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Legkedvesebb könyvem

A címlapont a Szepsi Magyar Tannyelvű 
Alapiskola és Gimnázium diákjának, Nyí-
ri Kristófnak a fotója látható. Az alkotás 
címe: A legjobb tanítási óra.

 Egy ehhez hasonló írásban, amikor a 
legkedvesebb könyvem helyett a kedvenc 
mesefilmemről írtam, a választás magától 
értetődően a Harry Potter-sorozat egyik 
részére esett, noha Rowling világához el-
sősorban nem a mozi, de a regények révén 
kerültem közel. Talán kissé súlyos megál-
lapításnak tűnhet, de visszaemlékezve ha-
tározottan azt állítom, hogy a kis varázs-
lótanonc története nélkül most egészen 
más utakon járnék, és nem nyelt volna el 
az irodalom szépségesen szövevényes uni-
verzuma. 
 Ez a szöveg azonban életemnek egy, már 
jóval későbbi, és mostanáig tartó dilem-
máját érinti, mégpedig a választást iroda-
lom és történelem között, hogy egyes hely-
zetekben melyiket is részesítsem előnyben. 
Történelmi könyvet olvassak vagy regényt? 
Melyikből készüljek fel egy-egy vetélke-
dőre? Melyikből írjam a szakdolgozato-
mat? Oly sokszor kellett választani, és oly 
sokszor volt nehéz. De aztán találkoztam 
egy olyan (perem)műfajjal, ami elmosta 
az irodalom és a történelem közti határo-
kat, s mindezt a lehető legérdekfeszítőbb 
módon, és mégis egyetlen kérdés révén: 
„Mi lett volna, ha…?”
 Az alternatívtörténelmi regények ki-
emelkedő példái kapcsán több fórumon 
is elkövettem már rövidebb-hosszabb 
írásokat, itt azonban csak azt a művet érin-
teném, amely emlékeim szerint elsőként 
került a kezembe a műfaj képviselői kö-
zül, s tett rögtön a zsáner rajongójává. Ez 
pedig Trenka Csaba Gábor Egyenlítői Ma-
gyar Afrika című regénye. Ám még mielőtt 
ebbe belefognék, kapjon itt helyet néhány 
mondat a műfajról is, úgy általában.
 Az alternatívtörténelmi regények alapve-
tő jellemzője, hogy a „Mi lett volna, ha…?” 
kérdés mentén egy, a miénktől merőben 
más univerzumot építenek fel. A szerzők ki-
választanak egy olyan eseményt, amely igen 
meghatározó volt arra nézvést, hogy a világ 
jövője miként alakuljon. Ilyen eseményeket 

„Mi lett volna, ha…?”
játszva találni, és ha a kedves olvasó egy 
kávé mellett, néhány kósza gondolat erejé-
ig szabadjára engedi a fantáziáját, maga is 
könnyen megbizonyosodhat a zsánerben 
rejlő, végtelen számú lehetőségről, s arról 
is, hogy bizony, burjánzó világkritikánk 
ellenére nem feltétlenül az általunk megélt 
alternatíva a legsúlyosabb. 
 Angolszász vonatkozásban a két leg-
kedveltebb töréspont az amerikai polgár-
háború, illetve a második világháború. Én 
most ennél az utóbbinál maradnék, hiszen 
Trenka is így tett. Elképzelt egy olyan vi-
lágot, ahol a nácik vezette központi hatal-
maknak sikerült legyőzniük a szövetsége-
seket, és így a Föld területeinek legjavára 
kiterjeszthették a hatalmukat. Hódításaik 
olyan méreteket öltöttek, hogy még ap-
rócska szövetségesüknek, Magyarország-
nak is jutott tengerentúli gyarmat, nem 
másutt, mint Afrikában. A regény történe-
tének legjava itt játszódik. 
 Az olvasó a főhős, Lajtai Gábor visz-
szaemlékezései révén nyer rálátást Trenka 
alternatív univerzumára, kezdve a férfi 
családjának kivándorlásától, a fekete gye-
rekek közt eltöltött ifjúkori éveken át a 
meggazdagodásig, majd az elnincstelene-
désig, zárásképp a gyarmatról való elme-
neküléssel. A főhős-karakter helyenként 
esendő, helyenként pedig szárnyal, épp, 
mint mi, mindannyian, s talán a története 
is bármelyikünk élettörténete lehetne, egy 
kissé merőben más alternatív világban. 
Fantasztikus olvasmány… és remek szak-
dolgozattéma.
 S ha már a magam története felől köze-
lítettem meg a címben is olvasható nagy 
kérdést, hadd zárom is így. Ha nem ol-
vastam volna el a Harry Potter-sorozatot, 
úgy feltételezhetően sem az irodalom-
hoz, sem Trenka művéhez nem jutottam 
volna el. Egy alternatív világban mindez 
talán így történt. De itt nem. És ez – szá-
momra legalábbis – megnyugtatóan va-
rázslatos. 

Baka L. Patrik

Felhívjuk Tisztelt Olvasóink figyelmét, hogy a Katedra hon-
lapján (www.katedra.sk) az Archívum rovatban megtalálha-
tóak a tavalyi és régebbi tanévek teljes lapszámai is, illetve az 
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lák belső életébe kínál betekintést. A Felhívások rovatban 
pályázatokról, figyelemfelkeltő aktualitásokról, rendezvé-
nyekről olvashatnak az érdeklődők. Kérjük, látogassanak el 
honlapunkra.

A honlapon kívül tekintsék meg a lap Facebook-profilját is 
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TARTALOMJEGYZÉK

Talán még mindannyian érezzük 
a csodálatos karácsony semmi más-
hoz nem hasonlítható hangulatát, a 
karácsonyfa varázsát,  az emberi-
ség legbensőségesebb ünnepének 
a  szépségét, a család meghitt, bol-
dog nyugalmát és békéjét, de min-
den bizonnyal  már az új év remélt 
szépsége is otthonra talált vágya-
inkban, terveinkben, gondolata-
inkban. A jövőre vonatkozó tervek 
és vágyak természetesen iskoláink-
ra is vonatkoznak, mégpedig va-
lóban fokozott mértékben, hiszen 
féltve óvott intézményeinkben ala-
kul, formálódik jövőnk, megmara-
dásunk reményének hordozója, a 
felnövekvő magyar nemzedék. A 
vágyak valóra válásának útján ara-
szolva iskoláink lényegében már 
az év első hónapjában – legalábbis 
tájékoztató jellegű – választ kap-
hatnak a kérdések egyik leglénye-
gesebbjére, mégpedig arra, hogy 
az elkövetkező tanév szeptembe-
rében hány kisdiák ül be az első 
osztályba. Tény, hogy a felületes 
szemlélő számára ez csak egyszerű 
számadatnak tűnik, ám mögötte 
rendkívül sok összetevő rejtőzik, 
melyek együttes hatása révén már 
viszonylag sok fontos kérdésre 
kaphat választ az adott iskola ve-
zetése, pedagógusai. Mert az isko-
lakötelessé vált jövendő kisdiákok 
beíratása az alapiskola első osztá-
lyába – a könyörtelen demográfiai 
adatoktól és az adott beiskolázási 
lehetőségektől eltekintve – nagyon 
sok esetben tükrözi az érintett szü-
lők véleményét az iskoláról, az ott 
végzett munka színvonaláról, a pe-
dagógusok iránt érzett tisztelet és 
megbecsülés mértékéről. Termé-
szetes, hogy a szülő döntése az is-
kola kiválasztásakor egyben válasz 
arra is, hogy az évek során hogyan 
és milyen szinten volt képes az is-
kola együttműködni a szülőkkel, 
képes volt-e megnyerni őket, és 
bizonyítani, hogy az iskola igen-
is megfelel a szülők elvárásainak. 
Meggyőződésem, hogy napjaink-

