedni.

 Kicsit még foglalkozzunk a je-
lennel. Most volt 40 éves, egy gyö-
nyörű koncerten szerepelt akkor 
2014. szeptember  22-én   az Aba-
Novák Agóra Kulturális Központ-
ban NESSUN DORMA TENOR-
GÁLA  esten, a 9 TENOR; közöttük 
Ön is szerepelt, a karmestereket 
pedig nagyon jól ismerjük, hiszen 
Medveczky Ádám és Farkas Pál a 
Váci Szimfonikus Zenekarral Komá-
romban és Szlovákia-szerte gyakran 
megfordul. 2015 januárjában pedig 
japán vendégszereplésre megy, már 
nem először, ahol értesüléseim sze-
rint mindig kitörő örömmel fogad-
ják Önt az európai kultúrát, zenét 
nagyon kedvelő japánok.

 Valóban, ez a gálaest gyönyörű szü-
letésnapi ajándék volt, a japán út még 
előttünk van, de az eddigiek mind 
csodálatosra sikerültek, reméljük, ez 
sem lesz másképp. 

 Ahogy átnéztem a helyszíneket és 
meghallgattam jó pár szerepét, ne-
kem úgy tűnik, hogy külföldön, a ha-

tárainkon túl sokkal jobban ismerik 
Önt, mint idehaza. Szeretném tudni, 
hogy bár élhetne bárhol, mégis itt-
hon maradt, vajon miért?

 Bármilyen furcsa, én itt boldogulok, 
itt szeretnék tenni valamit, ezért a né-
pért, ezért a városért. Ebből kifolyólag 
döntöttem úgy, hogy az idén indulok 
a polgármesteri posztért. Majd most 
meglátjuk, hogy az újváriak mennyire 
szeretik a művészüket.

 Érdekes rendezvényeket, koncerte-
ket, előadásokat honosított meg itt, 
Újvárban és országszerte is. Szere-
peltette a legnagyobb hírességeket, 
de a fiatal kezdőket is. Milyen taná-
csot tudna adni jelenünk ifjúságá-
nak, ifjú tehetségeinek?

 Képezzék magukat állandóan, min-
den felkérést fogadjanak el, lépjenek 
fel mindenhol, akár egy falusi rendez-
vényen is, ez nagyon fontos. A legki-
sebb színpad is jobb a semminél, hisz 
ezzel állandóan fejlődnek és építik 
magukat.

 A nagy lokálpatrióta mivel kö-
szönne el az olvasóktól? 

 Én itt vagyok boldog, itt vagyok 
itthon, én úgy vagyok boldog, ahogy 
vagyok. 

 Köszönöm a beszélgetést ennek a 
nagyon sármos, közvetlen, nyitott és 
főleg segítőkész művésznek, akinek 
még nagyon sok sikeres szereplést és 
boldog alkotó éveket kívánok.

Mgr. Klemen Terézia
Kultsár István Szakközépiskola Komárom (magyarország), 
magyar nyelv és irodalom, kommunikáció – történelem 
szakos középiskolai tanár; a Humán munkaközösség ve-
zetője, közép - és emelt szintű érettségin vizsgabizottsági 
elnök.

A tehetség útja
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sok szempontból szinte szakadékszerű 
különbség Dél-Szlovákia egyes régiói 
között.

Miután az iskola a gazdasági-tár-
sadalmi közegbe ágyazottan műkö-
dik, hajlamos leképezni a társadalmi 
egyenlőtlenségeket. Vitathatatlan, hogy 
Dél-Szlovákia – a magyarok által lakott 
járásokkal  Pozsonytól egész az ukrán 
határig – fejlettségi szintje   elmarad a 
szlovák átlagtól. Köztudomású tény, 
hogy Pozsonytól keletre tartva egyre 
rosszabb szociális helyzetbe kerültek 
a magyarlakta régiók lakói. Az egykor 
olyan módos járások, mint amilyen pél-
dául a rozsnyói, mely a bányászatnak 
köszönhetően jelentős anyagi poten-
ciállal rendelkezett, vagy a megélhetés 
szempontjából nem a 2014-es helyzet-
nek megfelelő Bodrogközi vagy Ung-
vidéki magyar közösség életszínvonala 
rohamosan romlott. A relatív anyagi 
biztonság megszűnése, a gazdasági szer-
kezet átalakulása és az ezzel járó, lassan 
állandósuló munkanélküliség behatárol-
ta az iskolák mint intézmények és az oda 
járó diákok lehetőségeit is. Riasztó, hogy 
már a második-harmadik generáció nő 
fel úgy, hogy nem ismeri a munkahely, 
foglalkozás fogalmát. Vannak diákok, 
akiknek nemcsak szüleiknek, de már 
nagyszüleiknek sem volt soha munka-
viszonya.

Konkrét példákkal megvilágítva a 
különbségeket – Közép- és Kelet-Szlo-
vákiában majdhogynem megoldha-
tatlan gondot jelent egy erdei iskola, 
sí- vagy úszótanfolyam (még ha az 
kötelező is a tanrend szerint), vagy egy 
tánciskola megszervezése, mint teszem 
azt nyugaton. Ugyanez volt a helyzet 
a rendszerváltás hozta lehetőségekkel 
is – hiába lehetett volna alternatív tan-
könyveket használni akár nem hivata-
losan is az oktatásban, ezt a lehetőséget 
behatárolták az egyre növekvő szociális 
problémák.

A szociális helyzet határt szabott a 
rendszerváltás jelentette másik nagy 
lehetőségnek is, nevezetesen a magyar-

magyar kapcsolatok kialakításának. 
Testvériskolai kapcsolatokat fenntartani 
bizonyos anyagi hátteret feltételez, így 
kelet felé tartva ezek száma is másként 
alakul. 

Az elmúlt évtizedben nem alakult ki 
semmiféle ösztöndíj-háttér sem, így a 
tehetséggondozás területén is eltérőek a 
lehetőségek az ország két végén.

A  vállalkozói réteg elszegényedése 
vagy inkább eltűnése semmilyen szpon-
zori támogatásra nem ad lehetőséget. 
A szülők anyagi hozzájárulása gyerme-
keik oktatásához elhanyagolható, ráadá-
sul a munkanélküliség megnövekedésé-
ből adódóan még lehetőség sincs, hogy 
akár csak az adó két százalékából befo-
lyó összeget oktatásra fordítsuk. Mert 
ahol, példának okáért, 600 szülőből 8-10 
dolgozik, ott vajon milyen támogatásra 
számíthat az iskola?

S  ez nemcsak az anyagi támogatás-
ra értendő. A  nehéz gazdasági helyzet 
külföldi munkavállalásra kényszeríti 
a  szülőket. Sajnos, elsősorban az édes-
anyákat. S  míg a  nyugati régióban 2-3 
napot tölt a családtól távol, addig a ke-
leti régióban ez legalább 2-3 hetet jelent, 
de nem ritkán akár hónapokat is. Külön 
érzékeny pontja a külföldi munkaválla-
lásnak, hogy kisgyermekeiket, serdülő 
ifjakat hagynak hátra hosszú időre az 
anyák. Vajon milyen hatással lesz a ké-
sőbbiekben a  felnövekvő generációra 
ez? Milyen családmodellt közvetít a je-
lenlegi helyzet, ahol a férfi, az apa otthon 
ül minden jövedelem, sőt a család ügye-
it érintő beleszólás lehetősége nélkül, 
míg a  serdülő lányok osszák be a  havi 
konyhapénzt, törődnek a  háztartással? 
Azt már talán mondani sem kell, hogy 
ezek a házasságok, ahol a nő jövedelme 
jelenti az egyedüli megélhetési forrást, 
5-7 éven belül válással végződnek. Hi-
szen a  férj, apa csak fölösleges kiadást 
jelent a családnak, újabb eltartást igény-
lő teher. Milyen értéke van az iskolában 
tanultaknak ott, ahol a megélhetést csak 
az anya – képzettségtől független – főzé-
si, takarítási tudománya biztosítja?

A szociális változások mellett a másik 
nagymérvű átalakulást a nemzetiségi 
összetétel megváltozása jelentette. Ezek 
a folyamatok még a szocializmus ide-
jében indultak el, amikor is a nyelvileg 
vegyes, a nyelvhatáron lévő területeken 
a 60-as, 70-es, 80-as években született 
magyarok jelentős része került szlovák 
iskolába. Ez akkor még nem jelentett 
óriási, a mindennapi élet során meg-
tapasztalható változást, hiszen az utca, 
azaz az iskolát körülvevő világ nyelve ek-
kor még a magyar volt a szlovák mellett. 
A kézzelfogható változás a rendszer-
váltást követően jött el, amikor is egyes 
településeken, regionális székhelyeken 
bekövetkezett a nyelvváltás. A  magyar 
mint mindennapi kommunikációs nyelv 
lassan – amennyiben 10-20 évet lassú-
nak lehet nevezni – kikerült a minden-
napok nyelvhasználatából. Az utca nyel-
ve szinte kizárólagosan a szlovák lett, a 
magyar visszaszorult a családok ottho-
nai és a magyar intézmények falai közé. 

A magyar nyelv – azon kívül, hogy az 
egyén anyanyelve, ebből a szemszögből 
szemlélve nem jó semmire. Ezt a folya-
matot a tömb-magyar régiókban még 
nem érzékelik, és így egészen mást je-
lent szlovák vagy magyar nyelvet oktatni 
egy a nyelvhatáron lévő régióban, mint 
például Dunaszerdahely vagy Komá-
rom környékén. Az oktatást tekintve ez 
a háttérintézmények, egyéb oktatási in-
tézmények (például művészeti iskolák) 
oktatási-nevelési nyelvét is befolyásol-
ta. A „keleti“ (s ez mára már mint jelző 
nem a földrajzi határokat hivatott jelezni 
csupán) régiókban többségében csak 
szlovák nyelvű művészeti iskolákat, tan-
folyamokat találunk. S  az államnyelvet 
kismértékben bíró hatéveseknek bizony 
ez hátrányt jelent... Arról már csak félve 
merünk beszélni, milyen hitelességgel 
lehet pszichológiai, gyógypedagógiai 
szakvéleményt kialakítani egy magyar 
ajkú gyermekről, akit csak szlovákul be-
szélő szakember vizsgál meg...

A nemzetiségi változások mellett 
természetesen nem lehet nem tudomá-
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Prékop mária – Vasik jános

 Az előadás a Katedra Társaság ülésén és a Katedra Napokon került megvitatásra.

Több mint negyven éves múltra te-
kint vissza az egyházkarcsai alapiskola, 
amelyben a  2013/14-es tanévben 42 
tanuló folytatott tanulmányokat. A kis-
iskolák közül családias iskolának ne-
vezhetjük, mivel minden tanulóra oda 
tudunk figyelni.

1972 óta működik az iskola 1-5. év-
folyama Siposkarcsán 5 tanítóval, egy 
napközis oktatóval és egy asszisztens-
sel, aki segíti az integrált oktatásban 
résztvevő tanulókat. 

A tanulók létszáma évről évre válto-
zik, volt már 65 tanulónk is, de sajnos 
ez a szám folyamatosan csökkent. Min-
den évfolyam azonban önálló, nincse-
nek összevont osztályok, ami a tanítás 
szempontjából is sokkal jobb. Isko-
lánkban adottak a feltételek a zavarta-
lan és célirányos oktatási folyamatnak, 
szakképzett pedagógusokkal rendel-
kezünk, a gyerekek pedig megkapják 
a szükséges törődést.

Családias iskola a miénk, ami azt je-
lenti, hogy próbálunk segítséget nyúj-
tani a  szülőknek. Az első, második és 
a  harmadik évfolyamban a  gyerekek 
nem viszik haza az iskolatáskáikat, 
csak hétvégén. Megpróbáljuk levenni 
a  terhet a  szülők válláról azzal, hogy 
délutánonként a  tanulók az iskolában 
végzik el a házi feladatot. Iskolánkban 
mindent megkapnak a  gyerekek, a 
program keretében gondoskodunk az 
aktív kikapcsolódásukról is, úszhat-

Mgr. Nagy Zsuzsanna 
Egyházkarcsai Magyar Tannyelvű Alapiskola, igazgató; lakhely: Egyházkarcsa

egy hangulatos, családias iskola
nak, lovagolhatnak, korcsolyázhatnak 
kedvükre.

Az iskolában rendszeres oktató-ne-
velői munka folyik, igyekszünk ala-
posan ellenőrizni a tanulók tudását. A 
tanulók az egész tanév folyamán részt 
vesznek tanulmányi és tehetségfejlesztő 
versenyeken is, legnagyobb örömünkre 
egy tanuló a  múlt tanévben az orszá-
gos mesemondó versenyen bronzsávos 
minősítést szerzett. Fontosnak tartjuk 
a  színházlátogatást, bekapcsolódunk 
a  falu kulturális életébe. Rendszeresen 
együttműködünk az óvodával is, na-
gyon sok közös programot szervezünk.

A másik iskolába tovább lépő tanuló-
ink sikeresen megállják a helyüket. Az 
ötödik évfolyam után a dunaszerdahe-
lyi vagy a nyékvárkonyi alapiskolában, 
illetve a nyolcosztályos gimnáziumban 
folytatják tanulmányaikat. Fontosnak 
tartjuk, hogy nyomon kövesük tanu-
lóink utóéletét, sok mostani mérnök és 
orvos járt ezen iskola falai közé.

Iskolánk sikeres működtetéséhez 
szükséges a  falu fenntartójának, a vál-
lalkozóknak és a szülőknek a támogatá-
sa, akik mindenben segítik iskolánkat.

Kisiskolát működtetni nem kis anya-
gi teher, de ha megszűnik az iskola, an-
nak beláthatatlan következményei le-
hetnek. Célunk tehát a megmaradás és 
a további sikeres munka, amihez elen-
gedhetetlen a  szülő, az önkormányzat 
és a pedagógusok jó együttműködése.

Jelen sorok írói úgy érzik magukat, 
mint azok a szülők, akik éppen azt me-
sélik el a csemetéiknek, hogy nincs is 
Mikulás – az ajándékokat ők hozzák, a 
pufók, nagyszakállú, rénszarvason ér-
kező joviális öreg csak a gyermeki kép-
zelet szüleménye...

Hasonló a helyzet a szlovákiai ma-
gyar közoktatással is – jelen pillanat-
ban ilyen nem létezik, legalább is az 
óvodák és az alapiskolák szintjén nem.

Lehet, hogy első hallásra úgy tűnik, 
erősen sarkított ez az állítás, de hadd 
enyhítsünk rajta azzal, hogy az egysé-
ges szlovákiai magyar oktatással ellen-
tétben inkább beszélhetünk szlovákiai 
magyar oktatásokról, mely több, a ré-
giókhoz vagy kisrégiókhoz kötődő sa-
játossággal rendelkezik.

Történeti szempontból úgy látjuk, 
hogy nagyjából a rendszerváltásig még 
akár beszélhetünk szlovákiai magyar 
oktatásról, hiszen az állampárti idő-
szak uniformizált oktatásában óriá-
si különbségek nem alakulhattak ki. 
Egyen-tananyagot oktattak az egyen-
iskolákban Szenctől Ágcsernyőig min-
denhol. Szociálisan sem voltak akkora, 
eget rengető különbségek a diákok 
– illetve a tanárok, iskolák között. Az 
egyes régiók etnikai-nyelvi összetéte-
le sem változott meg annyira az előző 
évtizedekhez képest – lásd a magyar-
ság részaránya az egyes településeken, 
a magyar nyelv használata a közélet-
ben, a romák aránya –, hogy az alapján 
megkérdőjelezhessük az egységes, ak-
kor még csehszlovákiai magyar oktatás 
létét.

A rendszerváltást követően ez a 
helyzet teljesen megváltozott. Elsősor-
ban az iskolák életét befolyásoló külső 
tényezők tekintetében alakult ki nagy, 

mikulás pedig nincs!
(Gondolatok a szlovákiai magyar oktatásról és a régiók közti különbségekről)
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sok szempontból szinte szakadékszerű 
különbség Dél-Szlovákia egyes régiói 
között.

Miután az iskola a gazdasági-tár-
sadalmi közegbe ágyazottan műkö-
dik, hajlamos leképezni a társadalmi 
egyenlőtlenségeket. Vitathatatlan, hogy 
Dél-Szlovákia – a magyarok által lakott 
járásokkal  Pozsonytól egész az ukrán 
határig – fejlettségi szintje   elmarad a 
szlovák átlagtól. Köztudomású tény, 
hogy Pozsonytól keletre tartva egyre 
rosszabb szociális helyzetbe kerültek 
a magyarlakta régiók lakói. Az egykor 
olyan módos járások, mint amilyen pél-
dául a rozsnyói, mely a bányászatnak 
köszönhetően jelentős anyagi poten-
ciállal rendelkezett, vagy a megélhetés 
szempontjából nem a 2014-es helyzet-
nek megfelelő Bodrogközi vagy Ung-
vidéki magyar közösség életszínvonala 
rohamosan romlott. A relatív anyagi 
biztonság megszűnése, a gazdasági szer-
kezet átalakulása és az ezzel járó, lassan 
állandósuló munkanélküliség behatárol-
ta az iskolák mint intézmények és az oda 
járó diákok lehetőségeit is. Riasztó, hogy 
már a második-harmadik generáció nő 
fel úgy, hogy nem ismeri a munkahely, 
foglalkozás fogalmát. Vannak diákok, 
akiknek nemcsak szüleiknek, de már 
nagyszüleiknek sem volt soha munka-
viszonya.

Konkrét példákkal megvilágítva a 
különbségeket – Közép- és Kelet-Szlo-
vákiában majdhogynem megoldha-
tatlan gondot jelent egy erdei iskola, 
sí- vagy úszótanfolyam (még ha az 
kötelező is a tanrend szerint), vagy egy 
tánciskola megszervezése, mint teszem 
azt nyugaton. Ugyanez volt a helyzet 
a rendszerváltás hozta lehetőségekkel 
is – hiába lehetett volna alternatív tan-
könyveket használni akár nem hivata-
losan is az oktatásban, ezt a lehetőséget 
behatárolták az egyre növekvő szociális 
problémák.

A szociális helyzet határt szabott a 
rendszerváltás jelentette másik nagy 
lehetőségnek is, nevezetesen a magyar-

magyar kapcsolatok kialakításának. 
Testvériskolai kapcsolatokat fenntartani 
bizonyos anyagi hátteret feltételez, így 
kelet felé tartva ezek száma is másként 
alakul. 

Az elmúlt évtizedben nem alakult ki 
semmiféle ösztöndíj-háttér sem, így a 
tehetséggondozás területén is eltérőek a 
lehetőségek az ország két végén.

A  vállalkozói réteg elszegényedése 
vagy inkább eltűnése semmilyen szpon-
zori támogatásra nem ad lehetőséget. 
A szülők anyagi hozzájárulása gyerme-
keik oktatásához elhanyagolható, ráadá-
sul a munkanélküliség megnövekedésé-
ből adódóan még lehetőség sincs, hogy 
akár csak az adó két százalékából befo-
lyó összeget oktatásra fordítsuk. Mert 
ahol, példának okáért, 600 szülőből 8-10 
dolgozik, ott vajon milyen támogatásra 
számíthat az iskola?

S  ez nemcsak az anyagi támogatás-
ra értendő. A  nehéz gazdasági helyzet 
külföldi munkavállalásra kényszeríti 
a  szülőket. Sajnos, elsősorban az édes-
anyákat. S  míg a  nyugati régióban 2-3 
napot tölt a családtól távol, addig a ke-
leti régióban ez legalább 2-3 hetet jelent, 
de nem ritkán akár hónapokat is. Külön 
érzékeny pontja a külföldi munkaválla-
lásnak, hogy kisgyermekeiket, serdülő 
ifjakat hagynak hátra hosszú időre az 
anyák. Vajon milyen hatással lesz a ké-
sőbbiekben a  felnövekvő generációra 
ez? Milyen családmodellt közvetít a je-
lenlegi helyzet, ahol a férfi, az apa otthon 
ül minden jövedelem, sőt a család ügye-
it érintő beleszólás lehetősége nélkül, 
míg a  serdülő lányok osszák be a  havi 
konyhapénzt, törődnek a  háztartással? 
Azt már talán mondani sem kell, hogy 
ezek a házasságok, ahol a nő jövedelme 
jelenti az egyedüli megélhetési forrást, 
5-7 éven belül válással végződnek. Hi-
szen a  férj, apa csak fölösleges kiadást 
jelent a családnak, újabb eltartást igény-
lő teher. Milyen értéke van az iskolában 
tanultaknak ott, ahol a megélhetést csak 
az anya – képzettségtől független – főzé-
si, takarítási tudománya biztosítja?

A szociális változások mellett a másik 
nagymérvű átalakulást a nemzetiségi 
összetétel megváltozása jelentette. Ezek 
a folyamatok még a szocializmus ide-
jében indultak el, amikor is a nyelvileg 
vegyes, a nyelvhatáron lévő területeken 
a 60-as, 70-es, 80-as években született 
magyarok jelentős része került szlovák 
iskolába. Ez akkor még nem jelentett 
óriási, a mindennapi élet során meg-
tapasztalható változást, hiszen az utca, 
azaz az iskolát körülvevő világ nyelve ek-
kor még a magyar volt a szlovák mellett. 
A kézzelfogható változás a rendszer-
váltást követően jött el, amikor is egyes 
településeken, regionális székhelyeken 
bekövetkezett a nyelvváltás. A  magyar 
mint mindennapi kommunikációs nyelv 
lassan – amennyiben 10-20 évet lassú-
nak lehet nevezni – kikerült a minden-
napok nyelvhasználatából. Az utca nyel-
ve szinte kizárólagosan a szlovák lett, a 
magyar visszaszorult a családok ottho-
nai és a magyar intézmények falai közé. 

A magyar nyelv – azon kívül, hogy az 
egyén anyanyelve, ebből a szemszögből 
szemlélve nem jó semmire. Ezt a folya-
matot a tömb-magyar régiókban még 
nem érzékelik, és így egészen mást je-
lent szlovák vagy magyar nyelvet oktatni 
egy a nyelvhatáron lévő régióban, mint 
például Dunaszerdahely vagy Komá-
rom környékén. Az oktatást tekintve ez 
a háttérintézmények, egyéb oktatási in-
tézmények (például művészeti iskolák) 
oktatási-nevelési nyelvét is befolyásol-
ta. A „keleti“ (s ez mára már mint jelző 
nem a földrajzi határokat hivatott jelezni 
csupán) régiókban többségében csak 
szlovák nyelvű művészeti iskolákat, tan-
folyamokat találunk. S  az államnyelvet 
kismértékben bíró hatéveseknek bizony 
ez hátrányt jelent... Arról már csak félve 
merünk beszélni, milyen hitelességgel 
lehet pszichológiai, gyógypedagógiai 
szakvéleményt kialakítani egy magyar 
ajkú gyermekről, akit csak szlovákul be-
szélő szakember vizsgál meg...

A nemzetiségi változások mellett 
természetesen nem lehet nem tudomá-

Prékop mária: Spojená škola – 
Fábry zoltán alapiskola és Szak-
középiskola, rozsnyó, igazgató; 
lakhely: rozsnyó; 
e-mail: prekmar@pobox.sk
Vasik jános: szerkesztő-riporter, 
rTVS – Pátria rádió, 
Pozsony; lakhely: rozsnyó, 
e-mail: janos.vasik@gmail.com

Prékop mária – Vasik jános

 Az előadás a Katedra Társaság ülésén és a Katedra Napokon került megvitatásra.

Több mint negyven éves múltra te-
kint vissza az egyházkarcsai alapiskola, 
amelyben a  2013/14-es tanévben 42 
tanuló folytatott tanulmányokat. A kis-
iskolák közül családias iskolának ne-
vezhetjük, mivel minden tanulóra oda 
tudunk figyelni.

1972 óta működik az iskola 1-5. év-
folyama Siposkarcsán 5 tanítóval, egy 
napközis oktatóval és egy asszisztens-
sel, aki segíti az integrált oktatásban 
résztvevő tanulókat. 

A tanulók létszáma évről évre válto-
zik, volt már 65 tanulónk is, de sajnos 
ez a szám folyamatosan csökkent. Min-
den évfolyam azonban önálló, nincse-
nek összevont osztályok, ami a tanítás 
szempontjából is sokkal jobb. Isko-
lánkban adottak a feltételek a zavarta-
lan és célirányos oktatási folyamatnak, 
szakképzett pedagógusokkal rendel-
kezünk, a gyerekek pedig megkapják 
a szükséges törődést.

Családias iskola a miénk, ami azt je-
lenti, hogy próbálunk segítséget nyúj-
tani a  szülőknek. Az első, második és 
a  harmadik évfolyamban a  gyerekek 
nem viszik haza az iskolatáskáikat, 
csak hétvégén. Megpróbáljuk levenni 
a  terhet a  szülők válláról azzal, hogy 
délutánonként a  tanulók az iskolában 
végzik el a házi feladatot. Iskolánkban 
mindent megkapnak a  gyerekek, a 
program keretében gondoskodunk az 
aktív kikapcsolódásukról is, úszhat-

Mgr. Nagy Zsuzsanna 
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egy hangulatos, családias iskola
nak, lovagolhatnak, korcsolyázhatnak 
kedvükre.

Az iskolában rendszeres oktató-ne-
velői munka folyik, igyekszünk ala-
posan ellenőrizni a tanulók tudását. A 
tanulók az egész tanév folyamán részt 
vesznek tanulmányi és tehetségfejlesztő 
versenyeken is, legnagyobb örömünkre 
egy tanuló a  múlt tanévben az orszá-
gos mesemondó versenyen bronzsávos 
minősítést szerzett. Fontosnak tartjuk 
a  színházlátogatást, bekapcsolódunk 
a  falu kulturális életébe. Rendszeresen 
együttműködünk az óvodával is, na-
gyon sok közös programot szervezünk.

A másik iskolába tovább lépő tanuló-
ink sikeresen megállják a helyüket. Az 
ötödik évfolyam után a dunaszerdahe-
lyi vagy a nyékvárkonyi alapiskolában, 
illetve a nyolcosztályos gimnáziumban 
folytatják tanulmányaikat. Fontosnak 
tartjuk, hogy nyomon kövesük tanu-
lóink utóéletét, sok mostani mérnök és 
orvos járt ezen iskola falai közé.

Iskolánk sikeres működtetéséhez 
szükséges a  falu fenntartójának, a vál-
lalkozóknak és a szülőknek a támogatá-
sa, akik mindenben segítik iskolánkat.

Kisiskolát működtetni nem kis anya-
gi teher, de ha megszűnik az iskola, an-
nak beláthatatlan következményei le-
hetnek. Célunk tehát a megmaradás és 
a további sikeres munka, amihez elen-
gedhetetlen a  szülő, az önkormányzat 
és a pedagógusok jó együttműködése.

Jelen sorok írói úgy érzik magukat, 
mint azok a szülők, akik éppen azt me-
sélik el a csemetéiknek, hogy nincs is 
Mikulás – az ajándékokat ők hozzák, a 
pufók, nagyszakállú, rénszarvason ér-
kező joviális öreg csak a gyermeki kép-
zelet szüleménye...

Hasonló a helyzet a szlovákiai ma-
gyar közoktatással is – jelen pillanat-
ban ilyen nem létezik, legalább is az 
óvodák és az alapiskolák szintjén nem.

Lehet, hogy első hallásra úgy tűnik, 
erősen sarkított ez az állítás, de hadd 
enyhítsünk rajta azzal, hogy az egysé-
ges szlovákiai magyar oktatással ellen-
tétben inkább beszélhetünk szlovákiai 
magyar oktatásokról, mely több, a ré-
giókhoz vagy kisrégiókhoz kötődő sa-
játossággal rendelkezik.

Történeti szempontból úgy látjuk, 
hogy nagyjából a rendszerváltásig még 
akár beszélhetünk szlovákiai magyar 
oktatásról, hiszen az állampárti idő-
szak uniformizált oktatásában óriá-
si különbségek nem alakulhattak ki. 
Egyen-tananyagot oktattak az egyen-
iskolákban Szenctől Ágcsernyőig min-
denhol. Szociálisan sem voltak akkora, 
eget rengető különbségek a diákok 
– illetve a tanárok, iskolák között. Az 
egyes régiók etnikai-nyelvi összetéte-
le sem változott meg annyira az előző 
évtizedekhez képest – lásd a magyar-
ság részaránya az egyes településeken, 
a magyar nyelv használata a közélet-
ben, a romák aránya –, hogy az alapján 
megkérdőjelezhessük az egységes, ak-
kor még csehszlovákiai magyar oktatás 
létét.

A rendszerváltást követően ez a 
helyzet teljesen megváltozott. Elsősor-
ban az iskolák életét befolyásoló külső 
tényezők tekintetében alakult ki nagy, 

mikulás pedig nincs!
(Gondolatok a szlovákiai magyar oktatásról és a régiók közti különbségekről)
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sul venni az etnikai változásokat – bár 
a magyar közösség még mindig adós 
annak megválaszolásával, hogy minek 
tekinti a köztünk élő roma vagy roma-
magyar lakosságot: romának-e vagy 
magyarnak? Amennyiben tisztán romá-
nak, nem közénk tartozóaknak – már-
pedig vannak erre utaló jelek –, akkor 
érdemes végiggondolnunk a következő 
állítást: nem a romák lettek sokan... A 
fentebb már leírt elszlovákosodásnak 
egyenes következménye volt, hogy a 
szlovák iskolába íratott első generáció 
gyermekei már automatikusan kerül-
tek szlovák oktatási nyelvű intézmény-
be (ritka, a szabályt erősítő kivételként 
természetesen voltak ellenkező irányú 
mozgások is). Ez tehát azt eredményez-
te, hogy eleve egyre kevesebb gyermek 
állt a magyar iskolák rendelkezésére.  
Ehhez jött még a születések csökkenő 
száma is – ami a kezdetekben általában 
nem volt jellemző a roma családokra. 
Így természetesen egyre „több“ roma 
gyermek járt a magyar iskolákba – való-
jában azonban az arányuk változott meg 
annak következtében, hogy a magyarok 
magára hagyták a magyar iskolákat.  A 
folyamatot csak megfejelte a rendszer-
váltást követő azon tapasztalat, hogy 
a roma közösség létszáma egy időben 
megugrott, a gyermekkorúak aránya 
megnőtt a közösségen belül.

A fentebb leírt folyamatok nem voltak 
jellemzőek a nyugat-szlovákiai régiókra 
(néhány település és néhány iskola kivé-
telével).

Ezzel kapcsolatban hadd jegyezzük 
meg, hogy a romák többsége már nem 
tartja természetesnek, hogy gyerme-
keit a magyar iskolákba írassa, illetve 
azt, hogy „más“ gyermekek híján ko-
moly verseny alakult ki az iskolák közt 
a roma gyermekekért is. Általában az is 
elmondható, hogy néhány szociálisan 
leszakadó család kivételével a roma csa-
ládok – ha 10 év késéssel is –másolják a 
többség családtervezési szokásait, s ma 
már legfeljebb 2-3 gyermeket vállalnak.

Mégis a magyar iskolák egyre na-
gyobb hányadában többségbe kerültek 
– kerülnek a roma tanulók. Míg tíz éve 
csak néhány „cigány iskolának“ bélyeg-
zett intézmény létezett, addig mára már 
az iskolák többsége küzd régiónkban 
a  roma gyerekek egyre nagyobb szá-
mával. A roma és nem roma gyerekek 
együttneveléséről, annak előnyeiről a 
közvélemény rendkívül megosztott. 
Csak az emberek egy kis része véli úgy, 
hogy az együttnevelés a többségi és a ki-
sebbségi társadalom számára is előnyös, 
többen úgy gondolják, hogy ez csupán 

a romák számára előnyös, a nem ro-
mák számára inkább hátrányos, hiszen  
ahová több cigány gyerek jár, ott alacso-
nyabb szintű az oktatás. 

Az iskolák is kétféleképpen reagáltak 
a helyzetre. (A „magyar“ iskolák szem-
pontjából azonban mindkettő patthely-
zetnek bizonyult.) Vagy megpróbálták 
mesterségesen korlátozni a  roma tanu-
lók számát, ezzel veszélyeztetve létüket, 
hiszen a „magyar“ gyermekek létszáma 
radikálisan lecsökkent. Ezeket az iskolá-
kat mára már a létszámhiány miatti be-
zárás fenyegeti, a tanárok az utcára ke-
rülhetnek. Az egyik megoldási lehetőség 
az egyházi iskolák létrehozása volt, ahol 
kimondottan a  roma gyerekek kizárása 
volt a cél.

Vagy tudatosították, hogy iskolájuk 
megmaradásának záloga, hogy beis-
kolázzák a  roma gyermekeket is, ezzel 
viszont a  megmaradt „magyar“ gyere-
keket „kényszerítették“ szlovák iskolába, 
s a szülői pánikreakció következtében 
„cigány iskolává” váltak. A  nagy múltú 
iskolák pedagógusai kudarcként élték 
meg a  tanulói összetétel megváltozását, 
félelmeket gerjesztett bennük, attól tar-
tottak, hogy pedagógusi pályájuk ellehe-
tetlenül, és számukra teljesen idegen, ri-
asztó „gyerekanyaggal” kell dolgozniuk. 
Sokan képtelenek voltak a megváltozott 
körülmények között tanítani. Általános 
frusztráció lett úrrá egész tantestüle-
teken. Más iskolákban tanító  kollégák 
részéről lenéző sajnálat jutott nekik osz-
tályrészül munkájuk elismerése helyett. 
Az iskola vezetőségének viselkedését el-
sősorban a félelem irányította. Fő törek-
vésük az volt, hogy ameddig csak lehet, 
megpróbálják fenntartani a látszatot, 
mintha semmi sem történt volna, igye-
keztek „elrejteni” a  roma tanulókat. Ez 
a helyzet azonban nem bizonyult tartó-
san védhetőnek. Végül a  megváltozott 
helyzetbe beletörődve kerestek kitörési 
pontokat. Olyan versenyképes, a nem 
romák számára is vonzó megoldásokat 
kerestek, ahol a roma és nem roma gye-
rekeket integráltan nevelő intézmények 
jobban felszereltek lennének, jobb szol-
gáltatást nyújtanának, mint az átlagos 
hátterű, de romákat csak elvétve beis-
kolázó intézmények. Reményeik szerint 
ezeket inkább választanák a szülők, te-
hát legtöbbjük döntését jobban motivál-
ná a remélt szolgáltatási színvonal, mint 
a diáktársak társadalmi összetétele.

Mindezek ellenére azonban a „cigány 
iskola“ státuszuk miatt már nem a nor-
mális kisebbségi iskolák létét élik. A 80-
90 százalékban halmozottan hátrányos 
helyzetű gyermekeket oktató intézmé-

nyek a legkisebb királyfi szerepébe kény-
szerültek.

Ezen a ponton újra meg kell állnunk. 
Hiszen a  halmozottan hátrányos hely-
zetű kifejezés értelmezése is számos fél-
reértésre ad okot. Másként használják 
Magyarországon, mást jelent a  minisz-
térium megfogalmazásában, s  egészen 
mást a mezei pedagógus számára. Min-
dig elbátortalanodom, ha megkérdezik, 
hány „cigány“ tanuló jár az iskolámba. 
Ilyenkor leggyakrabban visszakérdezek, 
mivel nem tudom, kikre gondol pon-
tosan a kérdező. A  közbeszédben nem 
mindennapi gondot okoz, hogy a roma 
problematika keveredik a szegény, hát-
rányos helyzetű, elmaradott rétegek, 
olykor pedig az enyhe fokban értelmi 
fogyatékosok oktatásának problémájá-
val is. A minisztérium szerint a szociá-
lisan hátrányos helyzetű diák az, akinek 
családja:

 Anyagi rászorultság esetén nyújtott 
segélyben részesül, s  jövedelme maxi-
mum a létminimum összegét éri csak el 
(ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej 
núdzi a príjem rodiny je najviac vo výške 
životného minima)

 Ha a  gyermek legalább egyik szülője 
vagy a  gyermek jogi képviselője tar-
tósan munkanélküliként van nyilván-
tartva (v ktorej aspoň jeden z rodičov 
alebo osoba, ktorej je dieťa zverené 
do osobnej starostlivosti patrí do 
skupiny znevýhodnených uchádzačov o 
zamestnanie)

 Amelyikben a  szülők legmagasabb 
iskolai végzettsége csak alapfokú, vagy 
akár csak az egyik szülőnek is nincs be-
fejezett alapiskolai végzettsége (v ktorej 
najvyššie ukončené vzdelanie rodičov je 
základné, alebo aspoň jeden z rodičov 
nemá ukončené základné vzdelanie)

 Amelyik nem rendelkezik standard 
lakás- és higiéniai körülményekkel 
(pl. A  diáknak nincs kijelölt saját he-
lye a  tanulásra, nincs saját ágya, nincs 
bevezetve a  villanyáram, stb.) (ktorá 
má neštandardné bytové a hygienické 
podmienky (napr. žiak nemá vyhradené 
miesto na učenie, nemá vlastnú posteľ, 
nie je zavedená elektrická prípojka a 
pod.).

De még az állami apparátusok által 
megkövetelt statisztikák, kimutatások is 
a szociálisan hátrányos helyzetű megha-
tározás alatt pusztán a  roma tanulókat 
értik. Vagy olykor az anyagi rászorultság 
esetén nyújtott segélyben részesülőket 
(pomoc v hmotnej núdzi). Elfeledkez-
ve arról, hogy már a nem roma tanulók 
nagy része is ugyanabban a cipőben jár. 
Így fordul elő olykor, hogy a nem roma, 

Pedig van Mikulás, a világ sok orszá-
gában van, de nem mindenütt. Fontos-
nak tartom azonban  azonnal tisztázni, 
hogy korreferátumomban nem arról a 
Mikulásról van szó, aki rénszarvas von-
tatta szánon érkezve csokoládét  és egyéb 
finomságokat osztogat a jó gyerekeknek, 
sokkal inkább arról a bizonyára nem 
Mikulás kinézetű képzelt személyről 
vagy testületről, amely észt osztogat az 
országot irányító politikai és szakmai  
garnitúra tagjainak Európa legtöbb or-
szágában, de a tengerentúlon is és min-
denütt, ahol nem csak jól hangzó politi-
kai szlogenként értelmezik a tudás alapú 
társadalom építésének fontosságát, és 
ahol az oktatásügy  társadalmi prioritása 
nem csak a hatalomra került kormány 
jól fogalmazó tagjai által összeállított 
programja hangzatos bekezdésének 
egyik szimpatikus mondata. Sajnos a mi 
országunk nevét nem találjuk abban a 
bizonyos jegyzékben, amely a szerencsés 
országok nevét tartalmazza, és teljesen 
egyértelmű, hogy ezért sikeredett ilyen 
megdöbbentőre a szerzőpáros helyzet-
jelentése… 

Mert bizony olyanra sikeredett, vi-
szonylag szokatlanul őszintére, teljesen 
igazra és a  valós helyzetet nem ismerő 
számára a  végletekig megdöbbentőre. 
Eléggé el nem ítélhető módon meg-
szoktuk ugyanis, hogy ha a minket köz-
vetlenül nem érintő kérdésekről van 
szó, megelégszünk a   sajtó legtöbbször 
felületes és nagyvonalú információival, 
és nem nagyon igyekszünk megkeresni 
az adott negatív állapot létrejöttének va-
lós okait, igazi mélységét, a benne rejlő 
veszélyeket és – uram, bocsáss! – meg-
szüntetésének a   lehetőségeit. Viszony-
lag gyakran előfordul, hogy egy-egy in-
formáció ijesztően hat ránk, de általában 
rövid időn belül sikeresen túltesszük 
rajta magunkat. Emlékezzünk csak, 
mennyire kétségbeestünk, amikor 
kiderült, hogy az utóbbi húsz évben a 
felvidéki magyarok száma kb. 120 000-
rel csökkent, hetekig szinte végkataszt-
rófát sejtetve csak ezt szajkózta az összes 
magyar hírközlési csatorna, de – láss 
csodát! – ma már egyre kevesebbet fog-
lalkoztat bennünket ez a kérdés… Azt 
is jól tudjuk, hogy 2015 szeptemberétől 
az összesen 263 kisiskolánk és kis tanu-
lói létszámú teljesen osztott alapisko-
lánk  közül 200-tól is többet a  leépítés, 
megszűnés, bezárás veszélye fenyegeti, a 

átmenetileg munkanélküli, diplomás 
szülők gyermeke jogosult a különféle tá-
mogatásokra, de a sokgyermekes, tartó-
san mélyszegénységben élők nem.

A családi háttér – a szülők anyagi, 
társadalmi státusa – nagymértékben 
meghatározza az iskolai teljesítményt is. 
Ugyan a különféle támogatások – a hát-
rányos helyzetű gyerekek étkeztetési és 
taneszköz-támogatása, a felzárkóztató és 
integrációs programok, EU-s pályázati 
programok, – megpróbálták enyhíteni a 
hozott hátrányokból eredő különbsége-
ket, azonban az ilyen társadalmi progra-
mok hatása csak hosszú évek alatt bon-
takozik ki. 

Az eddig leírtak okán megváltozott az 
iskolákban működő szülői szövetségek 
és iskolatanácsok összetétele is. Az elté-
rő szocio-kulturális múlt miatt csökkent 
az iskolai autonómiát támogatni hivatott 
szervezetek és szervek ereje. Így nem 
voltak képesek átadni azokat a tapaszta-
latokat, melyeket már leírtunk – egyfajta 
információs „gap“ alakult ki. Más kér-
dés, hogy a nagy szervezetek – a Szlová-
kiai Magyar Szülők Szövetsége, a Szlová-
kiai Magyar Pedagógusok Szövetsége és 
a pártok részéről sem voltak impulzusok 
egy valós helyzetkép kialakítására. Ezen 
szervezetek központjai Nyugat-Szlová-
kiában vannak, és a tagságuk többsége 
is itt él. Néhány közhely ismételgetésén 
túl többre nem futotta, s a „szlovákiai 
magyar oktatás megmentésének“ szlo-
genje diszkréten elfedte a tényt, hogy 
időközben már a „szlovákiai magyar 
oktatásügyeket“ kellett volna megmen-
teni. A pedagógus-szakmai konferenci-
ák témaválasztásukban sem adtak teret 
a helyzetkép kialakításának. Ráadásul a 
keletről – például a rozsnyói országos 
pedagógustalálkozóról elmaradozó nyu-
gati, s az újdonsült, felfutó nyugati kon-
ferenciákra pedig meg sem érkező keleti 
pedagógusok és más résztvevők pedig 
nem vihették el saját tapasztalataikat a 
találkozókra.

Az oktatási egyenlőtlenségek még 
mindig nem kaptak központi helyet 
a  szakpolitikában, társadalmi közgon-
dolkodásban. Az utóbbi évekre jellemző 
alacsony szolidaritási szint, a többségi 
társadalom szegregációs nyomása, il-
letve a középosztály szelekciós igénye 
is támogatja az oktatási egyenlőtlensé-
gek megmaradását. Az eddig felsorol-

takon kívül még számos olyan jellemző 
mentén alakulnak ki egyenlőtlenségek 
– mint például a település jövedelme, 
az iskolák felszereltsége vagy akár a 
tanulók által elérhető kulturális javak 
mennyisége és minősége –, amelyeket itt 
nem soroltunk fel.

Gondoljuk el, ha a  hátrányos régi-
ókból származó hátrányos helyzetű 
iskolaköteles populáció alacsonyabb 
színvonalú ellátásban részesül, mint a 
kedvezőbb helyzetű társadalmi csopor-
tok, akkor ennek egyenes következmé-
nye, hogy munkaerő-piaci és társadalmi 
integrációjuk akadozik, rendkívül széles 
rétegek kerülnek a társadalom peremé-
re, ami megint csak a szociális és egész-
ségügyi kiadások jelentős növekedését 
idézi elő, amelyet a gazdaság nem képes 
finanszírozni.

A sajtó sem közvetítette a valós képet, 
lévén a regionális sajtó csak az elektro-
nikus portálok megjelenésével, néhány 
éve kezdett el működgetni, a nyomtatott 
lapok pedig gyatra regionális tudósító-
hálózattal rendelkeztek. Ráadásul örök 
dilemmaként ismét egy „szent tehén“ 
megjelenésének lehetünk szemtanúi. A 
„ne hagyjátok a templomot és az isko-
lát“ légkörében nem lehet „rosszat“ írni 
a magyar iskolákról, mivel a bírálat – lett 
légyen akármilyen indokolt is – esetleg 
eltanácsolná a gyermekeiket potenci-
álisan magyar iskolába írató szülőket. 
Nem alakult ki annak a kultúrája, hogy 
hogyan lehet pontosan a magyar iskolák 
megmaradása érdekében javító szándé-
kúan kritizálni, vagy legalább leírni a 
jelen állapotokat.

Tehát ránk hárul a  hálátlan feladat, 
hogy elmondjuk, Mikulás pedig nem 
létezik. Nekünk kell kiosztanunk a cuk-
rot-diót vagy virgácsot.

Felhasznált irodalom
 http://dubravsky.blog.sme.sk/c/241353/Ako

-odstranit-obrovske-regionalne-rozdiely-
Slovenska.html

 http://beszelo.c3.hu/cikkek/a-%E2%80%9 
Ecigany-osztaly%E2%80%9D-es-az-egyen- 
loseg-uralma

 http://www.felvidek.ma/felvidek/gazdasag/ 
44456-del-szlovakian-belul-is-nagyok-a-re-
gionalis-kulonbsegek

 http://nol.hu/velemeny/20110330-ketteszakad
_a_tarsadalom-1026191

 http://is.bivs.sk/th/14665/bisk_b/Rozdiely 
_v_ekonomickej_urovni_regionov_Slo-
venska_a_moznosti_ich_znizovania.pdf

Fibi Sándor

– korreferátum Prékop Mária – Vasik János helyzetjelentéséhez….
mikulás pedig nincs! 
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sul venni az etnikai változásokat – bár 
a magyar közösség még mindig adós 
annak megválaszolásával, hogy minek 
tekinti a köztünk élő roma vagy roma-
magyar lakosságot: romának-e vagy 
magyarnak? Amennyiben tisztán romá-
nak, nem közénk tartozóaknak – már-
pedig vannak erre utaló jelek –, akkor 
érdemes végiggondolnunk a következő 
állítást: nem a romák lettek sokan... A 
fentebb már leírt elszlovákosodásnak 
egyenes következménye volt, hogy a 
szlovák iskolába íratott első generáció 
gyermekei már automatikusan kerül-
tek szlovák oktatási nyelvű intézmény-
be (ritka, a szabályt erősítő kivételként 
természetesen voltak ellenkező irányú 
mozgások is). Ez tehát azt eredményez-
te, hogy eleve egyre kevesebb gyermek 
állt a magyar iskolák rendelkezésére.  
Ehhez jött még a születések csökkenő 
száma is – ami a kezdetekben általában 
nem volt jellemző a roma családokra. 
Így természetesen egyre „több“ roma 
gyermek járt a magyar iskolákba – való-
jában azonban az arányuk változott meg 
annak következtében, hogy a magyarok 
magára hagyták a magyar iskolákat.  A 
folyamatot csak megfejelte a rendszer-
váltást követő azon tapasztalat, hogy 
a roma közösség létszáma egy időben 
megugrott, a gyermekkorúak aránya 
megnőtt a közösségen belül.

A fentebb leírt folyamatok nem voltak 
jellemzőek a nyugat-szlovákiai régiókra 
(néhány település és néhány iskola kivé-
telével).

Ezzel kapcsolatban hadd jegyezzük 
meg, hogy a romák többsége már nem 
tartja természetesnek, hogy gyerme-
keit a magyar iskolákba írassa, illetve 
azt, hogy „más“ gyermekek híján ko-
moly verseny alakult ki az iskolák közt 
a roma gyermekekért is. Általában az is 
elmondható, hogy néhány szociálisan 
leszakadó család kivételével a roma csa-
ládok – ha 10 év késéssel is –másolják a 
többség családtervezési szokásait, s ma 
már legfeljebb 2-3 gyermeket vállalnak.

Mégis a magyar iskolák egyre na-
gyobb hányadában többségbe kerültek 
– kerülnek a roma tanulók. Míg tíz éve 
csak néhány „cigány iskolának“ bélyeg-
zett intézmény létezett, addig mára már 
az iskolák többsége küzd régiónkban 
a  roma gyerekek egyre nagyobb szá-
mával. A roma és nem roma gyerekek 
együttneveléséről, annak előnyeiről a 
közvélemény rendkívül megosztott. 
Csak az emberek egy kis része véli úgy, 
hogy az együttnevelés a többségi és a ki-
sebbségi társadalom számára is előnyös, 
többen úgy gondolják, hogy ez csupán 

a romák számára előnyös, a nem ro-
mák számára inkább hátrányos, hiszen  
ahová több cigány gyerek jár, ott alacso-
nyabb szintű az oktatás. 

Az iskolák is kétféleképpen reagáltak 
a helyzetre. (A „magyar“ iskolák szem-
pontjából azonban mindkettő patthely-
zetnek bizonyult.) Vagy megpróbálták 
mesterségesen korlátozni a  roma tanu-
lók számát, ezzel veszélyeztetve létüket, 
hiszen a „magyar“ gyermekek létszáma 
radikálisan lecsökkent. Ezeket az iskolá-
kat mára már a létszámhiány miatti be-
zárás fenyegeti, a tanárok az utcára ke-
rülhetnek. Az egyik megoldási lehetőség 
az egyházi iskolák létrehozása volt, ahol 
kimondottan a  roma gyerekek kizárása 
volt a cél.

Vagy tudatosították, hogy iskolájuk 
megmaradásának záloga, hogy beis-
kolázzák a  roma gyermekeket is, ezzel 
viszont a  megmaradt „magyar“ gyere-
keket „kényszerítették“ szlovák iskolába, 
s a szülői pánikreakció következtében 
„cigány iskolává” váltak. A  nagy múltú 
iskolák pedagógusai kudarcként élték 
meg a  tanulói összetétel megváltozását, 
félelmeket gerjesztett bennük, attól tar-
tottak, hogy pedagógusi pályájuk ellehe-
tetlenül, és számukra teljesen idegen, ri-
asztó „gyerekanyaggal” kell dolgozniuk. 
Sokan képtelenek voltak a megváltozott 
körülmények között tanítani. Általános 
frusztráció lett úrrá egész tantestüle-
teken. Más iskolákban tanító  kollégák 
részéről lenéző sajnálat jutott nekik osz-
tályrészül munkájuk elismerése helyett. 
Az iskola vezetőségének viselkedését el-
sősorban a félelem irányította. Fő törek-
vésük az volt, hogy ameddig csak lehet, 
megpróbálják fenntartani a látszatot, 
mintha semmi sem történt volna, igye-
keztek „elrejteni” a  roma tanulókat. Ez 
a helyzet azonban nem bizonyult tartó-
san védhetőnek. Végül a  megváltozott 
helyzetbe beletörődve kerestek kitörési 
pontokat. Olyan versenyképes, a nem 
romák számára is vonzó megoldásokat 
kerestek, ahol a roma és nem roma gye-
rekeket integráltan nevelő intézmények 
jobban felszereltek lennének, jobb szol-
gáltatást nyújtanának, mint az átlagos 
hátterű, de romákat csak elvétve beis-
kolázó intézmények. Reményeik szerint 
ezeket inkább választanák a szülők, te-
hát legtöbbjük döntését jobban motivál-
ná a remélt szolgáltatási színvonal, mint 
a diáktársak társadalmi összetétele.

Mindezek ellenére azonban a „cigány 
iskola“ státuszuk miatt már nem a nor-
mális kisebbségi iskolák létét élik. A 80-
90 százalékban halmozottan hátrányos 
helyzetű gyermekeket oktató intézmé-

nyek a legkisebb királyfi szerepébe kény-
szerültek.

Ezen a ponton újra meg kell állnunk. 
Hiszen a  halmozottan hátrányos hely-
zetű kifejezés értelmezése is számos fél-
reértésre ad okot. Másként használják 
Magyarországon, mást jelent a  minisz-
térium megfogalmazásában, s  egészen 
mást a mezei pedagógus számára. Min-
dig elbátortalanodom, ha megkérdezik, 
hány „cigány“ tanuló jár az iskolámba. 
Ilyenkor leggyakrabban visszakérdezek, 
mivel nem tudom, kikre gondol pon-
tosan a kérdező. A  közbeszédben nem 
mindennapi gondot okoz, hogy a roma 
problematika keveredik a szegény, hát-
rányos helyzetű, elmaradott rétegek, 
olykor pedig az enyhe fokban értelmi 
fogyatékosok oktatásának problémájá-
val is. A minisztérium szerint a szociá-
lisan hátrányos helyzetű diák az, akinek 
családja:

 Anyagi rászorultság esetén nyújtott 
segélyben részesül, s  jövedelme maxi-
mum a létminimum összegét éri csak el 
(ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej 
núdzi a príjem rodiny je najviac vo výške 
životného minima)

 Ha a  gyermek legalább egyik szülője 
vagy a  gyermek jogi képviselője tar-
tósan munkanélküliként van nyilván-
tartva (v ktorej aspoň jeden z rodičov 
alebo osoba, ktorej je dieťa zverené 
do osobnej starostlivosti patrí do 
skupiny znevýhodnených uchádzačov o 
zamestnanie)

 Amelyikben a  szülők legmagasabb 
iskolai végzettsége csak alapfokú, vagy 
akár csak az egyik szülőnek is nincs be-
fejezett alapiskolai végzettsége (v ktorej 
najvyššie ukončené vzdelanie rodičov je 
základné, alebo aspoň jeden z rodičov 
nemá ukončené základné vzdelanie)

 Amelyik nem rendelkezik standard 
lakás- és higiéniai körülményekkel 
(pl. A  diáknak nincs kijelölt saját he-
lye a  tanulásra, nincs saját ágya, nincs 
bevezetve a  villanyáram, stb.) (ktorá 
má neštandardné bytové a hygienické 
podmienky (napr. žiak nemá vyhradené 
miesto na učenie, nemá vlastnú posteľ, 
nie je zavedená elektrická prípojka a 
pod.).