PaedDr. Fibi Sándor
Nyugalmazott tanár, a Katedra szerkesztőbizottságának elnöke, 
Dunaszerdahelyen él, sfibi@chello.sk

ra már minden érintett eljutott annak 
a felismeréséhez, mindannyiunk szá-
mára az a legfőbb cél, hogy ebben az 
országban a lehető legrövidebb időn 
belül ne legyen egyetlen olyan magyar 
iskola sem, amelynek nincs nagyon jól 
átgondolt beiratkozási programja, és a 
pedagógusok nem tesznek meg min-
dent azért, hogy a szülők az iskola elkö-
telezett barátaivá, segítőivé váljanak. A 
beíratási program és annak megvalósí-
tása nem korlátozódhat a beiratkozás 
előtti néhány hétre, az én véleményem 
szerint ez az iskola folyamatos, több 
iskolai évet felölelő tevékenységének 
lényeges és meghatározó része. Az is 
tény, hogy a beíratási program pusztán 
papírra vetése még távolról sem oldja 
meg a problémát, hiszen csak annak 
átgondolt és következetes megvalósí-
tása vihet közelebb a cél eléréséhez. Ez 
a megállapítás mindenekelőtt azokra 
a településekre vonatkozik, ahol több 
alapiskola is működik, és ezeknek az 
intézményeknek nem azonos a tanítási 
nyelvük. Sokszor hangsúlyoztuk már, 
és azt érzem, most is ki kell emelnem 
azt a tényt, hogy az adott társadalmi vi-
szonyok között a magyar tanítási nyel-
vű nemzetiségi iskoláink minden pe-
dagógusának tudatosítania kell, a siker 
érdekében igenis többet  és magasabb 
szinten kell teljesítenie, mint az állam-
nyelven oktató intézményben. Ameny-
nyiben az adott iskolában ez nem tör-
tént meg, a szülők iskola iránti bizalma 
meginoghat, egy részük nem fogja a 
magáénak érezni az adott intézményt, 
ami előbb vagy utóbb az iskolába be-
írt tanulók számának a csökkenését 
vonhatja maga után, sőt egy bizonyos 
idő elteltével az intézmény megszűné-
sét is eredményezheti.  Ez pedig nap-
jainkban, amikor a politikai vezetés az 
iskolaügy valóban sikeres működésé-
hez elengedhetetlenül szükséges álla-
mi dotáció mindmáig hiányzó részét 
az iskolahálózat racionalizálásával, 
vagyis a kisiskolák és az alacsony di-
áklétszámú teljesen osztott alapiskolák 
megszűntetésével kívánja megoldani, 
különösen veszélyes helyzetbe sodor-
hatja iskoláinkat. Bármennyire is sze-

Ami a demográfiai 
mutatókon túl van...
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retnénk végre egy valóban nyu-
godt, problémáktól mentes évet 
tudni magunk előtt, sajnos, ez az 
év a beígért néhány százalékos 
fizetésemelés ellenére sem fog a 
gondmentesek közé tartozni. Sa-
játos problémáink megoldásában 
sem számíthatunk jelentős álla-
mi segítségre, lényegében ebben 
az évben is csak saját képessége-
inkben, kreativitásunkban, tudá-
sunkban és kitartó munkánkban 
bízhatunk és remélhetőleg még 
azokban a polgármesterekben, 
önkormányzati képviselőkben és 
szülőkben, akiknek szintén fon-
tos a nemzetiségi iskoláink jelene 
és jövője. Lapunk, a Katedra szer-
kesztőbizottsága tagjainak a ne-
vében ehhez a korántsem köny-
nyű munkához kívánok minden 
lelkiismeretes kollégának nagyon 
jó egészséget, önbizalmat, kitartó 
munkát és sok sikert.

Az alapiskolai beiratkozások ide-
jéhez közeledve sorra jelennek meg 
a médiában a nyilatkozatok, kiállnak 
az anyanyelven történő oktatás mel-
lett neves és sikeres személyek. Érvek, 
okok, miértek, hogyanok. Az alapfokú 
tanintézmények többsége is ilyenkor 
foglalkozik intenzívebben a jöven-
dő elsősök beiratkozásával, hiszen 
az utánpótlás biztosítja az intézmény 
fennmaradását, létét, s ezáltal az egész 
magyar közösségünk életét is. Beirat-
kozási programjukban feltüntetett ren-
dezvényeikkel próbálják felkelteni a 
szülők érdeklődését az iskolájuk iránt, 
és vonzóvá, ismertté tenni számukra 
a magyar nyelven történő művelődést. 

Miért van szükség beiratkozási prog-
ramra? Azért, hogy:

 megkönnyítsük a  gyermek iskolába 
való átlépését,

 az óvodát nem látogató gyerekek kö-
zösség-tapasztalatot szerezzenek,

 megismertessük velük az új környe-
zetet és az ott dolgozó felnőtteket,

 tájékoztatást kapjon a szülő az intéz-
mény életéről, sikereiről,

 a  leendő pedagógusok információt 
gyűjtsenek a  gyermekek tudásszintjé-
ről, képességeiről, személyiségéről.

 Ahhoz, hogy a partner – szülő – szá-
mára versenyképessé váljunk, elen-
gedhetetlen feltétel az iskolában zajló 
minőségi munka biztosítása. A  szín-
vonalas oktató-nevelő munka mellett 
nem árt, ha szellemiségében is többle-
tet tudunk nyújtani és a tudáson kívül 
a  gyökerek ápolására, hagyományok 
tiszteletére neveljük a ránk bízott gyer-
mekeket. Nemcsak múltunk, jövőnk is 
lesz, ha sikerül elérni, hogy tanulóink 
az utódjaik iskolaválasztásakor is hűek 
maradjanak alma materükhöz.

Ha az iskola nyitott, folyamatosan 
közvetíti az információkat a  külvilág-
nak az eredményeiről, eseményeiről, 
felhívja magára a  közélet figyelmét. 
A mai szülőre jellemző, hogy alaposan 

A beiratkozási program 
sikeressége közös ügy

Novák Mónika
Az érsekújvári Czuczor Gergely Alapiskola igazgatónője, 
a Katedra szerkesztőbizottságának tagja, 
e-mail: novakmonika@czuczora.sk

tájékozódik az iskolák munkájáról és 
a kínálatok alapján mérlegel. Ma már 
az információáramlat folyamatossá-
gában végtelen a  lehetőségek sora. 
Használjuk okosan a  média, internet 
által adott eszközöket! Haladni kell a 
korral, megragadni minden kínálkozó 
alkalmat arra, hogy prezentáljuk ma-
gunkat. Legegyszerűbb, leggyorsabb 
tájékoztatást egy dinamikus, naprakész 
információkat közlő honlap működte-
tésével érhetünk el. Egyre több iskola 
megtalálta a tájékoztatás újszerű for-
máit a  világhálón (Facebook, Twitter 
stb.). Fontos azonban megszólítani a 
napi sajtó olvasóit is. Publikáljunk bát-
ran és tanítsuk meg rá gyermekeinket 
is! Hitelesebbé válik egy-egy tudósítás 
közzétételével az a színes, sokoldalú 
tevékenység, melyet a magyar iskolák-
ban folytatnak a pedagógusok. Szinte 
minden intézményünkben működnek 
tánccsoportok, színjátszó és bábozó 
közösségek, énekkarok, melyek egy-
egy helyi rendezvény programját gaz-
dagítják, így láttatják magukat. A jó 
érzékkel kidolgozott kiadványok, röp-
lapok is segítik a szülőket a  tájékozó-
dásban. Böngészve az iskolai portálok 
között tapasztaltam, hogy egyre krea-
tívabbak a közösségek. Számos intéz-
mény rendelkezik saját iskolaújsággal, 
évkönyvvel, beiratkozási tájékoztató 
füzettel. Mazsolázgatva közöttük olyan 
figyelemfelkeltő címekre bukkantam, 
mint a: Mi Az Újság? – MIAÚ, KÁÓ, 
Krétapor, Hangzavar, Lapozz bele!, 
Szamárfül, Kisfutár, Iskolahívogató, 
Rosta, Suli-buli, Sulisok(k), Gólyahír 
stb.

Az iskolát választó szülő számára 
biztonságot ad, ha az alapiskola oda-
figyel az óvodás zökkenőmentes átlé-
pésére egyik intézményből a másikba, 
és szorongásmentes, bizalommal teli, 
biztonságot nyújtó légkört biztosít a 
gyermeknek, amelyben az ismeretszer-
zés nem kényszer, hanem örömforrás. 
Ha az óvoda és az alapiskola közötti 
együttműködés nem időszakos és for-
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mális, akkor a két fél megfontoltan, 
EGYÜTT készíti elő az aktuális beirat-
kozási programot. A közös rendezvé-
nyeken túl nem hanyagolja a szakma-
iságot sem:

 az éves munkaterv és az iskolai peda-
gógiai programjuk összhangban van,

 közös szakmai műhelyeket szervez-
nek, melyeken alkalmuk van módszer- 
és tapasztalatcserére,

 kölcsönösen látogatják egymás nyílt, 
módszertani és szakmai napjait,

 hospitálások, esetmegbeszélések 
folynak a két intézmény között,

 közös pályázatok írása, benyújtása és 
megvalósítása zajlik,

 folyamatos szakmai párbeszéd alakul 
ki közöttük, mely nem ér véget a be-
iratkozás befejeztével,

 az óvodás és a kisiskolás kort egysé-
ges pedagógiai folyamatként kezelik.

Egyre gyakoribb jelenség, hogy a 
magyar gyermekek szlovák nevelési 
nyelvű óvodai csoportot, óvodát láto-
gatnak. Róluk sem szabad elfeledkez-
nünk, ha beiratkozási rendezvényünk-
kel megszólítjuk az iskolaköteleseket. 
Amennyiben a szlovák óvoda vezetése 
nem viselkedik partnerként – sajnos 
előfordul –, más eszközök segítségével 
kell az információt hozzájuk eljuttat-
nunk. Alkalmazkodjuk a helyi igé-
nyekhez és lehetőségekhez! A  beirat-
kozási program sikeressége közös ügy, 
melyben részt kell vállalniuk a pedagó-
gusok és szülők mellett különféle szak-
mai szervezetek, kulturális intézmé-
nyek, szimpatizáns polgári társulások, 
egyházi szervezetek tagjainak is.

Az átgondolt beiratkozási program 
nem csupán a novembertől februárig 
terjedő időszakra szorítkozik, hanem 
törekszik a folytonosságra. A teljesség 
igénye nélkül igyekeztem csokorba 
gyűjteni néhányat az alapiskolák egész 
évi programkínálatából, mellyel az 
óvodás gyermekeket és szüleiket szó-
lítják meg. Tanuljunk egymástól!

Ötletbörze iskoláink beiratkozási 
programjainak kínálatából:

 családi hétvégék szervezése az isko-
lában: kézműves műhelyek, csoportos 
foglalkozások, hagyományőrző, ünne-
pekhez kapcsolódó találkozások, ját-
szóházak

 nyílt napok az iskolában, bemutató 
órák a szülők részére

 iskolai rendezvényeken, ünnepsé-
geken való részvétel: népmese napja, 
könyvtárak napja, töknap, Mikulás- 
és karácsonyi ünnepség, farsangi bál, 

húsvéti ünnepség, majális, anyák nap-
ja, közlekedési nap, esztrádműsor, Föld 
napja, egészségnap

 óvodások meghívása egy-egy rend-
hagyó tanítási órára, az iskola épületé-
nek, tantermeinek megismerése

 közös kirándulások, tanulmányi utak 
szervezése

 napközis nyári táborok iskolaköteles 
gyerekeknek

 ismerkedési délutánok az iskolában: 
tábortűz, töklámpás-készítés, mézes-
kalács díszítése, jelmezkészítés, bábké-
szítés, sportdélután

 táncház, mesefesztivál, bábelőadás 
szervezése

 különböző bemutatókon való részvé-
tel: mentőszolgálat, rendőrség, tűzoltó-
ság munkájának megismerése

 rajzpályázat meghirdetése óvodás 
korú és iskolaköteles gyermekek ré-
szére

 népdalverseny, aszfaltrajz-verseny 
szervezése óvodások részvételével

 kiállítások létrehozása a gyermek-
munkákból

 előadások szülők részére: a helyes 
táplálkozásról, az egészséges életmód-
ról, a gyermekek iskolaérettségéről, 
gyermeklélektani kérdésekről, nevelési 
problémákról

 ünnepek előtti könyvvásár szervezése
 zsibvásár rendezése – használt, meg-

unt játékok csereberéje
 a számítástechnikai és interaktív te-

rem látogatásának lehetősége

 az iskolai könyvtár rendezvényeinek 
látogatása: író-olvasó találkozók

 a tanítók részvétele az óvodai szülői 
értekezleteken

 az óvodások megajándékozása isko-
lai logóval ellátott tárgyakkal 

 beiratkozási tájékoztató füzetek szer-
kesztése szülők és iskolakötelesek részére

 a két intézmény szülői szövetségé-
nek közös rendezvényei: gálaműsorok, 
jótékonysági estek, bálok, gulyásfőző 
délutánok.

Minden szülő a legjobbat szeretné a 
gyermekének. Olyan iskolát, amelybe 
szívesen és tiszta lelkiismerettel íratja 
féltett kincsét, mert óvni fogják, lel-
kiismeretesen tanítják. Olyan iskolát, 
melyben az értékekre építenek, ész-
reveszik a haladó világ lehetőségeit, 
és alaposan felkészítve bocsátják útra, 
hogy megtalálják helyüket a következő 
iskolafokozatban.

„…a  gyermekeknek két dolgot kell 
adnunk: gyökereket és szárnyakat. 
Gyökereket, amelyek tartást adnak, 
hogy tudják hova tartoznak, de ugyan-
így szárnyakat is, amelyek az egyiket a 
kényszereitől és előítéleteitől szabadít-
ják meg, a másiknak lehetőséget adnak 
új utakat bejárni (vagy inkább repül-
ni).” Johann Wolfgang von Goethe

Magyar iskoláinknak ehhez kívánok 
kitartást, töretlen alkotókészséget, me-
rész álmokat, azok megvalósítását és 
sok-sok mosolygó gyermekarcot.
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Az első világháborút követő terület-
csonkítások miatt Abaúj-Torna vár-
megye északi területe is (a Hernád és a 
Bódva vízgyűjtő területének felső sza-
kasza) Csehszlovákiához került, amit 
már 1918 végén katonai megszállással 
igyekezett előre biztosítani a francia 
bankok támogatását élvező cseh had-
sereg. Ennek a területnek a déli részén 
a magyar őslakosság volt többségben, 
de a Bódva északi folyása mentén 
Mecenzéfen és Stószon sem a szláv, 
hanem a német (a 13. századtól betele-
pülő mánta) népesség dominált. Kassa, 
mely a 14. század óta a Magyar Király-
ság második legjelentősebb városa volt, 
elsőként városi címerrel, majd a török 
hódoltság idején (amely a várost nem 
sújtotta megszállással) központi szere-
pet is kapott, politikai és kulturális ér-

telemben (Bocskai és  Bethlen Gábor is 
székelt itt, a térségében Göncön készült 
az első bibliafordítás és Vizsolyban a 
nyomtatás, a 17. sz. közepén egyeteme 
lesz, a 18. században pedig a magyar 
irodalom és a nyelvújítás, majd a szín-
játszás bázisa is itt alakult ki).  Ez a köz-
ponti helyzet csábította közelebb, főleg 
az északabbi területekről a lakosokat, 
ezáltal a 19. század végére a nyelvhatár 
Kassáig húzódott le (egyébként földraj-
zilag Kassa a legészakibb magyar város, 
ahol magyar iskola van: magyar óvoda, 
alapiskola, gimnázium és 142 éves ha-
gyományokkal rendelkező ipari szak-
középiskola.  