De még az állami apparátusok által 
megkövetelt statisztikák, kimutatások is 
a szociálisan hátrányos helyzetű megha-
tározás alatt pusztán a  roma tanulókat 
értik. Vagy olykor az anyagi rászorultság 
esetén nyújtott segélyben részesülőket 
(pomoc v hmotnej núdzi). Elfeledkez-
ve arról, hogy már a nem roma tanulók 
nagy része is ugyanabban a cipőben jár. 
Így fordul elő olykor, hogy a nem roma, 

Pedig van Mikulás, a világ sok orszá-
gában van, de nem mindenütt. Fontos-
nak tartom azonban  azonnal tisztázni, 
hogy korreferátumomban nem arról a 
Mikulásról van szó, aki rénszarvas von-
tatta szánon érkezve csokoládét  és egyéb 
finomságokat osztogat a jó gyerekeknek, 
sokkal inkább arról a bizonyára nem 
Mikulás kinézetű képzelt személyről 
vagy testületről, amely észt osztogat az 
országot irányító politikai és szakmai  
garnitúra tagjainak Európa legtöbb or-
szágában, de a tengerentúlon is és min-
denütt, ahol nem csak jól hangzó politi-
kai szlogenként értelmezik a tudás alapú 
társadalom építésének fontosságát, és 
ahol az oktatásügy  társadalmi prioritása 
nem csak a hatalomra került kormány 
jól fogalmazó tagjai által összeállított 
programja hangzatos bekezdésének 
egyik szimpatikus mondata. Sajnos a mi 
országunk nevét nem találjuk abban a 
bizonyos jegyzékben, amely a szerencsés 
országok nevét tartalmazza, és teljesen 
egyértelmű, hogy ezért sikeredett ilyen 
megdöbbentőre a szerzőpáros helyzet-
jelentése… 

Mert bizony olyanra sikeredett, vi-
szonylag szokatlanul őszintére, teljesen 
igazra és a  valós helyzetet nem ismerő 
számára a  végletekig megdöbbentőre. 
Eléggé el nem ítélhető módon meg-
szoktuk ugyanis, hogy ha a minket köz-
vetlenül nem érintő kérdésekről van 
szó, megelégszünk a   sajtó legtöbbször 
felületes és nagyvonalú információival, 
és nem nagyon igyekszünk megkeresni 
az adott negatív állapot létrejöttének va-
lós okait, igazi mélységét, a benne rejlő 
veszélyeket és – uram, bocsáss! – meg-
szüntetésének a   lehetőségeit. Viszony-
lag gyakran előfordul, hogy egy-egy in-
formáció ijesztően hat ránk, de általában 
rövid időn belül sikeresen túltesszük 
rajta magunkat. Emlékezzünk csak, 
mennyire kétségbeestünk, amikor 
kiderült, hogy az utóbbi húsz évben a 
felvidéki magyarok száma kb. 120 000-
rel csökkent, hetekig szinte végkataszt-
rófát sejtetve csak ezt szajkózta az összes 
magyar hírközlési csatorna, de – láss 
csodát! – ma már egyre kevesebbet fog-
lalkoztat bennünket ez a kérdés… Azt 
is jól tudjuk, hogy 2015 szeptemberétől 
az összesen 263 kisiskolánk és kis tanu-
lói létszámú teljesen osztott alapisko-
lánk  közül 200-tól is többet a  leépítés, 
megszűnés, bezárás veszélye fenyegeti, a 

átmenetileg munkanélküli, diplomás 
szülők gyermeke jogosult a különféle tá-
mogatásokra, de a sokgyermekes, tartó-
san mélyszegénységben élők nem.

A családi háttér – a szülők anyagi, 
társadalmi státusa – nagymértékben 
meghatározza az iskolai teljesítményt is. 
Ugyan a különféle támogatások – a hát-
rányos helyzetű gyerekek étkeztetési és 
taneszköz-támogatása, a felzárkóztató és 
integrációs programok, EU-s pályázati 
programok, – megpróbálták enyhíteni a 
hozott hátrányokból eredő különbsége-
ket, azonban az ilyen társadalmi progra-
mok hatása csak hosszú évek alatt bon-
takozik ki. 

Az eddig leírtak okán megváltozott az 
iskolákban működő szülői szövetségek 
és iskolatanácsok összetétele is. Az elté-
rő szocio-kulturális múlt miatt csökkent 
az iskolai autonómiát támogatni hivatott 
szervezetek és szervek ereje. Így nem 
voltak képesek átadni azokat a tapaszta-
latokat, melyeket már leírtunk – egyfajta 
információs „gap“ alakult ki. Más kér-
dés, hogy a nagy szervezetek – a Szlová-
kiai Magyar Szülők Szövetsége, a Szlová-
kiai Magyar Pedagógusok Szövetsége és 
a pártok részéről sem voltak impulzusok 
egy valós helyzetkép kialakítására. Ezen 
szervezetek központjai Nyugat-Szlová-
kiában vannak, és a tagságuk többsége 
is itt él. Néhány közhely ismételgetésén 
túl többre nem futotta, s a „szlovákiai 
magyar oktatás megmentésének“ szlo-
genje diszkréten elfedte a tényt, hogy 
időközben már a „szlovákiai magyar 
oktatásügyeket“ kellett volna megmen-
teni. A pedagógus-szakmai konferenci-
ák témaválasztásukban sem adtak teret 
a helyzetkép kialakításának. Ráadásul a 
keletről – például a rozsnyói országos 
pedagógustalálkozóról elmaradozó nyu-
gati, s az újdonsült, felfutó nyugati kon-
ferenciákra pedig meg sem érkező keleti 
pedagógusok és más résztvevők pedig 
nem vihették el saját tapasztalataikat a 
találkozókra.

Az oktatási egyenlőtlenségek még 
mindig nem kaptak központi helyet 
a  szakpolitikában, társadalmi közgon-
dolkodásban. Az utóbbi évekre jellemző 
alacsony szolidaritási szint, a többségi 
társadalom szegregációs nyomása, il-
letve a középosztály szelekciós igénye 
is támogatja az oktatási egyenlőtlensé-
gek megmaradását. Az eddig felsorol-

takon kívül még számos olyan jellemző 
mentén alakulnak ki egyenlőtlenségek 
– mint például a település jövedelme, 
az iskolák felszereltsége vagy akár a 
tanulók által elérhető kulturális javak 
mennyisége és minősége –, amelyeket itt 
nem soroltunk fel.

Gondoljuk el, ha a  hátrányos régi-
ókból származó hátrányos helyzetű 
iskolaköteles populáció alacsonyabb 
színvonalú ellátásban részesül, mint a 
kedvezőbb helyzetű társadalmi csopor-
tok, akkor ennek egyenes következmé-
nye, hogy munkaerő-piaci és társadalmi 
integrációjuk akadozik, rendkívül széles 
rétegek kerülnek a társadalom peremé-
re, ami megint csak a szociális és egész-
ségügyi kiadások jelentős növekedését 
idézi elő, amelyet a gazdaság nem képes 
finanszírozni.

A sajtó sem közvetítette a valós képet, 
lévén a regionális sajtó csak az elektro-
nikus portálok megjelenésével, néhány 
éve kezdett el működgetni, a nyomtatott 
lapok pedig gyatra regionális tudósító-
hálózattal rendelkeztek. Ráadásul örök 
dilemmaként ismét egy „szent tehén“ 
megjelenésének lehetünk szemtanúi. A 
„ne hagyjátok a templomot és az isko-
lát“ légkörében nem lehet „rosszat“ írni 
a magyar iskolákról, mivel a bírálat – lett 
légyen akármilyen indokolt is – esetleg 
eltanácsolná a gyermekeiket potenci-
álisan magyar iskolába írató szülőket. 
Nem alakult ki annak a kultúrája, hogy 
hogyan lehet pontosan a magyar iskolák 
megmaradása érdekében javító szándé-
kúan kritizálni, vagy legalább leírni a 
jelen állapotokat.

Tehát ránk hárul a  hálátlan feladat, 
hogy elmondjuk, Mikulás pedig nem 
létezik. Nekünk kell kiosztanunk a cuk-
rot-diót vagy virgácsot.

Felhasznált irodalom
 http://dubravsky.blog.sme.sk/c/241353/Ako

-odstranit-obrovske-regionalne-rozdiely-
Slovenska.html

 http://beszelo.c3.hu/cikkek/a-%E2%80%9 
Ecigany-osztaly%E2%80%9D-es-az-egyen- 
loseg-uralma

 http://www.felvidek.ma/felvidek/gazdasag/ 
44456-del-szlovakian-belul-is-nagyok-a-re-
gionalis-kulonbsegek

 http://nol.hu/velemeny/20110330-ketteszakad
_a_tarsadalom-1026191

 http://is.bivs.sk/th/14665/bisk_b/Rozdiely 
_v_ekonomickej_urovni_regionov_Slo-
venska_a_moznosti_ich_znizovania.pdf

Fibi Sándor

– korreferátum Prékop Mária – Vasik János helyzetjelentéséhez….
mikulás pedig nincs! 
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sajtó mégis folyamatosan arról tudósít 
bennünket, hogy  szívünk minden hét-
végén tele örömmel és boldogsággal, 
hiszen hihetetlenül vidámra, szépre, 
nemzetünket, politikai pártjainkat 
majdnem egységesítőre sikeredett a 
gulyás-, kolbász-, lecsó- vagy  borfesz-
tivál és napjaink talán legfontosabb 
társadalmi eseménye, a minden régi-
óban, minden településen olyan nép-
szerű gulyásfőző verseny. Igaz, néhol 
már bográcsfőző versenyt is hirdetnek, 
bár nehéz elképzelni, milyen ízű lehet 
a főtt bogrács…. Az eseményeket il-
lusztráló képeken csupa mosolygó po-
litikus és nem politikus, mintegy tudo-
másunkra hozva, hogy milyen nagyon 
boldogok is vagyunk… Hogy a lakos-
ság viszonylag nagy része nyomor-
szinten él, és a magyarok által lakott 
déli országrész régiói között valóban 
szakadékszerűek a gazdasági és a tár-
sadalmi különbségek, az most mintha 
teljesen mellékes lenne…. Csakhogy 
az oktatásügy szükségszerűen és teljes 
mértékben leképezi ezeket az egyenlőt-
lenséget – ahogyan ezt tanulmányunk 
szerzői is egyértelműen hangsúlyozzák 
–, aminek az a következménye, hogy 
az egyes régiókban működő iskolák 
működési feltételei között is óriási kü-
lönbségek vannak. Viszont azt is szük-
séges azonnal és nagyon egyértelműen 
leszögeznünk, hogy bár a tanulmány 
valóban alapigazságokat mond ki ok-
tatásügyünk jelenlegi állapotáról, de 
következetesen olyan állapotokat ír le, 
amelyeket nem az oktatásügy generált, 
hanem amelyeket egyértelműen a tár-
sadalom erkölcsi, politikai és szociális 
helyzetének katasztrofális mértékű 
romlása idézett elő. Ez a helyzet so-
dorta egész oktatásügyünket is abba 
a mederbe, amelynek ma még csak 
az egyre mélyülő, pontosabban egyre 
romló állapotát érzékeli az értők tábo-
ra. És a valódi helyzetet pontosan jel-
lemző megrendítő kérdések halmaza 
szinte egymást éri… Milyen értéke van 
jelenleg az iskolában tanultaknak ott, 
ahol a családban a megélhetést csak a 
külföldön dolgozó anya főzési, takarí-
tási tudománya biztosítja? Mi legyen 
a családban az apával, aki mint tartós 
munkanélküli csak fölösleges kiadást 
jelent, csak újabb eltartást igénylő sú-
lyos teher a család számára? Kétségbe-
ejtőek, borzalmasak ezek a kérdések, 
de egyszerűen ez a valóság… Ugyan-
ilyen súlyos kérdések fogalmazódtak 
meg a nyelvhasználattal, a nyelvcseré-
vel, az anyanyelv szerepének a nagyon 
gyors romlásával, az etnikai változá-

sokkal, az ún. cigányiskolák létrejöt-
tével és létrejöttük következményei-
vel kapcsolatban. És a szerzőpárossal 
együtt fokozatosan eljutottunk annak a 
megállapításához, hogy napjainkban a 
társadalom, illetve a társadalom szak-
mai, gazdasági, politikai vezetése arra 
is képtelen, hogy beazonosítsa és leg-
alább néven nevezze a problémák töm-
kelegét. Pedig az ő feladatuk nem csak 
ez lenne, hanem ettől sokkal több, még-
pedig a súlyos helyzetből kivezető út 
felismerése, e katasztrofális társadalmi 
helyzet megoldása… Meggyőződésem, 
hogy a fehér holló gyakoriságú kiváló 
példák ellenére – lásd a nemesradnóti 
iskola sikereit – a súlyos társadalmi, 
gazdasági helyzet oktatásügyre gyako-
rolt negatív hatását és az okozott torzu-
lásokat az iskolaügy egyedül képtelen 
kezelni és orvosolni. Ehhez semmilyen 
anyagi és szellemi, de intézményi esz-
köz sem áll rendelkezésére, a hangos 
szóval és állítólag segítő szándékkal 
elfogadott jogi normák a gyakorlatban 
egész egyszerűen nem realizálhatók…. 
Ugyancsak képtelenség lenne e feladat 
bármilyen jellegű teljesítésének szá-
monkérése a társadalmi szervezetek-
től, vagyis a pedagógusok és a szülők 
szövetségétől is. Pedig véleményem 
szerint már semennyit sem szabad 
várni, hiszen nem öt perccel tizenkettő 
előtti időt, hanem a huszonnegyedik 
óra utolsó perceit jelzi a nemzetiségi 
oktatásügyünk nagyon súlyos helyzetét 
mutató időmérő… Ezért kell hát szer-
zőpárosunk helyzetjelentését eljuttatni 
minden hazai és érdeklődő külföldi 
médiához, politikai pártjaink vezető 
testületeihez, az érintett szakminiszté-

A 20. század végére és a 21. század 
elejére a nyugati civilizációnak sike-
rült elérnie egy olyan életminőséget/ 
-színvonalat, melyben a felmerü-
lő kérdések tárgyát nem a puszta lét, 
sokkal inkább annak minősége jel-
lemzi. Életminőség. Életszínvonal. 
Jólét és jóléti társadalom. Fenntartható 
fejlődés. Biztos vagyok benne, 
hogy szinte valamennyi olvasónak 
ismerősen csengenek ezek a szavak, 
melyek nem is pusztán szavak. Sokkal 
inkább eszmények és jelszavak, melyek 
korunk nyugati civilizációjának vezér-
gondolatai és legfőbb motívumai. Alig-
alig találunk olyan cselekvést vagy 
szándékot, mely ne a fent említett ide-
álok valamelyikét célozná meg. Talán 
egy kicsit gonosz leszek, de mégis felte-
szem azt a kérdést, mellyel sokan nem 
akarják magukat és másokat nyugta-
lanítani, esetleg ingerelni: mit sikerült 
elérnie a nyugati civilizációnak és mi-
ként befolyásolja mindez életünket?

Tények a nyugati civilizáció vívmá-
nyairól

Tény, hogy legyőztük az emberisé-
get leginkább fenyegető betegségek 
többségét, és a tömegjárványokra mint 
„kellemetlen” emlékre tekinthetünk 
vissza. Tény, hogy a nyugati civilizáció 
embere már nem éhezik, és nem kell az 
éhhalál fenyegetésétől komolyan tarta-
nia. Tény, hogy az esetek többségében 
a pusztító háborúkra (néhány kivételtől 
eltekintve) is mint a történelemkönyvek 
csúfos fejezeteire tekinthetünk. Ösz-
szefoglalva: tényként könyvelhetjük el, 

hogy az emberi lény puszta létét legin-
kább fenyegető tényezők többé-kevésbé 
az emberi ráció ellenőrzése alá kerül-
tek. Semmiképpen sem kérdőjelezhető 
meg mindaz, amit az előző generációk 
tettek azért, hogy az embernek szüle-
tésekor sokkal nagyobb esélye legyen 
élnie, túlélnie, mint bármikor ezelőtt. 
A tudományba és az emberi észbe, 
bölcsességbe vetett hit eredményezte 
leginkább mindezt. Az ősi hajlamokon, 
szükségleteken kerekedett felül mind-
az, ami korábban elképzelhetetlennek 
és megvalósíthatatlannak tűnt. Nehéz 
lenne megtalálni a választ arra, hogy mi, 
esetleg ki jelenthette a fordulópontot – 
ha egyáltalán beszélhetünk ilyenről. 
Nem a szkepszis mondatja velem, de 
nyitott szemmel kell járnunk és (még 
ha fáj is) ki kell mondanunk azt is, 
hogy ennek az „érmének” is bizony 
két oldala van. A fentebb leírt tények 
ugyanis arra engednének következtet-
ni, hogy az ember elért egy olyan ál-
lapotot, színvonalat, melyre mindig is 
áhított, és a boldogság és elégedettség 
„non plus ultráját” élheti meg. Tény 
viszont az is, hogy az (ezer)mérföldes 
léptekben mérhető fejlődésnek olyan 
hozadékai is lettek/vannak, melyek 
nem kecsegtetnek sem boldogsággal, 
sem elégedettséggel. Úgy tűnik, mintha 
a nyugati civilizáció túlfutott volna a 
célon, és a táv lényegi részének teljesí-
tése ellenére tovább fut, rohan. Na de 
hova? Mi a célja a nagy rohanásnak és 
kivel versenyzünk még? Eddig ott vol-
tak a „legfőbb veszedelmek”, melyeket 
viszont már sikerült legyőznünk. A 

feltett kérdésre a legkézenfekvőbb vá-
lasz számomra az, hogy önmagunkkal 
versenyzünk, s leginkább azért, mert 
megszoktuk, szinte lételemünkké vált 
a hajsza, a verseny, a küzdelem. Mind 
másokkal, mind önmagunkkal. A ver-
senyben, küzdelemben való sikerért az 
embernek magas mértékű összponto-
sításra, koncentrációra van szüksége, 
mely leginkább úgy és akkor lehetsé-
ges, ha kialakít magának egy külön 
világot, életének dimenzióját, melyben 
csak az „ÉN” van. Az „ÉN” stratégiája, 
elképzelése, célja és módszerei. Egy 
elszigetelt ember az „ÉN” világában, 
ahol a többség futja a saját versenyét 
másokkal és egyszersmind önmagával 
is. 

Helyzetfelismerés – helyzetértelme-
zés – helyzetelemzés

Számomra logikus felismerésnek 
leginkább az tűnik, hogy a 21. század 
nyugati civilizációjának embere, min-
den pozitív ismérve és jellemzője mel-
lett, nagyon elszigetelt. Állítom ezt an-
nak ellenére, hogy a világot nyitottnak, 
határtalannak és a végtelen lehetőségek 
tárházaként szoktuk jellemezni. A jövő-
kép és a hosszú távú célok ugyanis szin-
te minden esetben a versenyt és a küz-
delmet vetítik elénk, melyben a siker 
záloga szinte kivétel nélkül abban rejlik, 
ha az ember képes kialakítani saját kis 
világát, annak stratégiájával, munka-
módszereivel. Megállni, egy helyben 
létezni, a már meglévővel megeléged-
ni szinte bűnnek számít. Kérdés, hogy 
az ember halad, fejlődik-e előre, vagy 

riumok kompetens, vezető hivatalno-
kaihoz, sőt konzultálni kell az Európai 
Parlamentben országunkat képviselő 
küldötteinkkel is, hogy mindenki előtt 
legyen világos a helyzet tarthatatlan-
sága, egy népcsoport jövőjének több 
mint bizonytalan helyzete. Az áldatlan 
helyzetet még áldatlanabbá teheti és 
teszi is a felvidéki magyarság többsé-
gének – de mindenekelőtt a politikai 
elitjének a simulékonysága, akiknek pl. 
teljesen mindegy, hogy az iskolaügyi 
minisztérium nemzetiségi főosztályán, 
ahol létrehozása óta többségében a 
saját szakterületük sajátosságait nagy-
szerűen ismerő magyar szakemberek 
dolgoztak magyar főosztályvezető 
irányítása alatt, ma egyetlen magyar 
szakember sem dolgozik. Emellett 
sorolhatnám a küldetésüket tekintve 
specifikus szakintézményeket, köz-
ponti, megyei vagy regionális szintű 
hivatalokat és azok háttérintézményeit, 
amelyekről ma már csak múlt időben 
beszélhetünk, ám mintha az illetéke-
seknek mindezek az intézmények vég-
képp nem hiányoznának… Mondjuk 
már ki végre, nem kellene engednünk, 
hogy ezt az állapotot ebben az ország-
ban bárki is természetes állapotnak 
tekintse. Meggyőződésem, hogy sze-
repet kell vállalnunk egy sokkal aktí-
vabb, következetesebb hozzáállás ki-
alakításában, a sima víztükör, a szinte 
általános apátia megbolygatásában, sőt 
felszámolásában. Vessünk végre véget 
annak az évek óta húzódó gyakorlat-
nak, mely szerint egymás között, egy-
másnak mondjuk el a panaszainkat, de 
a tényleges felelősökre csak kedvesen 
mosolygunk.

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 
és edu.gpintes@gmail.com

Túlélni vagy minőségi életet élni?
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oktatás

sajtó mégis folyamatosan arról tudósít 
bennünket, hogy  szívünk minden hét-
végén tele örömmel és boldogsággal, 
hiszen hihetetlenül vidámra, szépre, 
nemzetünket, politikai pártjainkat 
majdnem egységesítőre sikeredett a 
gulyás-, kolbász-, lecsó- vagy  borfesz-
tivál és napjaink talán legfontosabb 
társadalmi eseménye, a minden régi-
óban, minden településen olyan nép-
szerű gulyásfőző verseny. Igaz, néhol 
már bográcsfőző versenyt is hirdetnek, 
bár nehéz elképzelni, milyen ízű lehet 
a főtt bogrács…. Az eseményeket il-
lusztráló képeken csupa mosolygó po-
litikus és nem politikus, mintegy tudo-
másunkra hozva, hogy milyen nagyon 
boldogok is vagyunk… Hogy a lakos-
ság viszonylag nagy része nyomor-
szinten él, és a magyarok által lakott 
déli országrész régiói között valóban 
szakadékszerűek a gazdasági és a tár-
sadalmi különbségek, az most mintha 
teljesen mellékes lenne…. Csakhogy 
az oktatásügy szükségszerűen és teljes 
mértékben leképezi ezeket az egyenlőt-
lenséget – ahogyan ezt tanulmányunk 
szerzői is egyértelműen hangsúlyozzák 
–, aminek az a következménye, hogy 
az egyes régiókban működő iskolák 
működési feltételei között is óriási kü-
lönbségek vannak. Viszont azt is szük-
séges azonnal és nagyon egyértelműen 
leszögeznünk, hogy bár a tanulmány 
valóban alapigazságokat mond ki ok-
tatásügyünk jelenlegi állapotáról, de 
következetesen olyan állapotokat ír le, 
amelyeket nem az oktatásügy generált, 
hanem amelyeket egyértelműen a tár-
sadalom erkölcsi, politikai és szociális 
helyzetének katasztrofális mértékű 
romlása idézett elő. Ez a helyzet so-
dorta egész oktatásügyünket is abba 
a mederbe, amelynek ma még csak 
az egyre mélyülő, pontosabban egyre 
romló állapotát érzékeli az értők tábo-
ra. És a valódi helyzetet pontosan jel-
lemző megrendítő kérdések halmaza 
szinte egymást éri… Milyen értéke van 
jelenleg az iskolában tanultaknak ott, 
ahol a családban a megélhetést csak a 
külföldön dolgozó anya főzési, takarí-
tási tudománya biztosítja? Mi legyen 
a családban az apával, aki mint tartós 
munkanélküli csak fölösleges kiadást 
jelent, csak újabb eltartást igénylő sú-
lyos teher a család számára? Kétségbe-
ejtőek, borzalmasak ezek a kérdések, 
de egyszerűen ez a valóság… Ugyan-
ilyen súlyos kérdések fogalmazódtak 
meg a nyelvhasználattal, a nyelvcseré-
vel, az anyanyelv szerepének a nagyon 
gyors romlásával, az etnikai változá-

sokkal, az ún. cigányiskolák létrejöt-
tével és létrejöttük következményei-
vel kapcsolatban. És a szerzőpárossal 
együtt fokozatosan eljutottunk annak a 
megállapításához, hogy napjainkban a 
társadalom, illetve a társadalom szak-
mai, gazdasági, politikai vezetése arra 
is képtelen, hogy beazonosítsa és leg-
alább néven nevezze a problémák töm-
kelegét. Pedig az ő feladatuk nem csak 
ez lenne, hanem ettől sokkal több, még-
pedig a súlyos helyzetből kivezető út 
felismerése, e katasztrofális társadalmi 
helyzet megoldása… Meggyőződésem, 
hogy a fehér holló gyakoriságú kiváló 
példák ellenére – lásd a nemesradnóti 
iskola sikereit – a súlyos társadalmi, 
gazdasági helyzet oktatásügyre gyako-
rolt negatív hatását és az okozott torzu-
lásokat az iskolaügy egyedül képtelen 
kezelni és orvosolni. Ehhez semmilyen 
anyagi és szellemi, de intézményi esz-
köz sem áll rendelkezésére, a hangos 
szóval és állítólag segítő szándékkal 
elfogadott jogi normák a gyakorlatban 
egész egyszerűen nem realizálhatók…. 
Ugyancsak képtelenség lenne e feladat 
bármilyen jellegű teljesítésének szá-
monkérése a társadalmi szervezetek-
től, vagyis a pedagógusok és a szülők 
szövetségétől is. Pedig véleményem 
szerint már semennyit sem szabad 
várni, hiszen nem öt perccel tizenkettő 
előtti időt, hanem a huszonnegyedik 
óra utolsó perceit jelzi a nemzetiségi 
oktatásügyünk nagyon súlyos helyzetét 
mutató időmérő… Ezért kell hát szer-
zőpárosunk helyzetjelentését eljuttatni 
minden hazai és érdeklődő külföldi 
médiához, politikai pártjaink vezető 
testületeihez, az érintett szakminiszté-

A 20. század végére és a 21. század 
elejére a nyugati civilizációnak sike-
rült elérnie egy olyan életminőséget/ 
-színvonalat, melyben a felmerü-
lő kérdések tárgyát nem a puszta lét, 
sokkal inkább annak minősége jel-
lemzi. Életminőség. Életszínvonal. 
Jólét és jóléti társadalom. Fenntartható 
fejlődés. Biztos vagyok benne, 
hogy szinte valamennyi olvasónak 
ismerősen csengenek ezek a szavak, 
melyek nem is pusztán szavak. Sokkal 
inkább eszmények és jelszavak, melyek 
korunk nyugati civilizációjának vezér-
gondolatai és legfőbb motívumai. Alig-
alig találunk olyan cselekvést vagy 
szándékot, mely ne a fent említett ide-
álok valamelyikét célozná meg. Talán 
egy kicsit gonosz leszek, de mégis felte-
szem azt a kérdést, mellyel sokan nem 
akarják magukat és másokat nyugta-
lanítani, esetleg ingerelni: mit sikerült 
elérnie a nyugati civilizációnak és mi-
ként befolyásolja mindez életünket?

Tények a nyugati civilizáció vívmá-
nyairól

Tény, hogy legyőztük az emberisé-
get leginkább fenyegető betegségek 
többségét, és a tömegjárványokra mint 
„kellemetlen” emlékre tekinthetünk 
vissza. Tény, hogy a nyugati civilizáció 
embere már nem éhezik, és nem kell az 
éhhalál fenyegetésétől komolyan tarta-
nia. Tény, hogy az esetek többségében 
a pusztító háborúkra (néhány kivételtől 
eltekintve) is mint a történelemkönyvek 
csúfos fejezeteire tekinthetünk. Ösz-
szefoglalva: tényként könyvelhetjük el, 

hogy az emberi lény puszta létét legin-
kább fenyegető tényezők többé-kevésbé 
az emberi ráció ellenőrzése alá kerül-
tek. Semmiképpen sem kérdőjelezhető 
meg mindaz, amit az előző generációk 
tettek azért, hogy az embernek szüle-
tésekor sokkal nagyobb esélye legyen 
élnie, túlélnie, mint bármikor ezelőtt. 
A tudományba és az emberi észbe, 
bölcsességbe vetett hit eredményezte 
leginkább mindezt. Az ősi hajlamokon, 
szükségleteken kerekedett felül mind-
az, ami korábban elképzelhetetlennek 
és megvalósíthatatlannak tűnt. Nehéz 
lenne megtalálni a választ arra, hogy mi, 
esetleg ki jelenthette a fordulópontot – 
ha egyáltalán beszélhetünk ilyenről. 
Nem a szkepszis mondatja velem, de 
nyitott szemmel kell járnunk és (még 
ha fáj is) ki kell mondanunk azt is, 
hogy ennek az „érmének” is bizony 
két oldala van. A fentebb leírt tények 
ugyanis arra engednének következtet-
ni, hogy az ember elért egy olyan ál-
lapotot, színvonalat, melyre mindig is 
áhított, és a boldogság és elégedettség 
„non plus ultráját” élheti meg. Tény 
viszont az is, hogy az (ezer)mérföldes 
léptekben mérhető fejlődésnek olyan 
hozadékai is lettek/vannak, melyek 
nem kecsegtetnek sem boldogsággal, 
sem elégedettséggel. Úgy tűnik, mintha 
a nyugati civilizáció túlfutott volna a 
célon, és a táv lényegi részének teljesí-
tése ellenére tovább fut, rohan. Na de 
hova? Mi a célja a nagy rohanásnak és 
kivel versenyzünk még? Eddig ott vol-
tak a „legfőbb veszedelmek”, melyeket 
viszont már sikerült legyőznünk. A 

feltett kérdésre a legkézenfekvőbb vá-
lasz számomra az, hogy önmagunkkal 
versenyzünk, s leginkább azért, mert 
megszoktuk, szinte lételemünkké vált 
a hajsza, a verseny, a küzdelem. Mind 
másokkal, mind önmagunkkal. A ver-
senyben, küzdelemben való sikerért az 
embernek magas mértékű összponto-
sításra, koncentrációra van szüksége, 
mely leginkább úgy és akkor lehetsé-
ges, ha kialakít magának egy külön 
világot, életének dimenzióját, melyben 
csak az „ÉN” van. Az „ÉN” stratégiája, 
elképzelése, célja és módszerei. Egy 
elszigetelt ember az „ÉN” világában, 
ahol a többség futja a saját versenyét 
másokkal és egyszersmind önmagával 
is. 

Helyzetfelismerés – helyzetértelme-
zés – helyzetelemzés

Számomra logikus felismerésnek 
leginkább az tűnik, hogy a 21. század 
nyugati civilizációjának embere, min-
den pozitív ismérve és jellemzője mel-
lett, nagyon elszigetelt. Állítom ezt an-
nak ellenére, hogy a világot nyitottnak, 
határtalannak és a végtelen lehetőségek 
tárházaként szoktuk jellemezni. A jövő-
kép és a hosszú távú célok ugyanis szin-
te minden esetben a versenyt és a küz-
delmet vetítik elénk, melyben a siker 
záloga szinte kivétel nélkül abban rejlik, 
ha az ember képes kialakítani saját kis 
világát, annak stratégiájával, munka-
módszereivel. Megállni, egy helyben 
létezni, a már meglévővel megeléged-
ni szinte bűnnek számít. Kérdés, hogy 
az ember halad, fejlődik-e előre, vagy 

riumok kompetens, vezető hivatalno-
kaihoz, sőt konzultálni kell az Európai 
Parlamentben országunkat képviselő 
küldötteinkkel is, hogy mindenki előtt 
legyen világos a helyzet tarthatatlan-
sága, egy népcsoport jövőjének több 
mint bizonytalan helyzete. Az áldatlan 
helyzetet még áldatlanabbá teheti és 
teszi is a felvidéki magyarság többsé-
gének – de mindenekelőtt a politikai 
elitjének a simulékonysága, akiknek pl. 
teljesen mindegy, hogy az iskolaügyi 
minisztérium nemzetiségi főosztályán, 
ahol létrehozása óta többségében a 
saját szakterületük sajátosságait nagy-
szerűen ismerő magyar szakemberek 
dolgoztak magyar főosztályvezető 
irányítása alatt, ma egyetlen magyar 
szakember sem dolgozik. Emellett 
sorolhatnám a küldetésüket tekintve 
specifikus szakintézményeket, köz-
ponti, megyei vagy regionális szintű 
hivatalokat és azok háttérintézményeit, 
amelyekről ma már csak múlt időben 
beszélhetünk, ám mintha az illetéke-
seknek mindezek az intézmények vég-
képp nem hiányoznának… Mondjuk 
már ki végre, nem kellene engednünk, 
hogy ezt az állapotot ebben az ország-
ban bárki is természetes állapotnak 
tekintse. Meggyőződésem, hogy sze-
repet kell vállalnunk egy sokkal aktí-
vabb, következetesebb hozzáállás ki-
alakításában, a sima víztükör, a szinte 
általános apátia megbolygatásában, sőt 
felszámolásában. Vessünk végre véget 
annak az évek óta húzódó gyakorlat-
nak, mely szerint egymás között, egy-
másnak mondjuk el a panaszainkat, de 
a tényleges felelősökre csak kedvesen 
mosolygunk.

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 
és edu.gpintes@gmail.com

Túlélni vagy minőségi életet élni?
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inkább menekül? Menekül mindattól, 
ami őt lustának, ambíció nélkülinek 
bélyegezné meg. Az állandó fejlődés-
nek ára van, s az előre menekülő em-
ber ennek egyik archetípusa. Mindez 
persze nem kell, hogy minden esetben 
rossz színben tűnjön fel előttünk, csak 
legyen valami értelme. A küzdelemnek, 
a hajszának, a versenynek. A gond saj-
nos azzal van, ha azért küzdünk, hogy 
küzdhessünk, versenyzünk, hogy ver-
senyezhessünk. Javítson ki valaki, ha 
nagyot tévednék, de számomra ez na-
gyon úgy tűnik, mintha ez újra a „túlél-
ni” ösztönök felülkerekedését jelentené 
a „megélni” szükségletek felett. Nem 
tagadom, a verseny jó eszköze annak, 
hogy újabbnál újabb produktumokkal, 
eljárásokkal gazdagítsa az emberiséget. 
Abban viszont már nem vagyok any-
nyira biztos, hogy mindennek az em-
beriség, az emberi lét vezérelvének kell 
lennie. Persze nem könnyű választ adni 
arra a kérdésre, hogy meddig szolgál-
ja a verseny az egyén és a társadalom 
javát, gazdagodását – és mikor fordul 
át romboló mechanizmussá. Mert be 
kell látnunk, hogy sok destrukciónak 
oka keresendő az öncélú és értelmetlen 
versengésben.

Neveljünk-e versenyben, versenyre?
Egy pedagógus, szülő, nevelő szá-

mára biztosan más megvilágításba ke-
rül a megfogalmazott kérdés, mint pl. 
egy közgazdász vagy egy pragmatikus 
szempontokat preferáló stratéga szá-
mára. A nevelő (soroljuk ide mind-
azokat, akikre nevelési feladat hárul) 
jövőképe ugyanis nem állhat pusztán 
objektív és haszonelvű érdekek és mo-
tívumok építőelemeiből. Legyen az 
szülő vagy tanár, a nevelt objektív si-
kerén és sikerességén kívül olyan ér-
tékeket is közvetítenie kell a nevelés 
által, melyek túlmutatnak a „túlélés” 
puszta tényén. Ezek az értékek ritkán 
objektivizálhatók, és a ráció helyett az 
emóciót helyezik előtérbe. Kutasi Ág-
nes (2007) az életminőséget mint „az 
objektív életfeltételi kereteken belül for-
málódó boldogság, elégedettség szint-
jét, a létfeltételek megélését, az objektív 
feltételek szubjektív érzékelését” tekin-
ti. Boldogság, elégedettség, szubjektív 
érzékelés. Egy sikeres, ámde elszigetelt 
ember szótárában az ilyen kifejezések, 
életének prioritásai közül hiánycikk-
nek, esetleg felesleges „balansztnak” 
tekinthetők. Nem szeretem a konflik-
tust, ahogy egyik szülő sem szereti, ha 
gyermeke magas láztól szenved. Tudjuk 
viszont, hogy a magas lázzal az emberi 

szervezet a külső/belső betolakodókra 
reagál és veszi fel ellenük a harcot. Úgy 
érzem, korunk életvezetési és nevelési 
orientációjában is konfliktus van. Konf-
liktus a már-már öncélúvá deformáló-
dó versenyszellem mint életszeme és az 
életet annak teljességében megélni aka-
rás eszméje között. Konfliktus a túlélés 
és a minőségi élet között. A problémát 
(konfliktust) viszont tovább bonyolítja, 
hogy a versenyre mint életeszményre 
voksolók szentül hiszik, hogy minőségi 
életet élnek. Nehéz vitába szállni ezzel, 
mert a szabad akarat és döntéshozatal 
mindenki számára lehetőséget ad a sa-
ját „helyes út” kiválasztására. Vannak 
viszont kivételek. Ezek pedig a nevel-
tek. Az életvezetést, az életben prefe-
rált értékeket leginkább (és céltudatos 
módon) a neveléssel közvetítjük. Így 
hát korántsem mindegy, hogy a nevel-
tet miféle értékorientáció szerint és felé 
neveljük. Nem mindegy, hogy a ver-
senyt a boldogulás egyik eszközeként, 
de nem kizárólagos zálogaként közve-
títjük. Ugyancsak nem lehet közömbös 
számunkra, hogy az életminőséget a 
megvívott csaták mennyiségével és 
eredményességével, vagy az életkörül-
mények szubjektív megélésével, átélé-
sével azonosítjuk-e, s hogy kissé vissza-
kanyarodjunk alapmotívumunkhoz is, 
nem mindegy, hogy az ember elszige-
telt lényként (esetleg sikerei társaságá-
ban) éli le/meg az életét, vagy tényleges 
(társas) kapcsolatokban. Nem hiszem, 
hogy kellő hangsúlyt fektetnénk ma-
napság annak, hogy a gyermekek orien-
tációja, értékpreferenciájának alakulása 
döntő módon a mi kezünkben van. Ez 
nem más, mint a nevelés. Az, amit ma 
nagyrészt lebecsülünk, esetleg úri hun-
cutságnak tartunk. 

Lépjünk vissza, hogy tovább halad-
hassunk!

Hangzatos és egyben kifejező jelszó 
az itt megfogalmazott felszólítás. Ah-

Az egyetemi módszertani kurzusok 
során általában nagy hangsúlyt fektet-
nek a tanulási stílusok (Learning Styles 
– LS) és tanítási stílusok (Teaching 
Styles – TS) ismertetésének. Egy ta-
nárnövendék nagy valószínűséggel 
már az első módszertani előadássoro-
zaton megismerkedik az olyan fogal-
makkal, mint a vizuális vagy az auditív 
tanulási stílus. Valójában, amikor ta-
nulási és tanítási stílusokról beszélünk, 
egy 1970-ben gyökerező, de azóta már 
több mint 70 elméleti modellt magá-
ban foglaló elmélet részleteit fejteget-
jük, melynek lényege, hogy minden 
diák rendelkezik egy bizonyos tanulási 
stílussal (vagy azok kettes kombináci-
óival). A tanulás hatékonyságát pedig 
úgy lehet maximalizálni, ha a tanár ta-
nítási stílusát a diák tanulási stílusához 
igazítja. 

Scott O. Lilienfeld és szerzőtársai az 
50 pszichológiai tévhit című briliáns 
könyvük Az intelligencia és a tanulás 
mítoszai fejezetében részletesen tár-
gyalják a tanulási és tanítási stílusok 
hatékonyságát. Az elmélet, mely sze-
rint ha valaki például vizuális tanulá-
si stílusú, leghatékonyabban a képek, 
poszterek és egyéb vizuális anyagok 
segítségével tanul, érthető módon nye-
ri el mind a tanárok (és tanárnövendé-
kek), mind pedig a szülők tetszését. A 
tanárokét azért, mert egy olyan elmé-
leti keretet ad, amely alapján akár a 
gyengébb tanulók is könnyedén felerő-
síthetők, a szülőkét pedig azért, mert 
ha a gyermekük rossz eredményeket 
szerez az iskolában, könnyen okol-
hatják érte a tanárt, aki nem fektetett 
kellő figyelmet a tanítási stílusának a 
diák tanulási stílusához való igazítá-

sára. A sok elméleti modellben vál-
tozatos számú, általában 3-7 tanulási 
stílust különböztetnek meg. A nyelv-
pedagógiai módszertani kurzusokon a 
Barsch-eszköztár a népszerű, melybe a 
vizuális, auditív (hang alapú), kineszte-
tikus (mozgás alapú) és taktilis (érintés 
alapú) tanulási stílusok tartoznak. 
További modellek tartalmaznak még 
olyan LS-eket is, mint a tevékenyek, 
töprengők (Mumford 2000), vagy inter- 
és intraperszonális tanulók. Egy hat 
évvel ezelőtti kutatás kimutatta, hogy 
a legnagyobb, oktatással kapcsolatos 
szakirodalmat tartalmazó adatbázis 
(ERIC) szerint az LS-el és TS-el fog-
lalkozó tanulmányok, cikkek és kon-
ferencia-előadások száma több ezres 
nagyságrendű. Ugyanakkor az ösz-
szes találat kevesebb mint egynegyede 
szakmailag lektorált írás. 

Hyman és Rosoff egy 1984-es kuta-
tásukban négy olyan feltételt szabnak 
meg, melyek teljesülése nélkül az LS-
TS párosítás nem lehet hatékony. Az 
első a tanulási stílus pontos meghatá-
rozása. Nem létezik pontos definíció, 
főként azért, mert egyes modellek az 
érzékszervekre összpontosítva hatá-
rozzák meg a LS-eket (vizuális, auditív 
stb.), míg mások nem (aktivista, reflek-
táló tanulók stb.). A második feltétel 
szerint léteznie kell egy megbízható 
módszernek a tanulási stílusok meg-
állapítására. Sajnos ez a feltétel sem 
teljesül, mivel a jelenlegi mérőesz-
közök nem kontextusfüggőek, tehát 
nem veszik figyelembe a megtanulan-
dó anyagot. Ez alapjaiban kérdőjelezi 
meg az LS meghatározásának módjait, 
hiszen nyilvánvaló, hogy nem ugyan-
azon a módon tanulunk egy nyelvet, 
mint ahogyan egy függvényt oldunk 

meg vagy a kötélmászást próbáljuk 
elsajátítani. A harmadik feltétel az 
LS-TS hatékonyságát illetően az, hogy 
legyen tudományos bizonyíték arra, 
hogy valóban hatékony. Egyes kuta-
tások alapján (Kratzig és Arbuthnott 
2006) nem lehet szignifikáns különb-
séget kimutatni az LS szerint és az 
anélkül csoportosított diákok tanulási 
teljesítményében. Vannak olyan 
kutatások is, melyek hatékonynak 
találták az LS-TS párosítást, 
ugyanakkor fontos megjegyezni, hogy 
ezek a kutatások gyakran olyan tanítási 
stílust vizsgálnak, melyek a tanulási 
stílustól függetlenül (!) is hatékonyak. 
Sajnos a negyedik feltétel sem teljesül, 
mivel a tanárképzésben bár az elmélet 
kétségtelenül továbbadható, a konkrét 
módszertani technikák már kevés-
bé, leginkább azok alacsony száma és 
kontextusfüggetlensége miatt. Követ-
keztetésként levonható, hogy még ha 
rövid távon olykor hatékonynak is tű-
nik az LS-TS párosítás, hosszú távon 
valószínűleg negatív hatást érünk el 
vele, hiszen bár az adott tanulási stí-
lus felerősödik, az összes többi, mely-
re más feladatoknál szüksége lenne a 
diáknak, egyáltalán nem fejlődik. A 
megoldás tehát az lehet, ha ismertetjük 
a diákokkal a különböző tanulási stílu-
sokat, és arra ösztönözzük őket, hogy 
mindig az adott helyzetben megoldan-
dó feladat vagy megtanulandó anyag 
alapján válasszák és alkalmazzák azo-
kat, átfogóan fejlesztve ezzel a tanulási 
technikájukat.

Irodalom:
 Lilienfeld, Scott O. et al. 50 pszicholó-

giai tévhit: Hiánypótló gyűjtemény a lélektan 
közhiedelmeiről. ford. Cziczelszky Judit, Part-
vonal Könyvkiadó, Budapest, 2010.

hoz viszont eszköze és lehetősége sincs 
egyetlen pedagógusnak és szülőnek 
sem, hogy globális változást eszközöl-
jön. Tovább nehezíti az „ügyet”, hogy 
mindketten csupán parányi elemei egy 
olyan szerkezetnek, mely már-már a 
verseny „mindenhatóságát” és annak 
abszolút pozitív hatását hirdeti. Ezen 
a ponton majdnem azt kívántam java-
solni, hogy akkor küzdeni kell. Küz-
deni igen, de nem versenyezni! Kivel, 
miért, mi célból? Legtöbbször, amikor 
válságba kerül az ember (emberiség), 
visszatér az alapokhoz, azokhoz a fun-
damentumokhoz, melyek szilárd ki-
indulópontot jelenthetnek számára az 
„újraépítkezéshez”. Nem hiszem, hogy 
a mára deformálódott építmény újraé-
pítése az alapok újragondolását is meg-
kívánná. Ez ugyanis extrém helyzeteket 
és eredményeket szülhet, melyek újabb 
zsákutcákba taszíthatnának minket. 
Olyan értékek visszavezetésére, újra-
értékelésére van szükség, melyek nem 
(nagyon) idegenek számunkra, csak 
nem szolgálják feltétlenül azt az orien-
tációt, melyet kritikának vetettem alá. 
Kompromisszumkészség, alázat (nem 
összetévesztendő a megaláztatással), 
szerénység, elégedettség. A titok nyit-
ja leginkább abban van, hogy képesek 
vagyunk-e értéket tulajdonítani 
annak, amit tényleges életminőségnek 
nevezünk, vagy a permanens verseny 
és küzdelem szükséglete azokat az ösz-
tönöket táplálja bennünk, melyek év-
ezredek óta hajtották az emberiséget a 
másokon való felülkerekedés felé. Mert 
a túlélés egyetlen útja a győzelem, a 
győzni akarás! Vagy mégsem? A kérdés 
tehát helyénvaló: túlélni vagy minőségi 
életet élni? 

Felhasznált irodalom
 Utasi Ágnes (eds.): Az életminőség feltételei. 

MTA, Budapet, 2007.

Valóban hatékony 
a párosításuk?

zolczer Péter
Selye jános egyetem, 
Tanárképző Kar, Modern Filológiai 
Tanszék, óraadó tanár; 
lakhely: Ipolybalog, 
e-mail: zolczer.peter@selyeuni.sk

Tanulási 
és tanítási 
stílusok. 
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inkább menekül? Menekül mindattól, 
ami őt lustának, ambíció nélkülinek 
bélyegezné meg. Az állandó fejlődés-
nek ára van, s az előre menekülő em-
ber ennek egyik archetípusa. Mindez 
persze nem kell, hogy minden esetben 
rossz színben tűnjön fel előttünk, csak 
legyen valami értelme. A küzdelemnek, 
a hajszának, a versenynek. A gond saj-
nos azzal van, ha azért küzdünk, hogy 
küzdhessünk, versenyzünk, hogy ver-
senyezhessünk. Javítson ki valaki, ha 
nagyot tévednék, de számomra ez na-
gyon úgy tűnik, mintha ez újra a „túlél-
ni” ösztönök felülkerekedését jelentené 
a „megélni” szükségletek felett. Nem 
tagadom, a verseny jó eszköze annak, 
hogy újabbnál újabb produktumokkal, 
eljárásokkal gazdagítsa az emberiséget. 
Abban viszont már nem vagyok any-
nyira biztos, hogy mindennek az em-
beriség, az emberi lét vezérelvének kell 
lennie. Persze nem könnyű választ adni 
arra a kérdésre, hogy meddig szolgál-
ja a verseny az egyén és a társadalom 
javát, gazdagodását – és mikor fordul 
át romboló mechanizmussá. Mert be 
kell látnunk, hogy sok destrukciónak 
oka keresendő az öncélú és értelmetlen 
versengésben.

Neveljünk-e versenyben, versenyre?
Egy pedagógus, szülő, nevelő szá-

mára biztosan más megvilágításba ke-
rül a megfogalmazott kérdés, mint pl. 
egy közgazdász vagy egy pragmatikus 
szempontokat preferáló stratéga szá-
mára. A nevelő (soroljuk ide mind-
azokat, akikre nevelési feladat hárul) 
jövőképe ugyanis nem állhat pusztán 
objektív és haszonelvű érdekek és mo-
tívumok építőelemeiből. Legyen az 
szülő vagy tanár, a nevelt objektív si-
kerén és sikerességén kívül olyan ér-
tékeket is közvetítenie kell a nevelés 
által, melyek túlmutatnak a „túlélés” 
puszta tényén. Ezek az értékek ritkán 
objektivizálhatók, és a ráció helyett az 
emóciót helyezik előtérbe. Kutasi Ág-
nes (2007) az életminőséget mint „az 
objektív életfeltételi kereteken belül for-
málódó boldogság, elégedettség szint-
jét, a létfeltételek megélését, az objektív 
feltételek szubjektív érzékelését” tekin-
ti. Boldogság, elégedettség, szubjektív 
érzékelés. Egy sikeres, ámde elszigetelt 
ember szótárában az ilyen kifejezések, 
életének prioritásai közül hiánycikk-
nek, esetleg felesleges „balansztnak” 
tekinthetők. Nem szeretem a konflik-
tust, ahogy egyik szülő sem szereti, ha 
gyermeke magas láztól szenved. Tudjuk 
viszont, hogy a magas lázzal az emberi 

szervezet a külső/belső betolakodókra 
reagál és veszi fel ellenük a harcot. Úgy 
érzem, korunk életvezetési és nevelési 
orientációjában is konfliktus van. Konf-
liktus a már-már öncélúvá deformáló-
dó versenyszellem mint életszeme és az 
életet annak teljességében megélni aka-
rás eszméje között. Konfliktus a túlélés 
és a minőségi élet között. A problémát 
(konfliktust) viszont tovább bonyolítja, 
hogy a versenyre mint életeszményre 
voksolók szentül hiszik, hogy minőségi 
életet élnek. Nehéz vitába szállni ezzel, 
mert a szabad akarat és döntéshozatal 
mindenki számára lehetőséget ad a sa-
ját „helyes út” kiválasztására. Vannak 
viszont kivételek. Ezek pedig a nevel-
tek. Az életvezetést, az életben prefe-
rált értékeket leginkább (és céltudatos 
módon) a neveléssel közvetítjük. Így 
hát korántsem mindegy, hogy a nevel-
tet miféle értékorientáció szerint és felé 
neveljük. Nem mindegy, hogy a ver-
senyt a boldogulás egyik eszközeként, 
de nem kizárólagos zálogaként közve-
títjük. Ugyancsak nem lehet közömbös 
számunkra, hogy az életminőséget a 
megvívott csaták mennyiségével és 
eredményességével, vagy az életkörül-
mények szubjektív megélésével, átélé-
sével azonosítjuk-e, s hogy kissé vissza-
kanyarodjunk alapmotívumunkhoz is, 
nem mindegy, hogy az ember elszige-
telt lényként (esetleg sikerei társaságá-
ban) éli le/meg az életét, vagy tényleges 
(társas) kapcsolatokban. Nem hiszem, 
hogy kellő hangsúlyt fektetnénk ma-
napság annak, hogy a gyermekek orien-
tációja, értékpreferenciájának alakulása 
döntő módon a mi kezünkben van. Ez 
nem más, mint a nevelés. Az, amit ma 
nagyrészt lebecsülünk, esetleg úri hun-
cutságnak tartunk. 

Lépjünk vissza, hogy tovább halad-
hassunk!

Hangzatos és egyben kifejező jelszó 
az itt megfogalmazott felszólítás. Ah-

Az egyetemi módszertani kurzusok 
során általában nagy hangsúlyt fektet-
nek a tanulási stílusok (Learning Styles 
– LS) és tanítási stílusok (Teaching 
Styles – TS) ismertetésének. Egy ta-
nárnövendék nagy valószínűséggel 
már az első módszertani előadássoro-
zaton megismerkedik az olyan fogal-
makkal, mint a vizuális vagy az auditív 
tanulási stílus. Valójában, amikor ta-
nulási és tanítási stílusokról beszélünk, 
egy 1970-ben gyökerező, de azóta már 
több mint 70 elméleti modellt magá-
ban foglaló elmélet részleteit fejteget-
jük, melynek lényege, hogy minden 
diák rendelkezik egy bizonyos tanulási 
stílussal (vagy azok kettes kombináci-
óival). A tanulás hatékonyságát pedig 
úgy lehet maximalizálni, ha a tanár ta-
nítási stílusát a diák tanulási stílusához 
igazítja. 

Scott O. Lilienfeld és szerzőtársai az 
50 pszichológiai tévhit című briliáns 
könyvük Az intelligencia és a tanulás 
mítoszai fejezetében részletesen tár-
gyalják a tanulási és tanítási stílusok 
hatékonyságát. Az elmélet, mely sze-
rint ha valaki például vizuális tanulá-
si stílusú, leghatékonyabban a képek, 
poszterek és egyéb vizuális anyagok 
segítségével tanul, érthető módon nye-
ri el mind a tanárok (és tanárnövendé-
kek), mind pedig a szülők tetszését. A 
tanárokét azért, mert egy olyan elmé-
leti keretet ad, amely alapján akár a 
gyengébb tanulók is könnyedén felerő-
síthetők, a szülőkét pedig azért, mert 
ha a gyermekük rossz eredményeket 
szerez az iskolában, könnyen okol-
hatják érte a tanárt, aki nem fektetett 
kellő figyelmet a tanítási stílusának a 
diák tanulási stílusához való igazítá-

sára. A sok elméleti modellben vál-
tozatos számú, általában 3-7 tanulási 
stílust különböztetnek meg. A nyelv-
pedagógiai módszertani kurzusokon a 
Barsch-eszköztár a népszerű, melybe a 
vizuális, auditív (hang alapú), kineszte-
tikus (mozgás alapú) és taktilis (érintés 
alapú) tanulási stílusok tartoznak. 
További modellek tartalmaznak még 
olyan LS-eket is, mint a tevékenyek, 
töprengők (Mumford 2000), vagy inter- 
és intraperszonális tanulók. Egy hat 
évvel ezelőtti kutatás kimutatta, hogy 
a legnagyobb, oktatással kapcsolatos 
szakirodalmat tartalmazó adatbázis 
(ERIC) szerint az LS-el és TS-el fog-
lalkozó tanulmányok, cikkek és kon-
ferencia-előadások száma több ezres 
nagyságrendű. Ugyanakkor az ösz-
szes találat kevesebb mint egynegyede 
szakmailag lektorált írás. 