A korabeli helyi viszonyait az iro-
dalom is rögzítette olyan jeles alko-
tásokban, mint Márai Sándor: Egy 
polgár valomásai, Kassai őrjárat, Vé-

csey Zoltán: A síró város, amelyeknek 
szociográgiai hűségét nincs okunk 
megkérdőjelezni. Önmagáért beszél 
a tény, hogy Kassa 1920-ban Márai 
apját, Grossschmid Gézát választotta 
a prágai parlamentbe szenátornak a 
Magyar Keresztényszocialista Párt szí-
neiben, amelynek emlékét, beszédeit a 
Kisebbségi sors c. könyvében örökítette 
meg. Fábry Zoltán pedig már a húszas 
évektől bírálja a magyar iskolaügyet 
szándékosan elsorvasztó államhatal-
mi intézkedéseket és az általuk támo-
gatott Slovenská liga magyarellenes 
diverzióját. („Amikor tehát a tanügyi 
kormányzati körök azon iparkodnak, 
hogy Szepsiben egy nagy körzeti szlovák 
polgárit létesítsenek, akkor a veszély a 
magyarság szempontjából nyilvánvaló, 
mert a Szepsi járás szlovák nyelvterüle-

Magyar élet és magyar oktatás 
Kassán és térségében

Mihályi Molnár László
a Kassai Szakkay József Szakközépiskola 
pszichológia-magyar szakos tanár, 
nevelési tanácsadó; 
e-mail: mihályi mml.szepsi@gmail.com
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te messze esik Szepsitől.” „Az elvetélt ki-
sebbségi jog elvetélt demokráciára utal.” 
„A veszély nyilvánvaló: az alsikkadt 
magyar polgári (iskola) csak az elsikka-
dó magyarság tükörképévé torzulhat.” 
„A szepsi magyarság ügyét a kisebbségi 
magyarság ügyévé kell terebélyesíteni..... 
a Szepsi járásban vagyunk, amelynek 
örök szégyenfoltja marad Csécs és Mak-
ranc, a két hírhedetté vált színmagyar 
község, magyar iskola nélkül” – A ma-
gyar nyelv szlovenszkói sorsa, Magyar 
Nap, 1938. /Megjegyz.: egyébként e 
két helyen azóta sincs magyar iskola.) 
A két világháború között inkább csak 
adminisztratív sorvasztás zajlott, illet-
ve nagy pénzeket áldoztak a szlovák 
iskolák megnyitására ingyenes tansze-
rekkel, tízóraival a magyar községek-
ben. 1945 és 1949 között viszont teljes 
jogfosztással, pogromokkal, kivégzé-
sekkel, kitelepítéssel, vagyonelkobzás-
sal, szovjet lágerbe hurcolással és egyéb 
módszerekkel is zajlott a megfélem-
lítés. Kassán és környékén ez a terror 
sokkal mélyebbre szántott a lelkekbe 
és emlékezetbe, hiszen itt hiredették 
ki azt a kormányprogramot, amely az 
elnöki dekrétumok által a csehszlová-
kiai németek és magyarok teljes felszá-
molását (kitelepítését, asszimilálását 
vagy akár fizikai likvidálását) legali-
zálta. A Petrov tábornok alá tartozó  
halálbrigádok kutattak a magyar in-
tézmények egykori vezetői után, majd 
tízezreket deportáltak Csehországba 
vagy Magyarországra, magyar fiatalok 
tízezreit hurcolták el kényszemunkára 
a Szovjetunióba, ahol a többség meg-
halt, s akik hazajöhettek, csak 1954-
ben tehették a mai napig rehabilitáció 
nélkül. A Magyarországgal határos 
terület magyarságát, hogy Kassáig ne 
maradjon etnikai folytonosság, szin-
te egészében elvitték (ilyen pl. Szina, 
Perény). Akiket meghagytak, azokat 
azzal az ígérettel zsaroltak meg, hogy 
amennyiben reszlovakizálnak (szlo-
váknak vallják magukat), s ezt írásba is 
adták, akkor nem veszik el a házukat, 
földjüket (ez a vagyontalanabb réteget 
érintette, mert a tehetősebb magyar 
gazdákat szinte kivétel nélkül kitele-
pítették: pl. Buzita estében). Ezek a 
megfélemlítő intézkedések, mivel sem 
jóvátétel, sem kárpótlás, sem bocsá-
natkérés  nem történt,  napjainkig  be-
folyásolják a meghurcoltak és utódaik 
véleményalkotását, és azt jelzik, hogy 
az ország még mindig adós és elmara-
dott a demokratikus intézményrend-
szer kialakítása terén. Amikor 1950-
től megnyílhattak a magyar iskolák, 

akkor sokan éltek a lehetőséggel, sőt 
a kassai magyar ipari országos hírű, 
nagy létszámú intézmény lett, amely az 
1970-es évek elején közel 1000 diákot 
oktatott, de a kassai és szepsi gimnázi-
um és a szepsi mezőgazdasági szakkö-
zépiskola is nagy létszámmal működ-
hetett. Teljes szervezettségű alapiskola 
működött magyar osztályokkal Szinán, 
Nagyidán és Jászón is, ahol ezeket a 
hetvenes-nyolcvanas években módsze-
resen elsorvasztották. Megmaradtak 
viszont az önálló magyar igazgatás alá 
tartozók Szepsiben, Tornán és Buzitán. 
Szinte minden magyar településen 
működött legalább egy kisiskola (ki-
vétel Csécs és Makranc, mert ott a 
zsellérszülők adták fel önként pénzért 
és előnyökért már a húszas években, 
s azóta sem akadt bátorságuk, hogy 
gyermekeik számára egészséges okta-
tási viszonyokat teremtsenek), de ezek 
is elsorvadtak helyenként az alacsony 
szaporulat, illetve a szlovák iskolába 
íratások miatt (Jánok, Reste, Bodoló, 
Szeszta, Szádelő, Vendégi, Debrőd, Áj, 
Hím, Somodi,  Felsőlánc, Zsarnó).  25 
éve, a rendszerváltáskor a Kassa-vidé-
ki járásban, ahol a magyarok aránya 
nem érte el a 20 százalékot sem, a ma-
gyar iskolák a szakadék szélére kerül-
tek, ami a hatalmi háttérmunkának is 
köszönhető. Szepsi magyarságának 
aránya száz év alatt 98%-ról 30% alá 
süllyedt, viszont a térség roma lakos-
sága mintegy tízszeresére gyarapodott, 
ami azt eredményezte, hogy a magas 
roma arányú magyar falvakban, ha 
megnyitották a szlovák iskolát, ott a 
nem romák már nem a magyar iskolát 
választották. Ez nem faji alapú idegen-
kedés volt, hanem a higiéniai, erkölcsi 
és szociális normák hiányában lévők-
kel szembeni távolságtartás, aminek 
hátrányos következményeit a közbiz-
tonság, a foglalkoztatottság is megérzi, 
és a település adóbevételei és kiadásai 
is megsínylenek. A népesség etnikai 
arányait nem csupán az asszimiláció 
bontotta meg, hanem a bevándorlás, 
a kassai ipari létesítmények szívóhatá-
sa is, mivel dél felől a határ miatt nem 
jöhettek munkások, ezért az északi te-
rületek szlovák népességét vonzották 
ide (ebben legjelentősebb a vasmű, 
jelenlegi neve USS). A kialakult új la-
kótelepeken magyar iskola nem nyílt, 
ezért Kassán az itt élők többsége a kö-
zeli lakótelepi szlovák iskolába járatta 
gyermekeit, viszont a belvárosi régi 
kassaiak a korábbi megfélemlítések ha-
tása alatt nem merték vállalni magyar-
ságukat, ugyanis az 1945 után kiadott 

elnöki dekrétumokban magyarnak 
lenni nagyobb bűnnek minősült, mint 
fasisztának, és a magyarságot nem csu-
pán a népszámlálási adatok, hanem a 
magyar iskolai vagy magyar egyesületi 
tagság szerint is megbélyegezték, és a 
deportálásra és vagyonelkobzásra ki-
jelöltek listájára tették. Kassa magyar 
iskoláját tehát főleg a vidékről később 
bevándorlók gyermekei töltötték meg, 
olyan falvak lakosai, ahol még dacos 
elszántsággal őrizték és védték elődeik 
hagyományait, hitét, nyelvét. Az egy-
házak elleni támadások következmé-
nyei aztán további gerincferdülésekhez 
vezettek. Kétfrontos küzdelembe keve-
sen kezdtek: vagy az anyanyelvi iskolát 
választották, vagy az egyházat. (a ta-
pasztalat azt mutatja, de egyelőre erre 
nincs mért adat, hogy jelenleg azok-
nak az unokái járnak magyar iskolába, 
akik mindkettőt vállalni bátorkodtak: 
templomot és iskolát, mint azt a költő 
is előrelátóan követelte!). Az állhatatos 
helytállásban megerősödött nemzedék 
az utódok számára is jellemes erkölcsi 
példát mutatott fel. A gyenge vagy el-
korcsosult jelleműek saját gyermekeik 
számára az elsorvasztó idegen nyelvű 
iskolát választották, s elvesztek a ma-
gyar közösség számára.

Közel negyedmillió lakosával Kassa 
az ország második legnépesebb városa. 
1891-ben a 28 ezer lakosból 49,1%-a 
magyar anyanyelvűnek vallotta ma-
gát, 33,6% szlováknak, 13,5% pedig 
németnek. 1910-ben  a város 44  000 
lakosából 75,4%-a volt magyar, 14,8% 
szlovák és 7,2% német. A két világhá-
ború között a statisztikai arányok meg-
fordultak, a többség szlováknak vallot-
ta magát,  de  a 67  ezer lakosú város 
1941-ben újra magyar többségű volt. 
Kassán a 2001-es népszámlálás adatai 
alapján 236 093 lakosából 210 340 szlo-
vák (89,1%), 8940 magyar (3,8%), 5055 
roma (2,1%), 2803 cseh (1,2%), 1279 
ruszin, 1077 ukrán és 398 német volt

A legutóbbi (2011) népszámlálás-
kor Kassán a 240 ezer lakosból csupán 
6  382 vallotta magát magyarnak, ami 
az összlakosság 2,65 szézaléka. Ez a 
sorvadás egy népirtással felérő lelki 
katasztrófának a bizonyítéka a pusztító 
történelmi földrengések után. 

A Kassa-vidéki járásban a közel 
120 ezer lakosból 11 845 volt magyar 
nemzetiségű, ami 9,9 százalékot jelent 
csupán (ám összesen 17 392 fő jelezte, 
hogy magyar anyanyelvű). A járás leg-
nagyobb települése Szepsi, ahol 11 000 
lakosból már csak 29, 6 % volt magyar 
nemzetiségű, bár 1991-ben még ma-
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gyar többségű volt, és  2001-ben is 4158 
magyar volt és 4847 szlovák (és 353 
roma).

Ezek az adatok és változások is mu-
tatják, hogy nagyon drasztikus etnikai 
átalakulás zajlott le nagyon rövid időn 
belül, aminek okai nem csupán a be-
vándorlásban vagy egyes népcsoportok 
intenzívebb népszaporulatában kere-
sendők, hanem a különböző okokból 
bekövetkezett asszimilációs folyama-
tokban is. A vegyes házasságok szinte 
kivétel nélkül a szlovák iskola felé irá-
nyítják a gyermekeket, akik felnőtt ko-
rukban már többségükben szlováknak 
nevezik magukat, s az ő gyerekeik pedig 
már teljesen szlovák identitást vallanak. 
Vagyis 2-3 generáció alatt a magyar né-
pesség a felére apad. Ebben lassabban, 
nem ilyen meredek arányban, de így is 
többséget jelentően szlovák identitásúak 
lesznek a mindkét oldalról magyar szü-
lők gyermekei a szlovák iskolában, ami 
szintén jelentős, mert a  tisztán magyar 
származásúaknak csak a fele kerül (vagy 
annál kevesebb) anyanyelvi, vagyis ma-
gyar tannyelvű iskolába. Ennek oka közt 
egy két évtizede végzett felmérésben az 
úgynevezett érvényesülést, a negatív 
tapasztalatokat, a munkaadó ráhatását, 
a környezetben lévő vezető személyek 
példáját, a romák magas arányát a ma-
gyar iskolában, az ország elvárásait, a 
szlovák médiák híreszteléseit is emlí-
tették. Közben egyre nehezebb érvekkel 
bizonyítani, hogy az anyanyelvi oktatás a 
lelki egészség, a személyiség fejlődése és 
a közösség megtartó kötelékei mennyire 
fontosak és lényegesek. Az egyre növek-
vő munkanélküliség is nagy hatással van 
erre a helyzetre, mert azt látják, vagy azt 
hiszik és érzik, hogy egy szlovák talán 
könnyebben jut munkához. Sok helyen 
a magyar óvoda hiánya is szűkíti a to-
vábblépést, s „ha már úgyis megtanult 
az óvodában szlovákul” alapon szlovák 
iskolába íratják a gyermeküket. Ön-
feladásnak tűnhet mindez, de ahol tö-
megével fordulnak elő ilyen esetek, ott 
a társadalom, a rendszer és a hatalmi 
gépezet torzult állapotát kell feltételez-
nünk, korábbi előítéletek, megítélések, 
megfélemlítések továbbélését, illetve a 
jelenlegi viszonyok értelmezését, jog-
viszonyait, toleráns vagy éppen devi-
áns megnyilatkozásait. (Malina Hedvig 
ügye, szurkolóverések, magyar emlék-
művek és szobrok meggyalázása, kettős 
állampolgárság, az alkotmány be nem 
tartása a kormányzat részéről, a hatósá-
gok kettős mércéje stb.) Régen fájó pont 
az a tény, hogy az iskolába előkészítők, 
magyar nyelvű óvodák csak esetlegesen 