Hyman és Rosoff egy 1984-es kuta-
tásukban négy olyan feltételt szabnak 
meg, melyek teljesülése nélkül az LS-
TS párosítás nem lehet hatékony. Az 
első a tanulási stílus pontos meghatá-
rozása. Nem létezik pontos definíció, 
főként azért, mert egyes modellek az 
érzékszervekre összpontosítva hatá-
rozzák meg a LS-eket (vizuális, auditív 
stb.), míg mások nem (aktivista, reflek-
táló tanulók stb.). A második feltétel 
szerint léteznie kell egy megbízható 
módszernek a tanulási stílusok meg-
állapítására. Sajnos ez a feltétel sem 
teljesül, mivel a jelenlegi mérőesz-
közök nem kontextusfüggőek, tehát 
nem veszik figyelembe a megtanulan-
dó anyagot. Ez alapjaiban kérdőjelezi 
meg az LS meghatározásának módjait, 
hiszen nyilvánvaló, hogy nem ugyan-
azon a módon tanulunk egy nyelvet, 
mint ahogyan egy függvényt oldunk 

meg vagy a kötélmászást próbáljuk 
elsajátítani. A harmadik feltétel az 
LS-TS hatékonyságát illetően az, hogy 
legyen tudományos bizonyíték arra, 
hogy valóban hatékony. Egyes kuta-
tások alapján (Kratzig és Arbuthnott 
2006) nem lehet szignifikáns különb-
séget kimutatni az LS szerint és az 
anélkül csoportosított diákok tanulási 
teljesítményében. Vannak olyan 
kutatások is, melyek hatékonynak 
találták az LS-TS párosítást, 
ugyanakkor fontos megjegyezni, hogy 
ezek a kutatások gyakran olyan tanítási 
stílust vizsgálnak, melyek a tanulási 
stílustól függetlenül (!) is hatékonyak. 
Sajnos a negyedik feltétel sem teljesül, 
mivel a tanárképzésben bár az elmélet 
kétségtelenül továbbadható, a konkrét 
módszertani technikák már kevés-
bé, leginkább azok alacsony száma és 
kontextusfüggetlensége miatt. Követ-
keztetésként levonható, hogy még ha 
rövid távon olykor hatékonynak is tű-
nik az LS-TS párosítás, hosszú távon 
valószínűleg negatív hatást érünk el 
vele, hiszen bár az adott tanulási stí-
lus felerősödik, az összes többi, mely-
re más feladatoknál szüksége lenne a 
diáknak, egyáltalán nem fejlődik. A 
megoldás tehát az lehet, ha ismertetjük 
a diákokkal a különböző tanulási stílu-
sokat, és arra ösztönözzük őket, hogy 
mindig az adott helyzetben megoldan-
dó feladat vagy megtanulandó anyag 
alapján válasszák és alkalmazzák azo-
kat, átfogóan fejlesztve ezzel a tanulási 
technikájukat.

Irodalom:
 Lilienfeld, Scott O. et al. 50 pszicholó-

giai tévhit: Hiánypótló gyűjtemény a lélektan 
közhiedelmeiről. ford. Cziczelszky Judit, Part-
vonal Könyvkiadó, Budapest, 2010.

hoz viszont eszköze és lehetősége sincs 
egyetlen pedagógusnak és szülőnek 
sem, hogy globális változást eszközöl-
jön. Tovább nehezíti az „ügyet”, hogy 
mindketten csupán parányi elemei egy 
olyan szerkezetnek, mely már-már a 
verseny „mindenhatóságát” és annak 
abszolút pozitív hatását hirdeti. Ezen 
a ponton majdnem azt kívántam java-
solni, hogy akkor küzdeni kell. Küz-
deni igen, de nem versenyezni! Kivel, 
miért, mi célból? Legtöbbször, amikor 
válságba kerül az ember (emberiség), 
visszatér az alapokhoz, azokhoz a fun-
damentumokhoz, melyek szilárd ki-
indulópontot jelenthetnek számára az 
„újraépítkezéshez”. Nem hiszem, hogy 
a mára deformálódott építmény újraé-
pítése az alapok újragondolását is meg-
kívánná. Ez ugyanis extrém helyzeteket 
és eredményeket szülhet, melyek újabb 
zsákutcákba taszíthatnának minket. 
Olyan értékek visszavezetésére, újra-
értékelésére van szükség, melyek nem 
(nagyon) idegenek számunkra, csak 
nem szolgálják feltétlenül azt az orien-
tációt, melyet kritikának vetettem alá. 
Kompromisszumkészség, alázat (nem 
összetévesztendő a megaláztatással), 
szerénység, elégedettség. A titok nyit-
ja leginkább abban van, hogy képesek 
vagyunk-e értéket tulajdonítani 
annak, amit tényleges életminőségnek 
nevezünk, vagy a permanens verseny 
és küzdelem szükséglete azokat az ösz-
tönöket táplálja bennünk, melyek év-
ezredek óta hajtották az emberiséget a 
másokon való felülkerekedés felé. Mert 
a túlélés egyetlen útja a győzelem, a 
győzni akarás! Vagy mégsem? A kérdés 
tehát helyénvaló: túlélni vagy minőségi 
életet élni? 

Felhasznált irodalom
 Utasi Ágnes (eds.): Az életminőség feltételei. 

MTA, Budapet, 2007.

Valóban hatékony 
a párosításuk?

zolczer Péter
Selye jános egyetem, 
Tanárképző Kar, Modern Filológiai 
Tanszék, óraadó tanár; 
lakhely: Ipolybalog, 
e-mail: zolczer.peter@selyeuni.sk

Tanulási 
és tanítási 
stílusok. 
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Az egészséges rendszer alapja az erős 
identitás

A TANDEM iskolafejlesztési meg-
közelítésének egyik alaptétele, hogy az 
egészséges iskolai rendszer működteté-
sére stabil önértékelésű, tiszta célokkal 
rendelkező, erős identitású szereplők 
képesek, ezért foglalkozik az iskolafej-
lesztési céljai megvalósítása érdekében 
az iskolát működtető szereplők: igaz-
gatók, tanárok, szülők, diákok önisme-
retének az erősítésével. 

Ez a fajta megközelítés idén nyáron 
már másodízben találkozott azokkal 
a szakmai célokkal, amelyeket a Nem-
zetpolitikai Államtitkárság a 2014 a 
Külhoni Magyar Felsősök Éve prog-
ramjához határozott meg. A program 
idei stratégiai céljai között olyan té-
mák szerepeltek, mint az osztályfőnöki 
identitás erősítése, a diákok személyi-
ségének fejlesztése, a pályaorientáció, 
vagy a szülőkkel való együttműködés. 
Az egyhetes képzés programja egyfajta 
mozaikként állt össze, amelyben helyet 
kaptak az osztályfőnököknek szóló 
sajátélményű programok, a jó gyakor-
latok, a módszertani workshopok, de 
ugyanúgy a feltöltődés és a pihenés is. 
A színes programsorban a TANDEM 
tréneri csapata a hétindító önismereti 
foglalkozásokat és a hetet záró pálya-
orientációs módszertani napot szolgál-
tatta. 

Pályaorientáció osztályfőnökként és 
a saját szakmai életút reflexiója

Arra a kérdésre, hogy hogyan kerül-
nek önismereti célú, életút-feldolgozó 
gyakorlatok egy pedagógusképzésbe, 
a legegyszerűbb válasz, hogy ha egy 
témában a diákok mentora, kísérője, 
támogatója is szeretne lenni egy osz-
tályfőnök amellett, hogy a szükséges 
információkat szolgáltatja, elenged-
hetetlen, hogy abban a témában ő sa-
ját maga is rendelkezzen önismereti 
jártassággal. Ez azt jelenti, hogy ha a 

pályaorientációt a diákok életút-gon-
dozásaként fogjuk fel, és felelősséget 
szeretnénk vállalni a továbbtanulási 
döntésükön kívül az életútjuk alaku-
lásáért is, akkor nagyon fontos, hogy 
mi magunk is foglalkozzunk a saját 
életutunk feldolgozásával. A szakmai 
életutunk feldolgozása, reflexiója egy 
olyan elmélkedést, benső munkát je-
lent, amelyben visszatekintünk a saját 
életszakaszainkra, döntési helyzeteink-
re, azokat befolyásoló tényezőkre, és 
ezáltal összeáll egy képünk arról, hogy 
életünk során milyen értékrend vezé-
relt, milyen családi, társadalmi, közös-
ségi üzenetek és hatások befolyásoltak, 
illetve milyen mintázatok rajzolódnak 
ki az életutunkon. 

Ez a fajta élmény, a szakmai életút 
feldolgozása és reflexiója, amelyet a 
programban részt vett 120 pedagó-
gussal egy szabadtéri életút-séta és egy 
labirintusmeditáció, valamint egy arra 
épülő művészetterápiás foglalkozás 
kombinációjával valósítottunk meg, ad 
egy erős saját élményt arról, hogy mi-
lyen kérdések lapulnak a pályadönté-
seink mélyén, emellett pedig megerő-
sítő hatása lehet a szakmai identitásra, 
értékrendre azáltal, hogy a résztvevő a 
„mi az én küldetésem a világban?” – 
kérdéssel is találkozik. Eredményként 
megerősödhet abban, hogy jól válasz-
tott, kikristályosodhatnak a pályájával 
kapcsolatos dilemmái, amelyekre ez-
után tudatosabban kereshet választ, 
illetve ez által az élmény által gaz-
dagodva hitelesebben foglalkozhat a 
diákokkal pályaválasztási kérdésekben. 

Kiszakadás a mindennapokból, lehe-
tőség a feltöltődésre

A továbbképzésen belül az önisme-
reti fókusz a szokásosnál nagyobb teret 
kapott, ami egy ritka és különleges lehe-
tőség, figyelemreméltóan bátor döntés 
a program gazdái felől. Azért is tartjuk 
ezt különösen fontosnak hangsúlyozni, 

mert a segítő szakmákban általában, a 
pedagógusok esetében pedig különö-
sen fontos lenne az, hogy ezt a hivatást 
végzők lelkileg stabilan, egészségesen, 
pozitív énképpel és önértékeléssel vé-
gezzék a munkájukat. Illetve, hogy ren-
delkezésre álljanak a számukra olyan 
lehetőségek, amelyeknek köszönhető-
en a lelki egészségükkel tudnak foglal-
kozni. Ehhez képest a mindennapok-
ban többségében gondterhelt, fáradt, 
a kiégés határán álló, panaszkodásra 
hajlamos, elégedetlen pedagógussal 
találkozunk. Akik pedig az ő képzésü-
kért és szakmai fejlődésükért felelősek 
vagy felelősséget vállalnak, a szakmai 
önismerettel kapcsolatos témákat jobb 
esetben is csak nagyon óvatosan merik 
kínálni, nyitogatni, megérinteni, mivel 
tudják, hogy nagy ellenállásra számít-
hatnak. A szakmai önismeret kérdése 
tehát, valljuk be, a legtöbb helyzetben 
tabu, ugyanakkor nagyon erősen él az 
igény arra, hogy a problémákról, ne-
hézségekről, szakmai elakadásokról 
beszélni lehessen valahol. A tovább-
képzés programja, helyszíne, a prog-
ramgazdák közösségformáló szeretete, 
a szakmai programok beszállítói, és a 
résztvevők közösségkereső hozzáállása 
mind-mind hozzájárult ahhoz, hogy ez 
alatt az egy hét alatt egy olyan közeg jö-
hessen létre, amelyben a szakmai önis-
mereti kérdések támogatásra találnak. 
Ugyanakkor, természetesen, felmerül a 
kérdés, hogy az ilyesfajta szakmai sze-
mélyiségfejlesztés hol kaphat helyet a 
sűrű és leterhelt mindennapok során. 

A TANDEM szakmai palettáján 
ennek a szükségletnek a megvála-
szolására formálódnak olyan új szol-
gáltatások, mint a tantestületeknek 
és pedagógus-csoportoknak szolgáló 
esetmegbeszélés és szupervízió, ahol a 
szakmai kérdésekre, nehéz témákra, el-
akadásokra egy pedagógus kollégákból 
álló támogató közegében kereshetnek 
választ a fejlődni vágyók. 

Vass Lajos 1992. november 6-án 
hunyt el, temetése november 26-án volt 
a rákoskeresztúri új köztemetőben. Ra-
vatalánál a Csehszlovákiai Magyar Ta-
nítók Központi Énekkarán kívül ének-
kel búcsúzott a karnagy-zeneszerzőtől 
a Honvéd Művészegyüttes férfikara, a 
debreceni Kántus és a székesfehérvári 
Kodály Zoltán Gyermekkar. Élőszó-
ban Szokolay Sándor zeneszerző, Fodor 
András költő és – a Csemadok Orszá-
gos Választmánya nevében – Duka-
Zólyomi Emese búcsúzott Vass Lajos-
tól. Zeneszerző évfolyamtársa, Kurtág 
György, aki nem lehetett jelen a teme-
tésen, egy 16 taktusos kis lamentáció-
val fejezte ki megrendülését a jó barát 
elvesztése felett.

 1993 januárjától vendégkarnagyként 
(a győri származású, de Debrecenben 
élő) Tamási László segítette a művésze-
ti vezető, Janda Iván munkáját. A kó-
rus még ugyanebben az évben, április 
közepén részt vett a loretói (Olaszor-
szág) egyházzenei fesztiválon. A fellé-
péseken Janda Iván, Tamási László és 
Horváth Géza vezényelt. (Stubendek 
István is vezényelt volna, de ő betegség 
miatt nem vehetett részt a fesztiválon.) 
A kórus Loretóba jutását még Vass La-
jos intézte, és az ő tervei közt szerepelt 
egy tordaszentlászlói vendégszereplés 
is a Szent László-napi kórustalálkozón. 
A Kolozsvár környéki kirándulások-
kal tarkított vendégszereplést felejt-
hetetlenné tette a vendéglátó családok 
közvetlensége. Hazafelé utaztunkban 
Nagyváradon fölkerestük a széles csa-
ládi körben névnapját ünneplő Tőkés 
Lászlót.

 1994-ben a CSMTKÉ a debrece-
ni Bárdos Szimpóziumon szerepelt. 
A szimpózium különlegessége volt a 
szlovákiai magyarság zenei életével 
foglalkozó kerekasztal-beszélgetés. A 
felkért hozzászólók: Ág Tibor, dr. Duka-
Zólyomi Emese, Horváth Géza, Janda 
Iván, Józsa Mónika, Pokstaller László, 

dr. Tibor Sedlický, Stubendek István és 
Tamási László más-más szempontból 
világítottak rá zenei életünk sajátossága-
ira. A hallgatóság soraiban ott láthattuk 
Szőnyi Erzsébetet és Sapszon Ferencet is. 
Októberben, a jubileumi hangversenyen 
a kórus fölvette a Szlovákiai Magyar Pe-
dagógusok Vass Lajos Kórusa nevet. A 
névadásnál jelen volt Vass Lajos özve-
gye, dr. Kaposi Edit is.

 1995-ben soha nem tapasztalt anya-
gi bizonytalanságban készült a kórus a 
bécsi XII. Nemzetközi Franz Schubert 
Kórusversenyre. A nevezési díjat (2000 
Schillinget) Garaj Etelka, a versenyzési 
díjat (fejenként 100 Schillinget) a kó-
rustagok állták. Megérte. A Vass Lajos 
Kórus a rendkívül erős mezőnyben má-
sodik helyen végzett, és az sem mellékes, 
hogy az oklevélhez 15 000 Schillinget is 
mellékeltek. Sikerünkhöz zsűritagként 
valószínűleg Baross Gábor is hozzájá-
rult, aki a magyarul nem tudó társainak 
elmagyarázta Kodály Zoltán: Liszt Fe-
renchez című művének jelentését.

 Az 1996-os év legjelentősebb esemé-
nye az olaszosan laza tèramói kórusta-
lálkozó volt. Év végén Tamási László 
lemondott a vendégkarnagyi tisztségé-
ről. Helyét 1997 januárjában Sapszon 
Ferenc vette át. Tamási László megígér-
te, hogy a február elsejei fellépésen, a 
zselízi vegyeskar magalakulásának 15. 
évfordulóján tartott kórustalálkozón 
még jelen lesz, ennek ellenére más, 
fontos elfoglaltsága miatt ez nem így 
történt. A Vass Lajos Kórus műsorát 
Janda Iván, Józsa Mónika, Stubendek 
István és Horváth Géza vezényelte. 
A hangversenyen nézőként Sapszon 
Ferenc is jelen volt, és az összejövetel 
vasárnapi (párkányi) próbáján már 
karnagyként is a kórus élére állt. 1997 
és 1998 a repertoárépítés éve volt. Több 
„kisebb” hazai és magyarországi fel-
lépés után 1999-ben mutatkozott be 
új repertoárjával a debreceni Bárdos-
szimpóziumon.

 2000-ben Janda Iván Pro Cultura 
Hungarica-díjat, a kórus a Márai 
Sándor Alapítványtól Nyitott Euró-
páért-díjat, a Szlovák Köztársaság 
Kormányától ezüstérmet kapott. De-
cemberben a Kodály Zoltán II. Magyar 
Kórusversenyen második díjat nyert, 
és kiérdemelte a kötelező mű (Kodály 
Zoltán: Balassi Bálint elfelejtett éne-
ke) legjobb előadásáért járó 70 000 fo-
rintos különdíjat is.

 2001 októberében a veszprémi 
VIII. Nemzetközi Romantikus Kó-
ruszenei Találkozó volt a novemberi 
bécsi Franz Schubert Kórusverseny 
főpróbája. Ezúttal nem sikerült dobo-
gós helyezést szerezni. A 2002-es év 
legfontosabb eseménye az volt, hogy 
a Magyar Rádió 22-es stúdiójában 
fölvettük Szíjjártó Jenő három és Vass 
Lajos két kórusművét. Ebben az évben 
kapta meg Józsa Mónika a szlovák kor-
mány ezüstplakettjét, Sapszon Ferenc 
a Bartók—Pásztory-díjat, Janda Iván 
pedig Katedra-életműdíjat. 2003-ban 
Orsovics Yvette diplomahangversenyén 
szerepeltünk a Régi Zeneakadémia 
kamaratermében, Sárbogárdon ven-
dégszerepeltünk, és ekkor szerveztük 
először a Lakiteleki Népfőiskola terüle-
tén a nyári kórustábort. Ősszel a Prágai 
Magyar Kulturális Központban lép-
tünk fel. 2004-ben a jubileumi hang-
versenyt a komáromi Jókai Színházban 
tartottuk.
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Az egészséges rendszer alapja az erős 
identitás

A TANDEM iskolafejlesztési meg-
közelítésének egyik alaptétele, hogy az 
egészséges iskolai rendszer működteté-
sére stabil önértékelésű, tiszta célokkal 
rendelkező, erős identitású szereplők 
képesek, ezért foglalkozik az iskolafej-
lesztési céljai megvalósítása érdekében 
az iskolát működtető szereplők: igaz-
gatók, tanárok, szülők, diákok önisme-
retének az erősítésével. 

Ez a fajta megközelítés idén nyáron 
már másodízben találkozott azokkal 
a szakmai célokkal, amelyeket a Nem-
zetpolitikai Államtitkárság a 2014 a 
Külhoni Magyar Felsősök Éve prog-
ramjához határozott meg. A program 
idei stratégiai céljai között olyan té-
mák szerepeltek, mint az osztályfőnöki 
identitás erősítése, a diákok személyi-
ségének fejlesztése, a pályaorientáció, 
vagy a szülőkkel való együttműködés. 
Az egyhetes képzés programja egyfajta 
mozaikként állt össze, amelyben helyet 
kaptak az osztályfőnököknek szóló 
sajátélményű programok, a jó gyakor-
latok, a módszertani workshopok, de 
ugyanúgy a feltöltődés és a pihenés is. 
A színes programsorban a TANDEM 
tréneri csapata a hétindító önismereti 
foglalkozásokat és a hetet záró pálya-
orientációs módszertani napot szolgál-
tatta. 

Pályaorientáció osztályfőnökként és 
a saját szakmai életút reflexiója

Arra a kérdésre, hogy hogyan kerül-
nek önismereti célú, életút-feldolgozó 
gyakorlatok egy pedagógusképzésbe, 
a legegyszerűbb válasz, hogy ha egy 
témában a diákok mentora, kísérője, 
támogatója is szeretne lenni egy osz-
tályfőnök amellett, hogy a szükséges 
információkat szolgáltatja, elenged-
hetetlen, hogy abban a témában ő sa-
ját maga is rendelkezzen önismereti 
jártassággal. Ez azt jelenti, hogy ha a 

pályaorientációt a diákok életút-gon-
dozásaként fogjuk fel, és felelősséget 
szeretnénk vállalni a továbbtanulási 
döntésükön kívül az életútjuk alaku-
lásáért is, akkor nagyon fontos, hogy 
mi magunk is foglalkozzunk a saját 
életutunk feldolgozásával. A szakmai 
életutunk feldolgozása, reflexiója egy 
olyan elmélkedést, benső munkát je-
lent, amelyben visszatekintünk a saját 
életszakaszainkra, döntési helyzeteink-
re, azokat befolyásoló tényezőkre, és 
ezáltal összeáll egy képünk arról, hogy 
életünk során milyen értékrend vezé-
relt, milyen családi, társadalmi, közös-
ségi üzenetek és hatások befolyásoltak, 
illetve milyen mintázatok rajzolódnak 
ki az életutunkon. 

Ez a fajta élmény, a szakmai életút 
feldolgozása és reflexiója, amelyet a 
programban részt vett 120 pedagó-
gussal egy szabadtéri életút-séta és egy 
labirintusmeditáció, valamint egy arra 
épülő művészetterápiás foglalkozás 
kombinációjával valósítottunk meg, ad 
egy erős saját élményt arról, hogy mi-
lyen kérdések lapulnak a pályadönté-
seink mélyén, emellett pedig megerő-
sítő hatása lehet a szakmai identitásra, 
értékrendre azáltal, hogy a résztvevő a 
„mi az én küldetésem a világban?” – 
kérdéssel is találkozik. Eredményként 
megerősödhet abban, hogy jól válasz-
tott, kikristályosodhatnak a pályájával 
kapcsolatos dilemmái, amelyekre ez-
után tudatosabban kereshet választ, 
illetve ez által az élmény által gaz-
dagodva hitelesebben foglalkozhat a 
diákokkal pályaválasztási kérdésekben. 

Kiszakadás a mindennapokból, lehe-
tőség a feltöltődésre

A továbbképzésen belül az önisme-
reti fókusz a szokásosnál nagyobb teret 
kapott, ami egy ritka és különleges lehe-
tőség, figyelemreméltóan bátor döntés 
a program gazdái felől. Azért is tartjuk 
ezt különösen fontosnak hangsúlyozni, 

mert a segítő szakmákban általában, a 
pedagógusok esetében pedig különö-
sen fontos lenne az, hogy ezt a hivatást 
végzők lelkileg stabilan, egészségesen, 
pozitív énképpel és önértékeléssel vé-
gezzék a munkájukat. Illetve, hogy ren-
delkezésre álljanak a számukra olyan 
lehetőségek, amelyeknek köszönhető-
en a lelki egészségükkel tudnak foglal-
kozni. Ehhez képest a mindennapok-
ban többségében gondterhelt, fáradt, 
a kiégés határán álló, panaszkodásra 
hajlamos, elégedetlen pedagógussal 
találkozunk. Akik pedig az ő képzésü-
kért és szakmai fejlődésükért felelősek 
vagy felelősséget vállalnak, a szakmai 
önismerettel kapcsolatos témákat jobb 
esetben is csak nagyon óvatosan merik 
kínálni, nyitogatni, megérinteni, mivel 
tudják, hogy nagy ellenállásra számít-
hatnak. A szakmai önismeret kérdése 
tehát, valljuk be, a legtöbb helyzetben 
tabu, ugyanakkor nagyon erősen él az 
igény arra, hogy a problémákról, ne-
hézségekről, szakmai elakadásokról 
beszélni lehessen valahol. A tovább-
képzés programja, helyszíne, a prog-
ramgazdák közösségformáló szeretete, 
a szakmai programok beszállítói, és a 
résztvevők közösségkereső hozzáállása 
mind-mind hozzájárult ahhoz, hogy ez 
alatt az egy hét alatt egy olyan közeg jö-
hessen létre, amelyben a szakmai önis-
mereti kérdések támogatásra találnak. 
Ugyanakkor, természetesen, felmerül a 
kérdés, hogy az ilyesfajta szakmai sze-
mélyiségfejlesztés hol kaphat helyet a 
sűrű és leterhelt mindennapok során. 

A TANDEM szakmai palettáján 
ennek a szükségletnek a megvála-
szolására formálódnak olyan új szol-
gáltatások, mint a tantestületeknek 
és pedagógus-csoportoknak szolgáló 
esetmegbeszélés és szupervízió, ahol a 
szakmai kérdésekre, nehéz témákra, el-
akadásokra egy pedagógus kollégákból 
álló támogató közegében kereshetnek 
választ a fejlődni vágyók. 

Vass Lajos 1992. november 6-án 
hunyt el, temetése november 26-án volt 
a rákoskeresztúri új köztemetőben. Ra-
vatalánál a Csehszlovákiai Magyar Ta-
nítók Központi Énekkarán kívül ének-
kel búcsúzott a karnagy-zeneszerzőtől 
a Honvéd Művészegyüttes férfikara, a 
debreceni Kántus és a székesfehérvári 
Kodály Zoltán Gyermekkar. Élőszó-
ban Szokolay Sándor zeneszerző, Fodor 
András költő és – a Csemadok Orszá-
gos Választmánya nevében – Duka-
Zólyomi Emese búcsúzott Vass Lajos-
tól. Zeneszerző évfolyamtársa, Kurtág 
György, aki nem lehetett jelen a teme-
tésen, egy 16 taktusos kis lamentáció-
val fejezte ki megrendülését a jó barát 
elvesztése felett.

 1993 januárjától vendégkarnagyként 
(a győri származású, de Debrecenben 
élő) Tamási László segítette a művésze-
ti vezető, Janda Iván munkáját. A kó-
rus még ugyanebben az évben, április 
közepén részt vett a loretói (Olaszor-
szág) egyházzenei fesztiválon. A fellé-
péseken Janda Iván, Tamási László és 
Horváth Géza vezényelt. (Stubendek 
István is vezényelt volna, de ő betegség 
miatt nem vehetett részt a fesztiválon.) 
A kórus Loretóba jutását még Vass La-
jos intézte, és az ő tervei közt szerepelt 
egy tordaszentlászlói vendégszereplés 
is a Szent László-napi kórustalálkozón. 
A Kolozsvár környéki kirándulások-
kal tarkított vendégszereplést felejt-
hetetlenné tette a vendéglátó családok 
közvetlensége. Hazafelé utaztunkban 
Nagyváradon fölkerestük a széles csa-
ládi körben névnapját ünneplő Tőkés 
Lászlót.

 1994-ben a CSMTKÉ a debrece-
ni Bárdos Szimpóziumon szerepelt. 
A szimpózium különlegessége volt a 
szlovákiai magyarság zenei életével 
foglalkozó kerekasztal-beszélgetés. A 
felkért hozzászólók: Ág Tibor, dr. Duka-
Zólyomi Emese, Horváth Géza, Janda 
Iván, Józsa Mónika, Pokstaller László, 

dr. Tibor Sedlický, Stubendek István és 
Tamási László más-más szempontból 
világítottak rá zenei életünk sajátossága-
ira. A hallgatóság soraiban ott láthattuk 
Szőnyi Erzsébetet és Sapszon Ferencet is. 
Októberben, a jubileumi hangversenyen 
a kórus fölvette a Szlovákiai Magyar Pe-
dagógusok Vass Lajos Kórusa nevet. A 
névadásnál jelen volt Vass Lajos özve-
gye, dr. Kaposi Edit is.

 1995-ben soha nem tapasztalt anya-
gi bizonytalanságban készült a kórus a 
bécsi XII. Nemzetközi Franz Schubert 
Kórusversenyre. A nevezési díjat (2000 
Schillinget) Garaj Etelka, a versenyzési 
díjat (fejenként 100 Schillinget) a kó-
rustagok állták. Megérte. A Vass Lajos 
Kórus a rendkívül erős mezőnyben má-
sodik helyen végzett, és az sem mellékes, 
hogy az oklevélhez 15 000 Schillinget is 
mellékeltek. Sikerünkhöz zsűritagként 
valószínűleg Baross Gábor is hozzájá-
rult, aki a magyarul nem tudó társainak 
elmagyarázta Kodály Zoltán: Liszt Fe-
renchez című művének jelentését.

 Az 1996-os év legjelentősebb esemé-
nye az olaszosan laza tèramói kórusta-
lálkozó volt. Év végén Tamási László 
lemondott a vendégkarnagyi tisztségé-
ről. Helyét 1997 januárjában Sapszon 
Ferenc vette át. Tamási László megígér-
te, hogy a február elsejei fellépésen, a 
zselízi vegyeskar magalakulásának 15. 
évfordulóján tartott kórustalálkozón 
még jelen lesz, ennek ellenére más, 
fontos elfoglaltsága miatt ez nem így 
történt. A Vass Lajos Kórus műsorát 
Janda Iván, Józsa Mónika, Stubendek 
István és Horváth Géza vezényelte. 
A hangversenyen nézőként Sapszon 
Ferenc is jelen volt, és az összejövetel 
vasárnapi (párkányi) próbáján már 
karnagyként is a kórus élére állt. 1997 
és 1998 a repertoárépítés éve volt. Több 
„kisebb” hazai és magyarországi fel-
lépés után 1999-ben mutatkozott be 
új repertoárjával a debreceni Bárdos-
szimpóziumon.

 2000-ben Janda Iván Pro Cultura 
Hungarica-díjat, a kórus a Márai 
Sándor Alapítványtól Nyitott Euró-
páért-díjat, a Szlovák Köztársaság 
Kormányától ezüstérmet kapott. De-
cemberben a Kodály Zoltán II. Magyar 
Kórusversenyen második díjat nyert, 
és kiérdemelte a kötelező mű (Kodály 
Zoltán: Balassi Bálint elfelejtett éne-
ke) legjobb előadásáért járó 70 000 fo-
rintos különdíjat is.

 2001 októberében a veszprémi 
VIII. Nemzetközi Romantikus Kó-
ruszenei Találkozó volt a novemberi 
bécsi Franz Schubert Kórusverseny 
főpróbája. Ezúttal nem sikerült dobo-
gós helyezést szerezni. A 2002-es év 
legfontosabb eseménye az volt, hogy 
a Magyar Rádió 22-es stúdiójában 
fölvettük Szíjjártó Jenő három és Vass 
Lajos két kórusművét. Ebben az évben 
kapta meg Józsa Mónika a szlovák kor-
mány ezüstplakettjét, Sapszon Ferenc 
a Bartók—Pásztory-díjat, Janda Iván 
pedig Katedra-életműdíjat. 2003-ban 
Orsovics Yvette diplomahangversenyén 
szerepeltünk a Régi Zeneakadémia 
kamaratermében, Sárbogárdon ven-
dégszerepeltünk, és ekkor szerveztük 
először a Lakiteleki Népfőiskola terüle-
tén a nyári kórustábort. Ősszel a Prágai 
Magyar Kulturális Központban lép-
tünk fel. 2004-ben a jubileumi hang-
versenyt a komáromi Jókai Színházban 
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Tapasztalat Állami műveltségi program

A kezdetek
1995-ben véletlenül akadt a kezem-

be a Katedra folyóirat és vele együtt 
a matematikaverseny első fordulója. 
Kezdő tanárként nem volt tapaszta-
latom a levelező versenyekkel. Volt 
viszont néhány (szám szerint 6) okos 
diákom. Nagy lendülettel vágtunk bele 
a feladatok megoldásába. Mivel én is 
kezdő voltam, meghirdettem magam-
ban egy „titkos” matekversenyt. Diák-
jaim tudta nélkül versenyeztem velük. 
Leadott megoldásaikat pontoztam, 
összehasonlítottam a sajátjaimmal. 
Néhány forduló után többen is meg-
előztek. Bosszankodtam a nehézkes 
gondolkodásom miatt, és örültem a 
diákjaimnak. Büszke voltam rá, hogy 
taníthatom őket. Nagy örömömre 
mindegyikük bejutott az országos dön-
tőbe. Az eredményhirdetéskor, amikor 
a 11. helyezett neve is elhangzott, és 
még egyetlenegy diákomat sem szó-
lították, hihetetlennek tűnt, hogy a 6 
diák mindegyike az első tízben végzett. 
A legjobb diákom, Molnár Zoli, máso-
dik lett. Azóta is ritkán éreztem ekko-
ra boldogságot. Sírva rohantam ki az 
épületből. László Béla, a verseny gesz-
tora meglátta és utánam jött. Aggódva 
kérdezte, mi a baj. Zokogva mondtam, 
hogy örülök a „gyerekeim” sikerének. 
Mosolyogva ölelt meg és megkérdezte, 
nem akarok-e segíteni Gézának a ver-
seny szervezésében. Hát így kezdődött. 

Gyürki Pityu
Az első döntő színhelyén, még a 

verseny előtt ültünk egy padon friss is-
merősömmel, Horváth Gézával. Diák-
jainkról beszélgettünk. „Jegyezd meg 
Gyürki Pityu nevét! Ő az én diákom. 
Nagyon okos. Hallani fogsz még róla.” 
– mondta. Gyürki István nyerte az első 
döntőt. Tudomásom szerint ma a Po-
zsonyi Műszaki Egyetem matematika-
tanára. Jó és segítőkész fiatal tanár.

Mészáros Tomi
Ő egy német-orosz szakos kolléga-

nőm fia. Már az alsó tagozaton átlagon 

felüli érdeklődést mutatott a matemati-
ka iránt. Kolléganőm – talán a szakpá-
rosítása miatt – kezdetben vonakodva 
fogadta el a tényt. Tomi harmadikos 
volt, amikor kolléganőm megkért, 
hogy adjak neki gyakorló feladatokat. 
Ilyesmit mondott: „Ha Tamás matek-
kal akar foglalkozni, ám legyen!” Ne-
gyedikes volt, amikor odaadtam neki a 
Katedra verseny ötödikes feladatsorait. 
Mindig időben és lelkesen hozta szép 
megoldásait. Felejthetetlen élmény volt 
vele dolgozni, mert agya szivacsként 
szívta fel a trükköket, semmit nem fe-
lejtett el. László Béla és Horváth Géza 
engedélyével indulhatott az ötödikesek 
versenyében, amit magasan megnyert. 
Hat éven keresztül, már a saját korosz-
tályában versenyezve, zsinórban nyerte 
az országos döntőket. Tamás ma a Bu-
dapesti Műszaki Egyetem tanársegédje 
és PhD.-hallgató. Sok év után kaptam 
tőle egy levelet, amelyben ezt írta: „Szí-
vesen emlékszem vissza a kezdetekre, 
többek között a Katedra Matematika-
versenyre is. Az itt szerzett tudás és 
tapasztalatok nélkül bizonyára nem 
lennék ott, ahol ma vagyok”.      

Feladatszerkesztés
Géza hosszas unszolására belevág-

tam a feladatszerkesztésbe. Felelősség-
teljes, időigényes és aprólékos munka 
arra törekedve, hogy lehetőleg eredeti 
feladatok szülessenek. Több heti nyűg-
lődés, válogatás, szövegcsiszolás, meg-
oldás, számítógépbe írás után végre 
összeállt a feladatsor és a megoldások. 
Elküldtem Gézának. Másnap reggel 
néztem a postámat, és a 2:30 perckor 
elküldött válaszában ezt írta: „Egy ki-
vételével rendben vannak a feladatok. 
A II-7-2-es helyett javasolj másikat! 3 
évvel ezelőtt az I-7-1-es feladat nagyon 
hasonló volt.” Bosszantott, hogy újra le 
kell ülnöm a feladatokhoz, és csodál-
tam Géza memóriáját, precizitását.

Oklevelek
Az oklevelek írásánál a számítógép 

ma nagy segítség. Az első években még 

nem volt, ezért Géza tussal, saját ke-
zűleg írta az oklevelekre a neveket. A 
munka hajnalig tartott. László Béla egy 
ideig ott ült velünk, aztán aludni ment. 
Hajnali ötkor felébredt, látta, hogy még 
mindig dolgozunk. Pizsamában jött oda 
hozzánk és megkérdezte: „Ti még min-
dig itt vagytok? Segíthetek valamit?” 

Pathó Robi és Gábor
1999-ben az alapiskolából elhívtak 

tanítani a gimnáziumba. Alapiskolás 
korú nyolcadikos diákokat kaptam. 
Felfigyeltem egy ikerpárra. Pontos és 
szép feladatmegoldásokat adtak. Mi-
vel nem igazán volt versenyzői múlt-
juk, a versenyfeladatok megoldásában 
érződött a rutinhiány. Elővettem a 
Katedra-verseny utolsó 4 évének ösz-
szes feladatát, és gyakoroltattam velük 
a megoldásokat az ötödikes feladat-
sorokkal kezdve. Az első gyakorló 
feladatsor láttán Gábor döbbenten 
jegyezte meg: „De tanárnő! Mi már 
nyolcadikosok vagyunk!” Elmagyaráz-
tam neki a szándékomat, elfogadták, 
és elkezdődött az 5 évig tartó örömteli 
közös munkánk. Koruknál fogva saj-
nos már csak egyszer kapcsolódhattak 
be a Katedra-versenybe. Saját bevallá-
suk szerint ezekkel a feladatokkal is ki-
tűnő alapokat kaptak. Már „nagygim-
nazistaként” sikeres megoldói voltak 
a Matematikai Olimpia mindhárom 
kategóriájának. Robit meghívták a 
szlovák olimpiai csapat keretválogató-
jára is. Pathó Róbert és Gábor a Prágai 
Károly Egyetemen matematika szakot 
végeztek, ugyanitt PhD.-hallgatók.

Tanulságok
Személyes emlékképeim némi be-

tekintést adnak a versenyeztetés és 
versenyszervezés kulisszatitkaiba. A 
felkészítő tanárok bizonyára őrizget-
nek az enyémekhez hasonló kedves 
történeteket. Személy szerint szakmai-
lag hasznos, szép 20 évet és életre szóló 
tanár-diák és tanár-tanár barátságokat 
köszönhetek a Katedra Matematika-
versenynek.  

„Lenni vagy nem lenni: az itt a kér-
dés.” – egy kis túlzással valahogy így 
jellemezhetnénk azt a helyzetet, ami 
Szlovákiában az utóbbi években a ma-
tematikaoktatással kapcsolatban ki-
alakult. Volt kötelező érettségi, aztán 
eltöröltük, aztán volt történész-minisz-
terünk úgy gondolta, hogy mégiscsak 
vissza kellene állítani, de a közgazdász 
miniszter újból hezitálni kezdett. Ha-
sonló a helyzet az óraszámokkal és a 
tananyag mennyiségével kapcsolato-
san is. 

Az Állami művelődési program ki-
dolgozása irreálisan rövid idő alatt, 
mindössze néhány hónap alatt készült 
el 2008-ban (bizonyos országokban 
éveken keresztül készítik elő, nem-
zetközi tapasztalatokat gyűjtve és fel-
használva). Ha a programot egy szóval 
kellene jellemezni, az a „soknyelvűség” 
lenne. Hiszen gyermekeinknek, kivé-
tel nélkül, már az általános iskolában 
négy nyelvet kell tanulniuk. A közok-
tatás bármelyik tagozatán a kötelező 
órák több mint felét a nyelvek alkották, 
és ha a szabadon felhasználható órák-
ból egyet sem áldoztak volna az isko-
lák a nyelvtanítás-tanulás oltárán, az 
arány akkor sem csökkent volna 40% 
alá. Mindemellett a matematika óra-
számait csökkentették, nem beszélve 
a természettudományi tárgyakról. És 
láss csodát, az utóbbi években egyre 
hangosabban mondják a nagy mun-
káltatók, hogy nincs elég műszaki vég-
zettségű fiatal, kevesen jelentkeznek 
inasiskolákba, szakközépiskolákba és 
persze az egyetemeken sincs túl nagy 
tömeg a természettudományi és mű-
szaki szakokon – ez alól talán az infor-
matika a kivétel. 

Hát kérdezem én, miért kell ezen 
csodálkozni? A gyerekeknek az álta-
lános- és középiskolákban esélyt sem 
adunk arra, hogy megszeressék a mate-
matikát, a fizikát, a kémiát, hiszen alig 
találkoznak ezekkel a tantárgyakkal. 
Nem beszélve arról, hogy a matemati-
ka esetében annak szépségét megérteni 
csak akkor lehet, ha van egy bizonyos 
tárgyi tudásunk meg elképzelésünk 

arról, hogy is működik ez a csodálatos 
tudomány. Ezt azonban nem lehet úgy, 
hogy csökkentjük az óraszámot, és ha 
ez még nem lenne elég, akkor a tan-
anyagot is olyannyira leszűkítjük, hogy 
három évvel a reform bevezetése után 
megszűnt az alapiskola 4. osztályában 
a matematikai olimpiász, mert ilyen 
mennyiségű ismeretanyagra nem lehet 
olimpiászt szervezni. A magyarországi, 
de a csehországi követelményrendszer-
rel szemben is 4 év alatt egy év lemara-
dást halmoznak fel gyerekeink az alsó 
tagozaton, és minél feljebb haladunk, 
ez az olló egyre jobban szétnyílik. És 
így jutunk el a középiskola végére, 
ahol a különbség már széles szakadék-
ká tágul. Az egészben a legszomorúbb 
pedig az, hogy nem a szomszédok tet-
ték egyre feljebb a lécet, hanem – úgy-
mond a gyermekeink érdekében – mi 
licitáltunk nagyon alájuk. Az utóbbi 
években aztán a minisztérium kigon-
dolta, hogy ha a műszaki és természet-
tudományi szakokra járó hallgatóknak 
a többiekhez képest nagyságrendekkel 
nagyobb ösztöndíjat ad, akkor megtel-
nek a műszaki irányzatok hallgatókkal. 
Az évkönyvekből majd kiderül, hogy 
így lett-e, de még ha igen, akkor is van 
egy kérdésem: mit fognak ezeknek a 
gyerekeknek tanítani az egyetemen? 
Azt, amit négy éve még a középiskolá-
kon tanítottak?

A másik kedvenc vesszőparipája 
mindenkinek, aki a közoktatásba be-
kapcsolódik, hogy milyen eredménye-
ket érünk el az ilyen-olyan méréseken, 
legyen az Tesztelés 9, PISA, érettségi 
stb. De ritkán hallottam azt a kérdést 
feltenni ezen értékelések vagy elemzé-
sek kapcsán, hogy vajon azt tanítjuk-e 
a négy, kilenc, tizenhárom év alatt a 
gyerekeknek, amit kérdezünk tőlük? És 
az ellentmondások, következetlensé-
gek sorát folytathatjuk a végtelenségig, 
például az Állami művelődési program 
matematika művelődési területének ta-
nulmányozásakor meglepődve tapasz-
talja az olvasó, hogy a kimeneti köve-
telmények nem a programban szereplő 
öt tematikus kör köré csoportosulnak, 

hanem egyfajta tudományterületi bon-
tást követnek, hogy véletlenül se lehes-
sen a kettőt összevetni. 

Most pedig újból beindult a gépezet, 
és hat évvel a reform után megkezdik 
annak újratárgyalását, az Állami mű-
velődési program újragondolását, a 
kerettantervek átértékelését. Nekünk 
csak a remény marad, hogy most job-
ban odafigyelnek majd a szakmára, 
persze a szakmának meg elég hangos-
nak kell lenni, hogy meghallják a sza-
vát, és nem szabad megengedni, hogy 
szűk csoportok döntsenek generációk 
jövőjéről. 

Keith Devlin, híres angol matemati-
kus, aki tudomány-népszerűsítő tevé-
kenységéről is ismert, így nyilatkozott 
a matematikáról: „A matematika a 
mintázatok tudománya, s e mintázatok-
ra mindenütt rábukkanunk, bármerre 
tekintünk is: a fizikai Univerzumban, az 
élővilágban vagy akár tulajdon elménk-
ben. S a láthatatlant a matematika jele-
níti meg.“

Jó lenne, ha a következő években az 
iskolai matematika-tanítás, de az egész 
oktatásunk is olyan irányba mozdul-
na el, hogy erre próbáljuk megtaníta-
ni diákjainkat. Bizakodásra azért van 
okunk, hiszen a  Szlovák Köztársaság 
Kormánya által jóváhagyott kutatás-
fejlesztésre vonatkozó stratégiai anyag-
ban (RIS 3) több helyen is leírták és 
hangsúlyozták, hogy a  matematikai 
képességek alapkövei a  természettu-
dományi,  a  műszaki és informati-
kai-kommunikációs technológiákkal 
kapcsolatos tantárgyaknak, így azok 
megszerzése a hallgatók részéről elen-
gedhetetlen feltétele ezen tárgyak el-
sajátításának és a műszaki, természet-
tudományi irányzatú egyetemi szakok 
elvégzésének. Ebből adódik, hogy fel-
tétlenül szükséges a matematika okta-
tásának fejlesztése a közoktatásban.

Remélem, ezek a gondolatok tükrö-
ződnek majd a megújított Állami mű-
velődési programban. Ez mindannyi-
unk – szülők, gyerekek, pedagógusok 
– jól felfogott érdeke. 

PaedDr. Könözsi Éva
Párkányi gimnázium, matematika-
kémia szakos tanár, lakhely: ebed

emlékképek 
az eltelt 20 évről

matematika
 – a szlovákiai valóság

Komzsík attila
a Nyitrai KFe Közép-európai Tanulmányok Karának 
dékánja, lakhelye Érsekújvár, e-mail: akomzsik@ukf.sk
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Tapasztalat Állami műveltségi program

A kezdetek
1995-ben véletlenül akadt a kezem-

be a Katedra folyóirat és vele együtt 
a matematikaverseny első fordulója. 
Kezdő tanárként nem volt tapaszta-
latom a levelező versenyekkel. Volt 
viszont néhány (szám szerint 6) okos 
diákom. Nagy lendülettel vágtunk bele 
a feladatok megoldásába. Mivel én is 
kezdő voltam, meghirdettem magam-
ban egy „titkos” matekversenyt. Diák-
jaim tudta nélkül versenyeztem velük. 
Leadott megoldásaikat pontoztam, 
összehasonlítottam a sajátjaimmal. 
Néhány forduló után többen is meg-
előztek. Bosszankodtam a nehézkes 
gondolkodásom miatt, és örültem a 
diákjaimnak. Büszke voltam rá, hogy 
taníthatom őket. Nagy örömömre 
mindegyikük bejutott az országos dön-
tőbe. Az eredményhirdetéskor, amikor 
a 11. helyezett neve is elhangzott, és 
még egyetlenegy diákomat sem szó-
lították, hihetetlennek tűnt, hogy a 6 
diák mindegyike az első tízben végzett. 
A legjobb diákom, Molnár Zoli, máso-
dik lett. Azóta is ritkán éreztem ekko-
ra boldogságot. Sírva rohantam ki az 
épületből. László Béla, a verseny gesz-
tora meglátta és utánam jött. Aggódva 
kérdezte, mi a baj. Zokogva mondtam, 
hogy örülök a „gyerekeim” sikerének. 
Mosolyogva ölelt meg és megkérdezte, 
nem akarok-e segíteni Gézának a ver-
seny szervezésében. Hát így kezdődött. 

Gyürki Pityu
Az első döntő színhelyén, még a 

verseny előtt ültünk egy padon friss is-
merősömmel, Horváth Gézával. Diák-
jainkról beszélgettünk. „Jegyezd meg 
Gyürki Pityu nevét! Ő az én diákom. 
Nagyon okos. Hallani fogsz még róla.” 
– mondta. Gyürki István nyerte az első 
döntőt. Tudomásom szerint ma a Po-
zsonyi Műszaki Egyetem matematika-
tanára. Jó és segítőkész fiatal tanár.

Mészáros Tomi
Ő egy német-orosz szakos kolléga-

nőm fia. Már az alsó tagozaton átlagon 

felüli érdeklődést mutatott a matemati-
ka iránt. Kolléganőm – talán a szakpá-
rosítása miatt – kezdetben vonakodva 
fogadta el a tényt. Tomi harmadikos 
volt, amikor kolléganőm megkért, 
hogy adjak neki gyakorló feladatokat. 
Ilyesmit mondott: „Ha Tamás matek-
kal akar foglalkozni, ám legyen!” Ne-
gyedikes volt, amikor odaadtam neki a 
Katedra verseny ötödikes feladatsorait. 
Mindig időben és lelkesen hozta szép 
megoldásait. Felejthetetlen élmény volt 
vele dolgozni, mert agya szivacsként 
szívta fel a trükköket, semmit nem fe-
lejtett el. László Béla és Horváth Géza 
engedélyével indulhatott az ötödikesek 
versenyében, amit magasan megnyert. 
Hat éven keresztül, már a saját korosz-
tályában versenyezve, zsinórban nyerte 
az országos döntőket. Tamás ma a Bu-
dapesti Műszaki Egyetem tanársegédje 
és PhD.-hallgató. Sok év után kaptam 
tőle egy levelet, amelyben ezt írta: „Szí-
vesen emlékszem vissza a kezdetekre, 
többek között a Katedra Matematika-
versenyre is. Az itt szerzett tudás és 
tapasztalatok nélkül bizonyára nem 
lennék ott, ahol ma vagyok”.      

Feladatszerkesztés
Géza hosszas unszolására belevág-

tam a feladatszerkesztésbe. Felelősség-
teljes, időigényes és aprólékos munka 
arra törekedve, hogy lehetőleg eredeti 
feladatok szülessenek. Több heti nyűg-
lődés, válogatás, szövegcsiszolás, meg-
oldás, számítógépbe írás után végre 
összeállt a feladatsor és a megoldások. 
Elküldtem Gézának. Másnap reggel 
néztem a postámat, és a 2:30 perckor 
elküldött válaszában ezt írta: „Egy ki-
vételével rendben vannak a feladatok. 
A II-7-2-es helyett javasolj másikat! 3 
évvel ezelőtt az I-7-1-es feladat nagyon 
hasonló volt.” Bosszantott, hogy újra le 
kell ülnöm a feladatokhoz, és csodál-
tam Géza memóriáját, precizitását.

Oklevelek
Az oklevelek írásánál a számítógép 

ma nagy segítség. Az első években még 

nem volt, ezért Géza tussal, saját ke-
zűleg írta az oklevelekre a neveket. A 
munka hajnalig tartott. László Béla egy 
ideig ott ült velünk, aztán aludni ment. 
Hajnali ötkor felébredt, látta, hogy még 
mindig dolgozunk. Pizsamában jött oda 
hozzánk és megkérdezte: „Ti még min-
dig itt vagytok? Segíthetek valamit?” 

Pathó Robi és Gábor
1999-ben az alapiskolából elhívtak 

tanítani a gimnáziumba. Alapiskolás 
korú nyolcadikos diákokat kaptam. 
Felfigyeltem egy ikerpárra. Pontos és 
szép feladatmegoldásokat adtak. Mi-
vel nem igazán volt versenyzői múlt-
juk, a versenyfeladatok megoldásában 
érződött a rutinhiány. Elővettem a 
Katedra-verseny utolsó 4 évének ösz-
szes feladatát, és gyakoroltattam velük 
a megoldásokat az ötödikes feladat-
sorokkal kezdve. Az első gyakorló 
feladatsor láttán Gábor döbbenten 
jegyezte meg: „De tanárnő! Mi már 
nyolcadikosok vagyunk!” Elmagyaráz-
tam neki a szándékomat, elfogadták, 
és elkezdődött az 5 évig tartó örömteli 
közös munkánk. Koruknál fogva saj-
nos már csak egyszer kapcsolódhattak 
be a Katedra-versenybe. Saját bevallá-
suk szerint ezekkel a feladatokkal is ki-
tűnő alapokat kaptak. Már „nagygim-
nazistaként” sikeres megoldói voltak 
a Matematikai Olimpia mindhárom 
kategóriájának. Robit meghívták a 
szlovák olimpiai csapat keretválogató-
jára is. Pathó Róbert és Gábor a Prágai 
Károly Egyetemen matematika szakot 
végeztek, ugyanitt PhD.-hallgatók.

Tanulságok
Személyes emlékképeim némi be-

tekintést adnak a versenyeztetés és 
versenyszervezés kulisszatitkaiba. A 
felkészítő tanárok bizonyára őrizget-
nek az enyémekhez hasonló kedves 
történeteket. Személy szerint szakmai-
lag hasznos, szép 20 évet és életre szóló 
tanár-diák és tanár-tanár barátságokat 
köszönhetek a Katedra Matematika-
versenynek.  

„Lenni vagy nem lenni: az itt a kér-
dés.” – egy kis túlzással valahogy így 
jellemezhetnénk azt a helyzetet, ami 
Szlovákiában az utóbbi években a ma-
tematikaoktatással kapcsolatban ki-
alakult. Volt kötelező érettségi, aztán 
eltöröltük, aztán volt történész-minisz-
terünk úgy gondolta, hogy mégiscsak 
vissza kellene állítani, de a közgazdász 
miniszter újból hezitálni kezdett. Ha-
sonló a helyzet az óraszámokkal és a 
tananyag mennyiségével kapcsolato-
san is. 