vannak jelen, annak ellenére, hogy két 
évtizede is alapkövetelmény volt, hogy 
olyan polgármestertől vonják meg a po-
litikai támogatást a magyar érdekképvi-
seletet vállalók, de a személyes híúságok, 
a szakmai dilettantizmus és korlátolt-
ság miatt ezt nem tartották be (aminek 
mellesleg másodlagos tünetekét a po-
litikai érdekképviselet leszereplésének 
lehettünk tanúi). Tornán például nincs 
magyar óvoda, és most a magyar isko-
la a teljes leépülés felé halad. Szepsiben 
viszont a jó és erős magyar óvoda biztos 
hátteret ad a magyar iskolának, viszont 
Szepsiben csak egy magyar óvoda mű-
ködik, és a lakótelepen sok magyar szü-
lő oda adja be gyermekét, s innen már 
könnyű a közeli, lakótelepi szlovák is-
kolába tovább adni... A csatolt (egykor 
színmagyar) Bodolóból, az óvodából 
pedig már évek óta alig indul gyermek 
a magyar iskolába, s a felelősök mintha 
nem akarnák észrevenni, milyen egész-
ségtelen agitációnak vannak kitéve a 
szülők. Buzita viszont jó példa az óvoda, 
az iskola és az önkormányzat együtt-
működésére, és az is, hogy a megszűnt, 
felszámolt szesztai, komáróci, nagyidai 
iskolák után ezekbe a falvakba, és igény 
szerint máshová is iskolabuszt járatnak, 
az iskola sikeresen pályázott egy rövid 
úszómedencére, ami növelte az iskola 
vonzerejét. Szepsiben az iskola felújítása, 
korszerűsítése ellenére és annak dacára, 
hogy kiváló eredményeket tudnak elérni 
a sport, kultúra és tanulmányi versenyek 
terén, ám a roma közösségekből érke-
ző, gyakran csak roma nyelvet beszélő 
és értő, szociálisan hátrányos helyzetű, 
speciális nevelést igénylő, higiéniailag 
visszamaradott tanulók létszáma egyre 
nő, ezért gyakori az a kifogás, hogy ezért 
nem íratják ebbe: aztán vagy Buzitára 
vagy Kassára, illetve a szlovák iskolába 
viszik gyermekeiket a szülők.

Meg kell még azt is említeni, hogy a 
térség nem csupán a roma közösségek, 
csoportok halmozottan hátrányos hely-
zete miatt tartozik a leszakadók közé, 
hanem a magas munkanélküliség is 
terheli, mert szakképzett, gyakran egye-
temi végzettségűek számára sincs mun-
kalehetőség. Az iskolai viszonyokban ezt 
még tovább terheli, hogy nagyon sok 
tanuló csonka családban nő fel, a szülők 
gyakorta külföldön dolgoznak, és nincs 
kellő felügyelet otthon: ennek következ-
ménye a zavaros értékrend, delikvencia, 
iskolakerülés, szellemi igénytelenség, is-
kolakerülés stb.

Legyen bármi oka annak, hogy a szü-
lők többsége nem az anyanyelvi oktatást 
választja, viszont tény, hogy az iskola 

később döntő mértékben befolyásolja az 
identitás irányát, vállalását és a követke-
ző nemzedék orientálását. 

A jelenlegi állapotok és viszonyok 
elemzése rávilágíthat néhány folyamatra 
és jelenségre.

A teljes szerkezetű (1-9 osztályos) ma-
gyar tannyelvű iskolák Kassán és térsé-
gében:

Település 2006 2013      2014

Kassa  231 191 199
Szepsi  485 536 490
Torna  254 167 140
Buzita  162 126 132

(Szepsiben a szlovák alapiskolákba 913 
tanuló jár, de ezt nehéz öszhasonlítási 
alapként venni, mert mind a magyar 
mind a szlovák alapiskolákba járnak 
vidőkről, különböző helyekről, főleg a 
felső tagozaton, ahol nem a roma kör-
nyezetből érkezők emelik a létszámot: 
magyar felső tagozatos 233 / szlovákba 
jár 510)

Kisiskolák, amelyek fennmaradtak, ill. 
megnyílt egyházi Udvarnokiban:

Udvarnoki - 9 22
Alsólánc  10 10 8
Péder  10 15 14
Tornaújfalu 13 11 8

Mindent egybevetve 2006-ban volt 
összesen: 1165 magyar alaiskolás. 2014-
ben pedig: 1013. Ez nyolc év alatt közel 
150 fő fogyást, mintegy 13 %-ot  jelent.

Az alapiskolák tanulószámának csök-
kenése a középiskolákat hozza szintén 
kiszolgáltatott helyzetbe. Kassán a Márai 
Sándor Alapiskola és Gimnázium, vala-
mint a Szakkay József Szakközépiskola 
(a 142 éves Ipari – jelenleg közgazda-
sági, mechatronikai szakkal, valamint 
informatikai irányultságú műszaki líce-
ummal), Szepisben pedig az alapiskolá-
val közös igazgatású és az önkormányzat 
felügyelete alá tartozó gimnázium és egy 
szakközépiskola (valaha mezőgazdasági 
gépesítő szak volt, jelenleg vállalkozói 
és műszaki szakkal rendelkező – szlo-
vák és magyar tannyelvű osztályokkal) 
működik. Mindkettő hiányzó évfolya-
mokkal és kis létszámú osztályokkal az 
alacsony jelentkezési arányok miatt. A 
kassai középiskolákba a diákok nem 
csupán Kassáról és térségéből járnak 
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be, hanem a Bodrogköz, Ung vidék és 
Rozsnyó, Rimaszombat körzetéből is ér-
keznek hagyományosan, bár ez a szám 
is egyre csökken (az útiköltség, kollé-
giumi költség mellett főleg az említett 
térségek szintén alacsonyabb alapiskolai 
tanulószáma miatt). A kassai szakközép-
iskola pozitívuma, hogy egy hároméves 
okleveles specialista címet adó felsőfokú 
képzést is folytat szállítmányozási lo-
gisztika és számítógépes gépszerkesztés 
szakkal.

A magyar tannyelvű 
középiskolák számadatai:

Márai S. Alapiskola 
és Gimnázium, Kassa

132 tanuló

Szakkay József 
Szakközépiskola: 

140 tanuló

Szepsi Szakközépiskola: 88 tanuló
Szepsi Gimnázium: 23 tanuló
Összesen 383 tanuló

 A számok azt tükrözik, hogy az anya-
nyelvi oktatásban részesülők aránya jó-
val alacsonyabb, mint a térség (szintén 
alacsony) magyar nemzetiségi aránya, 

vagyis ez a szám előre jelzi a magyarok 
részarányának apadását (a népességben 
az idősebb nemzedék is jelen van, az 
iskola viszont a felnövekvő nemzedék 
számarányát tükrözi). 

Ez a statisztika arra figyelmeztet, 
hogy (esetleg Rozsnyót is beleszámítva) 
a csökkenő tendenciákat is figyelembe 
véve ebben a térségben a jövőben legfel-
jebb 1 gimnázium és 1 szakközépiskola 
tartható fenn.