Az Állami művelődési program ki-
dolgozása irreálisan rövid idő alatt, 
mindössze néhány hónap alatt készült 
el 2008-ban (bizonyos országokban 
éveken keresztül készítik elő, nem-
zetközi tapasztalatokat gyűjtve és fel-
használva). Ha a programot egy szóval 
kellene jellemezni, az a „soknyelvűség” 
lenne. Hiszen gyermekeinknek, kivé-
tel nélkül, már az általános iskolában 
négy nyelvet kell tanulniuk. A közok-
tatás bármelyik tagozatán a kötelező 
órák több mint felét a nyelvek alkották, 
és ha a szabadon felhasználható órák-
ból egyet sem áldoztak volna az isko-
lák a nyelvtanítás-tanulás oltárán, az 
arány akkor sem csökkent volna 40% 
alá. Mindemellett a matematika óra-
számait csökkentették, nem beszélve 
a természettudományi tárgyakról. És 
láss csodát, az utóbbi években egyre 
hangosabban mondják a nagy mun-
káltatók, hogy nincs elég műszaki vég-
zettségű fiatal, kevesen jelentkeznek 
inasiskolákba, szakközépiskolákba és 
persze az egyetemeken sincs túl nagy 
tömeg a természettudományi és mű-
szaki szakokon – ez alól talán az infor-
matika a kivétel. 

Hát kérdezem én, miért kell ezen 
csodálkozni? A gyerekeknek az álta-
lános- és középiskolákban esélyt sem 
adunk arra, hogy megszeressék a mate-
matikát, a fizikát, a kémiát, hiszen alig 
találkoznak ezekkel a tantárgyakkal. 
Nem beszélve arról, hogy a matemati-
ka esetében annak szépségét megérteni 
csak akkor lehet, ha van egy bizonyos 
tárgyi tudásunk meg elképzelésünk 

arról, hogy is működik ez a csodálatos 
tudomány. Ezt azonban nem lehet úgy, 
hogy csökkentjük az óraszámot, és ha 
ez még nem lenne elég, akkor a tan-
anyagot is olyannyira leszűkítjük, hogy 
három évvel a reform bevezetése után 
megszűnt az alapiskola 4. osztályában 
a matematikai olimpiász, mert ilyen 
mennyiségű ismeretanyagra nem lehet 
olimpiászt szervezni. A magyarországi, 
de a csehországi követelményrendszer-
rel szemben is 4 év alatt egy év lemara-
dást halmoznak fel gyerekeink az alsó 
tagozaton, és minél feljebb haladunk, 
ez az olló egyre jobban szétnyílik. És 
így jutunk el a középiskola végére, 
ahol a különbség már széles szakadék-
ká tágul. Az egészben a legszomorúbb 
pedig az, hogy nem a szomszédok tet-
ték egyre feljebb a lécet, hanem – úgy-
mond a gyermekeink érdekében – mi 
licitáltunk nagyon alájuk. Az utóbbi 
években aztán a minisztérium kigon-
dolta, hogy ha a műszaki és természet-
tudományi szakokra járó hallgatóknak 
a többiekhez képest nagyságrendekkel 
nagyobb ösztöndíjat ad, akkor megtel-
nek a műszaki irányzatok hallgatókkal. 
Az évkönyvekből majd kiderül, hogy 
így lett-e, de még ha igen, akkor is van 
egy kérdésem: mit fognak ezeknek a 
gyerekeknek tanítani az egyetemen? 
Azt, amit négy éve még a középiskolá-
kon tanítottak?

A másik kedvenc vesszőparipája 
mindenkinek, aki a közoktatásba be-
kapcsolódik, hogy milyen eredménye-
ket érünk el az ilyen-olyan méréseken, 
legyen az Tesztelés 9, PISA, érettségi 
stb. De ritkán hallottam azt a kérdést 
feltenni ezen értékelések vagy elemzé-
sek kapcsán, hogy vajon azt tanítjuk-e 
a négy, kilenc, tizenhárom év alatt a 
gyerekeknek, amit kérdezünk tőlük? És 
az ellentmondások, következetlensé-
gek sorát folytathatjuk a végtelenségig, 
például az Állami művelődési program 
matematika művelődési területének ta-
nulmányozásakor meglepődve tapasz-
talja az olvasó, hogy a kimeneti köve-
telmények nem a programban szereplő 
öt tematikus kör köré csoportosulnak, 

hanem egyfajta tudományterületi bon-
tást követnek, hogy véletlenül se lehes-
sen a kettőt összevetni. 

Most pedig újból beindult a gépezet, 
és hat évvel a reform után megkezdik 
annak újratárgyalását, az Állami mű-
velődési program újragondolását, a 
kerettantervek átértékelését. Nekünk 
csak a remény marad, hogy most job-
ban odafigyelnek majd a szakmára, 
persze a szakmának meg elég hangos-
nak kell lenni, hogy meghallják a sza-
vát, és nem szabad megengedni, hogy 
szűk csoportok döntsenek generációk 
jövőjéről. 

Keith Devlin, híres angol matemati-
kus, aki tudomány-népszerűsítő tevé-
kenységéről is ismert, így nyilatkozott 
a matematikáról: „A matematika a 
mintázatok tudománya, s e mintázatok-
ra mindenütt rábukkanunk, bármerre 
tekintünk is: a fizikai Univerzumban, az 
élővilágban vagy akár tulajdon elménk-
ben. S a láthatatlant a matematika jele-
níti meg.“

Jó lenne, ha a következő években az 
iskolai matematika-tanítás, de az egész 
oktatásunk is olyan irányba mozdul-
na el, hogy erre próbáljuk megtaníta-
ni diákjainkat. Bizakodásra azért van 
okunk, hiszen a  Szlovák Köztársaság 
Kormánya által jóváhagyott kutatás-
fejlesztésre vonatkozó stratégiai anyag-
ban (RIS 3) több helyen is leírták és 
hangsúlyozták, hogy a  matematikai 
képességek alapkövei a  természettu-
dományi,  a  műszaki és informati-
kai-kommunikációs technológiákkal 
kapcsolatos tantárgyaknak, így azok 
megszerzése a hallgatók részéről elen-
gedhetetlen feltétele ezen tárgyak el-
sajátításának és a műszaki, természet-
tudományi irányzatú egyetemi szakok 
elvégzésének. Ebből adódik, hogy fel-
tétlenül szükséges a matematika okta-
tásának fejlesztése a közoktatásban.

Remélem, ezek a gondolatok tükrö-
ződnek majd a megújított Állami mű-
velődési programban. Ez mindannyi-
unk – szülők, gyerekek, pedagógusok 
– jól felfogott érdeke. 

PaedDr. Könözsi Éva
Párkányi gimnázium, matematika-
kémia szakos tanár, lakhely: ebed

emlékképek 
az eltelt 20 évről

matematika
 – a szlovákiai valóság

Komzsík attila
a Nyitrai KFe Közép-európai Tanulmányok Karának 
dékánja, lakhelye Érsekújvár, e-mail: akomzsik@ukf.sk
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Állami műveltségi program

A matematika tantárgy a középis-
kolákban a matematika kompetenciák 
fejlesztését szolgálja úgy, ahogy az Eu-
rópai Parlament dokumentuma meg-
fogalmazza: 

„A matematikai kompetencia a min-
dennapi élethelyzetekben felmerülő 
problémák megoldására szolgáló ma-
tematikai gondolkodásmód fejleszté-
sének és alkalmazásának képessége. 
Magába foglalja a gondolkodás ma-
tematikai modelljei alkalmazásának 
készségét, logikus és térszemléleti lá-
tásmódját, valamint képletek, model-
lek, diagramok, grafikonok, táblázatok 
értelmezését.”

(A kompetencia az idegen szavak 
szótára szerint a következő jelentések-
kel bír: 1. illetékesség, jogosultság 2. 
szakértelem)

A Szlovákiában jelenleg érvényben 
lévő Állami művelődési program a kö-
zépiskolai matematika-tanulásban az 
alábbi tíz kulcsfontosságú kompeten-
cia fejlesztését szolgálja:

1. A matematikai gondolkodás alapja-
inak alkalmazása és az ismeretszerzés 
képességének fejlesztése a tudomány és 
a technika területén
2.  A problémamegoldás kompetenci-
ája
3. Az információs és kommunikációs 
technológiák terén szerzett kompeten-
ciák
4. Az egész életen át tartó tanulás kom-
petenciája – a  cél megtanulni tanulni
5.  Kommunikációs kompetenciák – 
például a diák effektíven tudja hasz-
nálni az információs-kommunikáci-
ós technológiát, tudja és használja a 
szakterminológiát, prezentálni tudja 
önmagát és a munkáját, szóban és írás-
ban adekvát módon tudja közölni gon-
dolatait
6. Szociális és személyi kompetenciák 
– képes önazonossága és önállósága 
fejlesztésére, valós képességei, érdeklő-

dése és szükséglete ismeretében céljai 
kitűzésére, képes csoporton belül fele-
lősségteljes közös munkára
7. Munkakompetenciák – kritikusan 
értékeli eredményeit, megvalósítja ki-
tűzött céljait, alkalmas az újdonságok 
befogadására
8. Kezdeményező- és vállalkozási ké-
pességre utaló kompetenciák – képes 
megújítani a feladatmegoldás terén 
megszokott módokat
9. Polgári kompetenciák – tiszteli az 
alapvető emberi értékeket, a kulturá-
lis örökséget, alkalmazza és védi a de-
mokrácia alapelveit, nyitott a kulturális 
és etnikai sokszínűségre, mérlegeli sze-
mélyes érdekeit a társadalmi érdekek 
fényében.
10. A kultúra által adott lehetőségekkel 
való szemlélet, értelmezés és megnyil-
vánulás kompetenciája – értékeli a mű-
vészet és a kulturált kommunikáció je-
lentőségét a közösségi és egyéni létben, 
toleráns és empátiával bír más kultúrák 
iránt, ismeri az etikett szabályait.

A tantárgy oktatása tartalmilag min-
den évben a következő öt fő téma köré 
csoportosul, kivéve a negyedik évfo-
lyamot, ahol csak statisztika a kötelező 
tananyag – az is csak heti egy órában:
1. Számok, változók és a velük való mű-
veletek
2. Összefüggések, függvények, tábláza-
tok, diagramok
3. Geometria és mérték
4. Kombinatorika, valószínűség-számí-
tás, statisztika
5. Logika, indoklás, bizonyítás.

Az Állami művelődési program a 
gimnáziumi matematika oktatására a 
négy év alatt összesen 360 órát ír elő 
4 – 3 – 3 – 1 kötelező óraszámmal az 
egyes évfolyamokban.

Ehhez készült óriási késéssel egy so-
kunk számára furcsa tankönyvcsalád, 
amely például a másodikos rész be-

vezetőjében nyíltan kimondja, hogy 
amit tartalmaz, nem elegendő a mate-
matika érettségire való felkészüléshez 
– ez a kijelentés a további kötetekre is 
igaz. 

A negyedik évfolyamban a heti óra-
számból a diák 14 órát „szabadon” vá-
laszthat magának, amelyből néhányat 
az iskolák a kötelező érettségi tárgyak 
megerősítésére eleve lefoglalnak, s a 
maradék tízzel szabadon gazdálkod-
hat a diák. Így, ha négy órát választ 
magának a matematikából érettségizni 
kívánó diák, abban a négy órában át 
kell venni, begyakoroltatni az érettsé-
gi célkövetelményeiben felsorolt tan-
anyagot úgy, hogy nincs hozzá kiadott 
tankönyv, s közben ismételjük az előző 
három év anyagát – készülve a márci-
us közepén sorra kerülő írásbeli érett-
ségire, tudatosítva, hogy a negyedik 
évfolyam szorgalmi része május elején 
befejeződik.  Az említett célkövetel-
mények pedig nincsenek összhang-
ban az egyetemek elvárásaival, nem is 
beszélve a tehetséges diákok számára 
meghirdetett tantárgyi versenyeken 
felmerülő versenyfeladatok tematiká-
jával, a szervezők által elvárt mélység-
beli ismeretekkel. Tehát ahhoz, hogy 
a diákok sikeresen versenyezzenek, 
vagy nívós, még mindig felvételit tar-
tó, esetleg magyarországi műszaki 
egyetemekre bejussanak, sokkal-sok-
kal több anyagot kell átvennünk, szá-
mukra később jelentkező tematikák 
alapjait kell leraknunk (pl. komplex 
számok, a differenciál- és integrálszá-
mítás alapjai, másodrendű görbék). 

Ezt csak úgy tudjuk megtenni, ha 
nagyobb tempót diktálunk, ha jó mi-
nőségű segédirodalmat adunk a diák 
kezébe, ha délutáni szakkört vezetünk, 
ha a szemináriumi csoportokba nem 
nagy számú diákot irányítunk, hanem 
kisebb csoportokban jobban odafigye-
lünk az elsajátítás mikéntjére. 

Ebben a számban a háromszögek nevezetes vonalaival foglalkozunk. Tanórán ritkán jut idő a számos tulajdonság össze-
foglalására. Az alábbi táblázat némi segítséget jelenthet az ismeretek rendszerezésére.

A vonal megnevezése Áthalad-e 
a csúcsponton?

Merőleges-e 
az oldalra?

Felezi-e 
az oldalt?

Felezi-e 
a belső szöget?

A 3 vonal 
metszéspontja Megjegyzés

oldalfelező merőleges nem igen igen nem a körülírt kör középpontja
szögfelező igen nem nem igen a beírt kör középpontja
súlyvonal igen nem igen nem súlypont
magasságvonal igen igen nem nem magasságpont
középvonal nem nem igen (2x) nem nincs párhuzamos az oldallal

Megjegyzés: A fenti táblázatban a „nem” helyett azt írhattuk volna, hogy „általában nem”. Hiszen a különleges (egyenlő szárú, szabályos, derék-
szögű) háromszögek esetében olykor „igen” lenne a helyes válasz.

Néhány gondolat 
az Állami művelődési program 
matematika tantervéről

Dr. Kalácska József 
Életpálya- és Katedra-díjas nyugalmazott gimnáziumi tanár, 
a Selye jános egyetem és a Selye jános gimnázium óradaó 
tanára, kalacskaj@freemail.hu, Dunaradvány

Felkészítő feladatok a matematikai tesztelésre – 
III. rész

Feladatok:
Az alábbi első 5 feladatban a felkészítő pedagógus választ-
hat alkalmas adatokat.

 1. Szerkeszd meg az ABC háromszöget, ha adott: a, sa, sb! 
(Oldd meg számítással és tisztán grafikus módszerekkel is!)

 2. Szerkeszd meg a DEF háromszöget, ha adott: d, e, md!
 3. Szerkeszd meg a KLM háromszöget, ha adott: l, sl, ml! 

(sl > ml)
 4.* Szerkeszd meg a PQR háromszöget, ha adott: sp, sq, sr!
 5. Szerkeszd meg az XYZ háromszöget, ha adott: z, sx, mx! 

(sx > mx)

 6. Mérd meg az 1. feladatban megszerkesztett háromszög 
szükséges adatait, és számítsd ki többféleképpen a területét! 
Hasonlítsd össze a kapott területértékeket!

 7. Add meg a 2. feladat háromszögének adatait úgy, hogy 
a területe 12 cm2 legyen!

További fontos tulajdonságok:
1) A hegyesszögű háromszög körülírt körének középpontja 
a háromszögön belül, a derékszögűé az átfogón (Thalész-
kör), a tompaszögűé a háromszögön kívül helyezkedik el.
2) A beírt kör középpontja mindig a körön belül található.
3) A súlypont mindig a körön belül fekszik.
4) A súlypont a súlyvonalat 1 : 2 arányban osztja két részre. (A 
súlypont a súlyvonal oldalhoz közelebbi harmadolópontja.)
5) A súlyvonal a háromszöget két egyenlő területű, de (álta-
lában) nem egybevágú háromszögre osztja.
6) A háromszög három súlyvonala a háromszöget 6 egyenlő 
területű, de (általában) nem egybevágó háromszögre bontja.
7) A hegyesszögű háromszög magasságpontja a háromszö-
gön belül, a derékszögűé a derékszög csúcsában, a hegyes-
szögűé a háromszögön kívül helyezkedik el.
8) A középvonal két oldal középpontját köti össze, párhuza-
mos az egyik oldallal, és feleakkora, mint a vele párhuzamos 
oldal.
9) A háromszög három középvonala a háromszöget 4 egy-
bevágó háromszögre darabolja fel. A háromszög súlyvonala 
a középvonalakból alkotott háromszögnek is középvonala.

Az a oldalhoz (α szöghöz) tartozó nevezetes vonalak, 
pontok jelölése:

a vonal, pont megnevezése
jelölése

magyarul szlovákul

oldalfelező merőleges ta oa

a kör középpontja O S

szögfelező tα οα

súlyvonal sa ta

súlypont S T

magasságvonal ma va

magasságpont M V

középvonal k s

Megjegyzés: A középvonalat általában az oldalközéppontokkal hatá-
rozzuk meg (pl. B’C’), mivel a k betű kerületet és hasonlósági arányt 
is jelenthet.

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

 8.* Szerkessz egy olyan 15 cm kerületű BCD háromszöget, 
amelyben a cm-ben adott oldalhosszúságok mérőszámai 
különböző természetes számok! Hány ilyen tulajdonságú, 
mégis különböző alakú háromszög létezik?

 9.** Léteznek-e olyan derékszögű háromszögek, ame-
lyek mindhárom (cm-ben kifejezett) oldalhosszúságának 
mérőszáma természetes szám? (Szerezz információkat a 
pitagoraszi számhármasokról!)

 10.** Előfordulhat-e, hogy egy szabályos háromszög terü-
letének mérőszáma természetes szám? (Segítség: Fejezd ki 
algebrailag Pitagorasz tétele segítségével a háromszög olda-
lából a magasságot!)

 11. Egy háromszög egyik súlyvonala egybeesik az egyik 
magasságvonallal. Mit mondhatunk erről a háromszögről?

 12. Az EFG háromszög oldalainak hossza rendre 8  cm, 
9 cm, 11 cm. Az EFG-hez hasonló E’F’G’ háromszög kerüle-
te 70 cm. Mekkorák az E’F’G’ háromszög oldalai?
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Állami műveltségi program

A matematika tantárgy a középis-
kolákban a matematika kompetenciák 
fejlesztését szolgálja úgy, ahogy az Eu-
rópai Parlament dokumentuma meg-
fogalmazza: 

„A matematikai kompetencia a min-
dennapi élethelyzetekben felmerülő 
problémák megoldására szolgáló ma-
tematikai gondolkodásmód fejleszté-
sének és alkalmazásának képessége. 
Magába foglalja a gondolkodás ma-
tematikai modelljei alkalmazásának 
készségét, logikus és térszemléleti lá-
tásmódját, valamint képletek, model-
lek, diagramok, grafikonok, táblázatok 
értelmezését.”

(A kompetencia az idegen szavak 
szótára szerint a következő jelentések-
kel bír: 1. illetékesség, jogosultság 2. 
szakértelem)

A Szlovákiában jelenleg érvényben 
lévő Állami művelődési program a kö-
zépiskolai matematika-tanulásban az 
alábbi tíz kulcsfontosságú kompeten-
cia fejlesztését szolgálja:

1. A matematikai gondolkodás alapja-
inak alkalmazása és az ismeretszerzés 
képességének fejlesztése a tudomány és 
a technika területén
2.  A problémamegoldás kompetenci-
ája
3. Az információs és kommunikációs 
technológiák terén szerzett kompeten-
ciák
4. Az egész életen át tartó tanulás kom-
petenciája – a  cél megtanulni tanulni
5.  Kommunikációs kompetenciák – 
például a diák effektíven tudja hasz-
nálni az információs-kommunikáci-
ós technológiát, tudja és használja a 
szakterminológiát, prezentálni tudja 
önmagát és a munkáját, szóban és írás-
ban adekvát módon tudja közölni gon-
dolatait
6. Szociális és személyi kompetenciák 
– képes önazonossága és önállósága 
fejlesztésére, valós képességei, érdeklő-

dése és szükséglete ismeretében céljai 
kitűzésére, képes csoporton belül fele-
lősségteljes közös munkára
7. Munkakompetenciák – kritikusan 
értékeli eredményeit, megvalósítja ki-
tűzött céljait, alkalmas az újdonságok 
befogadására
8. Kezdeményező- és vállalkozási ké-
pességre utaló kompetenciák – képes 
megújítani a feladatmegoldás terén 
megszokott módokat
9. Polgári kompetenciák – tiszteli az 
alapvető emberi értékeket, a kulturá-
lis örökséget, alkalmazza és védi a de-
mokrácia alapelveit, nyitott a kulturális 
és etnikai sokszínűségre, mérlegeli sze-
mélyes érdekeit a társadalmi érdekek 
fényében.
10. A kultúra által adott lehetőségekkel 
való szemlélet, értelmezés és megnyil-
vánulás kompetenciája – értékeli a mű-
vészet és a kulturált kommunikáció je-
lentőségét a közösségi és egyéni létben, 
toleráns és empátiával bír más kultúrák 
iránt, ismeri az etikett szabályait.

A tantárgy oktatása tartalmilag min-
den évben a következő öt fő téma köré 
csoportosul, kivéve a negyedik évfo-
lyamot, ahol csak statisztika a kötelező 
tananyag – az is csak heti egy órában:
1. Számok, változók és a velük való mű-
veletek
2. Összefüggések, függvények, tábláza-
tok, diagramok
3. Geometria és mérték
4. Kombinatorika, valószínűség-számí-
tás, statisztika
5. Logika, indoklás, bizonyítás.

Az Állami művelődési program a 
gimnáziumi matematika oktatására a 
négy év alatt összesen 360 órát ír elő 
4 – 3 – 3 – 1 kötelező óraszámmal az 
egyes évfolyamokban.

Ehhez készült óriási késéssel egy so-
kunk számára furcsa tankönyvcsalád, 
amely például a másodikos rész be-

vezetőjében nyíltan kimondja, hogy 
amit tartalmaz, nem elegendő a mate-
matika érettségire való felkészüléshez 
– ez a kijelentés a további kötetekre is 
igaz. 

A negyedik évfolyamban a heti óra-
számból a diák 14 órát „szabadon” vá-
laszthat magának, amelyből néhányat 
az iskolák a kötelező érettségi tárgyak 
megerősítésére eleve lefoglalnak, s a 
maradék tízzel szabadon gazdálkod-
hat a diák. Így, ha négy órát választ 
magának a matematikából érettségizni 
kívánó diák, abban a négy órában át 
kell venni, begyakoroltatni az érettsé-
gi célkövetelményeiben felsorolt tan-
anyagot úgy, hogy nincs hozzá kiadott 
tankönyv, s közben ismételjük az előző 
három év anyagát – készülve a márci-
us közepén sorra kerülő írásbeli érett-
ségire, tudatosítva, hogy a negyedik 
évfolyam szorgalmi része május elején 
befejeződik.  Az említett célkövetel-
mények pedig nincsenek összhang-
ban az egyetemek elvárásaival, nem is 
beszélve a tehetséges diákok számára 
meghirdetett tantárgyi versenyeken 
felmerülő versenyfeladatok tematiká-
jával, a szervezők által elvárt mélység-
beli ismeretekkel. Tehát ahhoz, hogy 
a diákok sikeresen versenyezzenek, 
vagy nívós, még mindig felvételit tar-
tó, esetleg magyarországi műszaki 
egyetemekre bejussanak, sokkal-sok-
kal több anyagot kell átvennünk, szá-
mukra később jelentkező tematikák 
alapjait kell leraknunk (pl. komplex 
számok, a differenciál- és integrálszá-
mítás alapjai, másodrendű görbék). 

Ezt csak úgy tudjuk megtenni, ha 
nagyobb tempót diktálunk, ha jó mi-
nőségű segédirodalmat adunk a diák 
kezébe, ha délutáni szakkört vezetünk, 
ha a szemináriumi csoportokba nem 
nagy számú diákot irányítunk, hanem 
kisebb csoportokban jobban odafigye-
lünk az elsajátítás mikéntjére. 

Ebben a számban a háromszögek nevezetes vonalaival foglalkozunk. Tanórán ritkán jut idő a számos tulajdonság össze-
foglalására. Az alábbi táblázat némi segítséget jelenthet az ismeretek rendszerezésére.

A vonal megnevezése Áthalad-e 
a csúcsponton?

Merőleges-e 
az oldalra?

Felezi-e 
az oldalt?

Felezi-e 
a belső szöget?

A 3 vonal 
metszéspontja Megjegyzés

oldalfelező merőleges nem igen igen nem a körülírt kör középpontja
szögfelező igen nem nem igen a beírt kör középpontja
súlyvonal igen nem igen nem súlypont
magasságvonal igen igen nem nem magasságpont
középvonal nem nem igen (2x) nem nincs párhuzamos az oldallal

Megjegyzés: A fenti táblázatban a „nem” helyett azt írhattuk volna, hogy „általában nem”. Hiszen a különleges (egyenlő szárú, szabályos, derék-
szögű) háromszögek esetében olykor „igen” lenne a helyes válasz.

Néhány gondolat 
az Állami művelődési program 
matematika tantervéről

Dr. Kalácska József 
Életpálya- és Katedra-díjas nyugalmazott gimnáziumi tanár, 
a Selye jános egyetem és a Selye jános gimnázium óradaó 
tanára, kalacskaj@freemail.hu, Dunaradvány

Felkészítő feladatok a matematikai tesztelésre – 
III. rész

Feladatok:
Az alábbi első 5 feladatban a felkészítő pedagógus választ-
hat alkalmas adatokat.

 1. Szerkeszd meg az ABC háromszöget, ha adott: a, sa, sb! 
(Oldd meg számítással és tisztán grafikus módszerekkel is!)

 2. Szerkeszd meg a DEF háromszöget, ha adott: d, e, md!
 3. Szerkeszd meg a KLM háromszöget, ha adott: l, sl, ml! 

(sl > ml)
 4.* Szerkeszd meg a PQR háromszöget, ha adott: sp, sq, sr!
 5. Szerkeszd meg az XYZ háromszöget, ha adott: z, sx, mx! 

(sx > mx)

 6. Mérd meg az 1. feladatban megszerkesztett háromszög 
szükséges adatait, és számítsd ki többféleképpen a területét! 
Hasonlítsd össze a kapott területértékeket!

 7. Add meg a 2. feladat háromszögének adatait úgy, hogy 
a területe 12 cm2 legyen!

További fontos tulajdonságok:
1) A hegyesszögű háromszög körülírt körének középpontja 
a háromszögön belül, a derékszögűé az átfogón (Thalész-
kör), a tompaszögűé a háromszögön kívül helyezkedik el.
2) A beírt kör középpontja mindig a körön belül található.
3) A súlypont mindig a körön belül fekszik.
4) A súlypont a súlyvonalat 1 : 2 arányban osztja két részre. (A 
súlypont a súlyvonal oldalhoz közelebbi harmadolópontja.)
5) A súlyvonal a háromszöget két egyenlő területű, de (álta-
lában) nem egybevágú háromszögre osztja.
6) A háromszög három súlyvonala a háromszöget 6 egyenlő 
területű, de (általában) nem egybevágó háromszögre bontja.
7) A hegyesszögű háromszög magasságpontja a háromszö-
gön belül, a derékszögűé a derékszög csúcsában, a hegyes-
szögűé a háromszögön kívül helyezkedik el.
8) A középvonal két oldal középpontját köti össze, párhuza-
mos az egyik oldallal, és feleakkora, mint a vele párhuzamos 
oldal.
9) A háromszög három középvonala a háromszöget 4 egy-
bevágó háromszögre darabolja fel. A háromszög súlyvonala 
a középvonalakból alkotott háromszögnek is középvonala.

Az a oldalhoz (α szöghöz) tartozó nevezetes vonalak, 
pontok jelölése:

a vonal, pont megnevezése
jelölése

magyarul szlovákul

oldalfelező merőleges ta oa

a kör középpontja O S

szögfelező tα οα

súlyvonal sa ta

súlypont S T

magasságvonal ma va

magasságpont M V

középvonal k s

Megjegyzés: A középvonalat általában az oldalközéppontokkal hatá-
rozzuk meg (pl. B’C’), mivel a k betű kerületet és hasonlósági arányt 
is jelenthet.

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

 8.* Szerkessz egy olyan 15 cm kerületű BCD háromszöget, 
amelyben a cm-ben adott oldalhosszúságok mérőszámai 
különböző természetes számok! Hány ilyen tulajdonságú, 
mégis különböző alakú háromszög létezik?

 9.** Léteznek-e olyan derékszögű háromszögek, ame-
lyek mindhárom (cm-ben kifejezett) oldalhosszúságának 
mérőszáma természetes szám? (Szerezz információkat a 
pitagoraszi számhármasokról!)

 10.** Előfordulhat-e, hogy egy szabályos háromszög terü-
letének mérőszáma természetes szám? (Segítség: Fejezd ki 
algebrailag Pitagorasz tétele segítségével a háromszög olda-
lából a magasságot!)

 11. Egy háromszög egyik súlyvonala egybeesik az egyik 
magasságvonallal. Mit mondhatunk erről a háromszögről?

 12. Az EFG háromszög oldalainak hossza rendre 8  cm, 
9 cm, 11 cm. Az EFG-hez hasonló E’F’G’ háromszög kerüle-
te 70 cm. Mekkorák az E’F’G’ háromszög oldalai?
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Beszámoló

A  háborús viszonyok ellenére Be-
regszászon megtartották a  magyar, 
angol, ukrán és matematika szakos 
tanárok továbbképzését. Az utóbbiak 
továbbképzését a  Kárpátaljai Magyar 
Pedagógusok Szövetsége és a  II. Rá-
kóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főis-
kola tanárai szervezték. A  megnyitón 
felvázolták a rendezvény célját, illetve 
örömmel értesítettek, hogy évről évre 
egyre többen vesznek részt a nyári to-
vábbképzésen. Csak a matematikusok 
száma volt 25 fő. 

Csernicskó István, a  főiskola 
rektorhelyettese ismertette a  kárpát-
aljai iskolák nyelvi jogait és lehetősé-
geit, illetve azt, hogy a  nyelvtörvény 
bevezetése volt az a  momentum, 
amely a komplikációkat teremtette, il-
letőleg, a jelenlegi válságot is ez okoz-
za. Mindezek ellenére a  tenniakarás 
rendkívüli, hiszen a  diákok tehetség-
gondozása, kárpát-medencei viszony-
latban a helytállás még ma is a mate-
matika szakos tanárok fő célja. Ennek 
bizonyítéka, hogy sok aktivitással 
büszkélkedhetnek, számos verseny-
re eljuttatják a  diákjaikat, úgy mint: 
Géniusz, járási és megyei matemati-
kaversenyek, Bólyai-verseny, Zrínyi 
Ilona-verseny, emlékversenyek, Zo-
árd-matematikaverseny, Nemzetkö-
zi Magyar Matematikaverseny. Ezen 
felül elektronikus tehetséggondozás 
is folyik, s a nyár folyamán Abacus tá-
bort is szerveznek.

A  GENIUS programot Kulin Judit, 
a  beregszászi főiskola és középiskola 
tanára, s egyben a matematika szekció 
vezetője mutatta be. A nyári egyetemen 
részletesen elemezték az ukrajnai mate-
matika érettségi feladatait és annak ne-
hézségi fokozatait. Az erdélyi vendég-

tanárokkal karöltve konstatálták, miért 
is lehet erős az erdélyi matematikaok-
tatás. Érdekes módon a  Nemzetközi 
Magyar matematikaverseny feladatso-
rait és elemzését, illetve bonyolultsági 
szintjét az ukrán Petecsuk Mihail mu-
tatta be. A Geőcze Zoárd matematika-
verseny feladatsorait Kudlotyák Csa-
ba és Pallay Dezső főiskolai tanárok 
elemezték. Az ukrajnai iskolai rend-
szerben a középiskola jelenleg csupán 
kétéves. Két esztendő áll a rendelkezé-
sükre a  tanároknak, hogy az érettségi 
tananyagot átvegyék a  diákokkal, il-
letve a matematika iránt érdeklődőket 
megfelelő szinten felkészítsék egyrészt 
a nemzetközi matematikaversenyekre, 
másrészt a főiskolai kezdésre is. Ebből 
is kifolyólag a műhelymunkák a  rész-
letes programok kidolgozására, a más 
tantárgyakkal való egyeztetésre, a  ne-
hézségi szint elemzésére irányultak. 
A helyzetet az is bonyolítja, hogy az ér-
telmiségi középréteg hivatalosan nem 
tanult ukránul, hiszen az iskolákban 
a kötelező idegen nyelv az orosz volt. 

Fejes Nikoletta középiskolás tanár 
A  MOODLE oktatási keretrendszert 
mutatta be, a TCEXAM feleltető rend-
szert pedig egy helyi főiskolai tanár, 
Beregszászi István. A  műhelymun-
ka keretében mindenki saját kezűleg 
kipróbálhatta a szoftver-rendszerek 
gyakorlati alkalmazását. A statisztikai 
elemzéseket Maurovich Horvát Lajos, 
a  szlovákiai Komáromból elszárma-
zott, angliai doktorandusz ismertet-
te. Egyrészt megtanította az ingyenes 
R-statisztikai program használatát, 
másrészt a GAMS programot ajánlotta 
a statisztikai modellezésekhez. A prog-
ramokat minden résztvevő kipróbál-
hatta. Elmondta azok alkalmazásának 

fontosságát, és vázolta, mennyire cél-
ravezető az egyes vállalatoknál a múlt 
adatainak elemzése és a „tisztánlátás”, 
valamint, főként a „jövendölés”, azaz, 
hogy mi várható kapott adatok alap-
ján. 

Igyekeznek számos felmérést készí-
teni Kárpátalján is, de nyilvánvalóan 
csak akkor kivitelezhetők, ha az isko-
lák engedélyezik végrehajtásukat. Egy 
ilyen felmérés tükrében vázolták a he-
lyi főiskola tanárai a szöveges feladatok 
megoldásának problematikáját. A  vir-
tuális világ itt is rányomja bélyegét 
a megértésre, hiszen a régen még ter-
mészetesnek vették a szakkifejezések, 
megnevezések ismeretét, ezzel szem-
ben a mai fiatalok körében nem ritka, 
hogy az alapfogalmakkal is problémák 
vannak. Mindezek felhívják a  figyel-
met arra, hogy mennyire fontos a fiata-
lokkal a tanórákon és szakkörökön kí-
vül is foglalkozni (ez hasznukra válna a 
jobb térlátás szempontjából is).

A kulturális programhoz a magyar-
országi vendégtanárok is hozzájárul-
tak, volt Radnóti Miklós emlékest, 
filmvetítés és operaelemzés is.  

A 12 éve működő Kárpátaljai Nyári 
Kölcsey Pedagógusakadémia jól bizto-
sítja a  magyar nyelven tanító tanárok 
posztgraduális képzését. Erősíti a köz-
oktatást, amelynek célja az egyetemes 
emberi értékekhez igazodó magyar 
kultúra szolgálata, illetve az értelmi-
ségiek szakmai ismereteinek megújí-
tása. Örömmel tapasztaltam, hogy 
a rendezvény eleget tett a mottóul vá-
lasztott gondolatnak: „A nemzet sorsa 
a  tanítók kezében van, mert egyedül 
a tudás képesít igazságosságra és egye-
dül az igazság teszi méltóvá a nemzetet 
a fennmaradásra“ (Benedek Marcell).

Radnóti Miklós költeményeinek 
értelmezését a mai napig erősen be-
folyásolja a szerző tragikus sorsának 
ismerete. Mivel azonban az életrajzi 
megközelítés nem lehet elégséges az 
egyes versek megértéséhez, Radnóti 
alkotásait sem igazán tanácsos kizáró-
lag életrajzi dokumentumként olvasni. 
Bár az életműben kereszteződő avant-
gárd örökség és újklasszicizmus nem 
hoz létre a József Attila-i vagy Szabó 
Lőrinc-i lírához hasonló kezdemé-
nyező poétikát, Radnóti a legnépsze-
rűbb költőink egyike, s a versei iránti 
szakmai érdeklődés is lankadatlan. 
Másrészt az életmű nem illeszthető be 
problémamentesen a holocaust nem-
zetközi irodalmának kánonjába, ám 
Radnóti műveivel mégis tüzetesebben 
foglalkoznak Nyugat-Európában és 
Észak-Amerikában, mint szülőhazájá-
ban.

 A költő halálának 70. évfordulója al-
kalmából áttekintjük röviden a szerző 
pályaképét, majd egyik legjelentősebb 
költeményével foglalkozunk – az élet-
rajz bevonása nélkül. Radnóti Miklós 
első versei a Jóság című antológiában 
jelentek meg 1929-ben, majd első kö-
tete Pogány köszöntő címmel 1930-ban 
látott napvilágot. Egyik alapítója volt 
a szegedi egyetem hallgatóiból alakult 
baloldali Szegedi Fiatalok Művészeti 
Kollégiumának. 1931-ben jelent meg 
Újmódi pásztorok éneke c. kötete, ame-
lyet a budapesti ügyészség „vallásgya-
lázás és izgatás” vádjával elkoboztatott. 
1933-ban látott napvilágot harmadik 
kötete, a Lábadozó szél. A következő 
évben a szegedi egyetemen a bölcsé-
szettudományok doktorává avatták, ér-
tekezését Kaffka Margit művészi fejlő-

dése címmel írta. 1935-ben jelent meg 
Újhold című kötete, majd a következő 
évben a Járkálj csak, halálraítélt!, ame-
lyet a Nyugat gondozásában tett közzé, 
s amelyért Baumgarten-jutalommal 
tüntették ki.

Az 1938-ban megjelent Meredek 
út című kötetében kezdte közölni ek-
logái sorozatát. A következő évben 
hozzákezdett Apollinaire verseinek 
fordításához, a Guillaume Apollinaire 
Válogatott versei 1940-ben látott nap-
világot (a kötetben Radnóti és Vas Ist-
ván fordításai olvashatók). Ebben az 
évben jelent meg a Válogatott versek is. 
(Ősszel munkaszolgálatra hívták be.) 
1942-ben újabb fordításai készültek: 
La Fontaine: Válogatott mesék, majd a 
következő évben Orpheus nyomában 
címmel megjelentek válogatott vers-
fordításai. 1944-ben ismét munkaszol-
gálatra rendelték; majd a német Todt-
szolgálatnak az akkori jugoszláviai Bor 
közelében felállított táborába, Lager 
Heidenauba hurcolták. Októberben 
nyugat felé hajtották a munkaszolgála-
tosokat, Radnótit november 9-én Abda 
község határában agyonlőtték. Utolsó 
versei viharkabátjának zsebében egy 
tömegsírba kerültek, úgynevezett bori 
noteszének első lapján öt nyelven a kö-
vetkező olvasható: „Ez a jegyzőköny-
vecske Radnóti Miklós magyar költő 
verseit tartalmazza. Kéri a megtalálót, 
hogy juttassa el Magyarországra, Or-
tutay Gyula dr. egyetemi magántanár 
címére.” Posztumusz kötete Tajtékos ég 
címmel 1946-ban jelent meg.

Rátérve a költészetre, az újklasszi-
cizmus térhódítása a kanonizált for-
mák és a régi hagyományok feleleve-
nítésével járt együtt a 30-as években. 

Radnóti mindenekelőtt a latin idillek 
romantikus átértelmezéseit és a bie-
dermeier művészet eklekticizmusát 
tanulmányozta. Korai verseit általában 
nem tartja igazán jelentősnek az iroda-
lomtörténet-írás. Első kötete, a Pogány 
köszöntő szürrealisztikus képekből, a 
bibliai jövendőmondás felidézéséből, a 
pásztorköltészet modalitásából és a kö-
zösségi hangnem szólamaiból építkez-
ve hozott létre egy, a sokszínűség elvét 
megvalósító kompozíciót. A különbö-
ző stílusok problémátlan összeillesz-
téséből származó fogyatékosságok, az 
antik elégia és a bibliai utalások lényegi 
továbblépés nélkül ismétlődtek az Új-
módi pásztorok énekében. A Lábadozó 
szél didaktikus, célzatos versei pedig 
minden bizonnyal Radnóti költészeté-
nek mélypontját jelentik. Nem véletlen, 
hogy Babits Mihály Népiesség című éles 
hangú cikkében többek között ebből a 
kötetből vett példák alapján vitatta az 
„új népiesség” létjogosultságát.

A 30-as évek közepén Radnóti 
Kassák hatására megismerkedett az 
ún. „primitív” művészet avantgárd 
kultuszával (pl. fekete Afrika népköl-
tészetének francia fordításaival). Az 
afrikai szövegek francia átültetéseit 
Radnóti szabadon alakította tovább, s 
Újhold című negyedik kötetének ezek 
a többszörös átköltéssel készített szö-
vegek kölcsönöznek némi eredetisé-
get. Ugyanakkor mégsem ez, hanem 
a klasszikus ókor műfajaival és a ke-
resztény hagyomány beszédmódjaival 
(pl. protestáns énekek) létesíthető szö-
vegközi kapcsolatok vezetnek Radnóti 
költői nyelvének megújulásához, mely 
elsőként a Járkálj csak, halálraítélt! c. 
kötet verseiben lesz nyilvánvaló. A ha-
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Beszámoló

A  háborús viszonyok ellenére Be-
regszászon megtartották a  magyar, 
angol, ukrán és matematika szakos 
tanárok továbbképzését. Az utóbbiak 
továbbképzését a  Kárpátaljai Magyar 
Pedagógusok Szövetsége és a  II. Rá-
kóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főis-
kola tanárai szervezték. A  megnyitón 
felvázolták a rendezvény célját, illetve 
örömmel értesítettek, hogy évről évre 
egyre többen vesznek részt a nyári to-
vábbképzésen. Csak a matematikusok 
száma volt 25 fő. 

Csernicskó István, a  főiskola 
rektorhelyettese ismertette a  kárpát-
aljai iskolák nyelvi jogait és lehetősé-
geit, illetve azt, hogy a  nyelvtörvény 
bevezetése volt az a  momentum, 
amely a komplikációkat teremtette, il-
letőleg, a jelenlegi válságot is ez okoz-
za. Mindezek ellenére a  tenniakarás 
rendkívüli, hiszen a  diákok tehetség-
gondozása, kárpát-medencei viszony-
latban a helytállás még ma is a mate-
matika szakos tanárok fő célja. Ennek 
bizonyítéka, hogy sok aktivitással 
büszkélkedhetnek, számos verseny-
re eljuttatják a  diákjaikat, úgy mint: 
Géniusz, járási és megyei matemati-
kaversenyek, Bólyai-verseny, Zrínyi 
Ilona-verseny, emlékversenyek, Zo-
árd-matematikaverseny, Nemzetkö-
zi Magyar Matematikaverseny. Ezen 
felül elektronikus tehetséggondozás 
is folyik, s a nyár folyamán Abacus tá-
bort is szerveznek.

A  GENIUS programot Kulin Judit, 
a  beregszászi főiskola és középiskola 
tanára, s egyben a matematika szekció 
vezetője mutatta be. A nyári egyetemen 
részletesen elemezték az ukrajnai mate-
matika érettségi feladatait és annak ne-
hézségi fokozatait. Az erdélyi vendég-

tanárokkal karöltve konstatálták, miért 
is lehet erős az erdélyi matematikaok-
tatás. Érdekes módon a  Nemzetközi 
Magyar matematikaverseny feladatso-
rait és elemzését, illetve bonyolultsági 
szintjét az ukrán Petecsuk Mihail mu-
tatta be. A Geőcze Zoárd matematika-
verseny feladatsorait Kudlotyák Csa-
ba és Pallay Dezső főiskolai tanárok 
elemezték. Az ukrajnai iskolai rend-
szerben a középiskola jelenleg csupán 
kétéves. Két esztendő áll a rendelkezé-
sükre a  tanároknak, hogy az érettségi 
tananyagot átvegyék a  diákokkal, il-
letve a matematika iránt érdeklődőket 
megfelelő szinten felkészítsék egyrészt 
a nemzetközi matematikaversenyekre, 
másrészt a főiskolai kezdésre is. Ebből 
is kifolyólag a műhelymunkák a  rész-
letes programok kidolgozására, a  más 
tantárgyakkal való egyeztetésre, a  ne-
hézségi szint elemzésére irányultak. 
A helyzetet az is bonyolítja, hogy az ér-
telmiségi középréteg hivatalosan nem 
tanult ukránul, hiszen az iskolákban 
a kötelező idegen nyelv az orosz volt. 

Fejes Nikoletta középiskolás tanár 
A  MOODLE oktatási keretrendszert 
mutatta be, a TCEXAM feleltető rend-
szert pedig egy helyi főiskolai tanár, 
Beregszászi István. A  műhelymun-
ka keretében mindenki saját kezűleg 
kipróbálhatta a szoftver-rendszerek 
gyakorlati alkalmazását. A statisztikai 
elemzéseket Maurovich Horvát Lajos, 
a  szlovákiai Komáromból elszárma-
zott, angliai doktorandusz ismertet-
te. Egyrészt megtanította az ingyenes 
R-statisztikai program használatát, 
másrészt a GAMS programot ajánlotta 
a statisztikai modellezésekhez. A prog-
ramokat minden résztvevő kipróbál-
hatta. Elmondta azok alkalmazásának 

fontosságát, és vázolta, mennyire cél-
ravezető az egyes vállalatoknál a múlt 
adatainak elemzése és a „tisztánlátás”, 
valamint, főként a „jövendölés”, azaz, 
hogy mi várható kapott adatok alap-
ján. 

Igyekeznek számos felmérést készí-
teni Kárpátalján is, de nyilvánvalóan 
csak akkor kivitelezhetők, ha az isko-
lák engedélyezik végrehajtásukat. Egy 
ilyen felmérés tükrében vázolták a he-
lyi főiskola tanárai a szöveges feladatok 
megoldásának problematikáját. A  vir-
tuális világ itt is rányomja bélyegét 
a megértésre, hiszen a régen még ter-
mészetesnek vették a szakkifejezések, 
megnevezések ismeretét, ezzel szem-
ben a mai fiatalok körében nem ritka, 
hogy az alapfogalmakkal is problémák 
vannak. Mindezek felhívják a  figyel-
met arra, hogy mennyire fontos a fiata-
lokkal a tanórákon és szakkörökön kí-
vül is foglalkozni (ez hasznukra válna a 
jobb térlátás szempontjából is).

A kulturális programhoz a magyar-
országi vendégtanárok is hozzájárul-
tak, volt Radnóti Miklós emlékest, 
filmvetítés és operaelemzés is.  

A 12 éve működő Kárpátaljai Nyári 
Kölcsey Pedagógusakadémia jól bizto-
sítja a  magyar nyelven tanító tanárok 
posztgraduális képzését. Erősíti a köz-
oktatást, amelynek célja az egyetemes 
emberi értékekhez igazodó magyar 
kultúra szolgálata, illetve az értelmi-
ségiek szakmai ismereteinek megújí-
tása. Örömmel tapasztaltam, hogy 
a rendezvény eleget tett a mottóul vá-
lasztott gondolatnak: „A nemzet sorsa 
a  tanítók kezében van, mert egyedül 
a tudás képesít igazságosságra és egye-
dül az igazság teszi méltóvá a nemzetet 
a fennmaradásra“ (Benedek Marcell).

Radnóti Miklós költeményeinek 
értelmezését a mai napig erősen be-
folyásolja a szerző tragikus sorsának 
ismerete. Mivel azonban az életrajzi 
megközelítés nem lehet elégséges az 
egyes versek megértéséhez, Radnóti 
alkotásait sem igazán tanácsos kizáró-
lag életrajzi dokumentumként olvasni. 
Bár az életműben kereszteződő avant-
gárd örökség és újklasszicizmus nem 
hoz létre a József Attila-i vagy Szabó 
Lőrinc-i lírához hasonló kezdemé-
nyező poétikát, Radnóti a legnépsze-
rűbb költőink egyike, s a versei iránti 
szakmai érdeklődés is lankadatlan. 
Másrészt az életmű nem illeszthető be 
problémamentesen a holocaust nem-
zetközi irodalmának kánonjába, ám 
Radnóti műveivel mégis tüzetesebben 
foglalkoznak Nyugat-Európában és 
Észak-Amerikában, mint szülőhazájá-
ban.

 A költő halálának 70. évfordulója al-
kalmából áttekintjük röviden a szerző 
pályaképét, majd egyik legjelentősebb 
költeményével foglalkozunk – az élet-
rajz bevonása nélkül. Radnóti Miklós 
első versei a Jóság című antológiában 
jelentek meg 1929-ben, majd első kö-
tete Pogány köszöntő címmel 1930-ban 
látott napvilágot. Egyik alapítója volt 
a szegedi egyetem hallgatóiból alakult 
baloldali Szegedi Fiatalok Művészeti 
Kollégiumának. 1931-ben jelent meg 
Újmódi pásztorok éneke c. kötete, ame-
lyet a budapesti ügyészség „vallásgya-
lázás és izgatás” vádjával elkoboztatott. 
1933-ban látott napvilágot harmadik 
kötete, a Lábadozó szél. A következő 
évben a szegedi egyetemen a bölcsé-
szettudományok doktorává avatták, ér-
tekezését Kaffka Margit művészi fejlő-

dése címmel írta. 1935-ben jelent meg 
Újhold című kötete, majd a következő 
évben a Járkálj csak, halálraítélt!, ame-
lyet a Nyugat gondozásában tett közzé, 
s amelyért Baumgarten-jutalommal 
tüntették ki.

Az 1938-ban megjelent Meredek 
út című kötetében kezdte közölni ek-
logái sorozatát. A következő évben 
hozzákezdett Apollinaire verseinek 
fordításához, a Guillaume Apollinaire 
Válogatott versei 1940-ben látott nap-
világot (a kötetben Radnóti és Vas Ist-
ván fordításai olvashatók). Ebben az 
évben jelent meg a Válogatott versek is. 
(Ősszel munkaszolgálatra hívták be.) 
1942-ben újabb fordításai készültek: 
La Fontaine: Válogatott mesék, majd a 
következő évben Orpheus nyomában 
címmel megjelentek válogatott vers-
fordításai. 1944-ben ismét munkaszol-
gálatra rendelték; majd a német Todt-
szolgálatnak az akkori jugoszláviai Bor 
közelében felállított táborába, Lager 
Heidenauba hurcolták. Októberben 
nyugat felé hajtották a munkaszolgála-
tosokat, Radnótit november 9-én Abda 
község határában agyonlőtték. Utolsó 
versei viharkabátjának zsebében egy 
tömegsírba kerültek, úgynevezett bori 
noteszének első lapján öt nyelven a kö-
vetkező olvasható: „Ez a jegyzőköny-
vecske Radnóti Miklós magyar költő 
verseit tartalmazza. Kéri a megtalálót, 
hogy juttassa el Magyarországra, Or-
tutay Gyula dr. egyetemi magántanár 
címére.” Posztumusz kötete Tajtékos ég 
címmel 1946-ban jelent meg.

Rátérve a költészetre, az újklasszi-
cizmus térhódítása a kanonizált for-
mák és a régi hagyományok feleleve-
nítésével járt együtt a 30-as években. 

Radnóti mindenekelőtt a latin idillek 
romantikus átértelmezéseit és a bie-
dermeier művészet eklekticizmusát 
tanulmányozta. Korai verseit általában 
nem tartja igazán jelentősnek az iroda-
lomtörténet-írás. Első kötete, a Pogány 
köszöntő szürrealisztikus képekből, a 
bibliai jövendőmondás felidézéséből, a 
pásztorköltészet modalitásából és a kö-
zösségi hangnem szólamaiból építkez-
ve hozott létre egy, a sokszínűség elvét 
megvalósító kompozíciót. A különbö-
ző stílusok problémátlan összeillesz-
téséből származó fogyatékosságok, az 
antik elégia és a bibliai utalások lényegi 
továbblépés nélkül ismétlődtek az Új-
módi pásztorok énekében. A Lábadozó 
szél didaktikus, célzatos versei pedig 
minden bizonnyal Radnóti költészeté-
nek mélypontját jelentik. Nem véletlen, 
hogy Babits Mihály Népiesség című éles 
hangú cikkében többek között ebből a 
kötetből vett példák alapján vitatta az 
„új népiesség” létjogosultságát.

A 30-as évek közepén Radnóti 
Kassák hatására megismerkedett az 
ún. „primitív” művészet avantgárd 
kultuszával (pl. fekete Afrika népköl-
tészetének francia fordításaival). Az 
afrikai szövegek francia átültetéseit 
Radnóti szabadon alakította tovább, s 
Újhold című negyedik kötetének ezek 
a többszörös átköltéssel készített szö-
vegek kölcsönöznek némi eredetisé-
get. Ugyanakkor mégsem ez, hanem 
a klasszikus ókor műfajaival és a ke-
resztény hagyomány beszédmódjaival 
(pl. protestáns énekek) létesíthető szö-
vegközi kapcsolatok vezetnek Radnóti 
költői nyelvének megújulásához, mely 
elsőként a Járkálj csak, halálraítélt! c. 
kötet verseiben lesz nyilvánvaló. A ha-
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gyományok megtartására, átsajátításá-
ra berendezkedett poétikai látásmód, 
a szövegközöttiség tapasztalatával 
való szembesülés már egyértelműen 
meghatározza Meredek út című kö-
tetének képalkotását, nyelvszemléle-
tét. A vergiliusi „műfajt” imitáló Első 
ecloga például a tradicionális forma 
felelevenítését a magyar nyelv össze-
függésrendszerének közbeiktatásával 
valósítja meg: „Írok azért, s úgy élek 
e kerge világ közepén, mint / ott az a 
tölgy él; tudja, kivágják, s rajta fehérlik 
/ bár a kereszt, mely jelzi, hogy arra fog 
irtani holnap / már a favágó, – várja, 
de addig is új levelet hajt.” Az idézet-
ben szereplő szavak (pl. kerge, fehérlik) 
arra utalnak, hogy a fiktív Költő szóla-
ma a nyelvi emlékezetre támaszkodik, 
ily módon erősítve meg a tematika 
organikus hasonlatát (a „kerge” a „bir-
ka” szóval kapcsolódik össze a beszélt 
nyelvben, ami egyben a forgó mozgás 
képzetét is felidézi).