Szepsiben 2015-ben nyílik meg a 
Salkaházy Sára Egyházi iskolai intéz-
mény (óvoda, alapiskola, gimnázium), 
amelynek beruházási tervében kollé-
gium is szerepel, tehát egy egész régió 
számára tud akár igényesebb oktatási 
feltételeket is megteremteni (viszony-
lag távolabb a hatalmi beavatkozástól, 
határozottabb erkölcsi értékrend kiala-
kítására ad módot, a szülői háttér támo-
gatottsága kedvezőbb, jobb lehetőség a 
szülők és az iskola együttműködésére). 
Itt a gimnáziumi képzés helyzete meg-
oldódhat, viszont a szakközépiskolai 
képzés számára az önálló magyar igaz-
gatású, kollégiummal is rendelkező, jól 
felszerelt kassai belvárosi Szakkay József 
Szakközépiskola nyújt perspektívát. A 
kisiskolákat, ha a minisztériumi tervek 

megvalósulnak, vagy ha az önkormány-
zatok erre nem kapnak költségvetést, tá-
mogatást, akkor nehéz lesz megtartani, 
ami viszont ismét egy olyan döntés elé 
állíthatja a szülőket, amelynek végén 
mégsem az anyanyelvi oktatást választa-
nák. Az udvarnoki egyházi Szent István 
Alapiskola viszont kedvező visszhangra 
talált, és megfelelő létszámúra növe-
kedett. A szepsi egyházi iskola akár a 
Bódva völgyének déli, magyarországi és 
eddig leszakadó, elnéptelenedő és elma-
radottabb viszonyokra ítélt területéről 
is fogadhatna diákokat (Hídvégardó, 
Tornaszentjakab, Komjáti, Bódvaszi-
las), ahol az iskolák közül néhány már 
elsorvadt, de a legközelebbi középiskola 
messzebb van (30-40 km), viszont Szep-
si csupán 15-20 km.

Összegezve: a kassai régióban drasz-
tikusan lecsökkent magyar nemzeti je-
lenlét az iskolákat olyan helyzetbe hozta, 
hogy ebben csak úgy lehet színvonala-
san talpon maradni, ha az egyházi isko-
lák megerősödnek, kivonják magukat a 
hatalmi gépezet nyomása alól, a pályá-
zati rendszerben sikeresek lesznek, és 
már az is eredmény lehet az elkövetkező 
5 – 10 esztendőben, ha az apadás megáll.
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Néhány éve Gömörszkároson kop-
jafát állítottak egy 48-as honvéd sír-
ján. A  szép alkotást Cselényi Árpád 
tanárkollégám és barátom faragta. Az 
a  megtiszteltetés ért, hogy ntű. Tóth 
László lelkész úr az ünnepség alkalmá-
ból, melyet a 48/49-es magyar forrada-
lom és szabadságharc 160. évfordulója 
alkalmából rendeztek, engem kért fel 
ünnepi beszédre.

Engedjék meg, hogy néhány sort fel-
olvassak abból, amit ott akkor elmond-
tam – talán ideillik: „Szívesen jöttünk 
ebbe a  gömöri végvárba, ahol mára 
a napi harcok tétjévé a túlélés, a meg-
maradás, s a majdani felemelkedés re-
ményének megőrzése vált. S Balassitól 
tudjuk, hogy a végváriak élete minden 
szépségével együtt is mennyire ember-
próbáló. De ma is vannak itt derék em-
berek, akik nincsenek ugyan sokan, de 
akik – hogy egy idevágó szólással éljek 
- nem engednek a negyvennyolcból.

Számunkra, Gömör magyarsága szá-
mára ugyanis negyvennyolc első szá-
mú üzenete a hűség kell, hogy legyen. 
Hűség történelmünk hagyományai-
hoz, anyanyelvünkhöz, szülőföldünk-
höz. Ratkó József írja Szűkebb hazám, 
Magyarország c. írásában: „..düheim is 
idevalósiak...” Kitörölhetetlenül s  fo-
lyamatosan dörömböl szívemen két 
verssor:

„Kivándorolni innen! legalább / a 
legközelebbi fűszálig.”

De megszólít az erősebb, mert iga-
zabb tanulság is: Mindenütt lehet élni. 
Mindenütt kell élni. Meg kell laknunk 
ezt a hazát, meglakni minden talpalat-
nyi földjét. Magunkévá kell laknunk 
ezt a hazát. S  művelni azzal is, hogy 
belehalunk.“

Nekünk tehát itt kell otthon lennünk 
mindig s minden körülmények között. 

Bárhol húzzák is meg az ország-, me-
gye- s járáshatárokat, bárhogy próbál-
nak is meg bennünket feldarabolni, el-
szigetelni, elkeseríteni, szülőföldünkön 
idegeneknek kikiáltani. Számunkra a 
szent neveket az ezredév a haza ehhez a 
csücskéhez csatolja, s nagyapáink sírját 
sem vihetjük magunkkal Londonba, 
New Yorkba, de még Pozsonyba, Mis-
kolcra vagy még csak Putnokra sem.”

Gömörszkáros és Gice légvonalban 
pár kilométer…

A következő percekben egy gicei 
polgárról, egy pedagógusról lesz szó. 
Aki Gicén kezdte koptatni az iskola-
padot, és egyelőre úgy tűnik, Gicén is 
fejezi be majd valamikor nagyon soká-
ra ebbéli tevékenységét. Kívánjuk neki! 

Gicén, azon a Nagyrőcei járásban 
lévő településen, melynek 2001-ben, 
a népszámláláskor 788 lakosából 391 
roma volt, 207 magyar és 149 szlovák. 
Ez a helyzet 2011-re annyiban változott, 
hogy a 877 lakosból továbbra is 391 a 
roma, de már 235 a szlovák és csak 167-
en vallják magukat magyarnak.

Egészen más volt a helyzet még 
1968-ban, amikor is Kelemen Julianna 
meglátta a napvilágot Nagyrőcén; ak-
kor még ott is voltak magyarok, és be-
széltek is magyarul. Az alapiskola alsó 
tagozatát már falujában, Gicén végezte, 
majd Pelsőcön folytatta a felső tagoza-
ton. Később a tornaljai gimnáziumban 
érettségizett, hogy azt követően egy 
évig Pozsonyban hallgasson matema-
tikát és fizikát. Családi okoknál fogva 
megszakította tanulmányait – ám nem 
szakított a pedagógiával. 1987-től a 
gicei alapiskolában dolgozott neve-
lőnőként – és ezzel párhuzamosan 
elvégezte a losonci pedagógiai közép-
iskola nevelőnői szakát. Tanulmányait 
a Sárospataki Tanítóképző Főiskola 

levelező tagozatán folytatta – 1998-ban 
diplomázott. 

Ugyanebben az évben újabb kihívás 
érte: ő lett egykori alma matere igazga-
tója és a magyar évfolyamok tanítója. 
Még így is maradt energiája a tanu-
lásra, önmaga fejlesztésére: miután 
diákjai érdeke úgy kívánta, 2008-ban 
sikerrel fejezte be az eperjesi egyetem 
speciális pedagógia szakát is.

A Kelemen Julianna általa vezetett 
iskolában jelenleg 4 szlovák és egy ma-
gyar tannyelvű osztály működik. Csak 
az igazgató asszony/tanító néni mun-
káját dicséri, hogy a magyar osztály 
nem hogy nem tartozik a vegyes okta-
tási nyelvű iskolák úgynevezett „futot-
tak még” osztályai közé, de az elmúlt 
években jelentős fejlődés tapasztalható. 

Míg a 2010/2011-es tanévben még 
csak 15 diákjuk volt, ez a 2012/13-as 
évre már 21-re nőtt, 2014/15-ben pe-
dig már az előző évi 26-os létszámot 
sikerült megőrizni. 

S mindezek mellett sikeresen integ-
rált egy súlyos agykárosodással szüle-
tett kisfiút is az osztályában... 