Radnóti újklasszicista poétikája lé-
nyegében nem módosult utolsó köte-
tének összeállításakor (bár kétségtelen, 
hogy – mint elemzői általában meg-
jegyzik – a „halálközelség” megszólal-
tatása befolyásolja a versek hangnemét, 
pl. a fogolytáborból hazaküldött da-
rabok esetében). A műfaji és verselési 
minták követése ugyancsak gyakori a 
Tajtékos égben, példaként említhető a 
Nyugtalan órán c., Berzsenyi alkaioszi 
strófáit utánzó óda; a szapphói szaka-
szokban írt Mint a halál; a nibelungi 
sort az alexandrinnal párosító Második 
ecloga. Radnóti értelmezői általában az 
eklogákat – ezeket a belső párbeszéd-
hez, tehát monológhoz hasonló elmél-
kedő verseket – tekintik az életmű csú-
csának. Ezek mellett az utolsó kötetben 
olyan versek is találhatók, amelyek a 
német romantika és az expresszionista 
líra kezdeményezéseihez kapcsolódva 
hoznak létre – Kosztolányi és József 
Attila egyes költeményeihez hasonló – 
rövidebb, a természeti leírást fogalmi 
struktúrává alakító kompozíciót (pl. A 
mécsvirág kinyílik, Álomi táj, Majális, 
Gyökér). A kötet kiemelkedő darabja 
az A la recherce... c. vers, amely Proust 
főművére utalva a Zalán futása hang-
vételével párosítja az emlékezés folya-
matát: a költemény egymásba szövi 
a fiktív látványok és a lírai „kellékek” 
érzékelhetőségét. A Tajtékos ég kompo-
zícióját két olyan darab zárja, melyek a 
Radnóti életmű egészének reprezentá-
lóivá váltak. Az Erőltetett menet 1944. 
szeptember 15-én keletkezett a bori 

lágerben; a négy rövid versből álló 
Razglednicák szintén 1944-ben szüle-
tett: az első augusztus 30-án „A hegyek 
közt”, az utolsó néhány nappal a költő 
kivégzése előtt. A továbbiakban az Eről-
tetett menet rövid elemzésekor a nyelvi-
retorikai összefüggések felől közelítünk 
annak poétikai tapasztalatához.

A vers első hatsoros mondata a cím 
által előlegezett szituáció jelenetszerű, 
de általánosítható kifejtését tartalmaz-
za. A megszólaló tételszerű állításokban 
beszéli el egy általános alany tevékeny-
ségét, miközben véleményezi is azt, 
nyomatékosítva kijelentésének igaz-
ságtartalmát: „Bolond, ki földre rogy-
ván fölkél és újra lépked, / s vándorló 
fájdalomként mozdít bokát és térdet”. 
A beszélő először a „Bolonddal”, majd 
a „vándorló fájdalommal” azonosítja a 
mondat alanyát, ily módon egyszerre 
minősíti és körvonalazhatatlanná teszi 
annak „alakját”. A következő tagmon-
dat „de” kötőszava szintaktikai többér-
telműséget jelez, ugyanis egyrészt ösz-
szeolvasható az előző megállapítással 
(bolond, aki mindezek ellenére útnak 
indul), másrészt el is választható tőle 
(bolond, aki mozdul, de mégis út-
nak indul). Ez kiemeli a „bolond” szó 
többértékűségét is, hiszen az utóbbi 
esetben nem terjeszthető ki hatóköre 
a „de” utáni mondatrész alanyára. Az 
első két-két sor szerkezete ugyanak-
kor a mellérendelés mentén tükrözi is 
egymást: „újra lépked, s (...) mozdít”, 
„útnak indul, (...) s (...) maradni úgy-
se mer”. Az olvasás automatizmusának 
megakasztását a szöveg tipográfiailag 
is jelöli a sorközépi cezúrákkal (erre 
később még visszatérünk). Az ötödik 
sor színre viszi az egyes szám máso-
dik személyt („s ha kérdezed, miért 
nem?”); a kérdés az előző tagmondatra 
(„maradni úgyse mer”) vonatkozik, és 
azonnali választ kap. Ennek a szerke-
zetnek fontos következménye, hogy 
visszautal a „bolond” kérdésességére: 
megerősíti (bolond, aki egy bölcsebb, 
szebb halálban reménykedik), de el-
lentétezi is (de mégis útnak indul, mert 
bölcsebb, szebb halál várja), amit a két 
szó szembenállása is kifejez (bolond/
bölcsebb). Az első mondat tehát line-
áris, de egymást felülíró értelmezé-
seket is lehetővé tesz. Emellett kétféle 
halál viszonyrendjébe helyezi a szöveg 
általános alanyait. A mondat képszer-
kezete pedig a címben jelölt „menet” 
horizontális síkjáról a vertikális moz-
gásokra („fölkél”, „emel”) tereli a fi-
gyelmet.

A következő négysoros mondat fel-
ütése visszacsatol a vers kezdőpontjá-
hoz, és az újabb ellentétezésen keresz-
tül egyben tovább is fűzi a kijelentések 
sorozatát („Pedig bolond a jámbor”). 
Ugyanakkor visszarendezi a szintak-
tikai többértelműségből adódó viszo-
nyokat, mert a beszélő kompetenciáját 
erősíti meg (tudja azt, amit a jámbor 
bolond nem: „ott az otthonok / fölött 
régóta már csak a perzselt szél forog, / 
hanyattfeküdt a házfal” stb.).

A vers következő, a gondolatjelig 
tartó egysége többszörösen is újraala-
kítja a szöveg jelrendszerét. Egyrészt 
megszólal az egyes szám első személy 
(„Ó, hogyha hinni tudnám”), másrészt 
uralkodóvá válik a feltételes mód, har-
madrészt antropomorfizmusok (meg-
személyesítések: pl. „nyárvégi csönd 
napozna”, „álmos kertek”, „gyümölcsök 
ringnának meztelen”) kapnak hang-
súlyt az aktív, felfelé irányuló mozgást 
asszociáló igék után. Mindebből követ-
kezik, hogy ezekhez a részekhez több-
féle perspektíva társítható: lehetséges, 
hogy a megszólaló én azonosítható az 
előző részek beszélőjével; de az is, hogy 
itt a „bolondként” aposztrofált általá-
nos alany beszéde konkretizálódik (az 
ő hangját halljuk). Ha az előbbi felől 
olvassuk a sorokat, akkor a beszélői 
pozíció megváltozását konstatálhatjuk, 
hiszen a „mindentudó” hang feltételes 
modalitással társul és az önmeggyőzés 
retorikáját kezdi el működtetni. Ha az 
utóbbit tüntetjük ki, akkor viszont a 
szöveg párbeszédes formát ölt, amelyet 
meg is erősít az utolsó két sor én-te 
viszonyt feltételező mondatszerkezete 
(„de hisz lehet talán még! a hold ma oly 
kerek! / Ne menj tovább, barátom, kiálts 
rám! s fölkelek!”). Ebben az esetben a 
vers dialógussá alakul. Ugyanakkor a 
vers olvasható úgy is, hogy mindvégig 
monológot hallunk, egy énhez rendel-
hető szólamot, amely önmagát győzi 
meg arról, hogy „Bolond, ki ... fölkél, 
... de... fölkelek”. Ekkor az utolsó két sor 
megkettőzi az ént és önmegszólításként 
olvasható. Ez alapján a vers olyan kör-
körös szerkezetté alakul, amelynek kez-
dete és vége nem pusztán egymásban 
tükröződik, de egyidejű is. Sőt, az sem 
zárható ki, hogy éppen a vég alakzata 
után kezdődik az öneszmélés folyamata.

Mindezek alapján látható, hogy a 
vers címe sem szolgál egyértelmű uta-
sítással, hiszen a szöveg szerveződése 
felől olvasva több funkciójú lehet: nem 
feltétlenül egy olvasás előtti szituációt 

jelöl, hanem éppen annak önfeltáró já-
tékát (az erőltetett menet a feleszmélés 
folyamata). A vers tematikájában fon-
tos szerepet betöltő kétféle halál közöt-
ti választás pedig olyan allegóriaként 
nyerheti el funkcióját, amely a gram-
matikai alanyok cserélhetőségének ol-
vasásfüggő elrendezését sugallja.

Említettük, hogy a sorok közepén el-
helyezett cezúrák fontossá válhatnak az 
olvasás szempontjából. Ha a fentiek fé-
nyében vesszük szemügyre az Erőltetett 
menetet, akkor láthatóvá válik, hogy 
ennek is többféle funkciója lehet. Egy-
részt a tipográfiai elrendezés felidézheti 
egy a sorok közé ékelődő kacskaringós 
út képét, amely utalhat a vers egészének 
pillanatnyiságára, hiszen vizuális ka-
rakterű szövegként (már-már képverssé 
alakulva) megtöri a lineáris befogadás 
lehetőségét (ezt a szintaktikai szerkezet 
is „igazolta”). Másrészt egymáshoz ren-
delhet olyan szövegtöredékeket, melyek 
a cezúrával osztott tér azonos felén he-
lyezkednek el. Ha tehát úgy próbáljuk 
meg olvasni a verset, hogy a cezúra 
több lehetséges szöveggé alakítja azt, 
akkor egyes helyeken valóban kivitelez-
hető ilyen olvasat. Az egyik legtisztább 
példa éppen a vers közepe táján a balol-
dali mezőben jelenik meg: „Ó, hogyha 
hinni tudnám: / mindazt, mit érdemes 
még, / ha volna még!”

Utalnunk kell arra is, hogy az Erőlte-
tett menet egyes részletei nem pusztán 
az avantgárd, olvasói aktivitást igénylő 
stratégiái mentén szólaltathatók meg. 
Erre nemcsak a klasszikus versforma 
(nibelungizált alexandrin), hanem a 
szövegközöttiség jelzései is felhívják a 
figyelmet. Például a vers zárlatának ter-
mészeti metaforikája („a hold ma oly 
kerek!”) – amely egyben a feleszmélés 
párhuzama! – Ady híres sorának („Mi-
lyen csonka ma a Hold”) ellentétele-
zéseként is értelmezhető. Az Erőltetett 
menet „helyreállítja” az Ady-vers rész-
legességre utaló mozzanatát, de úgy, 
hogy közben a modális viszonyokkal 
is eljátszik, ugyanis az optimista végki-
csengés átírja a költemény alaptónusát. 
Mindez olvasásalakzatként is érthető: 
mintha a vers arra utalna, hogy a tra-
gikus mozzanatokkal szemben min-
dig ott az ellenpólus, vagyis Radnóti 
költészetét sem feltétlenül kell mindig 
tragikus kontextusban értelmeznünk. 
Ez a „másik Radnóti” pedig túlélheti 
vetélytársát, biztosítva így az életmű 
zártságának fellazulását, a Radnóti-féle 
hang újradinamizálhatóságát.

Az eredmények
Az első sikeres lépés az anyanyelvok-

tatás tartalmának a módosítására és a 
változtatások kodifikálásra a 2005-ben 
megjelent, az ukrán oktatáspolitika ál-
tal akkor újonnan elképzelt, a korábbi 
11 évfolyamosról 12 évfolyamos okta-
tási rendszerhez igazított magyar nyelv 
tanterv elkészítése volt (lásd Magyar 
nyelv, 2005). Az előző általános és kö-
zépiskola tantervekhez képest ez a tan-
terv főleg szemléletében volt más. Az ál-
talános iskolai osztályok tananyagának 
tartalmát (ami jelentős részben gram-
matika) nem lehetett teljes mértékben 
átszabni, ezt az állami szabványtanterv 
nem tette lehetővé, de változtatni le-
hetett az anyanyelvhez és annak válto-
zataihoz való viszonyuláson, és hasz-
nosabban, funkcionálisabban lehetett 
megközelíteni a nyelvtani ismeretek 
tanítását is. A 2005-ös tanterv újdon-
sága volt, hogy:
 kodifikálni próbálta az additív (hoz-

záadó) szemléletet,
 nem a grammatika oktatását tekintet-

te fő feladatának, hanem azt, hogy az 
iskolából kikerülők képesek legyenek 

Új tendenciák a kárpátaljai 
magyar anyanyelvi nevelésben 
a tantervek, tankönyvek és 
a tankönyvírás tapasztalatai-
nak tükrében (2. rész)

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

minden helyzethez megtalálni a meg-
felelő nyelvi változatokat és grammati-
kai formákat,
 kimondta, hogy a nyelvhasználat he-

lyénvalóságának ismerete az anyanyelv 
oktatásának célja,
 a nyelvtant nem öncélúan igyekezett 

tanítani, hanem azért, hogy a tanuló 
könnyen, magabiztosan és tudatosan 
tudjon válogatni a rendelkezésére álló 
nyelvi elemek közül, amikor egy konk-
rét élethelyzetben kell szóban vagy 
írásban megnyilvánulnia.

Jelentősebb változáson ment keresz-
tül a középiskolai osztályok magyar 
nyelv tananyagának tartalma. 2005-
ben az ukrán oktatási rendszer még 
három középiskolai osztályban (10., 
11., 12. évfolyam) gondolkodott, és az 
oktatás tartalmának megváltoztatására 
is lehetőséget adott. A korábbi tanterv-
től eltérően, addig a kárpátaljai ma-
gyarnyelv-oktatásban példátlan mó-
don, a 2005-ös tanterv a középiskolai 
osztályokból száműzte a grammatikát, 
nem került sor annak harmadszori (az 
elemi és az általános iskola utáni) új-
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gyományok megtartására, átsajátításá-
ra berendezkedett poétikai látásmód, 
a szövegközöttiség tapasztalatával 
való szembesülés már egyértelműen 
meghatározza Meredek út című kö-
tetének képalkotását, nyelvszemléle-
tét. A vergiliusi „műfajt” imitáló Első 
ecloga például a tradicionális forma 
felelevenítését a magyar nyelv össze-
függésrendszerének közbeiktatásával 
valósítja meg: „Írok azért, s úgy élek 
e kerge világ közepén, mint / ott az a 
tölgy él; tudja, kivágják, s rajta fehérlik 
/ bár a kereszt, mely jelzi, hogy arra fog 
irtani holnap / már a favágó, – várja, 
de addig is új levelet hajt.” Az idézet-
ben szereplő szavak (pl. kerge, fehérlik) 
arra utalnak, hogy a fiktív Költő szóla-
ma a nyelvi emlékezetre támaszkodik, 
ily módon erősítve meg a tematika 
organikus hasonlatát (a „kerge” a „bir-
ka” szóval kapcsolódik össze a beszélt 
nyelvben, ami egyben a forgó mozgás 
képzetét is felidézi).

Radnóti újklasszicista poétikája lé-
nyegében nem módosult utolsó köte-
tének összeállításakor (bár kétségtelen, 
hogy – mint elemzői általában meg-
jegyzik – a „halálközelség” megszólal-
tatása befolyásolja a versek hangnemét, 
pl. a fogolytáborból hazaküldött da-
rabok esetében). A műfaji és verselési 
minták követése ugyancsak gyakori a 
Tajtékos égben, példaként említhető a 
Nyugtalan órán c., Berzsenyi alkaioszi 
strófáit utánzó óda; a szapphói szaka-
szokban írt Mint a halál; a nibelungi 
sort az alexandrinnal párosító Második 
ecloga. Radnóti értelmezői általában az 
eklogákat – ezeket a belső párbeszéd-
hez, tehát monológhoz hasonló elmél-
kedő verseket – tekintik az életmű csú-
csának. Ezek mellett az utolsó kötetben 
olyan versek is találhatók, amelyek a 
német romantika és az expresszionista 
líra kezdeményezéseihez kapcsolódva 
hoznak létre – Kosztolányi és József 
Attila egyes költeményeihez hasonló – 
rövidebb, a természeti leírást fogalmi 
struktúrává alakító kompozíciót (pl. A 
mécsvirág kinyílik, Álomi táj, Majális, 
Gyökér). A kötet kiemelkedő darabja 
az A la recherce... c. vers, amely Proust 
főművére utalva a Zalán futása hang-
vételével párosítja az emlékezés folya-
matát: a költemény egymásba szövi 
a fiktív látványok és a lírai „kellékek” 
érzékelhetőségét. A Tajtékos ég kompo-
zícióját két olyan darab zárja, melyek a 
Radnóti életmű egészének reprezentá-
lóivá váltak. Az Erőltetett menet 1944. 
szeptember 15-én keletkezett a bori 

lágerben; a négy rövid versből álló 
Razglednicák szintén 1944-ben szüle-
tett: az első augusztus 30-án „A hegyek 
közt”, az utolsó néhány nappal a költő 
kivégzése előtt. A továbbiakban az Eről-
tetett menet rövid elemzésekor a nyelvi-
retorikai összefüggések felől közelítünk 
annak poétikai tapasztalatához.

A vers első hatsoros mondata a cím 
által előlegezett szituáció jelenetszerű, 
de általánosítható kifejtését tartalmaz-
za. A megszólaló tételszerű állításokban 
beszéli el egy általános alany tevékeny-
ségét, miközben véleményezi is azt, 
nyomatékosítva kijelentésének igaz-
ságtartalmát: „Bolond, ki földre rogy-
ván fölkél és újra lépked, / s vándorló 
fájdalomként mozdít bokát és térdet”. 
A beszélő először a „Bolonddal”, majd 
a „vándorló fájdalommal” azonosítja a 
mondat alanyát, ily módon egyszerre 
minősíti és körvonalazhatatlanná teszi 
annak „alakját”. A következő tagmon-
dat „de” kötőszava szintaktikai többér-
telműséget jelez, ugyanis egyrészt ösz-
szeolvasható az előző megállapítással 
(bolond, aki mindezek ellenére útnak 
indul), másrészt el is választható tőle 
(bolond, aki mozdul, de mégis út-
nak indul). Ez kiemeli a „bolond” szó 
többértékűségét is, hiszen az utóbbi 
esetben nem terjeszthető ki hatóköre 
a „de” utáni mondatrész alanyára. Az 
első két-két sor szerkezete ugyanak-
kor a mellérendelés mentén tükrözi is 
egymást: „újra lépked, s (...) mozdít”, 
„útnak indul, (...) s (...) maradni úgy-
se mer”. Az olvasás automatizmusának 
megakasztását a szöveg tipográfiailag 
is jelöli a sorközépi cezúrákkal (erre 
később még visszatérünk). Az ötödik 
sor színre viszi az egyes szám máso-
dik személyt („s ha kérdezed, miért 
nem?”); a kérdés az előző tagmondatra 
(„maradni úgyse mer”) vonatkozik, és 
azonnali választ kap. Ennek a szerke-
zetnek fontos következménye, hogy 
visszautal a „bolond” kérdésességére: 
megerősíti (bolond, aki egy bölcsebb, 
szebb halálban reménykedik), de el-
lentétezi is (de mégis útnak indul, mert 
bölcsebb, szebb halál várja), amit a két 
szó szembenállása is kifejez (bolond/
bölcsebb). Az első mondat tehát line-
áris, de egymást felülíró értelmezé-
seket is lehetővé tesz. Emellett kétféle 
halál viszonyrendjébe helyezi a szöveg 
általános alanyait. A mondat képszer-
kezete pedig a címben jelölt „menet” 
horizontális síkjáról a vertikális moz-
gásokra („fölkél”, „emel”) tereli a fi-
gyelmet.

A következő négysoros mondat fel-
ütése visszacsatol a vers kezdőpontjá-
hoz, és az újabb ellentétezésen keresz-
tül egyben tovább is fűzi a kijelentések 
sorozatát („Pedig bolond a jámbor”). 
Ugyanakkor visszarendezi a szintak-
tikai többértelműségből adódó viszo-
nyokat, mert a beszélő kompetenciáját 
erősíti meg (tudja azt, amit a jámbor 
bolond nem: „ott az otthonok / fölött 
régóta már csak a perzselt szél forog, / 
hanyattfeküdt a házfal” stb.).

A vers következő, a gondolatjelig 
tartó egysége többszörösen is újraala-
kítja a szöveg jelrendszerét. Egyrészt 
megszólal az egyes szám első személy 
(„Ó, hogyha hinni tudnám”), másrészt 
uralkodóvá válik a feltételes mód, har-
madrészt antropomorfizmusok (meg-
személyesítések: pl. „nyárvégi csönd 
napozna”, „álmos kertek”, „gyümölcsök 
ringnának meztelen”) kapnak hang-
súlyt az aktív, felfelé irányuló mozgást 
asszociáló igék után. Mindebből követ-
kezik, hogy ezekhez a részekhez több-
féle perspektíva társítható: lehetséges, 
hogy a megszólaló én azonosítható az 
előző részek beszélőjével; de az is, hogy 
itt a „bolondként” aposztrofált általá-
nos alany beszéde konkretizálódik (az 
ő hangját halljuk). Ha az előbbi felől 
olvassuk a sorokat, akkor a beszélői 
pozíció megváltozását konstatálhatjuk, 
hiszen a „mindentudó” hang feltételes 
modalitással társul és az önmeggyőzés 
retorikáját kezdi el működtetni. Ha az 
utóbbit tüntetjük ki, akkor viszont a 
szöveg párbeszédes formát ölt, amelyet 
meg is erősít az utolsó két sor én-te 
viszonyt feltételező mondatszerkezete 
(„de hisz lehet talán még! a hold ma oly 
kerek! / Ne menj tovább, barátom, kiálts 
rám! s fölkelek!”). Ebben az esetben a 
vers dialógussá alakul. Ugyanakkor a 
vers olvasható úgy is, hogy mindvégig 
monológot hallunk, egy énhez rendel-
hető szólamot, amely önmagát győzi 
meg arról, hogy „Bolond, ki ... fölkél, 
... de... fölkelek”. Ekkor az utolsó két sor 
megkettőzi az ént és önmegszólításként 
olvasható. Ez alapján a vers olyan kör-
körös szerkezetté alakul, amelynek kez-
dete és vége nem pusztán egymásban 
tükröződik, de egyidejű is. Sőt, az sem 
zárható ki, hogy éppen a vég alakzata 
után kezdődik az öneszmélés folyamata.

Mindezek alapján látható, hogy a 
vers címe sem szolgál egyértelmű uta-
sítással, hiszen a szöveg szerveződése 
felől olvasva több funkciójú lehet: nem 
feltétlenül egy olvasás előtti szituációt 

jelöl, hanem éppen annak önfeltáró já-
tékát (az erőltetett menet a feleszmélés 
folyamata). A vers tematikájában fon-
tos szerepet betöltő kétféle halál közöt-
ti választás pedig olyan allegóriaként 
nyerheti el funkcióját, amely a gram-
matikai alanyok cserélhetőségének ol-
vasásfüggő elrendezését sugallja.

Említettük, hogy a sorok közepén el-
helyezett cezúrák fontossá válhatnak az 
olvasás szempontjából. Ha a fentiek fé-
nyében vesszük szemügyre az Erőltetett 
menetet, akkor láthatóvá válik, hogy 
ennek is többféle funkciója lehet. Egy-
részt a tipográfiai elrendezés felidézheti 
egy a sorok közé ékelődő kacskaringós 
út képét, amely utalhat a vers egészének 
pillanatnyiságára, hiszen vizuális ka-
rakterű szövegként (már-már képverssé 
alakulva) megtöri a lineáris befogadás 
lehetőségét (ezt a szintaktikai szerkezet 
is „igazolta”). Másrészt egymáshoz ren-
delhet olyan szövegtöredékeket, melyek 
a cezúrával osztott tér azonos felén he-
lyezkednek el. Ha tehát úgy próbáljuk 
meg olvasni a verset, hogy a cezúra 
több lehetséges szöveggé alakítja azt, 
akkor egyes helyeken valóban kivitelez-
hető ilyen olvasat. Az egyik legtisztább 
példa éppen a vers közepe táján a balol-
dali mezőben jelenik meg: „Ó, hogyha 
hinni tudnám: / mindazt, mit érdemes 
még, / ha volna még!”

Utalnunk kell arra is, hogy az Erőlte-
tett menet egyes részletei nem pusztán 
az avantgárd, olvasói aktivitást igénylő 
stratégiái mentén szólaltathatók meg. 
Erre nemcsak a klasszikus versforma 
(nibelungizált alexandrin), hanem a 
szövegközöttiség jelzései is felhívják a 
figyelmet. Például a vers zárlatának ter-
mészeti metaforikája („a hold ma oly 
kerek!”) – amely egyben a feleszmélés 
párhuzama! – Ady híres sorának („Mi-
lyen csonka ma a Hold”) ellentétele-
zéseként is értelmezhető. Az Erőltetett 
menet „helyreállítja” az Ady-vers rész-
legességre utaló mozzanatát, de úgy, 
hogy közben a modális viszonyokkal 
is eljátszik, ugyanis az optimista végki-
csengés átírja a költemény alaptónusát. 
Mindez olvasásalakzatként is érthető: 
mintha a vers arra utalna, hogy a tra-
gikus mozzanatokkal szemben min-
dig ott az ellenpólus, vagyis Radnóti 
költészetét sem feltétlenül kell mindig 
tragikus kontextusban értelmeznünk. 
Ez a „másik Radnóti” pedig túlélheti 
vetélytársát, biztosítva így az életmű 
zártságának fellazulását, a Radnóti-féle 
hang újradinamizálhatóságát.

Az eredmények
Az első sikeres lépés az anyanyelvok-

tatás tartalmának a módosítására és a 
változtatások kodifikálásra a 2005-ben 
megjelent, az ukrán oktatáspolitika ál-
tal akkor újonnan elképzelt, a korábbi 
11 évfolyamosról 12 évfolyamos okta-
tási rendszerhez igazított magyar nyelv 
tanterv elkészítése volt (lásd Magyar 
nyelv, 2005). Az előző általános és kö-
zépiskola tantervekhez képest ez a tan-
terv főleg szemléletében volt más. Az ál-
talános iskolai osztályok tananyagának 
tartalmát (ami jelentős részben gram-
matika) nem lehetett teljes mértékben 
átszabni, ezt az állami szabványtanterv 
nem tette lehetővé, de változtatni le-
hetett az anyanyelvhez és annak válto-
zataihoz való viszonyuláson, és hasz-
nosabban, funkcionálisabban lehetett 
megközelíteni a nyelvtani ismeretek 
tanítását is. A 2005-ös tanterv újdon-
sága volt, hogy:
 kodifikálni próbálta az additív (hoz-

záadó) szemléletet,
 nem a grammatika oktatását tekintet-

te fő feladatának, hanem azt, hogy az 
iskolából kikerülők képesek legyenek 

Új tendenciák a kárpátaljai 
magyar anyanyelvi nevelésben 
a tantervek, tankönyvek és 
a tankönyvírás tapasztalatai-
nak tükrében (2. rész)

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

minden helyzethez megtalálni a meg-
felelő nyelvi változatokat és grammati-
kai formákat,
 kimondta, hogy a nyelvhasználat he-

lyénvalóságának ismerete az anyanyelv 
oktatásának célja,
 a nyelvtant nem öncélúan igyekezett 

tanítani, hanem azért, hogy a tanuló 
könnyen, magabiztosan és tudatosan 
tudjon válogatni a rendelkezésére álló 
nyelvi elemek közül, amikor egy konk-
rét élethelyzetben kell szóban vagy 
írásban megnyilvánulnia.

Jelentősebb változáson ment keresz-
tül a középiskolai osztályok magyar 
nyelv tananyagának tartalma. 2005-
ben az ukrán oktatási rendszer még 
három középiskolai osztályban (10., 
11., 12. évfolyam) gondolkodott, és az 
oktatás tartalmának megváltoztatására 
is lehetőséget adott. A korábbi tanterv-
től eltérően, addig a kárpátaljai ma-
gyarnyelv-oktatásban példátlan mó-
don, a 2005-ös tanterv a középiskolai 
osztályokból száműzte a grammatikát, 
nem került sor annak harmadszori (az 
elemi és az általános iskola utáni) új-
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a kárpátaljai magyar nyelvi valóságot 
figyelembe véve a kárpátaljai magyar 
anyanyelvű beszélőknek íródtak. A 10. 
osztályos tankönyv Bevezetőjében pél-
dául a következőket olvashatjuk:

„Az egyes stílusrétegek leírásakor 
igyekszik (a tankönyv) figyelembe venni 
a kárpátaljai magyar nyelvi valóságot, 
kitér a kárpátaljai magyar nyelvhasz-
nálat sajátosságaira, a kétnyelvűségi 
és kisebbségi helyzetből fakadó nyelvi 
következményekre. A tankönyv példa-
anyagában szándékoltan sok kárpátal-
jai magyar szöveg kapott helyet” (Be-
regszászi 2010: 5).

A tankönyvekben pedig olyan fe-
jezetcímekkel találkozunk, melyek 
korábban hiányoztak a kárpátaljai 
magyar nyelv tankönyvekből: A kár-
pátaljai magyar nyelvhasználat sajátos 
jellemzői, Névhasználat és megszólítási 
szokások a kárpátaljai magyar nyelv-
ben, A kétnyelvűség hatása a kárpátaljai 
magyar nyelvhasználatra, A kölcsönsza-
vak, Nyelvváltás (kódváltás) a társalgás 
során a kárpátaljai magyar nyelvben 
(vö. Beregszászi 2010), A kárpátaljai 
magyar nyelvváltozatok, Nyelvpolitika, 
nyelvi tervezés, nyelvművelés, nyelvi 
identitás, nyelvi megbélyegzés, A nyelvi 
alapú hátrányos megkülönböztetés, A 
nyelven belüli változatosság, A nyelvek 
virtuális egyenlősége és aktuális egyen-
lőtlensége (vö. Beregszászi 2011d).

A tankönyvek az alkalmazó jellegű 
tudást igyekeznek előtérbe helyezni, 
illetve a kárpátaljai nyelvi valóságról a 
birtokunkban lévő tudományos ismere-
tek a gyakorló feladatokba is beépülnek.

1. példa
Képzeljetek el és játsszatok el egy 

olyan párbeszédet, amely során egy 
kárpátaljai magyar beszélget egy Ma-
gyarországról ide látogatott magyarral! 
A mellékelt szószedetből illesszétek be 
a szavakat a párbeszédbe odaillő mó-
don! Mi alapján döntöttetek?

Paszport, göngyöleg, bánka, útlevél, 
elektricska, inrercity vonat, májka, kö-
jál.

2. példa
Vegyétek kezetekbe a Magyar Értel-

mező Kéziszótár 2003-ban megjelent 
második, átdolgozott kiadását, amely 
már kárpátaljai magyar szavakat is tar-
talmaz! Nézzetek utána, mit jelentenek 
a kárpátaljai magyarban és mit a ma-
gyarországi magyar nyelvben a követ-
kező szavak: bíró, felszámol, beteglap, 
csenget.

3. példa
A Termini Nyelvészeti Kutatóhálózatot 
szlovákiai, romániai, ukrajnai, horvát-
országi, szlovéniai és ausztriai magyar 
nyelvészek közösen hozták létre. Egyik fő 
kutatási feladatuknak azt tekintik, hogy 
összegyűjtsék a Magyarország határain 
túli magyar nyelvváltozatoknak azokat 
a szavait, amelyek az adott állam többsé-
gi nyelvéből átvett kölcsönszavak. Ennek 
a munkának az eredményeképpen már 
létrejött egy úgynevezett ht-lista (ahol a 
ht a határon túli rövidítése), mely több 
száz ilyen szót tartalmaz. Az iskolai 
számítástechnikai szaktanteremben ke-
resd meg az Interneten ezt a ht-listát, 
és nézd meg, hogy találsz-e benne olyan 
szavakat, amelyek a kárpátaljai magyar 
nyelvhasználatban használatosak! (A 
képen a Termini Kutatóhálózat interne-
tes honlapjának nyitó oldalát láthatod.)

ramondására, hanem a nyelvet annak 
használata felől közelítve stilisztikai, 
szociolingvisztikai és retorikai isme-
reteket próbált tanítani (lásd Magyar 
nyelv, 2005) a következő sorrendben:
 10. osztály: funkcionális stilisztika,
 11. osztály: szociolingvisztika, nyelvi 

változatosság,
 12. osztály: retorika.

Olyan témakörök jelennek meg a 
középiskolai osztályok tananyagában, 
amelyek amellett, hogy előzmény nél-
küliek a régióban, módot adnak arra is, 
hogy a közösségről rendelkezésünkre 
álló tudományos eredmények az ok-
tatás szintjén végre megjelenjenek. 
Olyan tartalmi egységek kerülnek a 
tantervbe és a tankönyvekbe, mint: a 
szituatív (beszédhelyzethez igazodó) 
nyelvhasználat, a nyelv és nyelvválto-
zatok fogalma, a nyelv változékonysága 
és viszonylagos állandósága, a nyelv-
változatok virtuális egyenlősége és ak-
tuális egyenlőtlensége, a nyelvi alapú 
diszkrimináció és a nyelvi tolerancia. 
Beépülnek az oktatás tartalmába a he-
lyi magyar nyelvváltozatok jellemző 
sajátosságai (nyelvjárási jellemzők, a 
nyelvi kontaktusok hatásai: kölcsönzés, 
kódváltás, pragmatikai sajátosságok), a 
magyar nyelv más változataihoz viszo-
nyított különbségek.

A 2005-ös tantervhez kapcsolódó-
an, évente haladva egyik évfolyamról a 
másikra, új magyar nyelv tankönyvek 
is készülnek a felvázolt témákban és 
szemléletben, például a Rákóczi Fő-
iskola tudományos műhelyeiben (pl. 
Kótyuk 2005, 2008, Beregszászi 2010, 
2011d). A kárpátaljai magyar közösség 
elgondolt nyelvi tervezési, azon belül 
oktatástervezési lépéseinek megvalósí-
tását közben „kissé” nehezítette az álla-
mi oktatáspolitika kiszámíthatatlansá-
ga, a tantervek és tankönyvek esetében 
például az, hogy 2010 nyarán az ukrán 
parlament egy hirtelen döntésével visz-
szatértünk a 11 évfolyamos oktatási 
rendszerhez, így új középiskolai tan-
tervre volt szükség (lásd Magyar nyelv, 
2010), és két tankönyv helyett egyben 
kellett összevonni a 11. és 12. osztály 
tananyagát (lásd: Beregszászi 2011d), 
de ez a lépés az oktatásnak  a 2005-
ös tantervben elképzelt tartalmán és 
módszerein lényegében (szerencsére) 
nem változtatott.

A középiskolai osztályok számára 
készült magyar nyelv tankönyvek leg-
fontosabb közösségi hozadéka az, hogy 

Ellentmondások
A felsorolt eredmények ellenére a 

kárpátaljai magyar anyanyelvi oktatás 
reformja még nem befejezett, és a po-
zitívumok mellett sokszor ellentmon-
dások (is) tarkítják. Megnehezíti a kö-
zösség oktatásügyének mindennapjait 
az ukrán kormány kiismerhetetlenül 
változó oktatáspolitikája, a magyar (és 
más kisebbségi nyelvek) mint anya-
nyelv kétséges (vagy negligált) helyzete 
az érettségi és ezzel együtt a felsőokta-
tási rendszerben.

Nem egyértelmű a tantervkészítés 
folyamata, és annak hivatalos engedé-
lyeztetési procedúrája sem. Hivatalosan 
a tantervek elkészítése és engedélyezte-
tése a Területi Pedagógus-továbbképző 
Intézet feladata. A 2005-ös, határkőnek 
számító magyar nyelv tanterv esetében 
szerencsésen talált egymásra az éppen 
akkor friss nyelvészeti alapokra helye-
zett állami szabványtanterv szellemisé-
ge, a tantervre állami támogatást nyert 
csernyivci Bukrek Kiadó, a Területi 
Pedagógus-továbbképző Intézet, és az 
általuk a tanterv megírására felkért 
Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövet-

ség és II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai 
Magyar Főiskola. Így létre tudott jönni 
egy olyan, gyakorló magyartanárok-
ból, főiskolai oktatókból és nyelvész 
kutatókból álló munkacsoport, amely 
Kótyuk Istvánnak, a régió legnagyobb 
tapasztalattal rendelkező tanterv- és 
tankönyvírójának, a Rákóczi Főiskola 
Filológiai Tanszéke tanszékvezetőjének 
az irányításával megalkotott egy olyan 
magyar nyelv tantervet, amely sok te-
kintetben előremutató volt.

Aztán a tanterv alapján évente ké-
szültek az új magyar nyelv tankönyvek, 
melyeknek piacáért, vagyis az állami 
megrendelésért általában két kiadó, a 
csernyivci Bukrek és a lvivi Szvit Kiadó 
ungvári fiókja versenyzett a meghirde-
tett pályázatokon a tankönyv-kézira-
tokkal. Mindkét kiadó igyekezett kiala-
kítani a saját szerzői gárdáját. A Szvit 
főleg gyakorló iskolai magyartanárok-
kal és a Pedagógus-továbbképző Intézet 
módszerészeivel, a Bukrek pedig első-
sorban a régió felsőoktatásában dolgo-
zó nyelvész kutató-tanáraival dolgozik 
együtt. Ez a két kiadó tankönyveinek 
a tartalmán és szerkezetén is nyomot 
hagy, bár összehasonlító elemzések 
egyelőre nem készültek ilyen témában. 
De talán ennek ellenére kijelenthetjük, 
hogy szerencsésebb lenne olyan mun-
kacsoportok alakítása a tantervek és a 
tankönyvek készítéséhez, melyekben 
az elmélet és a gyakorlat, az iskolai ma-
gyartanár és a tudományos kutató gon-
dolkodása találkozik, mint történt ez a 
2005-ös tanterv esetében. Akkor talán 
egyenesebben, váratlan kitérők nélkül 
haladhatna az anyanyelvi nevelés re-
formja a kárpátaljai magyar iskolákban 
a közösség azon célja felé, hogy a tanu-
lók kommunikatív kompetenciájának 
a szerves részévé váljon „a mi szavunk 
járása”, valamint a beszédhelyzethez au-
tomatikusan igazodó (szóbeli és írásbe-
li) nyelvhasználat képessége.
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a kárpátaljai magyar nyelvi valóságot 
figyelembe véve a kárpátaljai magyar 
anyanyelvű beszélőknek íródtak. A 10. 
osztályos tankönyv Bevezetőjében pél-
dául a következőket olvashatjuk:

„Az egyes stílusrétegek leírásakor 
igyekszik (a tankönyv) figyelembe venni 
a kárpátaljai magyar nyelvi valóságot, 
kitér a kárpátaljai magyar nyelvhasz-
nálat sajátosságaira, a kétnyelvűségi 
és kisebbségi helyzetből fakadó nyelvi 
következményekre. A tankönyv példa-
anyagában szándékoltan sok kárpátal-
jai magyar szöveg kapott helyet” (Be-
regszászi 2010: 5).

A tankönyvekben pedig olyan fe-
jezetcímekkel találkozunk, melyek 
korábban hiányoztak a kárpátaljai 
magyar nyelv tankönyvekből: A kár-
pátaljai magyar nyelvhasználat sajátos 
jellemzői, Névhasználat és megszólítási 
szokások a kárpátaljai magyar nyelv-
ben, A kétnyelvűség hatása a kárpátaljai 
magyar nyelvhasználatra, A kölcsönsza-
vak, Nyelvváltás (kódváltás) a társalgás 
során a kárpátaljai magyar nyelvben 
(vö. Beregszászi 2010), A kárpátaljai 
magyar nyelvváltozatok, Nyelvpolitika, 
nyelvi tervezés, nyelvművelés, nyelvi 
identitás, nyelvi megbélyegzés, A nyelvi 
alapú hátrányos megkülönböztetés, A 
nyelven belüli változatosság, A nyelvek 
virtuális egyenlősége és aktuális egyen-
lőtlensége (vö. Beregszászi 2011d).

A tankönyvek az alkalmazó jellegű 
tudást igyekeznek előtérbe helyezni, 
illetve a kárpátaljai nyelvi valóságról a 
birtokunkban lévő tudományos ismere-
tek a gyakorló feladatokba is beépülnek.

1. példa
Képzeljetek el és játsszatok el egy 

olyan párbeszédet, amely során egy 
kárpátaljai magyar beszélget egy Ma-
gyarországról ide látogatott magyarral! 
A mellékelt szószedetből illesszétek be 
a szavakat a párbeszédbe odaillő mó-
don! Mi alapján döntöttetek?

Paszport, göngyöleg, bánka, útlevél, 
elektricska, inrercity vonat, májka, kö-
jál.

2. példa
Vegyétek kezetekbe a Magyar Értel-

mező Kéziszótár 2003-ban megjelent 
második, átdolgozott kiadását, amely 
már kárpátaljai magyar szavakat is tar-
talmaz! Nézzetek utána, mit jelentenek 
a kárpátaljai magyarban és mit a ma-
gyarországi magyar nyelvben a követ-
kező szavak: bíró, felszámol, beteglap, 
csenget.

3. példa
A Termini Nyelvészeti Kutatóhálózatot 
szlovákiai, romániai, ukrajnai, horvát-
országi, szlovéniai és ausztriai magyar 
nyelvészek közösen hozták létre. Egyik fő 
kutatási feladatuknak azt tekintik, hogy 
összegyűjtsék a Magyarország határain 
túli magyar nyelvváltozatoknak azokat 
a szavait, amelyek az adott állam többsé-
gi nyelvéből átvett kölcsönszavak. Ennek 
a munkának az eredményeképpen már 
létrejött egy úgynevezett ht-lista (ahol a 
ht a határon túli rövidítése), mely több 
száz ilyen szót tartalmaz. Az iskolai 
számítástechnikai szaktanteremben ke-
resd meg az Interneten ezt a ht-listát, 
és nézd meg, hogy találsz-e benne olyan 
szavakat, amelyek a kárpátaljai magyar 
nyelvhasználatban használatosak! (A 
képen a Termini Kutatóhálózat interne-
tes honlapjának nyitó oldalát láthatod.)

ramondására, hanem a nyelvet annak 
használata felől közelítve stilisztikai, 
szociolingvisztikai és retorikai isme-
reteket próbált tanítani (lásd Magyar 
nyelv, 2005) a következő sorrendben:
 10. osztály: funkcionális stilisztika,
 11. osztály: szociolingvisztika, nyelvi 

változatosság,
 12. osztály: retorika.

Olyan témakörök jelennek meg a 
középiskolai osztályok tananyagában, 
amelyek amellett, hogy előzmény nél-
küliek a régióban, módot adnak arra is, 
hogy a közösségről rendelkezésünkre 
álló tudományos eredmények az ok-
tatás szintjén végre megjelenjenek. 
Olyan tartalmi egységek kerülnek a 
tantervbe és a tankönyvekbe, mint: a 
szituatív (beszédhelyzethez igazodó) 
nyelvhasználat, a nyelv és nyelvválto-
zatok fogalma, a nyelv változékonysága 
és viszonylagos állandósága, a nyelv-
változatok virtuális egyenlősége és ak-
tuális egyenlőtlensége, a nyelvi alapú 
diszkrimináció és a nyelvi tolerancia. 
Beépülnek az oktatás tartalmába a he-
lyi magyar nyelvváltozatok jellemző 
sajátosságai (nyelvjárási jellemzők, a 
nyelvi kontaktusok hatásai: kölcsönzés, 
kódváltás, pragmatikai sajátosságok), a 
magyar nyelv más változataihoz viszo-
nyított különbségek.

A 2005-ös tantervhez kapcsolódó-
an, évente haladva egyik évfolyamról a 
másikra, új magyar nyelv tankönyvek 
is készülnek a felvázolt témákban és 
szemléletben, például a Rákóczi Fő-
iskola tudományos műhelyeiben (pl. 
Kótyuk 2005, 2008, Beregszászi 2010, 
2011d). A kárpátaljai magyar közösség 
elgondolt nyelvi tervezési, azon belül 
oktatástervezési lépéseinek megvalósí-
tását közben „kissé” nehezítette az álla-
mi oktatáspolitika kiszámíthatatlansá-
ga, a tantervek és tankönyvek esetében 
például az, hogy 2010 nyarán az ukrán 
parlament egy hirtelen döntésével visz-
szatértünk a 11 évfolyamos oktatási 
rendszerhez, így új középiskolai tan-
tervre volt szükség (lásd Magyar nyelv, 
2010), és két tankönyv helyett egyben 
kellett összevonni a 11. és 12. osztály 
tananyagát (lásd: Beregszászi 2011d), 
de ez a lépés az oktatásnak  a 2005-
ös tantervben elképzelt tartalmán és 
módszerein lényegében (szerencsére) 
nem változtatott.

A középiskolai osztályok számára 
készült magyar nyelv tankönyvek leg-
fontosabb közösségi hozadéka az, hogy 

Ellentmondások
A felsorolt eredmények ellenére a 

kárpátaljai magyar anyanyelvi oktatás 
reformja még nem befejezett, és a po-
zitívumok mellett sokszor ellentmon-
dások (is) tarkítják. Megnehezíti a kö-
zösség oktatásügyének mindennapjait 
az ukrán kormány kiismerhetetlenül 
változó oktatáspolitikája, a magyar (és 
más kisebbségi nyelvek) mint anya-
nyelv kétséges (vagy negligált) helyzete 
az érettségi és ezzel együtt a felsőokta-
tási rendszerben.

Nem egyértelmű a tantervkészítés 
folyamata, és annak hivatalos engedé-
lyeztetési procedúrája sem. Hivatalosan 
a tantervek elkészítése és engedélyezte-
tése a Területi Pedagógus-továbbképző 
Intézet feladata. A 2005-ös, határkőnek 
számító magyar nyelv tanterv esetében 
szerencsésen talált egymásra az éppen 
akkor friss nyelvészeti alapokra helye-
zett állami szabványtanterv szellemisé-
ge, a tantervre állami támogatást nyert 
csernyivci Bukrek Kiadó, a Területi 
Pedagógus-továbbképző Intézet, és az 
általuk a tanterv megírására felkért 
Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövet-

ség és II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai 
Magyar Főiskola. Így létre tudott jönni 
egy olyan, gyakorló magyartanárok-
ból, főiskolai oktatókból és nyelvész 
kutatókból álló munkacsoport, amely 
Kótyuk Istvánnak, a régió legnagyobb 
tapasztalattal rendelkező tanterv- és 
tankönyvírójának, a Rákóczi Főiskola 
Filológiai Tanszéke tanszékvezetőjének 
az irányításával megalkotott egy olyan 
magyar nyelv tantervet, amely sok te-
kintetben előremutató volt.

Aztán a tanterv alapján évente ké-
szültek az új magyar nyelv tankönyvek, 
melyeknek piacáért, vagyis az állami 
megrendelésért általában két kiadó, a 
csernyivci Bukrek és a lvivi Szvit Kiadó 
ungvári fiókja versenyzett a meghirde-
tett pályázatokon a tankönyv-kézira-
tokkal. Mindkét kiadó igyekezett kiala-
kítani a saját szerzői gárdáját. A Szvit 
főleg gyakorló iskolai magyartanárok-
kal és a Pedagógus-továbbképző Intézet 
módszerészeivel, a Bukrek pedig első-
sorban a régió felsőoktatásában dolgo-
zó nyelvész kutató-tanáraival dolgozik 
együtt. Ez a két kiadó tankönyveinek 
a tartalmán és szerkezetén is nyomot 
hagy, bár összehasonlító elemzések 
egyelőre nem készültek ilyen témában. 
De talán ennek ellenére kijelenthetjük, 
hogy szerencsésebb lenne olyan mun-
kacsoportok alakítása a tantervek és a 
tankönyvek készítéséhez, melyekben 
az elmélet és a gyakorlat, az iskolai ma-
gyartanár és a tudományos kutató gon-
dolkodása találkozik, mint történt ez a 
2005-ös tanterv esetében. Akkor talán 
egyenesebben, váratlan kitérők nélkül 
haladhatna az anyanyelvi nevelés re-
formja a kárpátaljai magyar iskolákban 
a közösség azon célja felé, hogy a tanu-
lók kommunikatív kompetenciájának 
a szerves részévé váljon „a mi szavunk 
járása”, valamint a beszédhelyzethez au-
tomatikusan igazodó (szóbeli és írásbe-
li) nyelvhasználat képessége.
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Szlovákoktatás

Az okokat elemezve sokféle magya-
rázattal szembesülünk. Íme, a  leggya-
koribb „kifogások“:
 Szlovákiában élünk; 
 A  szlovák tanítási nyelvű iskolában 

„legalább“ az államnyelvet tökéletesen 
elsajátítja a  gyerek, ezért az „életben“ 
jobban fog érvényesülni;
 A házastársam szlovák;
 A szülő (szülők) szlovák iskolába járt, 

ezért úgy gondolja, hogy majd jobban 
segítheti a gyerekét a tanulásban;
 A  szlovák iskolában színvonalasabb 

az oktatás;
 A lakóhelyhez közelebb van a szlovák 

iskola;
 A  gyerek barátai is szlovák tanítási 

nyelvű iskolába járnak;
 A  szülők a „városi“ szlovák tanítási 

nyelvű iskola mellett döntenek, mert 
egyébként is naponta beutaznak a 
munkahelyükre;
 Egyéb.

Lampl Zsuzsa kutatásai is alátámaszt-
ják a felsorolt érveket: „... A gyereküket 
szlovák iskolába íratók a szlovák nyelv 
elsajátítását és a szlovák nyelvtudással 
azonosított érvényesülést részesítik 
előnyben (annak ellenére, hogy közü-
lük többen elismerik az anyanyelvi ta-
nulás könnyebbségét)“ (1).

A  pedagógusok számára levonható 
tanulság:

A magyar szülő elsősorban azért vá-
lasztja a  szlovák iskolát, hogy a  gye-
rek „tökéletesen“ elsajátítsa a szlovák 
nyelvet.

Ebből az alaphelyzetből kiindulva, 
a  magyar iskola sohasem fogja tudni 
olyan szinten teljesíteni ezt az elvá-
rást, mint a szlovák iskola, mégis meg 

háttérbe szorul az élő kommunikáció, a 
mindennapi, a valós beszédhelyzetek, a 
tudatos nyelvhasználat gyakorlása.  Így 
állhat elő az a tarthatatlan helyzet, hogy 
azoknak a pedagógusoknak, akik a hi-
vatalos tantervet szentírásnak tartják, 
úgy kell tanítaniuk a  szlovák nyelvet, 
hogy a diákjaik egész biztosan ne tanul-
janak meg szlovákul beszélni” (2).

Az előzőek alapján (is) elmondható, 
hogy a szlovák nyelvet úgy kell tanítani, 
a diákot önálló tevékenységre ösztö-
nözni, hogy az eredmény a megfelelő 
szintű kommunikációs készség legyen.

A tanítási órákon fontos szerepet 
kell, hogy kapjon az önálló munka és a 
kreativitás fejlesztése a legkülönfélébb 
módszerekkel: a tanulók esszét írnak, 
önálló véleményeket fogalmaznak meg, 
közösen megvitatják a tanultakat stb., 
és ezáltal fejlődik mind szóbeli, mind 
írásbeli kommunikációs készségük. A 
házi feladat és az otthoni tanulás így 
másodlagossá válhat.

A házi feladatok mennyiségének kor-
látozásával a tanulók túlterheltsége is 
mérsékelhető!

A kérdés persze az, hozzá merünk-e 
nyúlni az Állami művelődési program 
által előírt tananyaghoz, vagy megpró-
bálunk minden áron eleget tenni a tel-
jesíthetetlen tantárgyi elvárásoknak és 
a központilag irányított felméréseknek.

Tehát a tananyagot átvenni akarjuk, 
vagy meg akarjuk tanítani a gyereke-
ket szlovákul kommunikálni?

Úgy gondoljuk, hogy a  második 
megoldást kell választanunk, és meg 
vagyunk győződve arról is, hogy ez 
a  feladat a  gyakorló pedagógusokra, 
a  magyar iskolákban oktató aktív és 
nyugdíjas pedagógusokra vár. Tapasz-
talataink szerint iskoláinkban nagyon 
sok ügyes, felkészült és áldozatkész 
pedagógus dolgozik, akiknek „csak“ 
megbízásra és támogatásra van szük-
ségük. A  múltban már voltak ilyen 
jellegű próbálkozások. A  Skabela-
Bóna féle tankönyv és falitábla-sorozat 
(Képesfal) annak idején sok iskola tet-
szését nyerte el. Ez akár kiinduló alapja 
is lehetne egy új (akár alternatív) tan-
könyv összeállításának.

Felhasznált irodalom:
 1) Lampl, Zs. (2012): A szlovákiai magyarok 

szociológiája. 1. kötet. Szlovákiai és magyar. 
Somorja: Fórum Kisebbségkutató Intézet
 2) Albert, S. (2014): Hogyan tovább a szlo-

vákiai magyar közoktatásban. Komárom: Fel-
nőttképzési Intézet Kht.

A munkaerő-piaci érvényesülés, ill. 
magasabb presztízsű munkahely, kül-
földi munkavállalás fontos feltétele a 
nyelvtudás, egyre több munkáltató vár-
ja el legalább egy idegen nyelv ismeretét 
a szakmai tudás mellett. Ez az elvárás 
nemcsak a közgazdászokat, bölcsésze-
ket érinti, hanem a műszaki végzettsé-
gűeket is. Azonban a munkaerő-piaci 
elvárások ellenére is vannak olyan di-
ákok, egyetemi hallgatók, akik szerint 
e kompetenciákra nincs szükség. Az 
oktatásban tehát felmerül a kérdés, ho-
gyan motiválhatók e véleményüknek 
hangot adó hallgatók, valamint hogyan 
tehető effektívebbé az idegen nyelv ok-
tatása az egyetemeken.

Az európai uniós tagság, a piaci hely-
zet alapján feltételezhetnénk, hogy a 
fiatal generáció számára természetes az 
idegen nyelv(ek) ismerete. A műszaki 
szakokon az idegen nyelvi szeminári-
umokon tapasztalt hallgatói hozzáállás 
azonban gyakran érdektelenségről vall. 
A nyelvi kompetenciák hangsúlyozása 
viszont nem üres frázis. E nézet helyte-
lenségét Miština tanulmánya példákkal 
is alátámasztja, u. i. a munkaerőpiac, ill. 
számos külföldi cég szlovákiai leányvál-
lalata a végzős hallgatók hiányos nyelvi 
ismereteiről számol be (Miština 2010: 
42–44). A megoldást több szakember-
rel egyetemben a szaknyelvi képzésben, 
valamint a  nyelvi tanszékek helyzeté-
nek erősítésében látja (Miština 2010: 
44–45, l. Erdős 2011). 

Az eredményes oktatás elengedhe-
tetlen feltétele a motiváció: motivált 

diák és tanár egyaránt. A motivációnak 
számos definíciója létezik, melyek alap-
ján e fogalom olyan külső vagy belső 
ösztönző erőnek tekinthető, amely va-
lamilyen cél elérésére, cselekvésre, ál-
lapotváltoztatásra késztet (vö. Kodácsi 
2004: 449). A  nyelvtanításban a  moti-
váció egyik eszköze lehet, ha a diákokat 
megismertetjük a munkaerő-piaci elvá-
rásokkal, nemzetközi cégek nyilatkoza-
taival, statisztikai eredményekkel, tehát 
felvázoljuk a  hazai érvényesülési felté-
teleket, valamint a  külföldi tanulási és 
munkavállalási lehetőségeket. A diákok 
motiválásával kapcsolatban az a kérdés 
is felmerül, hogy a műszaki iskolákon 
mire irányuljon a  nyelvoktatás. Mivel 
a hallgatók az általános és középiskolá-
ban az adott idegen nyelvet valamilyen 
szinten (B1, B2) elsajátítják, ezért az 
egyetemi oktatásban motivációs ténye-
zőként hathat, ha a nyelvi képzés a hall-
gatók által tanult szakterületre irányul. 
Az európai munkaerő-piacon az általá-
nos nyelvi ismeretek és készségek nem 
elegendőek, szaknyelvi és interkulturá-
lis ismeretekre, ill. szaknyelvi kommu-
nikációs készségre is szükség van (Er-
dős 2011: 117, hivatkozik Kurtán–Silye 
2006: 6). Miština szerint a műszaki 
iskolákon a nyelvi képzésnek összhang-
ban kell lennie az adott szakiránnyal, 
a tanulmányi programmal, hogy a di-
ákok elsajátítsák az általuk választott 
szakterület nyelvhasználatát idegen 
nyelven. A szaknyelvi képzés azonban 
nem merülhet ki a terminológia ok-
tatásában. A kommunikációorientált 

képzés során a szakkifejezés-tanítás 
nem cél, hanem csupán eszköz ahhoz, 
hogy a diákok képesek legyenek szak-
mai kommunikációt folytatni, anno-
tációt írni, prezentációt tartani idegen 
nyelven, valamint megértsék, fel tudják 
dolgozni az idegen nyelvű szakirodal-
mat, szakszövegeket (Miština 2010: 47–
53). Az idegen nyelvű szakmai képzés 
iránt mutatkozó igényt egy kérdőívés 
felmérésben részt vevő építészhallgatók 
többsége is alátámasztotta (l. Kralina 
Hoboth 2014a, b). 

Az idegen nyelvű szaknyelvi képzés 
módszertanát tekintve számos nézet fi-
gyelhető meg. A szakemberek a termi-
nológiaközvetítést és fordításorientált 
oktatást meghaladva a  kommuniká-
cióközpontú képzést tartják követen-
dőnek. A szaknyelvi képzésnek azokra 
a témakörökre, szókincsre, készségekre 
kellene irányulnia, amelyekre a  diá-
koknak a külföldi tanulmány, szakem-
berekkel folytatott kommunikáció, ill. 
munkavállalás során szükségük lehet. 
A  diákokat különféle beszédhelyze-
tekre készítik fel, mint pl. állásinter-
jú, tárgyalás, prezentálás. A  szociális 
kompetenciák fejlesztése, amelyhez az 
országismeret és szociokulturális isme-
ret tartozik, az oktatás szintén fontos 
része (Szelp 2011: 103).

A törzsanyag kidolgozása a szaktan-
székekkel együttműködve, a  tanulmá-
nyi programból kiindulva lehet ered-
ményes. Az egyes szemináriumokon 
az előzetes szakmai és terminológiai is-
meretek aktiválását követően különféle 

A szlovák nyelvet idegen nyelvként? 
Talán, majd valamikor.

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 

kell kísérelnünk. Meg kell tennünk 
mindent azért, hogy a  magyar isko-
la is a  lehető legnagyobb mértékben 
megfeleljen ennek az elvárásnak. Csak 
eredményes szlováknyelv oktatással 
lehet megfékezni, ill. csökkenteni a 
„lemorzsolódást“, a  szlovák tanítási 
nyelvű iskolaválasztást!

A  pedagógusok és szakpolitikusok 
egybehangzó  véleménye, hogy a  szlo-
vák nyelv tanításának hatékonysága 
csak akkor javulhat, ha idegen nyelv-
ként fogjuk oktatni, ezért az elmúlt 25 
esztendő ennek a követelésnek a jegyé-
ben telt el.

2014 tavaszán végre felcsillant a  re-
mény: D. Čaplovič, volt oktatásügyi mi-
niszter ugyanis ígéretet tett arra, hogy 
2014. szeptemberétől a szlovák nyelvet 
idegen nyelvként fogják tanítani a ma-
gyar iskolákban. Az új oktatásügyi mi-
niszter viszont határozottan elutasítja 
ezt az elképzelést.

Itt állunk tehát „befürödve“. Ismétel-
ten bebizonyosodott, hogy ezt a problé-
mát (is) nekünk magunknak kell meg-
oldani. Pellegrini úr ebben nem lesz 
partner és a minisztérium háttérintéz-
ményeire sem lehet számítani. Kétsé-
geink vannak afelől is, hogy az egyete-
mek tudnának segíteni, hiszen oktatóik 
többségének nincsenek alapiskolai ta-
pasztalataik, anélkül pedig nem megy.

Fibi Sándor szerint „a hivatalos tan-
tervekben közel hatvan éve kimondot-
tan nyelvtanközpontú a nyelv tanítása, 
hiszen az adott paradigmák, ragozási 
minták gyakorlását szorgalmazza, fö-
löslegesen nagy súlyt helyez a helyesírás 
tanítására, emellett túlzottan fontos sze-
repet kap az irodalom, a műelemzés, az 
irodalomelméleti és irodalomtörténeti 
ismeretek elsajátítása, és megalázóan 

Az elmúlt esztendők statisztikai adataiból kiderül, hogy a magyar nemzetiségű 
fiatalok kb. 14%-a szlovák tanítási nyelvű alapiskolába jár. A gimnazisták eseté-
ben ez az arány 19% körül mozog. A szakközépiskolák esetében pedig meghalad-
ja a 35%-ot (1. Táblázat).

Táblázat. Nem magyar nyelven tanuló, magyar nemzetiségű tanulók [%]

Iskolatípus Tanév
2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14

Alapiskola 13,95% 13,67% 14,70% 13,77% 13,29% 13,26%
Gimnázium 19,03% 18,82% 19,27% 18,95% 19,34% 19,96%
Szakközépiskola 37,10% 35,50% 36,32% 35,56% 34,97% 31,57%

Forrás: Štatistická ročenka. Bratislava: UIPŠ, roč. 2008-2013
Kralina Hoboth Katalin
Szlovák Műszaki Egyetem, Pozsony, 
Építőipari Kar, adjunktus; lakhely: Vásárút; 
e-mail: katalin.hoboth@gmail.com

az idegen nyelvi kompetenciák 
fejlesztése a felsőoktatásban
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hogy a diákjaik egész biztosan ne tanul-
janak meg szlovákul beszélni” (2).

Az előzőek alapján (is) elmondható, 
hogy a szlovák nyelvet úgy kell tanítani, 
a diákot önálló tevékenységre ösztö-
nözni, hogy az eredmény a megfelelő 
szintű kommunikációs készség legyen.

A tanítási órákon fontos szerepet 
kell, hogy kapjon az önálló munka és a 
kreativitás fejlesztése a legkülönfélébb 
módszerekkel: a tanulók esszét írnak, 
önálló véleményeket fogalmaznak meg, 
közösen megvitatják a tanultakat stb., 
és ezáltal fejlődik mind szóbeli, mind 
írásbeli kommunikációs készségük. A 
házi feladat és az otthoni tanulás így 
másodlagossá válhat.

A házi feladatok mennyiségének kor-
látozásával a tanulók túlterheltsége is 
mérsékelhető!

A kérdés persze az, hozzá merünk-e 
nyúlni az Állami művelődési program 
által előírt tananyaghoz, vagy megpró-
bálunk minden áron eleget tenni a tel-
jesíthetetlen tantárgyi elvárásoknak és 
a központilag irányított felméréseknek.

Tehát a tananyagot átvenni akarjuk, 
vagy meg akarjuk tanítani a gyereke-
ket szlovákul kommunikálni?

Úgy gondoljuk, hogy a  második 
megoldást kell választanunk, és meg 
vagyunk győződve arról is, hogy ez 
a  feladat a  gyakorló pedagógusokra, 
a  magyar iskolákban oktató aktív és 
nyugdíjas pedagógusokra vár. Tapasz-
talataink szerint iskoláinkban nagyon 
sok ügyes, felkészült és áldozatkész 
pedagógus dolgozik, akiknek „csak“ 
megbízásra és támogatásra van szük-
ségük. A  múltban már voltak ilyen 
jellegű próbálkozások. A  Skabela-
Bóna féle tankönyv és falitábla-sorozat 
(Képesfal) annak idején sok iskola tet-
szését nyerte el. Ez akár kiinduló alapja 
is lehetne egy új (akár alternatív) tan-
könyv összeállításának.

Felhasznált irodalom:
 1) Lampl, Zs. (2012): A szlovákiai magyarok 
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Somorja: Fórum Kisebbségkutató Intézet
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vákiai magyar közoktatásban. Komárom: Fel-
nőttképzési Intézet Kht.

A munkaerő-piaci érvényesülés, ill. 
magasabb presztízsű munkahely, kül-
földi munkavállalás fontos feltétele a 
nyelvtudás, egyre több munkáltató vár-
ja el legalább egy idegen nyelv ismeretét 
a szakmai tudás mellett. Ez az elvárás 
nemcsak a közgazdászokat, bölcsésze-
ket érinti, hanem a műszaki végzettsé-
gűeket is. Azonban a munkaerő-piaci 
elvárások ellenére is vannak olyan di-
ákok, egyetemi hallgatók, akik szerint 
e kompetenciákra nincs szükség. Az 
oktatásban tehát felmerül a kérdés, ho-
gyan motiválhatók e véleményüknek 
hangot adó hallgatók, valamint hogyan 
tehető effektívebbé az idegen nyelv ok-
tatása az egyetemeken.

Az európai uniós tagság, a piaci hely-
zet alapján feltételezhetnénk, hogy a 
fiatal generáció számára természetes az 
idegen nyelv(ek) ismerete. A műszaki 
szakokon az idegen nyelvi szeminári-
umokon tapasztalt hallgatói hozzáállás 
azonban gyakran érdektelenségről vall. 
A nyelvi kompetenciák hangsúlyozása 
viszont nem üres frázis. E nézet helyte-
lenségét Miština tanulmánya példákkal 
is alátámasztja, u. i. a munkaerőpiac, ill. 
számos külföldi cég szlovákiai leányvál-
lalata a végzős hallgatók hiányos nyelvi 
ismereteiről számol be (Miština 2010: 
42–44). A megoldást több szakember-
rel egyetemben a szaknyelvi képzésben, 
valamint a  nyelvi tanszékek helyzeté-
nek erősítésében látja (Miština 2010: 
44–45, l. Erdős 2011). 

Az eredményes oktatás elengedhe-
tetlen feltétele a motiváció: motivált 

diák és tanár egyaránt. A motivációnak 
számos definíciója létezik, melyek alap-
ján e fogalom olyan külső vagy belső 
ösztönző erőnek tekinthető, amely va-
lamilyen cél elérésére, cselekvésre, ál-
lapotváltoztatásra késztet (vö. Kodácsi 
2004: 449). A  nyelvtanításban a  moti-
váció egyik eszköze lehet, ha a diákokat 
megismertetjük a munkaerő-piaci elvá-
rásokkal, nemzetközi cégek nyilatkoza-
taival, statisztikai eredményekkel, tehát 
felvázoljuk a  hazai érvényesülési felté-
teleket, valamint a  külföldi tanulási és 
munkavállalási lehetőségeket. A diákok 
motiválásával kapcsolatban az a kérdés 
is felmerül, hogy a műszaki iskolákon 
mire irányuljon a  nyelvoktatás. Mivel 
a hallgatók az általános és középiskolá-
ban az adott idegen nyelvet valamilyen 
szinten (B1, B2) elsajátítják, ezért az 
egyetemi oktatásban motivációs ténye-
zőként hathat, ha a nyelvi képzés a hall-
gatók által tanult szakterületre irányul. 
Az európai munkaerő-piacon az általá-
nos nyelvi ismeretek és készségek nem 
elegendőek, szaknyelvi és interkulturá-
lis ismeretekre, ill. szaknyelvi kommu-
nikációs készségre is szükség van (Er-
dős 2011: 117, hivatkozik Kurtán–Silye 
2006: 6). Miština szerint a műszaki 
iskolákon a nyelvi képzésnek összhang-
ban kell lennie az adott szakiránnyal, 
a tanulmányi programmal, hogy a di-
ákok elsajátítsák az általuk választott 
szakterület nyelvhasználatát idegen 
nyelven. A szaknyelvi képzés azonban 
nem merülhet ki a terminológia ok-
tatásában. A kommunikációorientált 

képzés során a szakkifejezés-tanítás 
nem cél, hanem csupán eszköz ahhoz, 
hogy a diákok képesek legyenek szak-
mai kommunikációt folytatni, anno-
tációt írni, prezentációt tartani idegen 
nyelven, valamint megértsék, fel tudják 
dolgozni az idegen nyelvű szakirodal-
mat, szakszövegeket (Miština 2010: 47–
53). Az idegen nyelvű szakmai képzés 
iránt mutatkozó igényt egy kérdőívés 
felmérésben részt vevő építészhallgatók 
többsége is alátámasztotta (l. Kralina 
Hoboth 2014a, b). 

Az idegen nyelvű szaknyelvi képzés 
módszertanát tekintve számos nézet fi-
gyelhető meg. A szakemberek a termi-
nológiaközvetítést és fordításorientált 
oktatást meghaladva a  kommuniká-
cióközpontú képzést tartják követen-
dőnek. A szaknyelvi képzésnek azokra 
a témakörökre, szókincsre, készségekre 
kellene irányulnia, amelyekre a  diá-
koknak a külföldi tanulmány, szakem-
berekkel folytatott kommunikáció, ill. 
munkavállalás során szükségük lehet. 
A  diákokat különféle beszédhelyze-
tekre készítik fel, mint pl. állásinter-
jú, tárgyalás, prezentálás. A  szociális 
kompetenciák fejlesztése, amelyhez az 
országismeret és szociokulturális isme-
ret tartozik, az oktatás szintén fontos 
része (Szelp 2011: 103).

A törzsanyag kidolgozása a szaktan-
székekkel együttműködve, a  tanulmá-
nyi programból kiindulva lehet ered-
ményes. Az egyes szemináriumokon 
az előzetes szakmai és terminológiai is-
meretek aktiválását követően különféle 

A szlovák nyelvet idegen nyelvként? 
Talán, majd valamikor.

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 

kell kísérelnünk. Meg kell tennünk 
mindent azért, hogy a  magyar isko-
la is a  lehető legnagyobb mértékben 
megfeleljen ennek az elvárásnak. Csak 
eredményes szlováknyelv oktatással 
lehet megfékezni, ill. csökkenteni a 
„lemorzsolódást“, a  szlovák tanítási 
nyelvű iskolaválasztást!

A  pedagógusok és szakpolitikusok 
egybehangzó  véleménye, hogy a  szlo-
vák nyelv tanításának hatékonysága 
csak akkor javulhat, ha idegen nyelv-
ként fogjuk oktatni, ezért az elmúlt 25 
esztendő ennek a követelésnek a jegyé-
ben telt el.

2014 tavaszán végre felcsillant a  re-
mény: D. Čaplovič, volt oktatásügyi mi-
niszter ugyanis ígéretet tett arra, hogy 
2014. szeptemberétől a szlovák nyelvet 
idegen nyelvként fogják tanítani a ma-
gyar iskolákban. Az új oktatásügyi mi-
niszter viszont határozottan elutasítja 
ezt az elképzelést.

Itt állunk tehát „befürödve“. Ismétel-
ten bebizonyosodott, hogy ezt a problé-
mát (is) nekünk magunknak kell meg-
oldani. Pellegrini úr ebben nem lesz 
partner és a minisztérium háttérintéz-
ményeire sem lehet számítani. Kétsé-
geink vannak afelől is, hogy az egyete-
mek tudnának segíteni, hiszen oktatóik 
többségének nincsenek alapiskolai ta-
pasztalataik, anélkül pedig nem megy.

Fibi Sándor szerint „a hivatalos tan-
tervekben közel hatvan éve kimondot-
tan nyelvtanközpontú a nyelv tanítása, 
hiszen az adott paradigmák, ragozási 
minták gyakorlását szorgalmazza, fö-
löslegesen nagy súlyt helyez a helyesírás 
tanítására, emellett túlzottan fontos sze-
repet kap az irodalom, a műelemzés, az 
irodalomelméleti és irodalomtörténeti 
ismeretek elsajátítása, és megalázóan 

Az elmúlt esztendők statisztikai adataiból kiderül, hogy a magyar nemzetiségű 
fiatalok kb. 14%-a szlovák tanítási nyelvű alapiskolába jár. A gimnazisták eseté-
ben ez az arány 19% körül mozog. A szakközépiskolák esetében pedig meghalad-
ja a 35%-ot (1. Táblázat).

Táblázat. Nem magyar nyelven tanuló, magyar nemzetiségű tanulók [%]

Iskolatípus Tanév
2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14

Alapiskola 13,95% 13,67% 14,70% 13,77% 13,29% 13,26%
Gimnázium 19,03% 18,82% 19,27% 18,95% 19,34% 19,96%
Szakközépiskola 37,10% 35,50% 36,32% 35,56% 34,97% 31,57%

Forrás: Štatistická ročenka. Bratislava: UIPŠ, roč. 2008-2013
Kralina Hoboth Katalin
Szlovák Műszaki Egyetem, Pozsony, 
Építőipari Kar, adjunktus; lakhely: Vásárút; 
e-mail: katalin.hoboth@gmail.com

az idegen nyelvi kompetenciák 
fejlesztése a felsőoktatásban



29

Katedra Idegen nyelv / Házi olvasmányKatedra

28

Idegen nyelv

Overview
The traditional way of teaching tenses starts 

with the introduction of the form and gram-
matical structure of the given tense, then it 
continues with the detailed description of the 
tense usage and (in an ideal case) it ends with 
the students successfully practicing it during the 
reproduction stage. This article focuses on the 
second step of this procedure: teaching tense 
usage. It also intends to provide a method for 
the effective memorization of tenses. Using dia-
grams as helping tools for the visual representa-
tions of the tenses is certainly not unknown to 
English teachers, however, using them as keys 
for remembering the tenses might be a new (or 
untried) idea. According to this technique, stu-
dents should not cram the usage of the tenses as 
lists of rules, but memorize only the diagrams, 
and in case of not remembering the rules, they 
should try to deduce them from the diagrams. 
The teacher’s role in this is to teach them how 
to deduce those rules from the two dimensional 
timelines with dots, circles and lines on them. 
The technique can be used with all levels of pro-
ficiency but it is not recommended in case of 
young learners (age: >12).

Diagrams, tense usage, explanations 
and exceptions

Present Simple

módszerekkel történhet a  szakszöveg 
feldolgozása (orientálódó, kurzorikus, 
szelektáló olvasás) (Jónás 1999: 166). 
A  szöveg feldolgozását követően szá-
mos gyakorlattal bővíthető a szókincs, 
pl. asszociációs játék, szinonimák és 
ellentétes jelentésű szavak gyűjtése, 
összetett szavak alkotása, jelzők hozzá-
rendelése főnevekhez, más szófajú szó 
képzése, szómagyarázat, kakukktojás 
keresése, hibajavítás, azonos jelentésű 
szavak megfelelő kontextusba helye-
zése, mondatalkotás beszédhelyzettől 
függően, definícióértelmezés, -alkotás 
és reprodukció, szituációs játékokkal 
pedig különböző beszédhelyzetekre ké-
szíthetők fel a hallgatók (Kocsondiné–
Nagy 1999: 177, Kralina Hoboth 
2014:c). 

Sokak által vitatott téma, hogy 
a nyelvtantanítás a szaknyelvoktatás ré-
szét képezze-e. A  terminológiaismeret 
mellett a  magas szintű, tárgyalóképes 
nyelvtudás fontos területe a  nyelvtan, 
melynek oktatása kommunikációori-
entált képzésnek is szerves része (Hor-
váth 201: 110, Kralina Hoboth 2014:c). 
Ha az egyes nyelvtani jelenségek az 
adott szakterületről merített példa-
mondatokkal gyakoroljuk, beépítjük 
a nyelvtant a szaknyelv oktatásába, ma-
gasabb szintű nyelvtudást érhetünk el 
(Kralina Hoboth 2014:c).

A diákok motiválása, az idegen nyelv 
iránti érdeklődés felkeltése gyakran 
nehéz feladatnak bizonyul, de megfe-
lelően definiált célokkal, megválasztott 
tananyaggal és oktatási módszerekkel 
megvalósítható.
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Using Diagrams 
for Teaching 
(and remembering) 
the Usage of Tenses [Part 1]

Peter zolczer
J. Selye University, Faculty of Education
Department of modern Philology

The horizontal black line on the diagrams is 
the timeline on which the present moment (the 
time of speaking/writing) is marked as “NOW”.

We use present simple to talk about actions 
or states that happen all the time or repeatedly. 
With present simple we can also express an ac-
tion or state that is always true or stays the same 
for a long time. The action (e.g. activity) or state 
(e.g. habit) is represented on the diagram by the 
blue circles, more specifically, by the outline of 
those circles. The fact that it is a repeated ac-
tion (I wake up at 7 am) can easily be deduced 
from the outline by thinking about it as a loop. 
Instead of repeating the action on the outline of 
the circle, its repetitious nature is represented 
by the continuous copies of circles (waking up 
every day at 7 am). The action or state (e.g. gen-
eral truths) is represented by the red line which 
indicates its continuous nature (I love you; He 
hates soup). 

Exceptions
If the words here or there precede the verb and 

start the sentence at the same time: Here comes 
my friend. There goes our teacher. In cases of cer-
tain “sentence-starting” expressions: I think you 
are right. I hope you like me.

Present Continuous

We use present continuous to talk about ac-
tions happening now (at the moment) or when 
we talk about changes happening now. We can 
also use it to refer to future arrangements. The 
action happening now (I am writing my home-
work at the moment) is represented by the short, 
vertical red line at the top of the label “NOW”. 
The ‘change happening now’, however, is more 
difficult to visualize. One reasonable way of 
doing that is to imagine the action (horizontal, 
blue arrow) as if it was restricted by two borders 
(the two longer vertical lines). The idea is that 
the borders are flexible and can be widened or 
narrowed.

Narrow borders: He usually gets up at 7 am, 
but this week he is getting up at 8 am.

Wide borders (angry, emotional load): I am 
always losing my keys!

Future arrangements (I am buying a new car 
tomorrow) can also be very easily deduced from 
the diagram, since the area with the arrow in it 
stretches to the future as well (the right side of 
the timeline).

Exceptions
Words with no continuous form: understand, 

know, see, hear etc. (I know this and not I am 
knowing this) 

Note
Introducing the new tenses, of course, re-

quires detailed explanation and can be done in 
the traditional way (whiteboard – tense form – 
list of rules – examples – exceptions), however, 
during the reproduction stage, there should be 
nothing on the whiteboard but the diagram(s). 
The teacher then asks the students to try to 
deduce the situations in which we use the giv-
en tense(s). In case they need help the teacher 
points to the specific parts of the diagram (ar-
row, borderline, circle etc.) and moves his/her 
finger in the right direction on the timeline to 
indicate the nature of the action or state in ques-
tion. Since the students associate the rules with 
the diagrams, keeping a poster of the diagrams 
(without the rules on it) in the classroom can 
increase the students’ self-confidence in using 
a variety of tenses at any communicative event.

Further tenses with their diagrams and de-
scriptions (Part 2) are coming in the next issue.

az Óz, a nagy varázsló 
című meseregény 
módszertani feldolgozása (III.)

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

1. Az óra címe: Dorka megmenti a madárijesztőt és az Erdőn át – az 
Óz, a nagy varázsló című regény feldolgozásának harmadik órája
2. Az óra általános céljai: együttműködő készség, a segítségnyújtás 
készségének, valamint az önismereti készség fejlesztése
3. Az óra irodalmi céljai: az olvasottak értelmezése, az új szereplőn 
keresztül az értékek értelmezése
4. Az óra fókusza: a kölcsönös segítségnyújtás fontosságának kieme-
lése, valamint az emberi hiányosságok és erősségek listázása, ezek elő-
nyei, hátrányai
5. Az óra típusa: új tananyagot feldolgozó óra

RÁHANGOLÓDÁS
1. Mi az?

 Munkaforma: frontális munka
 Tanulási eljárás: találós kérdés
 Segédeszközök: kép a madárijesztőről
 Fejlesztési célok: logikus gondolkodás, szövegértés fejlesztése
 Irodalmi cél: érdeklődés felkeltése, egy új szereplővel való kapcsolat 

létrehozása

Az első feladat motivációként szolgál. Találós kérdés formájában 
kelti fel a tanár a diákok érdeklődését. A találós kérdés megfejtése a 
madárijesztő. Ő az új szereplő, aki megjelent az olvasott fejezetben. 

 „Egész évben egyhelyben őrizgetem a kertet. Ruhám színes, testem 
szalma, a madarak rémálma.  Ki vagyok?”

A találós kérdés megfejtését követően a tanár a táblára feltesz a ma-
dárijesztőről egy képet.

JELENTÉSTEREMTÉS
2. A jóslás beigazolódása

 Munkaforma: frontális munka
 Tanulási eljárás: jóslás
 Segédeszközök: két rajzolt kép
 Fejlesztési célok: lényeges információk értelmezésének a fejlesztése
 Irodalmi cél: a valódi karakter és a tanulók által feltételezett karakter 

összehasonlítása

A következő feladatban a tanulók hipotéziseiket, feltevéseiket vetik 
össze a valódi karakterrel.1 A tanár megkérdezi, hogy találkoztak-e az 



29

Katedra Idegen nyelv / Házi olvasmányKatedra

28

Idegen nyelv

Overview
The traditional way of teaching tenses starts 

with the introduction of the form and gram-
matical structure of the given tense, then it 
continues with the detailed description of the 
tense usage and (in an ideal case) it ends with 
the students successfully practicing it during the 
reproduction stage. This article focuses on the 
second step of this procedure: teaching tense 
usage. It also intends to provide a method for 
the effective memorization of tenses. Using dia-
grams as helping tools for the visual representa-
tions of the tenses is certainly not unknown to 
English teachers, however, using them as keys 
for remembering the tenses might be a new (or 
untried) idea. According to this technique, stu-
dents should not cram the usage of the tenses as 
lists of rules, but memorize only the diagrams, 
and in case of not remembering the rules, they 
should try to deduce them from the diagrams. 
The teacher’s role in this is to teach them how 
to deduce those rules from the two dimensional 
timelines with dots, circles and lines on them. 
The technique can be used with all levels of pro-
ficiency but it is not recommended in case of 
young learners (age: >12).

Diagrams, tense usage, explanations 
and exceptions

Present Simple

módszerekkel történhet a  szakszöveg 
feldolgozása (orientálódó, kurzorikus, 
szelektáló olvasás) (Jónás 1999: 166). 
A  szöveg feldolgozását követően szá-
mos gyakorlattal bővíthető a szókincs, 
pl. asszociációs játék, szinonimák és 
ellentétes jelentésű szavak gyűjtése, 
összetett szavak alkotása, jelzők hozzá-
rendelése főnevekhez, más szófajú szó 
képzése, szómagyarázat, kakukktojás 
keresése, hibajavítás, azonos jelentésű 
szavak megfelelő kontextusba helye-
zése, mondatalkotás beszédhelyzettől 
függően, definícióértelmezés, -alkotás 
és reprodukció, szituációs játékokkal 
pedig különböző beszédhelyzetekre ké-
szíthetők fel a hallgatók (Kocsondiné–
Nagy 1999: 177, Kralina Hoboth 
2014:c). 

Sokak által vitatott téma, hogy 
a nyelvtantanítás a szaknyelvoktatás ré-
szét képezze-e. A  terminológiaismeret 
mellett a  magas szintű, tárgyalóképes 
nyelvtudás fontos területe a  nyelvtan, 
melynek oktatása kommunikációori-
entált képzésnek is szerves része (Hor-
váth 201: 110, Kralina Hoboth 2014:c). 
Ha az egyes nyelvtani jelenségek az 
adott szakterületről merített példa-
mondatokkal gyakoroljuk, beépítjük 
a nyelvtant a szaknyelv oktatásába, ma-
gasabb szintű nyelvtudást érhetünk el 
(Kralina Hoboth 2014:c).

A diákok motiválása, az idegen nyelv 
iránti érdeklődés felkeltése gyakran 
nehéz feladatnak bizonyul, de megfe-
lelően definiált célokkal, megválasztott 
tananyaggal és oktatási módszerekkel 
megvalósítható.
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Using Diagrams 
for Teaching 
(and remembering) 
the Usage of Tenses [Part 1]

Peter zolczer
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Department of modern Philology

The horizontal black line on the diagrams is 
the timeline on which the present moment (the 
time of speaking/writing) is marked as “NOW”.

We use present simple to talk about actions 
or states that happen all the time or repeatedly. 
With present simple we can also express an ac-
tion or state that is always true or stays the same 
for a long time. The action (e.g. activity) or state 
(e.g. habit) is represented on the diagram by the 
blue circles, more specifically, by the outline of 
those circles. The fact that it is a repeated ac-
tion (I wake up at 7 am) can easily be deduced 
from the outline by thinking about it as a loop. 
Instead of repeating the action on the outline of 
the circle, its repetitious nature is represented 
by the continuous copies of circles (waking up 
every day at 7 am). The action or state (e.g. gen-
eral truths) is represented by the red line which 
indicates its continuous nature (I love you; He 
hates soup). 

Exceptions
If the words here or there precede the verb and 

start the sentence at the same time: Here comes 
my friend. There goes our teacher. In cases of cer-
tain “sentence-starting” expressions: I think you 
are right. I hope you like me.

Present Continuous

We use present continuous to talk about ac-
tions happening now (at the moment) or when 
we talk about changes happening now. We can 
also use it to refer to future arrangements. The 
action happening now (I am writing my home-
work at the moment) is represented by the short, 
vertical red line at the top of the label “NOW”. 
The ‘change happening now’, however, is more 
difficult to visualize. One reasonable way of 
doing that is to imagine the action (horizontal, 
blue arrow) as if it was restricted by two borders 
(the two longer vertical lines). The idea is that 
the borders are flexible and can be widened or 
narrowed.

Narrow borders: He usually gets up at 7 am, 
but this week he is getting up at 8 am.

Wide borders (angry, emotional load): I am 
always losing my keys!

Future arrangements (I am buying a new car 
tomorrow) can also be very easily deduced from 
the diagram, since the area with the arrow in it 
stretches to the future as well (the right side of 
the timeline).

Exceptions
Words with no continuous form: understand, 

know, see, hear etc. (I know this and not I am 
knowing this) 

Note
Introducing the new tenses, of course, re-

quires detailed explanation and can be done in 
the traditional way (whiteboard – tense form – 
list of rules – examples – exceptions), however, 
during the reproduction stage, there should be 
nothing on the whiteboard but the diagram(s). 
The teacher then asks the students to try to 
deduce the situations in which we use the giv-
en tense(s). In case they need help the teacher 
points to the specific parts of the diagram (ar-
row, borderline, circle etc.) and moves his/her 
finger in the right direction on the timeline to 
indicate the nature of the action or state in ques-
tion. Since the students associate the rules with 
the diagrams, keeping a poster of the diagrams 
(without the rules on it) in the classroom can 
increase the students’ self-confidence in using 
a variety of tenses at any communicative event.

Further tenses with their diagrams and de-
scriptions (Part 2) are coming in the next issue.

az Óz, a nagy varázsló 
című meseregény 
módszertani feldolgozása (III.)
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e-mail: andra.zalabova@gmail.com

1. Az óra címe: Dorka megmenti a madárijesztőt és az Erdőn át – az 
Óz, a nagy varázsló című regény feldolgozásának harmadik órája
2. Az óra általános céljai: együttműködő készség, a segítségnyújtás 
készségének, valamint az önismereti készség fejlesztése
3. Az óra irodalmi céljai: az olvasottak értelmezése, az új szereplőn 
keresztül az értékek értelmezése
4. Az óra fókusza: a kölcsönös segítségnyújtás fontosságának kieme-
lése, valamint az emberi hiányosságok és erősségek listázása, ezek elő-
nyei, hátrányai
5. Az óra típusa: új tananyagot feldolgozó óra

RÁHANGOLÓDÁS
1. Mi az?

 Munkaforma: frontális munka
 Tanulási eljárás: találós kérdés
 Segédeszközök: kép a madárijesztőről
 Fejlesztési célok: logikus gondolkodás, szövegértés fejlesztése
 Irodalmi cél: érdeklődés felkeltése, egy új szereplővel való kapcsolat 

létrehozása

Az első feladat motivációként szolgál. Találós kérdés formájában 
kelti fel a tanár a diákok érdeklődését. A találós kérdés megfejtése a 
madárijesztő. Ő az új szereplő, aki megjelent az olvasott fejezetben. 

 „Egész évben egyhelyben őrizgetem a kertet. Ruhám színes, testem 
szalma, a madarak rémálma.  Ki vagyok?”

A találós kérdés megfejtését követően a tanár a táblára feltesz a ma-
dárijesztőről egy képet.

JELENTÉSTEREMTÉS
2. A jóslás beigazolódása

 Munkaforma: frontális munka
 Tanulási eljárás: jóslás
 Segédeszközök: két rajzolt kép
 Fejlesztési célok: lényeges információk értelmezésének a fejlesztése
 Irodalmi cél: a valódi karakter és a tanulók által feltételezett karakter 

összehasonlítása

A következő feladatban a tanulók hipotéziseiket, feltevéseiket vetik 
össze a valódi karakterrel.1 A tanár megkérdezi, hogy találkoztak-e az 
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olvasott fejezetek során valamilyen új 
tárggyal, amiről jóslatokat készítettek. 
Ez a tárgy a szalmakalap. Ismét előve-
szik a két képet, amelyek a jóslatokat 
és a valódi karaktereket tartalmazzák. 
Megnézik, mit jósoltak a szalmakalap-
hoz, milyen karaktert jellemez, majd a 
másik lapra ráírják a helyes megoldást. 

3. Helyes sorrend
 Munkaforma: egyéni munka
 Tanulási eljárás: rendszerező játék
 Segédeszközök: vetítő
 Fejlesztési célok: problémamegoldó, 

szövegértési képesség fejlesztése
 Irodalmi cél: az olvasott fejezetek 

egymást követő eseményeinek rend-
szerezése

A harmadik gyakorlattal az esemé-
nyek sorrendiségének, és az ok-okozati 
viszonyok összefüggéseknek az értel-
mezését fejleszti a tanár. 

A tanár mondatokat vetít ki a táb-
lára, amelyek a két fejezet eseményeit 
tartalmazzák, de helytelen sorrendben. 
Minden diák önállóan dolgozik, a fel-
adatuk, hogy tegyék a mondatokat az 
olvasott szövegnek megfelelően helyes 
sorendbe. A mondatok a következők:

 Óz talán adna nekem egy kis eszet.
 Megláttak egy gerendából meg fa-

ágakból készült kalibát.
 Az emberkék szívélyesen fogadták 

Dorkát. 
 Dorka mély álomba merült.
 Lelakatolta az ajtót, majd elindult a 

hosszú útjára.
 Dorka felnyúlt, és leemelte a Madár-

ijesztőt a karóról.
 Dorka a hosszú gyaloglásban elfá-

radt, leült egy út menti kerítésre. 
 Estefelé egy nagy, sötét erdőbe értek. 
 Dorka gondosan megmosakodott, 

aztán felvette a tiszta ruháját.

4. Ki szorult segítségre?
 Munkaforma: egyéni és frontális 

munka
 Tanulási eljárás: táblázat
 Segédeszközök: könyv, táblázat
 Fejlesztési célok: szövegértési képes-

ség, fogalmazási, ábraolvasási képesség 
fejlesztése

 Irodalmi cél: a szövegben rejlő lénye-
ges információk kiemelése, saját véle-
mény megfogalmazása

A következő feladattal a tanár a se-
gítségnyújtás fontosságára irányítja a 
figyelmet. A tanár egy táblázatot készít 
el a táblára, majd arra utasítja a diáko-
kat, hogy a szövegből keressék ki azo-

kat a részleteket, ahol valaki segítség-
re szorult. Ha azt a részt megtalálták, 
akkor kihív egy tanulót, hogy írja be a 
táblázatba. Ezt követően ki kell keres-
niük, hogy ki segített rajtuk, majd ezt 
is beírják a táblázatba. Táblázat:

Ki szorult segítségre? Ki segített rajta?
Dorka Boq
Madárijesztő Dorka

Miután kitöltötték a táblázatot, a ta-
nár frontális megbeszélést indít, vagyis 
arra kíváncsi, hogyan értelmezik azt, 
hogy Dorka segítőként és segítségre 
szorulóként is szerepel.

5. Az utolsó szó2

 Munkaforma: páros munka
 Tanulási eljárás: improvizáció
 Segédeszközök: -
 Fejlesztési célok: beszédképesség, 

együttműködési képesség fejlesztése
 Irodalmi cél: a regényből kiválasztott 

szereplőkbe bújva improvizáció

A diákok párokban dolgoznak, a pá-
ros egyik tagja Dorka, a másik pedig a 
Madárijesztő. A tanulók feladata, hogy 
rögtönözzenek egy olyan jelenetet, 
amelynek az utolsó mondata az, hogy 
Induljunk Ózhoz! 3-4 páros játssza el a 
jelenetet.

6. Ballagj zenére!
 Munkaforma: páros
 Tanulási eljárás: relaxációs gyakorlat
 Segédeszközök: zene
 Fejlesztési célok: ritmusérzék fejlesz-

tése
 Irodalmi cél: a meseregény és a fil-

mes változat összekötése

A tanár CD-ről lejátssza a regény 
filmes változatának a zenéjét, és meg-
kéri a diákokat, hogy párokban erre a 
zenére, ugrándozva, elképzelésük sze-
rint, ahogy a Madárijesztő és Dorka 
sétálhattak, menjenek hátra az osz-
tályba. Ez a gyakorlat kis relaxációként 
szolgál.

REFLEKTÁLÁS
7. Ki miért ment Ózhoz?

 Munkaforma: egyéni munka
 Tanulási eljárás: drámajáték
 Segédeszközök: -
 Fejlesztési célok: beszédképesség fej-

lesztése, pozitív értékek kifejezésének a 
fejlesztése

 Irodalmi cél: az olvasottaknak a di-
ákok saját életére való vonatkoztatása

A tanulók körben állnak. Minden 
gyereknek egy mondatban el kell mon-
dania, hogy ő miért menne Ózhoz. 
Ha már mindenkire sor került, akkor 
megfordul a kör. Az utolsó tanuló el-
mondja a véleményét a mellett állónak, 
attól függetlenül, hogy Óztól szüksége 
lenne-e valamire, szerinte milyen pozi-
tív tulajdonságai vannak neki, miben 
ügyes. Ezt követően a tanár arra kéri a 
diákokat, hogy beszéljenek arról, miért 
ment a Madárijesztő Ózhoz, és milyen 
előnyei, pozitív tulajdonságai vannak a 
Madárijesztőnek. 

8. Házi feladat
Házi feladatra az 5. és 6. fejezetet 

kell elolvasniuk a tanulóknak. A tanár 
felhívja a tanulók figyelmét, hogy a 
következő órákon kell tudniuk az ol-
vasott fejezetekből a szereplők neveit, 
tulajdonságaikat, és a cselekményt rö-
viden összefoglalni. Az olvasónaplóba 
a diákoknak saját elképzelésük szerint 
le kell rajzolniuk a madárijesztőt, majd 
melléírni tulajdonságait.

a meseregény feldolgozásának 
negyedik órája
1. Az óra címe: A Bádog Favágó meg-
mentése, A Gyáva Oroszlán – Óz, a 
nagy varázsló című regény feldolgozá-
sának negyedik órája
2. Az óra általános céljai: a gondolko-
dási képesség, problémamegoldó ké-
pesség fejlesztése
3. Az óra irodalmi céljai: az olvasottak 
értelmezése, egy reális és egy fiktív sze-
replő megismerése
4. Az óra fókusza: a fejezetekkel kap-
csolatos – Az Amelyik kutya ugat, az 
nem harap közmondás értelmezése
5. Az óra típusa: új tananyagot feldol-
gozó óra

RÁHANGOLÓDÁS
1. Kövesd a fényt!3

 Munkaforma: frontális munka
 Tanulási eljárás: drámajáték
 Segédeszközök: villanylámpa, képek, 

CD

 Fejlesztési célok: figyelemkoncentrá-
ció, memória fejlesztése

 Irodalmi cél: a regényben megjelenő 
szereplők és a vizualizáció összekap-
csolása

A tanár képeket készít olyan állatok-
ról, amelyek az erdőben élnek, plusz 
még azokról a szereplőkről, akikkel 
Dorka az erdőben találkozott. Az osz-
tályt besötétíti, majd a készített képeket 
szétrakja az osztály különböző pontja-
ira, és CD-ről az erdő zajait játssza le. 
Az osztályban a tanár egy elemlámpá-
val sorra megvilágítja az általa elhelye-
zett képeket. A tanulók feladata, hogy 
megjegyezzék a tanár által megvilágí-
tott állatokat, szereplőket. Miután min-
den kép sorra került, a tanulóknak fel 
kell tudni sorolniuk, milyen képek sze-
repeltek a játékban, majd a tanár azt a 
kérdést teszi fel, hogy a regényben ezek 
közül kivel találkozott Dorka. A helyes 
megoldás: Favágó, Oroszlán. 

JELENTÉSTEREMTÉS
2. A jóslás beigazolódása

 Munkaforma: frontális munka
 Tanulási eljárás: jóslás
 Segédeszközök: két rajzolt kép
 Fejlesztési célok: a lényeges informá-

ciók értelmezésének a fejlesztése
 Irodalmi cél: a regény szereplői és a 

diákok által elképzelt szereplők össze-
hasonlítása

Az 5. és 6. fejezetekben két új sze-
replő jelent meg, a Bádog Favágó és a 
Gyáva Oroszlán, és ezzel együtt két új 
tárgy, amiről a gyerekek jóslatokat al-
kottak a bevezető órán. Az első tanórán 
készített rajzok ismét előkerülnek, és 
összehasonlítják a diákok az adott tár-
gyakhoz feltételezett karaktereiket és a 
regényben megjelenő szereplőket. 

3. Állókép4

 Munkaforma: csoportos munka
 Tanulási eljárás: drámajáték
 Segédeszközök: papírcetlik
 Fejlesztési célok: együttműködő, 

problémamegoldó, szervezési képesség 
fejlesztése

 Irodalmi cél: egy-egy műrészlet meg-
jelenítése

A módszer az olvasói reagálás elő-
hívásának és az élményközpontú iro-
dalomoktatásnak az egyik technikája, 
amely egy műrészlet, gondolat megje-
lenítésére szolgál az emberi test kifeje-
zőeszközként való fölhasználásával. A 
tanár az eddig megjelenő szereplőne-

veket papírcetlikre írja rá, de valame-
lyiket többször is, majd minden diák 
húz egyet. A tanár hármas, négyes és 
ötös csoportokat alakít ki a szereplők-
ből. A hármas csoportok tagjai Dorka, 
Totó, Madárijesztő, a négyes csoport-
hoz még csatlakozik a Bádog Favá-
gó, az ötös csoporthoz pedig a Gyáva 
Oroszlán. Mind a három csoport más-
más szituációt kap, amit állóképben 
kell megjeleníteniük. A három főből 
álló csoport feladata: Miközben Dor-
ka, Totó és a Madárijesztő ment a sárga 
téglás úton, keserves nyögés ütötte meg a 
fülüket. A négytagú csoport feladata: A 
Bádog Favágó fejszéje csak úgy táncolt, 
utat nyitott az egész társaságnak. Az 
öttagú csoport feladata: Az Oroszlán 
egyetlen csapásával az út szélére pen-
derítette a madárijesztőt. A csoportok 
3 perc felkészülési időt kapnak. Mindig 
egy csoport játssza el az adott szituáci-
ót, a többi diák feladata, hogy kitalál-
ják, melyik részletről van szó. Miután 
mindenki bemutatta a saját állóképét, 
a tanulók feladata, hogy a történések 
időrendje szerint, helyes sorrendbe 
rakják a látottakat.

4. Keresd a részletet!
 Munkaforma: kooperatív munka, 

frontális megbeszélés
 Tanulási eljárás: közmondás
 Segédeszközök: könyv, papír, óra
 Fejlesztési célok: szövegértési képes-

ség fejlesztése, együttműködési képes-
ség fejlesztése

 Irodalmi cél: lényeges információk 
kikeresése

A tanulók csoportokban dolgoznak. 
A tanár minden csoporton belül kijelöl 
egy időmérőt, egy keresőt, és egy szó-
vivőt, tehát minden tanulónak más lesz 
a feladata. Az időmérőnek az időt kell 
figyelnie, hogy a tanár által megadott 
idő alatt készüljenek el a feladattal, 
munka közben figyelmeztetnie kell a 
társait. A kereső feladata, hogy keresse 
ki a könyvből azt a részletet, amelyik 
szerinte az – Amelyik kutya ugat, az 
nem harap – közmondásra illik. A szó-
vivő pedig bemutatja a többi csoport-
nak a részletet.

Miután minden szóvivő szót kapott, 
közös megbeszélés következik a hal-
lottakról.  Eltérő értelmezések esetén 
a csoportok megbeszélik, miért válasz-
tották azt a részletet.

5. Mért vagy gyáva, Oroszlán?
 Munkaforma: frontális munka
 Tanulási eljárás: drámajáték

 Segédeszközök: játékoroszlán
 Fejlesztési célok: beszédkészség fej-

lesztése
 Irodalmi cél: a szereplő negatív tulaj-

donságának feltárása

A tanár megkérdezi a tanulóktól, 
hogy vállalja-e valaki a Gyáva Orosz-
lán szerepét. Ha nincs jelentkező, ak-
kor kiszámolóval számolja ki, ki legyen 
az. Akire esik a választás, az a diák 
kimegy a táblához, és a Gyáva Orosz-
lán szerepébe bújik, vagyis maga elé 
fog egy játékoroszlánt. A többi tanuló 
feladata, hogy kérdéseket tegyenek föl 
neki, miért olyan gyáva.

REFLEKTÁLÁS
6. Bátorságlabda

 Munkaforma: frontális munka
 Tanulási eljárás: drámajáték
 Segédeszközök: labda
 Fejlesztési célok: empatikus készség, 

beszédkészség fejlesztése
 Irodalmi cél: a szövegben megjelenő 

probléma megoldása

Miután megtudták a diákok, hogy 
miért gyáva az Oroszlán, a tanulók 
tanácsokkal látják el őt annak érdeké-
ben, hogy le tudja győzni a gyávaságát. 
Egy bátorságlabdát dobnak az Orosz-
lánnak, és közben egy tanáccsal látják 
el őt. Az Oroszlán annak a tanulónak 
dobja vissza a labdát, akitől egy újabb 
tanácsot szeretne hallani. 

7. Házi feladat
Házi feladatra a következő három 

fejezetet kell elolvasniuk, és ebből az 
órából a szöveg rövid összefoglalását 
kell tudniuk a tanulóknak. Végül fi-
gyelmezteti a gyerekeket a tanár, hogy 
nézzék át az előző fejezetek is, mivel a 
következő órán rövid írásbelit fognak 
írni az eddig olvasottakból.

JEGYZETEK:
1 PETHŐNÉ NAGY, CS. 2005. Módszertani 
kézikönyv. Korona Kiadó, Budapest, 2005, 
253-55.
2 GABNAI, K. 2008. Játszótárs. Geobook 
Hungary Kiadó, Szentendre, 2008, 120.
3 DEMETER LÁZÁR, K.. 2008. Játszótárs. 
Geobook Hungary Kiadó, Szentendre, 2008, 
76.
4 PETHŐNÉ NAGY, CS. 2005. Módszertani 
kézikönyv. Korona Kiadó, Budapest, 2005, 
207-209.
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olvasott fejezetek során valamilyen új 
tárggyal, amiről jóslatokat készítettek. 
Ez a tárgy a szalmakalap. Ismét előve-
szik a két képet, amelyek a jóslatokat 
és a valódi karaktereket tartalmazzák. 
Megnézik, mit jósoltak a szalmakalap-
hoz, milyen karaktert jellemez, majd a 
másik lapra ráírják a helyes megoldást. 

3. Helyes sorrend
 Munkaforma: egyéni munka
 Tanulási eljárás: rendszerező játék
 Segédeszközök: vetítő
 Fejlesztési célok: problémamegoldó, 

szövegértési képesség fejlesztése
 Irodalmi cél: az olvasott fejezetek 

egymást követő eseményeinek rend-
szerezése

A harmadik gyakorlattal az esemé-
nyek sorrendiségének, és az ok-okozati 
viszonyok összefüggéseknek az értel-
mezését fejleszti a tanár. 

A tanár mondatokat vetít ki a táb-
lára, amelyek a két fejezet eseményeit 
tartalmazzák, de helytelen sorrendben. 
Minden diák önállóan dolgozik, a fel-
adatuk, hogy tegyék a mondatokat az 
olvasott szövegnek megfelelően helyes 
sorendbe. A mondatok a következők:

 Óz talán adna nekem egy kis eszet.
 Megláttak egy gerendából meg fa-

ágakból készült kalibát.
 Az emberkék szívélyesen fogadták 

Dorkát. 
 Dorka mély álomba merült.
 Lelakatolta az ajtót, majd elindult a 

hosszú útjára.
 Dorka felnyúlt, és leemelte a Madár-

ijesztőt a karóról.
 Dorka a hosszú gyaloglásban elfá-

radt, leült egy út menti kerítésre. 
 Estefelé egy nagy, sötét erdőbe értek. 
 Dorka gondosan megmosakodott, 

aztán felvette a tiszta ruháját.

4. Ki szorult segítségre?
 Munkaforma: egyéni és frontális 

munka
 Tanulási eljárás: táblázat
 Segédeszközök: könyv, táblázat
 Fejlesztési célok: szövegértési képes-

ség, fogalmazási, ábraolvasási képesség 
fejlesztése

 Irodalmi cél: a szövegben rejlő lénye-
ges információk kiemelése, saját véle-
mény megfogalmazása

A következő feladattal a tanár a se-
gítségnyújtás fontosságára irányítja a 
figyelmet. A tanár egy táblázatot készít 
el a táblára, majd arra utasítja a diáko-
kat, hogy a szövegből keressék ki azo-

kat a részleteket, ahol valaki segítség-
re szorult. Ha azt a részt megtalálták, 
akkor kihív egy tanulót, hogy írja be a 
táblázatba. Ezt követően ki kell keres-
niük, hogy ki segített rajtuk, majd ezt 
is beírják a táblázatba. Táblázat:

Ki szorult segítségre? Ki segített rajta?
Dorka Boq
Madárijesztő Dorka

Miután kitöltötték a táblázatot, a ta-
nár frontális megbeszélést indít, vagyis 
arra kíváncsi, hogyan értelmezik azt, 
hogy Dorka segítőként és segítségre 
szorulóként is szerepel.

5. Az utolsó szó2

 Munkaforma: páros munka
 Tanulási eljárás: improvizáció
 Segédeszközök: -
 Fejlesztési célok: beszédképesség, 

együttműködési képesség fejlesztése
 Irodalmi cél: a regényből kiválasztott 

szereplőkbe bújva improvizáció

A diákok párokban dolgoznak, a pá-
ros egyik tagja Dorka, a másik pedig a 
Madárijesztő. A tanulók feladata, hogy 
rögtönözzenek egy olyan jelenetet, 
amelynek az utolsó mondata az, hogy 
Induljunk Ózhoz! 3-4 páros játssza el a 
jelenetet.

6. Ballagj zenére!
 Munkaforma: páros
 Tanulási eljárás: relaxációs gyakorlat
 Segédeszközök: zene
 Fejlesztési célok: ritmusérzék fejlesz-

tése
 Irodalmi cél: a meseregény és a fil-

mes változat összekötése

A tanár CD-ről lejátssza a regény 
filmes változatának a zenéjét, és meg-
kéri a diákokat, hogy párokban erre a 
zenére, ugrándozva, elképzelésük sze-
rint, ahogy a Madárijesztő és Dorka 
sétálhattak, menjenek hátra az osz-
tályba. Ez a gyakorlat kis relaxációként 
szolgál.

REFLEKTÁLÁS
7. Ki miért ment Ózhoz?

 Munkaforma: egyéni munka
 Tanulási eljárás: drámajáték
 Segédeszközök: -
 Fejlesztési célok: beszédképesség fej-

lesztése, pozitív értékek kifejezésének a 
fejlesztése

 Irodalmi cél: az olvasottaknak a di-
ákok saját életére való vonatkoztatása

A tanulók körben állnak. Minden 
gyereknek egy mondatban el kell mon-
dania, hogy ő miért menne Ózhoz. 
Ha már mindenkire sor került, akkor 
megfordul a kör. Az utolsó tanuló el-
mondja a véleményét a mellett állónak, 
attól függetlenül, hogy Óztól szüksége 
lenne-e valamire, szerinte milyen pozi-
tív tulajdonságai vannak neki, miben 
ügyes. Ezt követően a tanár arra kéri a 
diákokat, hogy beszéljenek arról, miért 
ment a Madárijesztő Ózhoz, és milyen 
előnyei, pozitív tulajdonságai vannak a 
Madárijesztőnek. 

8. Házi feladat
Házi feladatra az 5. és 6. fejezetet 

kell elolvasniuk a tanulóknak. A tanár 
felhívja a tanulók figyelmét, hogy a 
következő órákon kell tudniuk az ol-
vasott fejezetekből a szereplők neveit, 
tulajdonságaikat, és a cselekményt rö-
viden összefoglalni. Az olvasónaplóba 
a diákoknak saját elképzelésük szerint 
le kell rajzolniuk a madárijesztőt, majd 
melléírni tulajdonságait.

a meseregény feldolgozásának 
negyedik órája
1. Az óra címe: A Bádog Favágó meg-
mentése, A Gyáva Oroszlán – Óz, a 
nagy varázsló című regény feldolgozá-
sának negyedik órája
2. Az óra általános céljai: a gondolko-
dási képesség, problémamegoldó ké-
pesség fejlesztése
3. Az óra irodalmi céljai: az olvasottak 
értelmezése, egy reális és egy fiktív sze-
replő megismerése
4. Az óra fókusza: a fejezetekkel kap-
csolatos – Az Amelyik kutya ugat, az 
nem harap közmondás értelmezése
5. Az óra típusa: új tananyagot feldol-
gozó óra

RÁHANGOLÓDÁS
1. Kövesd a fényt!3

 Munkaforma: frontális munka
 Tanulási eljárás: drámajáték
 Segédeszközök: villanylámpa, képek, 

CD

 Fejlesztési célok: figyelemkoncentrá-
ció, memória fejlesztése

 Irodalmi cél: a regényben megjelenő 
szereplők és a vizualizáció összekap-
csolása

A tanár képeket készít olyan állatok-
ról, amelyek az erdőben élnek, plusz 
még azokról a szereplőkről, akikkel 
Dorka az erdőben találkozott. Az osz-
tályt besötétíti, majd a készített képeket 
szétrakja az osztály különböző pontja-
ira, és CD-ről az erdő zajait játssza le. 
Az osztályban a tanár egy elemlámpá-
val sorra megvilágítja az általa elhelye-
zett képeket. A tanulók feladata, hogy 
megjegyezzék a tanár által megvilágí-
tott állatokat, szereplőket. Miután min-
den kép sorra került, a tanulóknak fel 
kell tudni sorolniuk, milyen képek sze-
repeltek a játékban, majd a tanár azt a 
kérdést teszi fel, hogy a regényben ezek 
közül kivel találkozott Dorka. A helyes 
megoldás: Favágó, Oroszlán. 

JELENTÉSTEREMTÉS
2. A jóslás beigazolódása

 Munkaforma: frontális munka
 Tanulási eljárás: jóslás
 Segédeszközök: két rajzolt kép
 Fejlesztési célok: a lényeges informá-

ciók értelmezésének a fejlesztése
 Irodalmi cél: a regény szereplői és a 

diákok által elképzelt szereplők össze-
hasonlítása

Az 5. és 6. fejezetekben két új sze-
replő jelent meg, a Bádog Favágó és a 
Gyáva Oroszlán, és ezzel együtt két új 
tárgy, amiről a gyerekek jóslatokat al-
kottak a bevezető órán. Az első tanórán 
készített rajzok ismét előkerülnek, és 
összehasonlítják a diákok az adott tár-
gyakhoz feltételezett karaktereiket és a 
regényben megjelenő szereplőket. 

3. Állókép4

 Munkaforma: csoportos munka
 Tanulási eljárás: drámajáték
 Segédeszközök: papírcetlik
 Fejlesztési célok: együttműködő, 

problémamegoldó, szervezési képesség 
fejlesztése

 Irodalmi cél: egy-egy műrészlet meg-
jelenítése

A módszer az olvasói reagálás elő-
hívásának és az élményközpontú iro-
dalomoktatásnak az egyik technikája, 
amely egy műrészlet, gondolat megje-
lenítésére szolgál az emberi test kifeje-
zőeszközként való fölhasználásával. A 
tanár az eddig megjelenő szereplőne-

veket papírcetlikre írja rá, de valame-
lyiket többször is, majd minden diák 
húz egyet. A tanár hármas, négyes és 
ötös csoportokat alakít ki a szereplők-
ből. A hármas csoportok tagjai Dorka, 
Totó, Madárijesztő, a négyes csoport-
hoz még csatlakozik a Bádog Favá-
gó, az ötös csoporthoz pedig a Gyáva 
Oroszlán. Mind a három csoport más-
más szituációt kap, amit állóképben 
kell megjeleníteniük. A három főből 
álló csoport feladata: Miközben Dor-
ka, Totó és a Madárijesztő ment a sárga 
téglás úton, keserves nyögés ütötte meg a 
fülüket. A négytagú csoport feladata: A 
Bádog Favágó fejszéje csak úgy táncolt, 
utat nyitott az egész társaságnak. Az 
öttagú csoport feladata: Az Oroszlán 
egyetlen csapásával az út szélére pen-
derítette a madárijesztőt. A csoportok 
3 perc felkészülési időt kapnak. Mindig 
egy csoport játssza el az adott szituáci-
ót, a többi diák feladata, hogy kitalál-
ják, melyik részletről van szó. Miután 
mindenki bemutatta a saját állóképét, 
a tanulók feladata, hogy a történések 
időrendje szerint, helyes sorrendbe 
rakják a látottakat.

4. Keresd a részletet!
 Munkaforma: kooperatív munka, 

frontális megbeszélés
 Tanulási eljárás: közmondás
 Segédeszközök: könyv, papír, óra
 Fejlesztési célok: szövegértési képes-

ség fejlesztése, együttműködési képes-
ség fejlesztése

 Irodalmi cél: lényeges információk 
kikeresése

A tanulók csoportokban dolgoznak. 
A tanár minden csoporton belül kijelöl 
egy időmérőt, egy keresőt, és egy szó-
vivőt, tehát minden tanulónak más lesz 
a feladata. Az időmérőnek az időt kell 
figyelnie, hogy a tanár által megadott 
idő alatt készüljenek el a feladattal, 
munka közben figyelmeztetnie kell a 
társait. A kereső feladata, hogy keresse 
ki a könyvből azt a részletet, amelyik 
szerinte az – Amelyik kutya ugat, az 
nem harap – közmondásra illik. A szó-
vivő pedig bemutatja a többi csoport-
nak a részletet.

Miután minden szóvivő szót kapott, 
közös megbeszélés következik a hal-
lottakról.  Eltérő értelmezések esetén 
a csoportok megbeszélik, miért válasz-
tották azt a részletet.

5. Mért vagy gyáva, Oroszlán?
 Munkaforma: frontális munka
 Tanulási eljárás: drámajáték

 Segédeszközök: játékoroszlán
 Fejlesztési célok: beszédkészség fej-

lesztése
 Irodalmi cél: a szereplő negatív tulaj-

donságának feltárása

A tanár megkérdezi a tanulóktól, 
hogy vállalja-e valaki a Gyáva Orosz-
lán szerepét. Ha nincs jelentkező, ak-
kor kiszámolóval számolja ki, ki legyen 
az. Akire esik a választás, az a diák 
kimegy a táblához, és a Gyáva Orosz-
lán szerepébe bújik, vagyis maga elé 
fog egy játékoroszlánt. A többi tanuló 
feladata, hogy kérdéseket tegyenek föl 
neki, miért olyan gyáva.

REFLEKTÁLÁS
6. Bátorságlabda

 Munkaforma: frontális munka
 Tanulási eljárás: drámajáték
 Segédeszközök: labda
 Fejlesztési célok: empatikus készség, 

beszédkészség fejlesztése
 Irodalmi cél: a szövegben megjelenő 

probléma megoldása

Miután megtudták a diákok, hogy 
miért gyáva az Oroszlán, a tanulók 
tanácsokkal látják el őt annak érdeké-
ben, hogy le tudja győzni a gyávaságát. 
Egy bátorságlabdát dobnak az Orosz-
lánnak, és közben egy tanáccsal látják 
el őt. Az Oroszlán annak a tanulónak 
dobja vissza a labdát, akitől egy újabb 
tanácsot szeretne hallani. 

7. Házi feladat
Házi feladatra a következő három 

fejezetet kell elolvasniuk, és ebből az 
órából a szöveg rövid összefoglalását 
kell tudniuk a tanulóknak. Végül fi-
gyelmezteti a gyerekeket a tanár, hogy 
nézzék át az előző fejezetek is, mivel a 
következő órán rövid írásbelit fognak 
írni az eddig olvasottakból.

JEGYZETEK:
1 PETHŐNÉ NAGY, CS. 2005. Módszertani 
kézikönyv. Korona Kiadó, Budapest, 2005, 
253-55.
2 GABNAI, K. 2008. Játszótárs. Geobook 
Hungary Kiadó, Szentendre, 2008, 120.
3 DEMETER LÁZÁR, K.. 2008. Játszótárs. 
Geobook Hungary Kiadó, Szentendre, 2008, 
76.
4 PETHŐNÉ NAGY, CS. 2005. Módszertani 
kézikönyv. Korona Kiadó, Budapest, 2005, 
207-209.



33

Katedra egészségKatedra

32

Házi olvasmány / Színházi nevelés

Balla et al.: 
Hodnotenie konzumácie 
vybraných zdrojov 
antioxidantov rastlinného 
pôvodu z Nitrianskeho kraja
FSŠ UKF v Nitre, 
360 o., 2013, 
ISBN 978-80-558-0441-5.

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, 
e-mail: iviczayova@ukf.sk
Balla István: UKF Nyitra, KETK, Pedagógusképző Intézet, egyetemi adjunktus, intézetvezető; e-mail: sballa@ukf.sk

Az Európai Unió a közeljövőben kiemelten támogatni fogja az egészséges életmód, egészséges életvezetés, a fizikai műveltség (Physical 
literacy) és az egészségvédő testmozgás kompetenciáinak fejlesztését. Az elmúlt két évben intézetünk több publikációt jelentetett meg 
az említett témakörökben, melyeket az alábbiakban mutatunk be. A tankönyvek közös témája és célja az egészségtudatos életmódra és 
az egészség megőrzésére való ösztönzés. Reméljük, hogy a bemutatott publikációkat a diákok, a pedagógusok és a széles olvasóközönség 
egyaránt haszonnal forgathatja majd.  

A Pedagógusképző Intézet új publikációi 
az egészségnevelés témakörében

Jurík Tünde – Viczay Ildikó – Balla István

A  gyermekek pszicho-moto-
rikus fejlődésében a  táplálkozás 
az egyik meghatározó tényező. 
A  táplálkozás szempontjából 
a gyermek életében két kriti-
kus időszakot különböztetünk 
meg, mégpedig a  csecsemőkort 
és a  serdülőkort. A  tizenévesek 
többsége helytelenül táplálkozik 
és túl sok cukorban gazdag ételt 
fogyaszt, vagy gyorséttermek-
be jár étkezni. Ennek eredmé-
nyeként sokan túlsúlyosak, de 
vannak, akik anorexiával vagy 
bulímiával, rosszabb esetben 
cukorbetegséggel is küzdenek. 
A monográfia a táplálkozásról és 
a gyógynövényekről szerzett leg-
újabb ismereteket foglalja össze. 
A gyakorlati részben elsősorban 
a  növényi eredetű antioxidán-
sok fogyasztásával foglalkozik. 
A kiadványban bemutatott kuta-
tásokat több mint 500 résztvevő 
közreműködésével a Nyitrai ke-
rület iskoláiban valósították meg 
a szerzők. 

A  fentiekben említet-
tük, hogy a gyermekek 
táplálkozásának minősé-
ge nagyon fontos szere-
pet játszik felnőtt korban 
a civilizációs ártalmak és 
a  krónikus megbetegedé-
sek elleni védekezésben és 
a megelőzésben. Fontosnak 
tartjuk, hogy már az isko-
láskor előtti időszakban 
olyan táplálkozási kultúrát, 
szokásrendszert alakítsunk 
ki a  gyermekeknél, mely 
hozzájárul az egészséges 
életmód és az egészségtu-
datos gondolkodás megszi-
lárdításához. A következő 
tankönyv fókuszában ezért 
az óvodások táplálkozása 
áll. A kiadványban a szer-
zők hasznos javaslatokat 
fogalmaznak meg a  gyak-
ran előforduló, táplálkozás-
sal összefüggő betegségek 
elleni védekezésre és ezek 
megelőzésére. 

A gyermekkori táplál-
kozási szokások alapjai 
szinte azonosak a felnőttek 
táplálkozási szokásaival. A 
megfelelő életminőség biz-
tosításához minden gyer-
meknek és felnőtt egyén-
nek vitaminokra, ásványi 
anyagokra, szénhidrátokra, 
fehérjékre és bioaktív anya-
gok bevitelére van szüksé-
ge. Ezeket a tápanyagokat 
a gyermekek korának meg-
felelően kell adagolnunk. A 
következő tankönyv ezért 
az általános iskolákban és 
a középiskolákban tanu-
ló gyermekek táplálkozá-
si igényeivel foglalkozik. 
Külön kitér a túlsúly, az 
allergiák, a cukorbetegség, 
valamint a lisztérzékeny-
ség problémáira. Önálló 
fejezetben tárgyalja a nap-
jainkban egyre népszerűbb 
alternatív táplálkozási mó-
dokat is.

Egyre többen ismerik fel a 
mozgás és az egészség közötti 
szoros összefüggést. A két-
nyelvű jegyzet fő célja, hogy 
a tanítóknak, testnevelő ta-
nároknak és a nem úszóknak 
közvetlen segítséget nyújtson 
az úszás hatékony oktatásá-
hoz. A jegyzet egyes fejezetei 
a vízhez szoktatás céljával, fel-
adataival, ellenőrzési rendsze-
rével foglalkoznak. Fontos-
nak tartjuk, hogy hallgatóink 
megfelelően elsajátítsák a ma-
gyar és szlovák sportági szak-
kifejezéseket, ezért minden 
fejezet végén szlovák nyelvi 
összefoglaló is található. A 
vízi játékok és célgyakorlatok 
gyűjteményét szintén az egyes 
fejezetek tartalmazzák. Ennek 
szellemében nemcsak hallga-
tóinknak ajánljuk jegyzetün-
ket, hanem tanító, testnevelő 
és edző kollégáinknak is, re-
mélve, hogy a jegyzet anyaga 
az oktatók továbbképzésében 
is szerephez juthat. 

Viczay I.: 
alap úszókészségek 
FSŠ UKF v Nitre, 
76 o., 2014, 
ISBN 978-80-558-0598-6.

Juríková et al.: 
Výživa školákov
FSŠ UKF v Nitre, 
106 o., 2014, 
ISBN 978-80-558-0597-9.

Juríková et al.: 
Výživa detí 
predškolského veku
FSŠ UKF v Nitre, 
106 o., 2014, 
ISBN 978-80-558-0591-7. 

A Vekker Színházi Nevelési Mű-
hely ősszel induló programjának 
létrehozását több dolog is inspirál-
ta. Az elmúlt évad résztvevői vissza-
jelzései, melyekből egyöntetően a 
szülő-gyerek kapcsolat és családon 
belüli viszonyok mint témakörök 
voltak leghangsúlyosabban megje-
lölve, valamint nekünk, a műhely 
tagjainak személyes tapasztalatai 
és élményei. A fenti tapasztalato-
kat leszűrve, hosszas viták és meg-
beszélések után arra az álláspontra 
jutottunk, hogy a szülő és gyerek 
közötti kapcsolat, kommunikáció, 
együttélés vagy ezek hiánya olyan 
problémákat vet fel, amivel nekünk, 
mint színházi nevelési csoportnak 
foglalkozni kell. 

A fent említett téma kapcsán 
olyan állításokat fogalmaztunk 
meg, melyek kiindulópontként 
szolgáltak programunk létrejötté-
ben. A család intézményét boncol-
gatjuk, azon belüli is a gyerek és 
szülő kapcsolatát, elidegenedését és 
a családon belüli lét milyenségét.

Előadásunkban egy a tizennyol-
cadik születésnapját ünneplő ka-
masz lány életébe nyerhetünk be-
pillantást. Az anyja és a szerelme 
közti viszonyon keresztül, egy „ki-
feszített” színházi alaphelyzetben 
láthatjuk a lány „felnőtté válását”. 
Innen indul a közös gondolkodás 
a résztvevőkkel. Az előadásban 
szereplő kérdéseket, játékokat az 
elkészült színházi részeket ezen 
irányban haladva a következő köz-
ponti kérdés és a hozzá kapcsolódó 
alkérdések mentén fűztük össze: 
 Mi akadályoz minket abban, 

hogy ideálisnak nevezhető szülő-
gyerek kapcsolatban éljünk csa-
ládjainkban? 
 Mitől gyerek a gyerek és mikortól 

lesz felnőtt?

Színházi nevelési előadás 
középiskolások számára

rakottyay Katalin

„Olyan nehezen születtél meg. Mintha nem is akar-
nál velem találkozni. Mintha nem is lennél rám kíván-
csi. Mondta is az orvos, ez a lány nagyon makacs már 
most, és nevetett. De aztán, amikor megláttalak, az ju-
tott az eszembe, hogy te meg én most egymásra talál-
tunk, hogy minket mostantól nem szakíthat el senki 
egymástól. Olyan érzés kerített hatalmába, mintha mi 
egyek lennénk, s attól, hogy megszülettél nem ketté-
vált, ami addig egy volt, hanem mintha éppen most 
forrt volna össze.”

 Mit vár el a szüllő a gyerektől és a 
gyerek a szülőtől?

E kérdések mentén járjuk körbe 
a gyerekszerep mindenkoriságát és 
a szülőség fogalmát. A folyamatra, 
mint egy izgalmas színházi kísér-
letre tekintünk, ahol az elkészült 
részek és a hozzá csatolt formák fo-
lyamatosan változhatnak akár elő-
adásról előadásra is attól függően, 
hogy a résztvevők visszajelzései és 
mi, mint alkotók hogyan reagálunk 
a folyamatra.

A résztvevőknek nem kínálunk 
konkrét szerepet a játék végigját-
szásához, önmagukat képviselik, a 
civil véleményüket kérdezzük, illet-
ve mondhatják el. 

Az előadásban résztvevő szí-
nész-drámatanárok Kuklis Katalin, 
Benes Tarr Csilla/Rakottyay Ka-
talin, Domján Kristóf.  Az előadás 
létrehozásában a Káva Kulturális 
Műhely két szakembere, Sereglei 
András drámatanár-rendező, vala-
mint Kardos János színész-dráma-
tanár segített.

Bemutató foglalkozásunkat 
2014. szeptember 29-én tartottuk 
a dunaszerdahelyi Magán Gimná-
zium diákjainak.  A tavalyi évad-
ban készült “Mi a pálya?” című 
foglalkozásunkat 18 különböző 
osztályközösségnek mutattuk be 
Pozsonytól Rimaszombatig. Leg-
nagyobb örömünkre pedig idén 
elnyertük vele a Euroguidence Kar-
rier-tanácsadói Díj 2014 (Národná 
cena karierového poradenstva 
2014) elismerő oklevelét. További 
információt műhelyünkről és prog-
ramjainkról a www.vekkermuhely.
blogspot.com-on és a https://www.
facebook.com/vekkermuhely ol-
vashatnak.

Külön

Az óvodában minden óvó néni és óvó bácsi arra 
törekszik, hogy a gyerkőcök ne csak képről ismerjék 
a banánt és az ananászt, hanem érintsék meg azok 
valódi felületét, szippantsák be valós illatát és ízleljék 
a valós ízét is, vagyis a lehető legtöbb érzékszervük 
segítségével tapasztalják meg ugyanazt a dolgot, így 
egyszerre több tényt sajátítanak el róla. Az általános 
iskola sajnálatos módon már elhagyja ezt a fajta szé-
leskörű tapasztalati síkot, s általában a vizuális típusú 
gyerkőcöket elősegítve különböző képek segítségével 
tanítjuk meg az egyes tárgyak, élőlények, érzelmek 
stb. nevét és tulajdonságait. Azonban ez a módszer 
nem biztos, hogy megfelelő… Miért fektetünk kisebb 
hangsúlyt az auditív és a kinesztetikus tanulási stílus-
sal rendelkező tanulókra? Miért sajnáljuk az időt és az 
ötleteinket rájuk? Pedig valószínűleg sokkal érdeke-
sebb tanórákat lehetne a módszereink szélesítésével 
lebonyolítani, s az érdekesség mellé az effektivitás is 
szerepet kaphatna.

Nagyon fontos, hogy a gyerekek tapasztaljanak. 
Ne csak úgy próbáljuk megtanítani nekik például az 
egyes elvont főneveket (fogalmakat, érzelmeket stb.), 
hogy tanulságos történeteket olvasunk róluk, hanem 
engedjük a tanulóknak azt a bizonyos érzést megta-
pasztalni. Teremtsünk olyan szituációkat, amelyek-
ben a tanulók aktív résztvevők és különböző képessé-
geiket használva különféle dolgokat tapasztalhatnak 
meg. Nagyon nagy segítségünkre lehetnek a szituáci-
ós játékok például, amelyek során a diákok különféle 
emberek bőrébe bújva, különböző feladatokat 
oldhatnak meg, miközben fejlesztik önbizalmukat, 
kommunikációs és empatikus képességeiket is. A szi-
tuációs játékok lényege egy-egy szituáció felállítása, 
s annak feldolgozása. A szituáció természetesen az 
adott tantárgytól, és azon belül a témakörtől függ, s 
általában a beszédfejlesztésnél, szókincsismétlésnél, 
illetve -mélyítésnél használatos, de nem elhanyagol-
ható a csapatépítő mivoltja sem. A szituációs játéko-
kat eleinte megkönnyíthetjük úgy, hogy halandzsa 
beszéddel helyettesítjük a szöveget, ami által humoro-
sabb lesz a játék, s így a tanulók könnyebben oldják fel 
a gátlásaikat. A halandzsa beszéd akkor van helyesen 
alkalmazva, ha a hallgató közönség képes lefordítani 
a halandzsát értelmes szavakra, ehhez viszont az kell, 
hogy a halandzsázó kellőképpen és kellő mennyisé-
gű mimikát és gesztikulációt használjon. Halandzsa 
nyelv pl. a következő: heklá bentyű pirlen páty, esetleg 
könnyű „halandzsálni“ olaszul vagy kínaiul is.

Ötletek szituációkra: üzletes-vásárló, főnök-beosz-
tott, édesanya-szófogadatlan gyerek, rendőr-lopással 
gyanusított személy, idős hölgy-szemtelen diák, kofa-
zsugori vásárló,...

Ne féljünk játszani és tapasztalni. Ne csak olvas-
sunk a zsugoriságról, de játsszuk is el!

Játékra fel!

mindent a szemnek 
és mindent a kéznek,
avagy
A tanulási stílusok jelentőségéről

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

Magyar-, rajz- és drámatanár Feszty Árpád Alapiskola 
és Óvodában Ógyallán; lakhely: Komárom; e-mail:  
rakottyay.katalin@gmail.com
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literacy) és az egészségvédő testmozgás kompetenciáinak fejlesztését. Az elmúlt két évben intézetünk több publikációt jelentetett meg 
az említett témakörökben, melyeket az alábbiakban mutatunk be. A tankönyvek közös témája és célja az egészségtudatos életmódra és 
az egészség megőrzésére való ösztönzés. Reméljük, hogy a bemutatott publikációkat a diákok, a pedagógusok és a széles olvasóközönség 
egyaránt haszonnal forgathatja majd.  

A Pedagógusképző Intézet új publikációi 
az egészségnevelés témakörében

Jurík Tünde – Viczay Ildikó – Balla István

A  gyermekek pszicho-moto-
rikus fejlődésében a  táplálkozás 
az egyik meghatározó tényező. 
A  táplálkozás szempontjából 
a gyermek életében két kriti-
kus időszakot különböztetünk 
meg, mégpedig a  csecsemőkort 
és a  serdülőkort. A  tizenévesek 
többsége helytelenül táplálkozik 
és túl sok cukorban gazdag ételt 
fogyaszt, vagy gyorséttermek-
be jár étkezni. Ennek eredmé-
nyeként sokan túlsúlyosak, de 
vannak, akik anorexiával vagy 
bulímiával, rosszabb esetben 
cukorbetegséggel is küzdenek. 
A monográfia a táplálkozásról és 
a gyógynövényekről szerzett leg-
újabb ismereteket foglalja össze. 
A gyakorlati részben elsősorban 
a  növényi eredetű antioxidán-
sok fogyasztásával foglalkozik. 
A kiadványban bemutatott kuta-
tásokat több mint 500 résztvevő 
közreműködésével a Nyitrai ke-
rület iskoláiban valósították meg 
a szerzők. 

A  fentiekben említet-
tük, hogy a gyermekek 
táplálkozásának minősé-
ge nagyon fontos szere-
pet játszik felnőtt korban 
a civilizációs ártalmak és 
a  krónikus megbetegedé-
sek elleni védekezésben és 
a megelőzésben. Fontosnak 
tartjuk, hogy már az isko-
láskor előtti időszakban 
olyan táplálkozási kultúrát, 
szokásrendszert alakítsunk 
ki a  gyermekeknél, mely 
hozzájárul az egészséges 
életmód és az egészségtu-
datos gondolkodás megszi-
lárdításához. A következő 
tankönyv fókuszában ezért 
az óvodások táplálkozása 
áll. A kiadványban a szer-
zők hasznos javaslatokat 
fogalmaznak meg a  gyak-
ran előforduló, táplálkozás-
sal összefüggő betegségek 
elleni védekezésre és ezek 
megelőzésére. 

A gyermekkori táplál-
kozási szokások alapjai 
szinte azonosak a felnőttek 
táplálkozási szokásaival. A 
megfelelő életminőség biz-
tosításához minden gyer-
meknek és felnőtt egyén-
nek vitaminokra, ásványi 
anyagokra, szénhidrátokra, 
fehérjékre és bioaktív anya-
gok bevitelére van szüksé-
ge. Ezeket a tápanyagokat 
a gyermekek korának meg-
felelően kell adagolnunk. A 
következő tankönyv ezért 
az általános iskolákban és 
a középiskolákban tanu-
ló gyermekek táplálkozá-
si igényeivel foglalkozik. 
Külön kitér a túlsúly, az 
allergiák, a cukorbetegség, 
valamint a lisztérzékeny-
ség problémáira. Önálló 
fejezetben tárgyalja a nap-
jainkban egyre népszerűbb 
alternatív táplálkozási mó-
dokat is.

Egyre többen ismerik fel a 
mozgás és az egészség közötti 
szoros összefüggést. A két-
nyelvű jegyzet fő célja, hogy 
a tanítóknak, testnevelő ta-
nároknak és a nem úszóknak 
közvetlen segítséget nyújtson 
az úszás hatékony oktatásá-
hoz. A jegyzet egyes fejezetei 
a vízhez szoktatás céljával, fel-
adataival, ellenőrzési rendsze-
rével foglalkoznak. Fontos-
nak tartjuk, hogy hallgatóink 
megfelelően elsajátítsák a ma-
gyar és szlovák sportági szak-
kifejezéseket, ezért minden 
fejezet végén szlovák nyelvi 
összefoglaló is található. A 
vízi játékok és célgyakorlatok 
gyűjteményét szintén az egyes 
fejezetek tartalmazzák. Ennek 
szellemében nemcsak hallga-
tóinknak ajánljuk jegyzetün-
ket, hanem tanító, testnevelő 
és edző kollégáinknak is, re-
mélve, hogy a jegyzet anyaga 
az oktatók továbbképzésében 
is szerephez juthat. 

Viczay I.: 
alap úszókészségek 
FSŠ UKF v Nitre, 
76 o., 2014, 
ISBN 978-80-558-0598-6.

Juríková et al.: 
Výživa školákov
FSŠ UKF v Nitre, 
106 o., 2014, 
ISBN 978-80-558-0597-9.

Juríková et al.: 
Výživa detí 
predškolského veku
FSŠ UKF v Nitre, 
106 o., 2014, 
ISBN 978-80-558-0591-7. 

A Vekker Színházi Nevelési Mű-
hely ősszel induló programjának 
létrehozását több dolog is inspirál-
ta. Az elmúlt évad résztvevői vissza-
jelzései, melyekből egyöntetően a 
szülő-gyerek kapcsolat és családon 
belüli viszonyok mint témakörök 
voltak leghangsúlyosabban megje-
lölve, valamint nekünk, a műhely 
tagjainak személyes tapasztalatai 
és élményei. A fenti tapasztalato-
kat leszűrve, hosszas viták és meg-
beszélések után arra az álláspontra 
jutottunk, hogy a szülő és gyerek 
közötti kapcsolat, kommunikáció, 
együttélés vagy ezek hiánya olyan 
problémákat vet fel, amivel nekünk, 
mint színházi nevelési csoportnak 
foglalkozni kell. 

A fent említett téma kapcsán 
olyan állításokat fogalmaztunk 
meg, melyek kiindulópontként 
szolgáltak programunk létrejötté-
ben. A család intézményét boncol-
gatjuk, azon belüli is a gyerek és 
szülő kapcsolatát, elidegenedését és 
a családon belüli lét milyenségét.

Előadásunkban egy a tizennyol-
cadik születésnapját ünneplő ka-
masz lány életébe nyerhetünk be-
pillantást. Az anyja és a szerelme 
közti viszonyon keresztül, egy „ki-
feszített” színházi alaphelyzetben 
láthatjuk a lány „felnőtté válását”. 
Innen indul a közös gondolkodás 
a résztvevőkkel. Az előadásban 
szereplő kérdéseket, játékokat az 
elkészült színházi részeket ezen 
irányban haladva a következő köz-
ponti kérdés és a hozzá kapcsolódó 
alkérdések mentén fűztük össze: 
 Mi akadályoz minket abban, 

hogy ideálisnak nevezhető szülő-
gyerek kapcsolatban éljünk csa-
ládjainkban? 
 Mitől gyerek a gyerek és mikortól 

lesz felnőtt?

Színházi nevelési előadás 
középiskolások számára

rakottyay Katalin

„Olyan nehezen születtél meg. Mintha nem is akar-
nál velem találkozni. Mintha nem is lennél rám kíván-
csi. Mondta is az orvos, ez a lány nagyon makacs már 
most, és nevetett. De aztán, amikor megláttalak, az ju-
tott az eszembe, hogy te meg én most egymásra talál-
tunk, hogy minket mostantól nem szakíthat el senki 
egymástól. Olyan érzés kerített hatalmába, mintha mi 
egyek lennénk, s attól, hogy megszülettél nem ketté-
vált, ami addig egy volt, hanem mintha éppen most 
forrt volna össze.”

 Mit vár el a szüllő a gyerektől és a 
gyerek a szülőtől?

E kérdések mentén járjuk körbe 
a gyerekszerep mindenkoriságát és 
a szülőség fogalmát. A folyamatra, 
mint egy izgalmas színházi kísér-
letre tekintünk, ahol az elkészült 
részek és a hozzá csatolt formák fo-
lyamatosan változhatnak akár elő-
adásról előadásra is attól függően, 
hogy a résztvevők visszajelzései és 
mi, mint alkotók hogyan reagálunk 
a folyamatra.

A résztvevőknek nem kínálunk 
konkrét szerepet a játék végigját-
szásához, önmagukat képviselik, a 
civil véleményüket kérdezzük, illet-
ve mondhatják el. 

Az előadásban résztvevő szí-
nész-drámatanárok Kuklis Katalin, 
Benes Tarr Csilla/Rakottyay Ka-
talin, Domján Kristóf.  Az előadás 
létrehozásában a Káva Kulturális 
Műhely két szakembere, Sereglei 
András drámatanár-rendező, vala-
mint Kardos János színész-dráma-
tanár segített.

Bemutató foglalkozásunkat 
2014. szeptember 29-én tartottuk 
a dunaszerdahelyi Magán Gimná-
zium diákjainak.  A tavalyi évad-
ban készült “Mi a pálya?” című 
foglalkozásunkat 18 különböző 
osztályközösségnek mutattuk be 
Pozsonytól Rimaszombatig. Leg-
nagyobb örömünkre pedig idén 
elnyertük vele a Euroguidence Kar-
rier-tanácsadói Díj 2014 (Národná 
cena karierového poradenstva 
2014) elismerő oklevelét. További 
információt műhelyünkről és prog-
ramjainkról a www.vekkermuhely.
blogspot.com-on és a https://www.
facebook.com/vekkermuhely ol-
vashatnak.

Külön

Az óvodában minden óvó néni és óvó bácsi arra 
törekszik, hogy a gyerkőcök ne csak képről ismerjék 
a banánt és az ananászt, hanem érintsék meg azok 
valódi felületét, szippantsák be valós illatát és ízleljék 
a valós ízét is, vagyis a lehető legtöbb érzékszervük 
segítségével tapasztalják meg ugyanazt a dolgot, így 
egyszerre több tényt sajátítanak el róla. Az általános 
iskola sajnálatos módon már elhagyja ezt a fajta szé-
leskörű tapasztalati síkot, s általában a vizuális típusú 
gyerkőcöket elősegítve különböző képek segítségével 
tanítjuk meg az egyes tárgyak, élőlények, érzelmek 
stb. nevét és tulajdonságait. Azonban ez a módszer 
nem biztos, hogy megfelelő… Miért fektetünk kisebb 
hangsúlyt az auditív és a kinesztetikus tanulási stílus-
sal rendelkező tanulókra? Miért sajnáljuk az időt és az 
ötleteinket rájuk? Pedig valószínűleg sokkal érdeke-
sebb tanórákat lehetne a módszereink szélesítésével 
lebonyolítani, s az érdekesség mellé az effektivitás is 
szerepet kaphatna.

Nagyon fontos, hogy a gyerekek tapasztaljanak. 
Ne csak úgy próbáljuk megtanítani nekik például az 
egyes elvont főneveket (fogalmakat, érzelmeket stb.), 
hogy tanulságos történeteket olvasunk róluk, hanem 
engedjük a tanulóknak azt a bizonyos érzést megta-
pasztalni. Teremtsünk olyan szituációkat, amelyek-
ben a tanulók aktív résztvevők és különböző képessé-
geiket használva különféle dolgokat tapasztalhatnak 
meg. Nagyon nagy segítségünkre lehetnek a szituáci-
ós játékok például, amelyek során a diákok különféle 
emberek bőrébe bújva, különböző feladatokat 
oldhatnak meg, miközben fejlesztik önbizalmukat, 
kommunikációs és empatikus képességeiket is. A szi-
tuációs játékok lényege egy-egy szituáció felállítása, 
s annak feldolgozása. A szituáció természetesen az 
adott tantárgytól, és azon belül a témakörtől függ, s 
általában a beszédfejlesztésnél, szókincsismétlésnél, 
illetve -mélyítésnél használatos, de nem elhanyagol-
ható a csapatépítő mivoltja sem. A szituációs játéko-
kat eleinte megkönnyíthetjük úgy, hogy halandzsa 
beszéddel helyettesítjük a szöveget, ami által humoro-
sabb lesz a játék, s így a tanulók könnyebben oldják fel 
a gátlásaikat. A halandzsa beszéd akkor van helyesen 
alkalmazva, ha a hallgató közönség képes lefordítani 
a halandzsát értelmes szavakra, ehhez viszont az kell, 
hogy a halandzsázó kellőképpen és kellő mennyisé-
gű mimikát és gesztikulációt használjon. Halandzsa 
nyelv pl. a következő: heklá bentyű pirlen páty, esetleg 
könnyű „halandzsálni“ olaszul vagy kínaiul is.

Ötletek szituációkra: üzletes-vásárló, főnök-beosz-
tott, édesanya-szófogadatlan gyerek, rendőr-lopással 
gyanusított személy, idős hölgy-szemtelen diák, kofa-
zsugori vásárló,...

Ne féljünk játszani és tapasztalni. Ne csak olvas-
sunk a zsugoriságról, de játsszuk is el!

Játékra fel!

mindent a szemnek 
és mindent a kéznek,
avagy
A tanulási stílusok jelentőségéről

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

Magyar-, rajz- és drámatanár Feszty Árpád Alapiskola 
és Óvodában Ógyallán; lakhely: Komárom; e-mail:  
rakottyay.katalin@gmail.com
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A  Szlovák Iskolaügyi Minisztérium 
a  2013/2014-es tanévben tíz pedagó-
gust küldött Németország tíz külön-
böző városába iskolalátogatás céljából. 
Jómagam is abban a  megtiszteltetés-
ben részesültem, hogy júliusban isko-
lai hospitációra utazhattam két hétre 
a  bajorországi Wasserburgba, mivel 
ott a tanítás július végén fejeződik be. 
Megfigyelhettem az oktatási folyama-
tot az ottani  felsőfokú szakközépis-
kolában (Fachoberschule). A  gimná-
ziumon kívül ez az iskola készíti fel a 
tanulókat az egyetemi tanulmányokra 
Bajorországban. Ezenkívül betekintést 
nyertem a bajor iskolaügyi rendszerbe 
és közvetlen megfigyelője lehettem az 
egyes iskolatípusokban folyó oktató-
nevelő munkának. 

Németországban az alapiskola 
(Grundschule) 4 éves. Utána a  gyer-
meknek – vagy inkább a  szüleinek – 
döntést kell hoznia, milyen iskolában 
folytatja tanulmányait: középiskolá-
ban (Mittelschule) vagy reáliskolában 
(Realschule), ami 10 éves (vagyis újabb 
6 év tanulás), és nem végződik érett-
ségivel, esetleg gimnáziumban, ami 
12 éves (vagyis újabb 8 év tanulás), 
és érettségivel zárul. (Természetesen 
a  döntés nem kell, hogy végleges le-
gyen, a gyermek átléphet az egyik isko-
latípusból a másikba). 

Ha az előző két iskolatípust (közép-, 
reáliskola) látogató tanulók érettségi 
vizsgát szeretnének tenni, átléphetnek 
a gimnáziumba vagy a felsőfokú szak-
középiskolába (Fachoberschule). Az 
utóbbi iskolában a 12. osztály elvégzése 
után szakérettségit, a  13. osztály elvég-
zése után általános érettségit szerezhet-
nek (2. világnyelvből – francia, spanyol, 
orosz vagy olasz – is kell vizsgázniuk). 
Az általános érettségi megszerzése 
után a  gimnáziumból és a  felsőfokú 
szakközépiskolából (Fachoberschule) 
egyenes út vezet a főiskolára. 

Azok a  gyerekek, akik a  közép- 
vagy a  reáliskola elvégzése után nem 
készülnek főiskolára, már a  9. osz-
tályban átléphetnek az ipari iskolába 
(Berufschule), ahol szakmát tanulhat-
nak három és fél év alatt. Egy, illetve 
két hét elmélet az iskolában váltakozik 
egy, illetve két hét gyakorlattal a magas 
műszaki felszereltséggel rendelkező 
műhelyekben. Ez az iskola magas szin-
tű szakmai képesítést biztosít a  tanu-
lóknak, ami biztos érvényesülést jelent 
számukra az ipar vagy a gazdaság vala-
melyik ágazatában.

A legtöbb tanteremből festői kilátás 
nyílik a  tájra, hiszen az iskolák csen-
des, zöld övezetben, Wasserburgban, 
az Inn folyó partján terülnek el. A tan-
termek műszakilag nagyon jól felsze-
reltek. A  számítógépen, a  televízión, 
a  kivetítőn és kerámiatáblán kívül 
nem hiányzik a klasszikus tábla sem, 
melyre hagyományosan krétával írnak. 
Meglepődve tapasztaltam, hogy a  ná-
lunk egyre szélesebb körben elterjedt 
interaktív tábla alig-alig fellelhető. Vi-
szont az iskolák rendelkeznek gyakor-
ló konyhával, jól felszerelt műhellyel, 
rajztanteremmel, zöldség-és virágos 
kerttel, kémiai, biológiai és számítás-
technikai szaktantermekkel. A  tanter-
mekben és a folyosókon szembetűnően 
nagy a tisztaság és  rend.

A  tanár maga választja ki a  tan-
könyvkínálatból az osztály összetétele 
alapján a legmegfelelőbb tankönyvet. 

A bajor iskola céltudatos, felelősség-
teljes, jól képzett szakembereket ne-
vel. A tanulókat a közösségi munkára, 
a  kommunikációra, az egymás iránti 
odafigyelésre, tiszteletre és segítség-
nyújtásra neveli.  Ezzel egyidőben nem 
nyomja el, hanem felszínre hozza és 
megfelelően fejleszti a tanulók szemé-
lyiségét. 

Az iskola nem csak ismereteket köz-
vetít,  
 hanem motiválja a tanulókat, 
 megtanítja őket az önálló kutatásra, 

ismeretszerzésre, 
 az új ismeretek csoportban való meg-

beszélésére és feldolgozására,
 az új ismeretek irodalmi német nyel-

ven (Hochdeutsch), helyes stílusban és 
testtartásban történő, megfelelő geszti-
kulációval kísért bemutatására,
 az önálló véleményalkotásra,
 az önértékelésre.

Nagy hangsúlyt helyeznek az olva-
sásra. Például az egyik iskolában a má-
sodik osztályos tanulók rendszeresen 
(hetente) járnak a  helyi óvodába, ki-
választanak 1-1 óvodást maguk mellé 
és mesét olvasnak nekik. Egy másik 
példa, amikor a  tanító néni a jól ol-
vasó gyermek mellé ültet egy olvasási 
nehézségekkel küzdő gyermeket. A két 
gyermek egyszerre olvas egy könyvből, 
közepes tempóban, félig hangosan.

Több iskolában megtekinthettem az
egész napos oktató-nevelő munkát, 
amely tizenhat óráig tart. A  délelőtti 
szellemi munkát délután szakkö-
rök, hangszeres játék (dobok, fúvós- 

hangszerek), karének, kerti munka, 
sport, aktív pihenés váltja fel. Az isko-
lák túlnyomó többségében iskolai pszi-
chológus, szociálpedagógus, gyógy-
pedagógus, pályaválasztási tanácsadó, 
pedagógiai asszisztensek könnyítik 
a tanárok munkáját, segítik a gyerekek 
tanulását, testi és szellemi fejlődését. 

A  bajor tanulók szembetűnően fe-
gyelmezettek nemcsak a tanítási órán, 
hanem a szünetekben is. A pedagógus-
nak csak elvétve kellett az órán fegyel-
meznie.

Az egyház fontos szerepet kap az ál-
lami iskola életében is. Az iskolai tanév 
a  templomban ökumenikus istentisz-
telettel kezdődik és zárul. Ugyancsak 
a templomban kezdődik a végzős osz-
tály ballagása is. A  bizonyítványban 
pedig az első tantárgy a hittanoktatás, 
viszont hiányzik a  magaviseleti osz-
tályzat. A  tanulót írásban jellemzik, 
a jó jellemvonásait sorolják fel, a nega-
tív tulajdonságokra csupán árnyaltan 
utalnak. 

Az érettségi előtt két évvel, a to-
vábbtanulni szándékozó fiatalokkal 
pályaválasztási tanácsadó foglalkozik. 
A tanulók otthon kitöltenek egy tesz-
tet, melyet a  www.strengthscenter.
com, www.strengthfinder.com, www.
gallup.com honlapról tölthetnek le. 
A teszt kimutatja, miben tehetséges az 
egyén, milyen készségekkel rendelke-
zik. Néhány héttel később a  pályavá-
lasztási tanácsadó a teszteredmények 
alapján több foglalkozást (4-5 ) ajánl 
a  tanulónak, ami által sikeres, elége-
dett, boldog ember válhat belőle.

Bajorországi tartózkodásom alatt sok 
új élménnyel és ötlettel gazdagodtam. 
A  szerzett tapasztalatokat a PRINED 
program keretén belül egyelőre egy 
éves időtartamra mi is meghonosítjuk. 
A  Zsigárdi Magyar Tanítási Nyelvű 
Alapiskolában folyamatban van a gya-
korló konyha létrehozása, ahol tanuló-
lányaink számára beindul a  lányneve-
lés szakkör. Tavasszal zöldséges kertet 
fogunk kialakítani. Jövőre pedig sze-
retnénk iskolai műhelyt is létesíteni. 
Szeptembertől iskolai pszichológus, 
szociális és speciális pedagógus, továb-
bá két pedagógiai asszisztens segíti az 
iskola dolgozóinak munkáját, gyerme-
keink tanulását és fejlődését. A  tavaly 
bevezetett NAPSUGÁR programot 
folytatjuk a második osztályban is.

A 18. Élőnyelvi Konferenciát 2014. 
szeptember 18–20. között rendezte 
Nyitrán a Nyitrai Konstantin Filozófus 
Egyetem Közép-európai Tanulmányok 
Karának Magyar Nyelv- és Irodalom-
tudományi Intézete, az Intézet mellett 
működő Arany A. László Polgári Tár-
sulás és a dunaszerdahelyi székhelyű 
Gramma Nyelvi Iroda. A konferenciát 
a Magyar Tudományos Akadémia, a 
Pallas Athéné Domus Concordiae Ala-
pítvány, s az OTP Banka támogatta.

Az MTA Nyelvtudományi Inté-
zetének egykori Élőnyelvi Osztálya 
1988-ban rendezte az első olyan kon-
ferenciát Budapesten, amin magyar-
országi és szomszédos államokbeli 
magyar nyelvészek együtt vizsgálták 
a magyar nyelv különféle változatait. 
A következő konferenciát az Újvidéki 
Egyetem magyar nyelvészei rendezték 
1989-ben, a 3. újból Budapesten volt 
1990-ben, a 4. a romániai Kolozsvá-
ron 1991-ben és így tovább, általában 
az egyik konferencia Magyarországon 
volt, a másik egy környező államban. 
A 10. konferencia óta (Bécs, 1998) az 
Élőnyelvi Konferenciákat kétévente 
rendezik. 2012-ben Szegeden volt a 17. 
konferencia, s 2014-ben a szlovákiai 
Nyitrán rendezték a 18. szakmai talál-
kozót. Ezek a konferenciák a magyar 
szociolingvisztika s egyben a Kárpát-
medencei magyar nyelvészek együtt-
működésének legfontosabb fórumai. A 
2014-es konferencia központi témáját 
a sztenderd nyelvváltozat képezte. A 
18. Élőnyelvi Konferencia az eddigi ku-

tatási eredményekből a sztenderd mai 
helyzetéről való ismereteket kívánta 
tervezetten előtérbe helyezni, kiegé-
szíteni, bemutatni, az összefüggéseket 
és a változási tendenciákat kimutatni. 
A konferencia a következő fő kérdések 
köré szerveződtek:
 Mennyiben változott meg maga a 

sztenderd? 
 Hogyan módosult a státusa, belső 

rendszere?
 Milyen kép rajzolódik ki a szten-

derd és a többi nyelvváltozat közötti 
viszonyról?

A konferenciának három plenáris 
előadója volt.  Susan Gal (University 
of Chicago), aki a  Magyar nyelv Eu-
rópában: szempontok és ideológiák, kö-
zelkép távolról c. előadásában a magyar 
nyelv helyzetét – mint hivatalos nyelv 
és mint kisebbségi nyelv – többnyelvű-
ségi keretben vizsgálta, Európa és más 
európai nyelvek szempontjából.

Lanstyák István (Pozsonyi Comenius 
Egyetem, BTK) A nyelvi standardizáció 
és a gonosz problémák c. előadásá-
ban néhány olyan nyelvi problémát 
vizsgált meg, amelyre a megoldást 
a standardizációban szokták látni, s 
megpróbálta bizonyítani, hogy ezek 
a „gonosz” problémák kategóriájába 
tartoznak, ebből következően pedig a 
standardizációtól nem várható, hogy 
megoldást hoz rájuk, sőt inkább az vár-
ható, hogy újabb problémák keletkez-
nek. Ilyenek pl. a kisebbségi nyelveknek 
az „emelkedett funkciókban” való hasz-
nálatával kapcsolatos problémák, to-

vábbá ilyen a nyelvcsere visszafordítá-
sa, sőt ilyen talán még a nyelvi hiánnyal 
kapcsolatos problémák egy része is. 

Tolcsvai Nagy Gábor (Eötvös Lo-
ránd Tudományegyetem BTK, Nyitrai 
Konstantin Filozófus Egyetem, KETK) 
Folyamatos sztenderdizáció: jelen idejű 
magyar alakulástörténet c. előadásában 
a magyar sztenderd nyelvváltozat ez-
redforduló utáni helyzetét mutatta be 
több szempont szerint. Megállapításai 
szerint a magyar sztenderd történeti-
leg változott az elmúlt kétszáz évben, 
funkciói először szaporodtak, majd 
korlátozódnak, presztízse növekedett, 
a 20. század végén csökkent. A jelen fo-
lyamatokban a közösségi önalkotás, az 
egyéni és csoportidentitás, a kreativitás 
(a dinamikus fogalomalkotás, közös 
jelentésképzés és a szerkezeti kreativi-
tás), valamint az interkulturális hatá-
sok a különbözés egységének nyelvi és 
kulturális tényezőit erősítik.

A konferencia 107 résztvevője 15 
országból érkezett, a három nap alatt 
négy szekcióban 76 előadás hangzott 
el. Mindezek mellett sor került „A be-
vonódás, együttműködés a társadalmi 
felelősség avagy a sztenderd kritikai 
újraértelmezésének empirikus lehetősé-
gei” elnevezésű két napos módszertani 
műhely megtartására. A konferencia 
keretében mutatták be Borbély Anna 
Kétnyelvűség című kötetét, s a Vančo 
Ildikó és Kozmács István szerkeszté-
sében megjelent A kisebbségi magyar 
nyelvtantanítás kihívásai a 21. század 
elején c. kötetet. 

Élőnyelvi 
Konferencia 
Nyitrán

Vančo Ildikó
Nyitrai KFe, KeTK, 
magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet, 
adjunktus; lakhely: Párkány; 
e-mail: vancoildiko@gmail.com

Iskolalátogatás Németországban
Žiaček Adrianna
A Zsigárdi MTNYA igazgatónője; Zsigárd; e-mail: adriana.ziackova@centrum.sk
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A  Szlovák Iskolaügyi Minisztérium 
a  2013/2014-es tanévben tíz pedagó-
gust küldött Németország tíz külön-
böző városába iskolalátogatás céljából. 
Jómagam is abban a  megtiszteltetés-
ben részesültem, hogy júliusban isko-
lai hospitációra utazhattam két hétre 
a  bajorországi Wasserburgba, mivel 
ott a tanítás július végén fejeződik be. 
Megfigyelhettem az oktatási folyama-
tot az ottani  felsőfokú szakközépis-
kolában (Fachoberschule). A  gimná-
ziumon kívül ez az iskola készíti fel a 
tanulókat az egyetemi tanulmányokra 
Bajorországban. Ezenkívül betekintést 
nyertem a bajor iskolaügyi rendszerbe 
és közvetlen megfigyelője lehettem az 
egyes iskolatípusokban folyó oktató-
nevelő munkának. 

Németországban az alapiskola 
(Grundschule) 4 éves. Utána a  gyer-
meknek – vagy inkább a  szüleinek – 
döntést kell hoznia, milyen iskolában 
folytatja tanulmányait: középiskolá-
ban (Mittelschule) vagy reáliskolában 
(Realschule), ami 10 éves (vagyis újabb 
6 év tanulás), és nem végződik érett-
ségivel, esetleg gimnáziumban, ami 
12 éves (vagyis újabb 8 év tanulás), 
és érettségivel zárul. (Természetesen 
a  döntés nem kell, hogy végleges le-
gyen, a gyermek átléphet az egyik isko-
latípusból a másikba). 

Ha az előző két iskolatípust (közép-, 
reáliskola) látogató tanulók érettségi 
vizsgát szeretnének tenni, átléphetnek 
a gimnáziumba vagy a felsőfokú szak-
középiskolába (Fachoberschule). Az 
utóbbi iskolában a 12. osztály elvégzése 
után szakérettségit, a  13. osztály elvég-
zése után általános érettségit szerezhet-
nek (2. világnyelvből – francia, spanyol, 
orosz vagy olasz – is kell vizsgázniuk). 
Az általános érettségi megszerzése 
után a  gimnáziumból és a  felsőfokú 
szakközépiskolából (Fachoberschule) 
egyenes út vezet a főiskolára. 

Azok a  gyerekek, akik a  közép- 
vagy a  reáliskola elvégzése után nem 
készülnek főiskolára, már a  9. osz-
tályban átléphetnek az ipari iskolába 
(Berufschule), ahol szakmát tanulhat-
nak három és fél év alatt. Egy, illetve 
két hét elmélet az iskolában váltakozik 
egy, illetve két hét gyakorlattal a magas 
műszaki felszereltséggel rendelkező 
műhelyekben. Ez az iskola magas szin-
tű szakmai képesítést biztosít a  tanu-
lóknak, ami biztos érvényesülést jelent 
számukra az ipar vagy a gazdaság vala-
melyik ágazatában.

A legtöbb tanteremből festői kilátás 
nyílik a  tájra, hiszen az iskolák csen-
des, zöld övezetben, Wasserburgban, 
az Inn folyó partján terülnek el. A tan-
termek műszakilag nagyon jól felsze-
reltek. A  számítógépen, a  televízión, 
a  kivetítőn és kerámiatáblán kívül 
nem hiányzik a klasszikus tábla sem, 
melyre hagyományosan krétával írnak. 
Meglepődve tapasztaltam, hogy a  ná-
lunk egyre szélesebb körben elterjedt 
interaktív tábla alig-alig fellelhető. Vi-
szont az iskolák rendelkeznek gyakor-
ló konyhával, jól felszerelt műhellyel, 
rajztanteremmel, zöldség-és virágos 
kerttel, kémiai, biológiai és számítás-
technikai szaktantermekkel. A  tanter-
mekben és a folyosókon szembetűnően 
nagy a tisztaság és  rend.

A  tanár maga választja ki a  tan-
könyvkínálatból az osztály összetétele 
alapján a legmegfelelőbb tankönyvet. 

A bajor iskola céltudatos, felelősség-
teljes, jól képzett szakembereket ne-
vel. A tanulókat a közösségi munkára, 
a  kommunikációra, az egymás iránti 
odafigyelésre, tiszteletre és segítség-
nyújtásra neveli.  Ezzel egyidőben nem 
nyomja el, hanem felszínre hozza és 
megfelelően fejleszti a tanulók szemé-
lyiségét. 

Az iskola nem csak ismereteket köz-
vetít,  
 hanem motiválja a tanulókat, 
 megtanítja őket az önálló kutatásra, 

ismeretszerzésre, 
 az új ismeretek csoportban való meg-

beszélésére és feldolgozására,
 az új ismeretek irodalmi német nyel-

ven (Hochdeutsch), helyes stílusban és 
testtartásban történő, megfelelő geszti-
kulációval kísért bemutatására,
 az önálló véleményalkotásra,
 az önértékelésre.

Nagy hangsúlyt helyeznek az olva-
sásra. Például az egyik iskolában a má-
sodik osztályos tanulók rendszeresen 
(hetente) járnak a  helyi óvodába, ki-
választanak 1-1 óvodást maguk mellé 
és mesét olvasnak nekik. Egy másik 
példa, amikor a  tanító néni a jól ol-
vasó gyermek mellé ültet egy olvasási 
nehézségekkel küzdő gyermeket. A két 
gyermek egyszerre olvas egy könyvből, 
közepes tempóban, félig hangosan.

Több iskolában megtekinthettem az
egész napos oktató-nevelő munkát, 
amely tizenhat óráig tart. A  délelőtti 
szellemi munkát délután szakkö-
rök, hangszeres játék (dobok, fúvós- 

hangszerek), karének, kerti munka, 
sport, aktív pihenés váltja fel. Az isko-
lák túlnyomó többségében iskolai pszi-
chológus, szociálpedagógus, gyógy-
pedagógus, pályaválasztási tanácsadó, 
pedagógiai asszisztensek könnyítik 
a tanárok munkáját, segítik a gyerekek 
tanulását, testi és szellemi fejlődését. 

A  bajor tanulók szembetűnően fe-
gyelmezettek nemcsak a tanítási órán, 
hanem a szünetekben is. A pedagógus-
nak csak elvétve kellett az órán fegyel-
meznie.

Az egyház fontos szerepet kap az ál-
lami iskola életében is. Az iskolai tanév 
a  templomban ökumenikus istentisz-
telettel kezdődik és zárul. Ugyancsak 
a templomban kezdődik a végzős osz-
tály ballagása is. A  bizonyítványban 
pedig az első tantárgy a hittanoktatás, 
viszont hiányzik a  magaviseleti osz-
tályzat. A  tanulót írásban jellemzik, 
a jó jellemvonásait sorolják fel, a nega-
tív tulajdonságokra csupán árnyaltan 
utalnak. 

Az érettségi előtt két évvel, a to-
vábbtanulni szándékozó fiatalokkal 
pályaválasztási tanácsadó foglalkozik. 
A tanulók otthon kitöltenek egy tesz-
tet, melyet a  www.strengthscenter.
com, www.strengthfinder.com, www.
gallup.com honlapról tölthetnek le. 
A teszt kimutatja, miben tehetséges az 
egyén, milyen készségekkel rendelke-
zik. Néhány héttel később a  pályavá-
lasztási tanácsadó a teszteredmények 
alapján több foglalkozást (4-5 ) ajánl 
a  tanulónak, ami által sikeres, elége-
dett, boldog ember válhat belőle.

Bajorországi tartózkodásom alatt sok 
új élménnyel és ötlettel gazdagodtam. 
A  szerzett tapasztalatokat a PRINED 
program keretén belül egyelőre egy 
éves időtartamra mi is meghonosítjuk. 
A  Zsigárdi Magyar Tanítási Nyelvű 
Alapiskolában folyamatban van a gya-
korló konyha létrehozása, ahol tanuló-
lányaink számára beindul a  lányneve-
lés szakkör. Tavasszal zöldséges kertet 
fogunk kialakítani. Jövőre pedig sze-
retnénk iskolai műhelyt is létesíteni. 
Szeptembertől iskolai pszichológus, 
szociális és speciális pedagógus, továb-
bá két pedagógiai asszisztens segíti az 
iskola dolgozóinak munkáját, gyerme-
keink tanulását és fejlődését. A  tavaly 
bevezetett NAPSUGÁR programot 
folytatjuk a második osztályban is.

A 18. Élőnyelvi Konferenciát 2014. 
szeptember 18–20. között rendezte 
Nyitrán a Nyitrai Konstantin Filozófus 
Egyetem Közép-európai Tanulmányok 
Karának Magyar Nyelv- és Irodalom-
tudományi Intézete, az Intézet mellett 
működő Arany A. László Polgári Tár-
sulás és a dunaszerdahelyi székhelyű 
Gramma Nyelvi Iroda. A konferenciát 
a Magyar Tudományos Akadémia, a 
Pallas Athéné Domus Concordiae Ala-
pítvány, s az OTP Banka támogatta.

Az MTA Nyelvtudományi Inté-
zetének egykori Élőnyelvi Osztálya 
1988-ban rendezte az első olyan kon-
ferenciát Budapesten, amin magyar-
országi és szomszédos államokbeli 
magyar nyelvészek együtt vizsgálták 
a magyar nyelv különféle változatait. 
A következő konferenciát az Újvidéki 
Egyetem magyar nyelvészei rendezték 
1989-ben, a 3. újból Budapesten volt 
1990-ben, a 4. a romániai Kolozsvá-
ron 1991-ben és így tovább, általában 
az egyik konferencia Magyarországon 
volt, a másik egy környező államban. 
A 10. konferencia óta (Bécs, 1998) az 
Élőnyelvi Konferenciákat kétévente 
rendezik. 2012-ben Szegeden volt a 17. 
konferencia, s 2014-ben a szlovákiai 
Nyitrán rendezték a 18. szakmai talál-
kozót. Ezek a konferenciák a magyar 
szociolingvisztika s egyben a Kárpát-
medencei magyar nyelvészek együtt-
működésének legfontosabb fórumai. A 
2014-es konferencia központi témáját 
a sztenderd nyelvváltozat képezte. A 
18. Élőnyelvi Konferencia az eddigi ku-

tatási eredményekből a sztenderd mai 
helyzetéről való ismereteket kívánta 
tervezetten előtérbe helyezni, kiegé-
szíteni, bemutatni, az összefüggéseket 
és a változási tendenciákat kimutatni. 
A konferencia a következő fő kérdések 
köré szerveződtek:
 Mennyiben változott meg maga a 

sztenderd? 
 Hogyan módosult a státusa, belső 

rendszere?
 Milyen kép rajzolódik ki a szten-

derd és a többi nyelvváltozat közötti 
viszonyról?

A konferenciának három plenáris 
előadója volt.  Susan Gal (University 
of Chicago), aki a  Magyar nyelv Eu-
rópában: szempontok és ideológiák, kö-
zelkép távolról c. előadásában a magyar 
nyelv helyzetét – mint hivatalos nyelv 
és mint kisebbségi nyelv – többnyelvű-
ségi keretben vizsgálta, Európa és más 
európai nyelvek szempontjából.

Lanstyák István (Pozsonyi Comenius 
Egyetem, BTK) A nyelvi standardizáció 
és a gonosz problémák c. előadásá-
ban néhány olyan nyelvi problémát 
vizsgált meg, amelyre a megoldást 
a standardizációban szokták látni, s 
megpróbálta bizonyítani, hogy ezek 
a „gonosz” problémák kategóriájába 
tartoznak, ebből következően pedig a 
standardizációtól nem várható, hogy 
megoldást hoz rájuk, sőt inkább az vár-
ható, hogy újabb problémák keletkez-
nek. Ilyenek pl. a kisebbségi nyelveknek 
az „emelkedett funkciókban” való hasz-
nálatával kapcsolatos problémák, to-

vábbá ilyen a nyelvcsere visszafordítá-
sa, sőt ilyen talán még a nyelvi hiánnyal 
kapcsolatos problémák egy része is. 

Tolcsvai Nagy Gábor (Eötvös Lo-
ránd Tudományegyetem BTK, Nyitrai 
Konstantin Filozófus Egyetem, KETK) 
Folyamatos sztenderdizáció: jelen idejű 
magyar alakulástörténet c. előadásában 
a magyar sztenderd nyelvváltozat ez-
redforduló utáni helyzetét mutatta be 
több szempont szerint. Megállapításai 
szerint a magyar sztenderd történeti-
leg változott az elmúlt kétszáz évben, 
funkciói először szaporodtak, majd 
korlátozódnak, presztízse növekedett, 
a 20. század végén csökkent. A jelen fo-
lyamatokban a közösségi önalkotás, az 
egyéni és csoportidentitás, a kreativitás 
(a dinamikus fogalomalkotás, közös 
jelentésképzés és a szerkezeti kreativi-
tás), valamint az interkulturális hatá-
sok a különbözés egységének nyelvi és 
kulturális tényezőit erősítik.

A konferencia 107 résztvevője 15 
országból érkezett, a három nap alatt 
négy szekcióban 76 előadás hangzott 
el. Mindezek mellett sor került „A be-
vonódás, együttműködés a társadalmi 
felelősség avagy a sztenderd kritikai 
újraértelmezésének empirikus lehetősé-
gei” elnevezésű két napos módszertani 
műhely megtartására. A konferencia 
keretében mutatták be Borbély Anna 
Kétnyelvűség című kötetét, s a Vančo 
Ildikó és Kozmács István szerkeszté-
sében megjelent A kisebbségi magyar 
nyelvtantanítás kihívásai a 21. század 
elején c. kötetet. 
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2014 szeptemberében egy, a Selye 
János Egyetem Történelem Tanszéke 
rendezésben megvalósult nemzetközi 
konferencián japán, szlovák és ma-
gyar történészek cseréltek eszmét. A 
konferenciának alapvetően a magyar–
szlovák együttélés volt a témája, ezen 
belül több ponton szóba kerültek a 
szlovák történeti szakirodalomban és 
a történelemtankönyvekben található 
problémás jelenségek. Nyílt és érdemi 
eszmecsere volt. És számomra volt egy 
tanulsága, amelyet ott helyben, a nyílt 
színen is megfogalmaztam (eredetileg 
angolul, mert ez volt a konferencia kö-
zös nyelve), és amit most magyarul is 
röviden leírok.

A szlovák résztvevők érthetően és 
racionálisan érveltek azok mellett az 
ismert jelenségek mellett, amelyek rég-
óta foglalkoztatják, zavarják a magyar 
történészeket. Štefan Šutaj (miközben 
a különféle magyar nemzetfelfogásokat 
elemezte) részletesen megindokolta, 
hogy a történelmi Magyar Királyság 
nevét miért kell a szlovák szövegek-
ben Uhorskónak fordítani. Gabriela 
Dudeková és Dušan Kováč további 
részletekkel folytatták ugyanezt az 
érvelést. Mivel a szlovák nemzetnek 
nem volt korábban állama – mondták 
–, ezért a szlovák történelmi felfogás a 
szlovák népre, annak mindennapi tör-
ténetére helyezi a hangsúlyt. Valamint: 
az 1918 előtti Magyarország nem volt 
etnikailag tiszta magyar, ugyebár, ezért 

sem nevezhető Maďarskónak, ezért kell 
tehát Uhorskónak nevezni, vagyis hogy 
jelezve legyen az 1918 előtt ország etni-
kai sokszínűsége, benne a szlovákokkal.

A konferencia részvevői bólogattak, 
hiszen nemcsak hogy ismert érvek 
ezek, hanem úgy is hangzanak, mint-
ha teljesen logikusak lennének. Mint-
ha csak így lehetne, sehogy máshogy. 
Pedig: a ,,Magyarország vs. Uhorsko” 
nem pusztán egy ártatlan termino-
lógiai vita. Hanem része annak az el-
hallgatásos technikának, amit a (cseh)
szlovák oktatási rendszer majd száz éve 
tudatosan alkalmaz. A problémának 
több kisebb jelenség a része, a végered-
ménye pedig egyenesen tragikus a szé-
les szlovák történelmi tudat számára. 
Miről van szó? Arról, hogy a szlovák 
történelemtankönyvekből módszere-
sen eltűnik a ,,Maďar” és a ,,Maďarsko” 
– hisz a szlovák történelem a szlovák 
népről szól, nemdebár? Ezzel együtt a 
történelmi személyiségek magyarból 
,,uhorský”-vá válnak, ráadásul a nevü-
ket szlovák(osított) formában kell (tör-
vényi szabályozás terhe mellett) írni 
(pl. František Rakóci). A nap végén a 
szlovák tanulóknak fogalmuk sincs, 
hogy Uhorskóban magyarok is éltek.

Továbbá: a tankönyvekben a for-
rások kizárólag a szlovákokat érintik 
(hisz a szlovák történelem a szlovák 
népről szól, nemdebár?), a tanköny-
ves képek pedig mind a mai szlovákiai 

városokat mutatják. A tankönyvekben 
a tanulóknak ajánlott szakirodalom is 
szlovák (abszurd módon a magyarra 
fordított tankönyvekben is). Nem elég, 
hogy a kartográfiai törvényre hivat-
kozva a tankönyves térképeken a hely-
ségneveknek szlovákul kell lenniük (a 
magyarra fordított tankönyvekben is 
Trenčín és Banská Štiavnica van a tér-
képeken!), hanem a térképek maguk is 
csak és szinte kizárólag a mai Szlová-
kia földrajzi területét mutatják, a tör-
ténelmi Magyar Királyság egészének a 
térképe nagyon-nagyon ritka, vagyis 
a tankönyves térképeken már a régi 
korokban is be vannak rajzolva a mai 
Szlovákia határai.

Ezekből a kisebb-nagyobb csúsztatá-
sokból rakódik össze az, hogy a szlo-
vák történelemtankönyvekből eltűnik 
a magyar múlt. Miért csodálkozunk 
– tettem fel a kérdést a konferencia 
magyar, szlovák és japán résztvevőinek 
–, ha a szlovák közoktatásból kikerülő 
15-16 éves szlovák tanulóknak fogal-
muk sincs róla, hogy mai hazájuknak 
nagyon is sok köze volt Magyaror-
szághoz és a magyarokhoz? Ne cso-
dálkozzatok, mert az általatok kifejtett 
ártatlan terminológiai vita ezekből az 
építőkockákból válik a magyar múlt 
gyilkosává az iskolai gyakorlatban.

Elég nagy volt a csönd ezután. Csak 
japán barátaink jegyzeteltek szorgal-
masan. 

Az új iskolaügyi miniszter, Peter 
Pellegrini első intézkedései közé 
az óriási mértékű tankönyvhiány 
csökkentése tartozott. Míg a ta-
valyi tanév 1  334  212 közoktatás-
ban használt tankönyvvel zárult, a 
2014/2015-ös tanév őszi hónapjaira 
ez a létszám 2 323 693-ra növeke-
dett. A tankönyvek pótolását az 
alsó tagozatos oktatásban kezdték 
meg, ahol csupán a tankönyvek 
43,7%-a volt hozzáférhető. Jelenleg 
az alsó tagozatos oktatásban hasz-
nált tankönyvek 96%-a bekerült a 
közoktatásba. Hasonló sikeresség-
gel javították a speciális iskolák tan-

A 2014/2015-ös tanévben érettségiző 
diákok szeptember végéig választották 
ki az érettségi tárgyaikat. Döntésükön 
október 15-éig még változtathattak, 
utána már csak különleges igazgatói 
engedéllyel történhet módosítás az 
érettségi tárgyakat illetően (ennek ha-
tárideje 2015. január 31-e).

 Az idei érettségi folyamatban új-
donságnak számít, hogy az eddigi gya-
korlattól eltérően nem lehetséges az 
idegen nyelvi érettségi nyelvvizsgával 
történő kiváltása. Erre csupán azoknak 
a diákoknak nyílik lehetőségük, akik 
még a törvénymódosítás előtt, 2014. 
február 28-áig benyújtották a vizsga el-
ismertetésére irányuló kérelmüket. 

A 2014/2015-ös tanévben a tervezett időpont-
hoz képest egy héttel később, 2015. április 15-én 
írják meg a tesztjeiket. Az eredeti terminus, áp-
rilis 8-a ugyanis közvetlenül a húsvéti ünnepek 
utáni napokra esett. Pellegrini miniszter úr ki-
fejtette, hogy az ünnepek utáni tesztírás sem a 
tanulóknak, sem a felkészítő pedagógusoknak 
nem kedvezett volna, ezért hasznosabbnak látta a 
tervezett időpontot egy héttel későbbre helyezni.

 Az előző tanévek gyakorlatához képest ebből 
kifolyólag egy hónappal később írják a tanulók 
a Tesztelés 9 tesztjeit. Az időpont csúsztatása a 
gyakorló pedagógusok kérésére történt, hiszen a 
március közepi időpontot a többség túl korainak 
minősítette. 

Az oktatásügyi miniszter megtartot-
ta ígéretét, mikor a minisztériumban 
használt személygépkocsik számát 30-
ról 18-ra csökkentette. Ezzel a minisz-
térium évi 50  000 euró megtakarítást 
ér el.

A felesleges gépkocsik műszaki vizs-
gálaton esnek át, majd a minisztérium 
reedukációs központoknak adomá-
nyozza őket, vagy egyéb szervezetek-
nek, melyeknek nagyobb szükségük 
van autókra, mint a hivatalnokoknak.

A takarékossági intézkedések részét 
képezi az október elsejétől érvénybe 
lépett rendelet, melynek értelmében a 
főiskolák szekciója és a tudomány és 
technika szekciója egybeolvadt. A mi-
niszter továbbá visszahívta funkciójá-
ból a Iuventa vezérigazgatóját, Viliam 
Michalovičot, és ideiglenesen Ján 
Hrubýt nevezte ki a helyére. A minisz-
térium informatikai részlegének vezér-
igazgatója Martin Janáček lett.

TaKaréKoSSÁgI
INTézKeDéSeK 
a mINISzTérIUmBaN

Új TaNKÖNyVeK KerÜlTeK 
az ISKolÁKBa

Az érettségi vizsgák írásbeli része 
2015. március 17-20-a között, a szó-
belik pedig 2015. május 18. és június 
5. között zajlanak. A gimnazisták az 
anyanyelvükből és idegen nyelvből 
tesznek kötelezően érettségi vizsgát, a 
magyar és ukrán nemzetiségű tanulók 
szlovák nyelv és szlovák irodalomból 
is vizsgáznak, és ezt a listát bővíthetik 
ki legalább egy, saját maguk által vá-
lasztott tantárggyal. A szakközépisko-
lások az anyanyelvi – magyar és ukrán 
iskolákban ezen felül szlovák nyelvi és 
szlovák irodalmi –, illetve idegen nyel-
vi vizsga mellett szakvizsgát is tesznek, 
amely elméleti és gyakorlati részekből 
áll össze. 

az éreTTSégI VIzSga TermINUSaI

egy HéTTel TolÓDIK 
A TESZTELÉS 9 IDŐPONTJA

könyvellátását, ahol a nyári szünet 
elején 37  729 tankönyvhöz fértek 
hozzá a pedagógusok és a tanulók, 
szeptemberre azonban több, mint 
250 ezer tankönyvet juttatott el a 
minisztérium az intézményekbe. 
A 2014-es év végéig a felső tagoza-
tosok tankönyvellátását is javítani 
szeretné a minisztérium: várható-
an matematika-, geográfia-, bioló-
gia-, informatika- és hittankönyvek 
érkeznek majd. A minisztérium 
további változtatásokat tervez a 
tankönyvpolitikájában, mellyel az 
idegennyelv-oktatás hatékonyságát 
szeretné megcélozni. 

Hogyan tűnnek el a szlovák köztudatból 
a magyar történelem nyomai?

Vajda Barnabás
Selye jános egyetem, Történelem Tanszék, 
e-mail: vajda.barnabas@selyeuni.sk, web: http://barna.webnode.hu
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Konferencia

2014 szeptemberében egy, a Selye 
János Egyetem Történelem Tanszéke 
rendezésben megvalósult nemzetközi 
konferencián japán, szlovák és ma-
gyar történészek cseréltek eszmét. A 
konferenciának alapvetően a magyar–
szlovák együttélés volt a témája, ezen 
belül több ponton szóba kerültek a 
szlovák történeti szakirodalomban és 
a történelemtankönyvekben található 
problémás jelenségek. Nyílt és érdemi 
eszmecsere volt. És számomra volt egy 
tanulsága, amelyet ott helyben, a nyílt 
színen is megfogalmaztam (eredetileg 
angolul, mert ez volt a konferencia kö-
zös nyelve), és amit most magyarul is 
röviden leírok.

A szlovák résztvevők érthetően és 
racionálisan érveltek azok mellett az 
ismert jelenségek mellett, amelyek rég-
óta foglalkoztatják, zavarják a magyar 
történészeket. Štefan Šutaj (miközben 
a különféle magyar nemzetfelfogásokat 
elemezte) részletesen megindokolta, 
hogy a történelmi Magyar Királyság 
nevét miért kell a szlovák szövegek-
ben Uhorskónak fordítani. Gabriela 
Dudeková és Dušan Kováč további 
részletekkel folytatták ugyanezt az 
érvelést. Mivel a szlovák nemzetnek 
nem volt korábban állama – mondták 
–, ezért a szlovák történelmi felfogás a 
szlovák népre, annak mindennapi tör-
ténetére helyezi a hangsúlyt. Valamint: 
az 1918 előtti Magyarország nem volt 
etnikailag tiszta magyar, ugyebár, ezért 

sem nevezhető Maďarskónak, ezért kell 
tehát Uhorskónak nevezni, vagyis hogy 
jelezve legyen az 1918 előtt ország etni-
kai sokszínűsége, benne a szlovákokkal.

A konferencia részvevői bólogattak, 
hiszen nemcsak hogy ismert érvek 
ezek, hanem úgy is hangzanak, mint-
ha teljesen logikusak lennének. Mint-
ha csak így lehetne, sehogy máshogy. 
Pedig: a ,,Magyarország vs. Uhorsko” 
nem pusztán egy ártatlan termino-
lógiai vita. Hanem része annak az el-
hallgatásos technikának, amit a (cseh)
szlovák oktatási rendszer majd száz éve 
tudatosan alkalmaz. A problémának 
több kisebb jelenség a része, a végered-
ménye pedig egyenesen tragikus a szé-
les szlovák történelmi tudat számára. 
Miről van szó? Arról, hogy a szlovák 
történelemtankönyvekből módszere-
sen eltűnik a ,,Maďar” és a ,,Maďarsko” 
– hisz a szlovák történelem a szlovák 
népről szól, nemdebár? Ezzel együtt a 
történelmi személyiségek magyarból 
,,uhorský”-vá válnak, ráadásul a nevü-
ket szlovák(osított) formában kell (tör-
vényi szabályozás terhe mellett) írni 
(pl. František Rakóci). A nap végén a 
szlovák tanulóknak fogalmuk sincs, 
hogy Uhorskóban magyarok is éltek.

Továbbá: a tankönyvekben a for-
rások kizárólag a szlovákokat érintik 
(hisz a szlovák történelem a szlovák 
népről szól, nemdebár?), a tanköny-
ves képek pedig mind a mai szlovákiai 

városokat mutatják. A tankönyvekben 
a tanulóknak ajánlott szakirodalom is 
szlovák (abszurd módon a magyarra 
fordított tankönyvekben is). Nem elég, 
hogy a kartográfiai törvényre hivat-
kozva a tankönyves térképeken a hely-
ségneveknek szlovákul kell lenniük (a 
magyarra fordított tankönyvekben is 
Trenčín és Banská Štiavnica van a tér-
képeken!), hanem a térképek maguk is 
csak és szinte kizárólag a mai Szlová-
kia földrajzi területét mutatják, a tör-
ténelmi Magyar Királyság egészének a 
térképe nagyon-nagyon ritka, vagyis 
a tankönyves térképeken már a régi 
korokban is be vannak rajzolva a mai 
Szlovákia határai.

Ezekből a kisebb-nagyobb csúsztatá-
sokból rakódik össze az, hogy a szlo-
vák történelemtankönyvekből eltűnik 
a magyar múlt. Miért csodálkozunk 
– tettem fel a kérdést a konferencia 
magyar, szlovák és japán résztvevőinek 
–, ha a szlovák közoktatásból kikerülő 
15-16 éves szlovák tanulóknak fogal-
muk sincs róla, hogy mai hazájuknak 
nagyon is sok köze volt Magyaror-
szághoz és a magyarokhoz? Ne cso-
dálkozzatok, mert az általatok kifejtett 
ártatlan terminológiai vita ezekből az 
építőkockákból válik a magyar múlt 
gyilkosává az iskolai gyakorlatban.

Elég nagy volt a csönd ezután. Csak 
japán barátaink jegyzeteltek szorgal-
masan. 

Az új iskolaügyi miniszter, Peter 
Pellegrini első intézkedései közé 
az óriási mértékű tankönyvhiány 
csökkentése tartozott. Míg a ta-
valyi tanév 1  334  212 közoktatás-
ban használt tankönyvvel zárult, a 
2014/2015-ös tanév őszi hónapjaira 
ez a létszám 2 323 693-ra növeke-
dett. A tankönyvek pótolását az 
alsó tagozatos oktatásban kezdték 
meg, ahol csupán a tankönyvek 
43,7%-a volt hozzáférhető. Jelenleg 
az alsó tagozatos oktatásban hasz-
nált tankönyvek 96%-a bekerült a 
közoktatásba. Hasonló sikeresség-
gel javították a speciális iskolák tan-

A 2014/2015-ös tanévben érettségiző 
diákok szeptember végéig választották 
ki az érettségi tárgyaikat. Döntésükön 
október 15-éig még változtathattak, 
utána már csak különleges igazgatói 
engedéllyel történhet módosítás az 
érettségi tárgyakat illetően (ennek ha-
tárideje 2015. január 31-e).

 Az idei érettségi folyamatban új-
donságnak számít, hogy az eddigi gya-
korlattól eltérően nem lehetséges az 
idegen nyelvi érettségi nyelvvizsgával 
történő kiváltása. Erre csupán azoknak 
a diákoknak nyílik lehetőségük, akik 
még a törvénymódosítás előtt, 2014. 
február 28-áig benyújtották a vizsga el-
ismertetésére irányuló kérelmüket. 

A 2014/2015-ös tanévben a tervezett időpont-
hoz képest egy héttel később, 2015. április 15-én 
írják meg a tesztjeiket. Az eredeti terminus, áp-
rilis 8-a ugyanis közvetlenül a húsvéti ünnepek 
utáni napokra esett. Pellegrini miniszter úr ki-
fejtette, hogy az ünnepek utáni tesztírás sem a 
tanulóknak, sem a felkészítő pedagógusoknak 
nem kedvezett volna, ezért hasznosabbnak látta a 
tervezett időpontot egy héttel későbbre helyezni.

 Az előző tanévek gyakorlatához képest ebből 
kifolyólag egy hónappal később írják a tanulók 
a Tesztelés 9 tesztjeit. Az időpont csúsztatása a 
gyakorló pedagógusok kérésére történt, hiszen a 
március közepi időpontot a többség túl korainak 
minősítette. 

Az oktatásügyi miniszter megtartot-
ta ígéretét, mikor a minisztériumban 
használt személygépkocsik számát 30-
ról 18-ra csökkentette. Ezzel a minisz-
térium évi 50  000 euró megtakarítást 
ér el.

A felesleges gépkocsik műszaki vizs-
gálaton esnek át, majd a minisztérium 
reedukációs központoknak adomá-
nyozza őket, vagy egyéb szervezetek-
nek, melyeknek nagyobb szükségük 
van autókra, mint a hivatalnokoknak.

A takarékossági intézkedések részét 
képezi az október elsejétől érvénybe 
lépett rendelet, melynek értelmében a 
főiskolák szekciója és a tudomány és 
technika szekciója egybeolvadt. A mi-
niszter továbbá visszahívta funkciójá-
ból a Iuventa vezérigazgatóját, Viliam 
Michalovičot, és ideiglenesen Ján 
Hrubýt nevezte ki a helyére. A minisz-
térium informatikai részlegének vezér-
igazgatója Martin Janáček lett.

TaKaréKoSSÁgI
INTézKeDéSeK 
a mINISzTérIUmBaN

Új TaNKÖNyVeK KerÜlTeK 
az ISKolÁKBa

Az érettségi vizsgák írásbeli része 
2015. március 17-20-a között, a szó-
belik pedig 2015. május 18. és június 
5. között zajlanak. A gimnazisták az 
anyanyelvükből és idegen nyelvből 
tesznek kötelezően érettségi vizsgát, a 
magyar és ukrán nemzetiségű tanulók 
szlovák nyelv és szlovák irodalomból 
is vizsgáznak, és ezt a listát bővíthetik 
ki legalább egy, saját maguk által vá-
lasztott tantárggyal. A szakközépisko-
lások az anyanyelvi – magyar és ukrán 
iskolákban ezen felül szlovák nyelvi és 
szlovák irodalmi –, illetve idegen nyel-
vi vizsga mellett szakvizsgát is tesznek, 
amely elméleti és gyakorlati részekből 
áll össze. 

az éreTTSégI VIzSga TermINUSaI

egy HéTTel TolÓDIK 
A TESZTELÉS 9 IDŐPONTJA

könyvellátását, ahol a nyári szünet 
elején 37  729 tankönyvhöz fértek 
hozzá a pedagógusok és a tanulók, 
szeptemberre azonban több, mint 
250 ezer tankönyvet juttatott el a 
minisztérium az intézményekbe. 
A 2014-es év végéig a felső tagoza-
tosok tankönyvellátását is javítani 
szeretné a minisztérium: várható-
an matematika-, geográfia-, bioló-
gia-, informatika- és hittankönyvek 
érkeznek majd. A minisztérium 
további változtatásokat tervez a 
tankönyvpolitikájában, mellyel az 
idegennyelv-oktatás hatékonyságát 
szeretné megcélozni. 

Hogyan tűnnek el a szlovák köztudatból 
a magyar történelem nyomai?

Vajda Barnabás
Selye jános egyetem, Történelem Tanszék, 
e-mail: vajda.barnabas@selyeuni.sk, web: http://barna.webnode.hu
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A szlovákiai főiskolákon az EU 
anyagi támogatásával végzett kutatá-
sok egyre magasabb színvonalúak és 
eredményesebbek. A kutatóközpontok 
világszínvonalat elérő eredményekkel 
rukkolnak elő. Ezek közé tartozik a 
Szlovák Egészségügyi Egyetem, mely az 
alapsejtek vizsgálta területén, a cukor-
betegség-kutatásban ért el kiemelkedő 
eredményeket..

Az itt dolgozó kutatócsoport szoro-
san együttműködik a Szlovák Tudomá-
nyos Akadémia és az Országos Szív- és 
Kardiológiai Központ dolgozóival. Je-
lenleg egy alternatív kezelési módszer 
kifejlesztésén dolgoznak, melyre csak-
nem 500 000 euró támogatást kaptak. A 
programba 70 páciens kapcsolódott be: 
fél év után ezek 73 százalékánál jelentős 
javulás volt észlelhető, és sikerült elke-
rülni a végtagok amputálását.

A kutatócsoport sikeres kutatáso-
kat végzett a növényi eredetű élelmi-
szerek hatásának az egészségre kiható 
vizsgálatával is. A 2009 és 2012 között 
végzett kutatások egyértelműen bizo-

Az egészséges élelmiszerek előállí-
tásának elsődleges feltétele az egész-
séges állat. Ennek a megállapításnak 
fontos jelentőséget tanúsítanak a 
szlovákiai szakemberek is. A kassai 
állatorvosi egyetem dolgozói meg-
különböztetett figyelmet szentelnek 
az állatok ragályos betegségeinek 
vizsgálására, az élelmiszereken ke-
resztüli betegségek terjesztésére. A 
kutatások az egyetemen, külön erre 
a célra kialakított speciális laborató-
riumokban folynak.

A kutatóközpontot az egyetem 
a SzTA parazitológiai osztályával 
karöltve építette ki, eurofondok fel-
használásával, több, mint 1,2 millió 
euro értékben. Tudományos-kutató 
munkájukat az élelmiszerek biológi-
ai faktorainak vizsgálására összpon-
tosítják. Az élelmiszerek magukban 
hordozzák a mikroorganizmusokat, 
ezért a tudósok célja a minőségi 
élelmiszerek előállításának bizto-
sítása, a  haszonállatok rendszeres 
vizsgálata, betegségeik megelőzése. 
A projekt további célja a beteg álla-
tok és utódaik izolációja és annak 
megállapítása, hogy milyen toxikus 
anyagokat termelnek és ezekkel mi-
lyen mértékben képesek megfertőz-
ni környezetüket – jelentette ki az 
egyetem rektora, Emil Pilipčinec.

A program keretén belül az egye-
tem országos viszonylatban is egye-
dülálló laboratóriumot fejlesztett 
ki, ahol szigorú legiszlatív feltételek 
mellett, ún. mikróbamentes környe-
zetben folyik a munka. A tudósok 
többek között új oltóanyagok előállí-
tásán dolgoznak, melyek megelőzhe-
tik a különböző betegségeket.

Az élelmiszerek világnapja alkalmá-
ból a Szlovák Mezőgazdasági és Élel-
miszeripari Kamara az Élelmiszerek 
Fejlődése központjával karöltve 2014. 
október 13–17-e között ismét meghir-
dette a Beszéljünk a táplálkozásról elne-
vezésű edukációs programját, melybe 
bekapcsolódhat Szlovákia valamennyi 
alapiskolája.

A program az élelmiszerek megis-
merését, a helyes táplálkozási szokások 
népszerűsítését, az egészséges életmód 
gyakorlását, az egészséges életmód ki-
alakítását támogatja. A projekt védnö-
kei az Oktatás-, Tudományos, Kultu-

nyítják, hogy a gyümölcs, zöldség és a 
magvas termékek fogyasztása segíti a 
degeneratív betegségek megelőzését. A 
kutatók korszerű berendezést vásárol-
tak, melynek segítségével meg tudják 
állapítani a beteg biokémiai-mikrobi-
ológiai paramétereit, ezáltal képesek 
pontosabban meghatározni az egyes 
metabolikus folyamatokat az emberi 
szervezetben.

A kutatásokon kívül az egyetem az 
eurofondok segítségével korszerűsítette 
az infrastruktúrát és az intézmény kom-
munikációs technológiáját. Több, mint 
11 millió euró értékben átalakították és 
modernizálták a besztercebányai ob-
jektumokat. Korszerű előadótermeket, 
telekonferenciára alkalmas helységeket, 
szállási lehetőségeket hoztak létre.

A kutatás és fejlesztés elnevezésű 
operációs program keretén belül az 
egyetem az Oktatási, Tudományügyi, 
Kulturális és Sportminisztérium ügy-
nökségén keresztül 6 projektet dolgo-
zott ki, több, mint 15,5 millió euró ér-
tékben. 

rális és Sportminisztérium, a Szlovák 
Köztársaság Egészségvédelmi Köz-
pontja, a Nemzeti Mezőgazdasági és 
Élelmiszeripari Központ, valamint az 
Élelmiszeripari Kutatóközpont.

A projekt anyagi támogatója a Me-
zőgazdasági Minisztérium, a helyi tej-
termelők által működtetett Tejalap, va-
lamint a Hyza, a Szlovák Tejtermelők 
Szövetsége, a Szlovák Baromfitenyész-
tők Uniója, a Szlovákiai Pékek Szövet-
sége és mások.

 A versenybe kapcsolódás részleteit a 
www.opotravinach.sk oldalon talál-
ják az érdeklődők.

az eUroFoNDoK SegÍTeNeK 
az ÁllaToK BeTegSégeINeK 
KIzÁrÁSÁBaN

BeSzéljÜNK a TÁPlÁlKozÁSrÓl

 a SzloVÁK KUTaTÁSoK SegÍTIK a gyÓgyUlÁSI FolyamaToKaT
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Legkedvesebb könyvem

A címlapon a Szepsi Magyar Tannyel-
vű Alapiskola és Gimnázium diákjá-
nak, Kočišová Martinának a fotója 
látható. Az alkotás címe: Az iskola 
legszebb fája.

Hányféle arca lehet egy embernek? Meg-
ismerhető-e – és ezáltal elbeszélhető-e az 
ember személyisége? Létezhet-e érvényes, 
egynézőpontú visszatekintés egy ember élet-
útjára? Ezeket a kérdéseket veti fel Karel 
Čapek Egyszerű élet (Obyčejný život) című 
kisregénye, amelyben egy halálközeli élményt 
átélő, idősödő, névtelen férfi elhatározza, 
hogy megírja élettörténetét. Egy hétköznapi, 
átlagos életutat, amely – a visszaemlékező 
szerint – nem érdemel semmilyen különös 
figyelmet, csupán a rendszerezési vágy hajt-
ja az írásban. Hamar kiderül azonban, hogy 
egyetlen élettörténet-írás sem bizonyulhat 
átlagosnak vagy egyszerűnek, mivel éppen a 
rendszerezhetőség, átláthatóság, célirányos-
ság hiányzik az életből. A kronologikus sor-
rendben, valós tényeknek megfelelő, őszinte 
hangvételű, egynézőpontból történő élettör-
ténet-mesélés csupán illúzió, hiszen koherens, 
folyamatosan fejlődő személyiség életútjának 
képzetét teremti. Ilyen pedig nincsen. 
 Az önéletíró eleinte hisz az élettörténet 
megírhatóságának illúziójában: a szöveg első 
felében, tizenkilenc fejezeten át megírja azt a 
bizonyos egyszerű életet, amilyennek az ön-
életírás kezdetén a megélteket látja. Ahogy 
azonban a történetszövés fokozatosan halad 
az írás jelene felé, elérkezik „az igazság pilla-
nata”, és az önéletíró kizökken az írás meneté-
ből: „Épp egy nagy hazugságot akartam leírni.” 
(Čapek 1963, 85) Az önéletíró rádöbben, hogy 
az eddig leírtak csupán egy szeletét mutatták 
be a valóban megélteknek, azokat az emlékké-
peket emelve-válogatva ki a múltból, amelyek 
az „átlagos ember” sztereotípiájába beleillesz-
kedtek. Néhány emlék, életesemény azonban 
kilóg ebből a képből, mivel az önéletírói emlé-
kezet szelektív folyamatai elegánsan kihagyták 
az eddig megfogalmazott élettörténetből. Az 
önéletíró felismeri: az emlékezete rekonstru-
álás helyett konstruál, vagyis „az átlagos em-
ber” nézőpontjából újraalkotja, a jelen isme-
reteinek szemszögéből utólagos értelemmel 
ruházza fel a megélteket. 
 Ekkor dönti el az emlékező, hogy újrakezdi 
az élettörténet-mesélést – ezúttal más néző-
pontból meséli el az életét. Megkezdődik tehát 
a – nevezzük így – alaptörténet újraértelmezé-
se és lebontása: „Sohase elmélkedtem magam-
ról, nem is volt miért; néhány hete kezdtem el 
írni az életemről, és előre örültem, milyen szép, 
egyszerű történet lesz ez, mintha egyetlen da-
rabból kovácsolták volna. Aztán rájöttem, hogy 
írás közben talán önkéntelenül elősegítettem 

Karel Čapek: Egyszerű élet (Obyčejný život). 
Fordította: Zádor András. Gondolat Kiadó, Budapest,1963. 

Petres Csizmadia Gabriella
Adjunktus, irodalomtörténész a nyitrai KETK Magyar 
Nyelv- és Irodalomtudományi Intézetében, a Katedra 
folyóirat vezető szerkesztője; lakhely: Hidaskürt, 
e-mail: gabi.csizmadia@gmail.com

kicsit ezt az egyszerűséget és egyöntetűséget. 
Az embernek van valami elképzelése magáról 
és az életről, s a tényeket úgy válogatja ki – sőt, 
kicsit korrigálja is –, hogy az elképzelést iga-
zolják.” (Čapek 1963, 142) Beindul a mókus-
kerék: újra és újra nekigyürkőzik az írásnak, 
ám folyamatosan talál egy-egy újabb néző-
pontot, amely alapján új és új személyiségként 
mutatja be önmagát. Az egyszerű én-en túl 
felfedez önmagában egy törtetőt, egy hipo-
chondert, egy romantikus álmodozót, egy volt 
költőt, egy hőst, egy romlott ént és egy kol-
dust. A nyolcféle arc nyolcféle életutat vázol, 
amelyek csak egymás mellé illesztve képesek 
valamiféle képet rajzolni az önéletíró koránt-
sem homogén személyiségéről. A különböző 
arcok mind-mind egy sajátos világot kép-
viselnek, külön életet próbálnak élni, és hol 
elnyomják egymást, hol szövetséget kötnek 
egymással. Az alaptörténetet író egyszerű én 
végül belátja, hogy élettörténete gyakorlatilag 
vég nélkül újraértelmezhetővé válik, az 
öninterpretálásban csupán az idő és romló 
egészségi állapota korlátozza. „És tudom, hogy 
ha több időm lenne, és jobban fogna az agyam, 
találnék még egy sor életet, talán egészen össze-
függéstelen életeket, amelyek esetleg csak egy-
egy pillanatig tartottak. És az is meglehet, hogy 
ilyen élet, amilyenről nem írtam, több volt, 
mint a többi együttvéve.” (Čapek, 1963: 141.)
 Amíg az önéletíró nem néz szembe emlé-
kezete megbízhatatlanságával, metaforikus 
működésével, személyisége állandó válto-
zásával, többarcúságával, és önmagát mint 
harmonikus individuumot kezeli, a történet 
egységesen halad előre. Az élettörténet-hipo-
tézisek között barangolva azonban a személyi-
ség részekre szakad, és ezzel természetesen a 
történet is elveszti folytonosságát. Úgy tűnik, 
ez identitásvesztéshez vezet, hiszen a főhős 
már maga sem tudja, kicsoda is valójában, 
és csak az írás végén ismeri fel, hogy éppen 
e dekonstruálások vezették el egy mélyebb, 
„igazabb” autobiográfia megírásához. A vég-
telen történetből való kiszállást egy összefog-
laló jellegű poéma oldja meg, amiben a főhős 
megbékél sokarcúságával. Ez a fejezet megad-
ja a filozófiai hátterét az egysíkú, majd több-
síkú önéletírásnak, s – talán túlságosan is di-
rekt – magyarázatot kínál a sokszólamúságra: 
„Mindenki közülünk többes számban létezik, 
mindenki tömeg, amely a beláthatatlanba vész. 
Nézz csak magadra, ember, hiszen csaknem az 
egész emberiség vagy!”  (Čapek 1963, 159) 

Egy sokarcú élettörténet

 Megcsalt reményünk címmel idén tizenkettedik alkalommal rendezték meg a Nemzetközi Vámbéry 
Konferenciát október 10–11-én Dunaszerdahelyen, a helyszín ezúttal is a városháza díszterme volt. 
A konferenciát megelőző este hagyományos módon az Arthe Caféban Dobrovits Mihály turkológus 
és Madaras László régész mutatta be a tavalyi konferencia előadásaiból összeállított tanulmánykötetet, 
Európából Ázsiába és vissza – ismét címmel. 

 A konferencia megnyitóján Hájos Zoltán polgármester és Hodossy Gyula, a Vámbéry Polgári Tár-
sulás igazgatója üdvözölte a tanácskozás résztvevőit és előadóit, majd Mária Jedličková, a szlovák 
kormány nemzeti kisebbségekért felelős megbízott kormánybiztosa köszöntötte a hazai és külföldi 
neves turkológusokat, orientalistákat, régészeket. A  rendezvényt évek óta a  kormányhivatal támo-
gatja, a megbízott kormánybiztos beszédéből kitűnt, a konferencia színvonala biztosíték arra, hogy 
az ilyen rendezvények támogatást érdemelnek, majd konstruktív vitákat kívánva köszönt el a részt-
vevőktől. A jelenlévő előadókat, vendégeket üdvözölte még Vásáry István turkológus, akadémikus, a 
Vámbéry Tudományos Kollégium elnöke, valamint Magyarország szlovákiai nagykövetségét képvislő 
Kiss Balázs, nemzetpolitikai és sajtó ügyekért felelős beosztott diplomata. 

 Pénteken és szombaton összesen huszonkét előadás hangzott el Vámbéry Ármin életéről, mun-
kásságáról, keletkutatásokról. Sárközy Miklós iranista a Vámbéry Árminnak küldött londoni leve-
lekről beszélt, Aslan Margit levéltáros a Kolozsvárott előkerült új Vámbéry-kéziratokról számolt be. 
Czentnár András orientalista egy Indiában talált keleti török nyelvkönyvvel érkezett a konferenciára, 
Vásáry István akadémikus a székely rovásírás emlékeit felvonultató könyv újabb kiadásáról szólt pár 
kritikával megtűzdelt mondatot. Kovács Szilvia az Arany Horda területén működött ferences hit-
térítőkről adott elő, Tasnádi Edit pedig az egyik jeles török költő, Nazim Hikmet hányatott életéről 
és magyarországi látogatásairól szólt. Sinkovics Balázs nyelvész egy nyelvészettörténeti kiruccanásra 
hívta a hallgatóságot, Zimonyi István turkológus professzor sok érdekes adatot mondott el az egyip-
tomi magyarabokról. Darkó Jenő történész egy bizánci történetíró világkrónikájának szemléletét kí-
sérelte meg új megvilágításba helyezni, Felföldi Szabolcs pedig egy belső-ázsiai buddhista közösség 
mikrotörténeti elemzését vállalta. Németh Pál orientalista a Korán keresztyén gyökereiről tartott elő-
adást, Kiss László orvostörténész pedig a Rozsnyón működött Maurer Artur orvosról beszélt. Uhrman 
Iván orientalista etimológiai módszereket bevetve a Tátony nemzetség nyomába eredt, Szálkai Kinga 
súlyos problémákra világított rá Vízkérdések Közép-Ázsiában a XXI. század elején című előadásában, 
majd Dobrovits Mihály turkológus az iszlám oroszországi előretöréséről beszélt. Čierniková Beáta az 
örmény diaszpóráról tartott előadást, Somogyi Katalin pedig a múlt század első felében az Egyesült 
Királyságba kivándorolt jemeniekről vázolt fel egy életképet. Tüske László orientalista A 2013/2014-es 
egyiptomi rendeződés tényezőiről címmel tartott előadást, N. Rózsa Erzsébet viszont az Iszlám Állam 
kialakulásáról és a meglehetősen áttekinthetetlen közel-keleti helyzetről beszélt. Kovács Attila iszlám-
kutató azokról az új mediális technikákról és módszerekről szólt, amelyekkel az iszlám radikálisok 
igyekeznek maguk mellé állítani a muszlim fiatalokat nemcsak az arab országokban, hanem Európá-
ban is. 

 Pénteken este átadták a Vámbéry-díjat, melyet idén a Vámbéry Polgári Társulás a kilencvenéves 
Jacob M. Landau izraeli orientalistának és Közel-Kelet-szakértőnek adományozta Vámbéry életének, 
valamint a Közel-Kelet kutatásáért. A díjazott sajnos nem tudott részt venni a rendezvényen. 

XII. Vámbéry Konferencia

Nagy Erika
A SZMÍT titkára, szmit@szmit.sk
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  Albert Sándor: A szlovák nyelvet idegen nyelvként? Talán, majd valamikor.  H. Nagy Péter: Radnóti Miklós halálának 70. évfordulójára

1. Zenei bevonulás: Piramis Kívánj 
igazi ünnepet c. száma alatt bevonul 
mindenki és elfoglalja a helyét.

2. Vers mondása 
(a szereplők közösen mondják) 

Ady Endre: 
Kis karácsonyi ének
Tegnap harangoztak,
holnap harangoznak,

holnapután az angyalok
gyémánt-havat hoznak.

Szeretném az Istent
nagyosan dicsérni,

de én még kisfiú vagyok,
csak most kezdek élni.

 
Isten-dicséretére

mégis csak kiállok,
de boldogok a pásztorok

s a három királyok.

Én is mennék, mennék,
énekelni mennék,

nagyok között kis Jézusért
minden szépet tennék.

 
Új csizmám a sárban

százszor bepiszkolnám,
csak az Úrnak szerelmemet

szépen igazolnám.
 
3. Bejönnek az angyalok, és egyesé-
vel meggyújtják az adventi koszorún 
a gyertyákat. Mindenki elmond egy-
egy versszakot, a legutolsót pedig kö-
zösen mondják:

Dsida Jenő: 
Itt van a szép karácsony

Itt van a szép, víg karácsony, 
Élünk dión, friss kalácson: 

mennyi finom csemege! 
Kicsi szíved remeg-e?

 
Karácsonyfa minden ága 

csillog-villog: csupa drága, 
szép mennyei üzenet: 
Kis Jézuska született.

Jó gyermekek mind örülnek, 
kályha mellett körben ülnek, 

aranymese, áhítat 
minden szívet átitat.

Pásztorjátszók be-bejönnek 
és kántálva ráköszönnek 

a családra. Fura nép, 
de énekük csuda szép.

 
Tiszta öröm tüze átég 

a szemeken, a harangjáték 
szól, éjféli üzenet: 

Kis Jézuska született!

Összeállította: Klemen Terézia
Ünnepi műsor karácsonyra
Szereplők: pásztorok (fiúk), angyalok (lányok), Mária, József, 3 király, énekkar
Kellékek: angyaloknak: fehér ruha, szárnyak és glória; pásztoroknak: suba, bot, tarisz-
nya; Mária és József jelmeze; királyok: korona, köpeny, ajándékok a királynak: arany, 
tömjén, mirha; az ablakok elsötétítéséhez lepel; Jézuskát megszemélyesítő baba és jászol 
szalmával; gyertya az angyaloknak; adventi koszorú, nagy csillag, nagy kartonból egy 
templom
Zene: Csondor Kata – Add tovább; TNT – Fehér karácsony; Piramis – Kívánj igazi 
ünnepet; Pásztorok, pásztorok.. – népének, Szent karácsony eljött…
Versek: Ady Endre: Kis karácsonyi ének; Pálfalvi Nándor: Karácsony; Dsida Jenő: Itt van 
a szép karácsony

4. Miután az angyalok elmondták a verset, félreállnak, és megérke-
zik József és Mária. 
József: „Célhoz értünk, Mária! Ez az a hely, amiről Betlehem 
lakói beszéltek! De itt nem maradhatunk! Se meleg, se víz, s az 
élelmünk is fogytán van!”
Mária: „Isten majd csak gondoskodik rólunk valahogy!”
 
5. Bejönnek a pásztorok, leterítik subájukat és elalszanak, majd 
jönnek az angyalok és elmondják, hogy a Kis Jézus megszületett. 
A pásztorok felébrednek: „Álmodtuk csak ezt vajon vagy tényleg 
jól hallottuk?”  
Angyalok: „Kövessétek azt a csillagot! Mert szent karácsony eljött...”

Énekkar: Szent karácsony eljött
Refrén(2x): 
Szent karácsony eljött, az ég a földre száll, 
Ünnepeljünk boldogan e fényes éjszakán, 
Szent karácsony eljött, az ég a földre száll, 
Gyertyafényben ünnepeljük át az éjszakát. 
 
Nem lehet ma egyedül senki, az angyalok vigyáznak ránk, 
A szeretet itt van, és bekopogtat majd neked is a szíved ajtaján, 
Itt vagyok én is, átölellek, ha elfogadod, engedj közel, 
Vigyázok rád, és veled leszek majd, amíg csak élsz,
 
Szent karácsony eljött, az ég a földre száll, 
Ünnepeljünk boldogan e fényes éjszakán, 
Szent karácsony eljött, az ég a földre száll, 
Gyertyafényben ünnepeljük át az éjszakát. 
 
Itt a nap, mit annyira vártál, a család ma biztos együtt marad, 
Adni készülsz és kapni fogsz majd, mert ajándék minden pillanat,
Tőlünk ezt a dalt kapod, ha elfogadod, engedd közel, 
Vigyáz rád, és veled lesz majd, amíg csak élsz. 
 
Szent karácsony eljött, az ég a földre száll,
Ünnepeljünk boldogan e fényes éjszakán, 
Szent karácsony eljött, az ég a földre száll, 
Gyertyafényben ünnepeljük át az éjszakát.     

Angyalok és pásztorok közösen énekelnek: 
Pásztorok, pásztorok... Közelednek Józsefhez és Máriához.
 
6.  
1. pásztor: „Itt született a Megváltó?”
József: „Gyertek beljebb! Igen, itt született!”
Pásztorok együtt:
„Eljöttünk hozzád, mi, egyszerű pásztorok,
hogy kiöntsük eléd szívünk szeretetét.”
1. pásztor:
„Épp vigyáztunk a nyájunkra,
angyal jelent meg számunkra.
Azt mondta, megszülettél,
hogy minden embert szeressél.”
2. pásztor:
„Jaj én úgy örülök néked,
két szememből a víz pereg!
Fogadd e takarót, melegedj alatta!”
3. pásztor:
„Finom és jóízű sajtot hoztam néked,
gondoltam, ezzel szerzek örömet!”
4. pásztor:
„Szorgalmas méhecske gyűjtötte a mézet,
édes kis Jézuskám, ezt hoztam néked!”
Az ajándék átadása után fokozatosan letérdelnek 
a pásztorok a jászol köré.

Mária:
„Kedves hű pásztorok! Szívetek jósága meg-
indított!”
József:
„Köszönjük! Pihenjetek meg nálunk!”
1-2 pásztor:
„Nézzétek, ismét érkezik valaki!”
Mária kémlelve az ajtót:
„Hárman jönnek, s mind ebbe az irányba! 
Gazdagnak látszanak! Fiamhoz jönnének ők 
is?”

7. Közben érkeznek a királyok a jászol felé 
az ajándékokkal. Ezalatt Csondor Kata Add 
tovább című száma szól halkan. 
József:
„Kik vagytok és mit kerestek itt?”
A három király együtt:
„Messze napkeletről jöttünk,
fényes csillagot követtünk.
Fényes csillag azt mondta:
Megszülettél kis Jézuska.”
Gáspár:
„Gáspár király az én nevem,
messze földről útra keltem.
Kicsi Jézus, hogyha szabad,
Adok néked színaranyat.”
Odaadja Máriának az ajándékot és letérdel.
Menyhért:
„Menyhért király az én
becsületes nevem,
Jézust köszönteni én is ide jöttem.
Én tömjént hoztam.” 
Odaadja Máriának az ajándékot és letérdel.
Boldizsár:
„Engem hívnak Boldizsárnak,
a szerecsenek királyának.
Mirhát hoztam neked.”
Odaadja Máriának az ajándékot és letérdel.
József:
„Köszönjük! Vigyétek hírül az egész világnak: 
megszületett a Megváltó!

A 3 király útnak indul a hírrel. 

8. Ezt a verset zárásképpen mindenki együtt mondja: 

Pálfalvi Nándor: 
Karácsony

Karácsony ünnepén
az a kívánságom,

Legyen boldog mindenki
ezen a világon.

Itt is, ott is mindenütt
legyen olyan béke,

mint amilyen bent lakik
az emberek szívében.

 
9. A szereplők fele gyertyával a kezében felsorakozik, a másik 
fele szaloncukrot osztogat a közönségnek. Közben éneklik a 
Fehér karácsony című éneket. 

10. A zene után megköszönik a figyelmet és boldog karácsonyt 
kívánnak a közönségnek. 