Gicén az élet nem egyszerű. Az el-
múlt évtizedekben a falu szociális hely-
zete erősen leromlott, utolsó vegyesen 
lakott faluként utóvédet jelent a ma-
gyar kultúra és oktatásügy számára is. 
Megváltozott a falu etnikai összetéte-
le is – olyannyira, hogy Gicén immár 
második alkalommal van roma pol-
gármester. Kelemen Julianna igazgató 
asszony megtanult együtt élni a meg-
változott környezettel, megtalálta az 
örömét ezekben a hétköznapokban és 
küzdelmekben is – és az egykori utó-
védből, ebből a gömöri végvárból (lásd 
a számokat), talán tudott előőrsöt épí-
teni! 

Gratulálunk! 

Balajti Lajos 
A Tornaljai Városi Hivatal 

hivatalvezetője, Tornalján él

Kelemen Julianna, 
a 2014-es Katedra-díjazott laudációja
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A Szlovákiai Magyarok Kerekasztala 
idei éves rendes találkozóján szó esett 
a kisiskolák helyzetéről is egy kerek-
asztal-beszélgetésben. Mi egy működő 
kisiskolába látogatunk el a következő 
percekben. A Katedra Társaság egyik 
Katedra-díját 2014-ben egy kisiskola 
igazgató nénije kapta, aki a nyelvhatá-
ron teljesít szolgálatot már hosszú évek 
óta. Ugyanabban az iskolában koptatta 
a padokat, melyet most már igazgat is 
– bár jelentősen megváltozott körülöt-
te a világ mind nemzetiségileg, mind 
etnikailag. Gice – merthogy erről a 
Nagyrőcei járásbeli településről van 
szó – 877 lakosából 2011-ben a nép-
számláláskor 391 roma, 235 szlovák és 
167 magyar volt. A továbbiakban arról 
faggatjuk Kelemen Júliát, milyen Gicén 
Katedra-díjasnak lenni.

 Milyen Katedra-díjasnak lenni Gi-
cén? 

 Természetesen nagy öröm és nagy 
megtiszteltetés... 

 ...ami bővebben mit jelent? Már 
túl vagyunk a helyhatósági válasz-
tásokon – Önöknek régi-új polgár-
mesterük van, hiszen az időközi 
választásokon megválasztott, roma 
származású polgármestert választot-

ták újra meg –, és ő is nagyon büszke 
Önre... 

 Igen, ez igaz. Éppen tegnap voltam 
nála, és a lelkemre kötötte, hogy mu-
tassam meg neki is a díjat, mivel ő is 
nagyon büszke rá, hogy ilyen igazga-
tónője van.

 Úgy tudom, hogy ő is el akart men-
ni a díjátadásra, pedig az több mint 
300 kilométer, vagyis négy órás au-
tóút...

 Igen, de az utolsó pillanatban vala-
mi más elfoglaltsága miatt nem érke-
zett el – de ő is és az egész községi hi-
vatal gratulált, nagyon büszkék rám. 

 Ezenkívül változott-e az élet azóta 
– a szülők, gyerekek magatartása, 
bárki más hozzáállása? 

 Az élet megy tovább, mint eddig, 
ugyanúgy tesszük a dolgunkat, ahogy 
megszoktuk.

 Hogyan zajlik az élet Gicén? Mit le-
het tudni a nyelvhatáron, szórvány-
ban működő gicei alapiskoláról? 

 Ez az iskola a Nagyrőcei járásban 
található öt kisiskola közül az egyik. 
Négy szlovák oktatási nyelvű osztá-
lya és egy vegyes tagozatú, magyar 
tannyelvű osztálya van. Örömmel 
mondhatom, hogy már negyedik éve 
működik nálunk nulladik osztály – ez 

szlovák tannyelvű. Jelenleg 80 tanuló-
val működünk – sőt már gyarapod-
tunk is. Amióta átvettem a díjat, azóta 
hoztak még két gyermeket – így már 
82-an vagyunk...

 A magyar osztályba mennyien jár-
nak? 

 26 tanuló látogatja a magyar osz-
tályt – ez összevont csoport, egyetlen 
alsó tagozatos évfolyamot jelent. Jö-
vőre szeretnénk kettéosztani az osz-
tályt, reméljük, sikerül.

 A közös évfolyam nyitása ezek sze-
rint sikernek könyvelhető el. Honnét 
indítottak? 

 Igen, sikerként gondolunk a magyar 
osztály indítására, mivel mindenféle 
hullámvölgyet megéltünk már... Öt-
hat évvel ezelőtt 10-12 gyerekünk 
volt, de voltak olyan évek is, amikor 
csak kilenc gyerek koptatta a padokat. 
Azóta felnőtt az a generáció, amelyet 
már tanítottam: ők pedig már visz-
szahozzák a gyerekeiket hozzánk, így 
már 26-an vagyunk.

 Mennyire megoldott az iskolából 
a további tanulási lehetőség, a felső 
évfolyam elérhetősége? Korábban, 
ha jól tudom, Pelsőcre ingáztak a 
gyerekek.

Beszélgetés Kelemen Juliannával
Vasik János
szerkesztő-riporter, RTVS – Pátria rádió, Pozsony; lakhely: Rozsnyó, e-mail: janos.vasik@gmail.com
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 Igen, az előző évek gyakorlata sze-
rint Pelsőcre jártak a gyerekek, de 
a nehezen összeegyeztethető köz-
lekedés miatt hat éve Harkácsra 
(Gemerská Ves) váltottak a szülők. A 
szlovák gyerekek pedig Jolsvára men-
nek tanulni. 

 Hat évvel ezelőtt már létezett me-
gyei önkormányzat. Az ő segítsé-
gükkel nem lehetett volna elhárítani 
a közlekedési akadályokat, vagy a 
pelsőci alapiskola nem tudta volna 
megváltoztatni a csengetés rendjét a 
gyerekek érdekében? 

 Hát... Én felvetettem, hogy kér-
vényezni kellene a közlekedési 
vállalatnál a menetrend módosítását. 
Illetve az órarendet is lehetett volna 
úgy alakítani, hogy a gyerekek bejár-
hassanak, de... Megmondom őszin-
tén: nem nagyon volt igény a gicei 
gyerekekre. Most már bizonyára hi-
ányoznak, de a szülők és a gyerekek 
most már ragaszkodnak a harkácsi 
iskolához.

 Milyen érzés egy ennyire vegyes, 
sokrétű kisiskolában tanítani? Talán 
nem árulok el nagy titkot: ide már 
jórészt roma gyerekek járnak.

 Igen, roma gyerekről van szó. Mi-
vel összevont osztályokról beszélünk, 
magasak az osztálylétszámok, így na-
gyon nehéz tanítani. Főleg az időbe-
osztással vagyunk gondban – s meg-
mondom őszintén, sokszor nem is 
ismerjük a csengetés fogalmát, blok-
kokban tanítunk, a tantárgyak ösz-
szefolynak. Például matek van, aztán 
szlovák, de a nyelvtant összefogjuk 
az olvasással... Inkább így próbálunk 
a gyerekekre hatni. Nagyon bevált a 
saját csengetési rend kialakítása: az 
első három órát 10.15-ig tartjuk, mert 
akkor a legfogékonyabbak a gyerekek. 
Ezután van a nagyszünet, majd a ne-
velési tantárgyak, lazább órák követ-
keznek. 

 A csengetési rend és az órarend te-
hát a gyerekek igényeihez igazodik? 

 Igen, megpróbálunk odafigyel-
ni, mire van a leginkább szükségük 
a gyerekeknek. Ha úgy látjuk, hogy 
például az olvasás terén elmaradást 
tapasztalunk, akkor több tanórát is 
ennek a gyakorlására fordítunk. Ma 
is 10.00 óráig olvastunk, a többi tan-
tárgy csak aztán következett. Azt is 
figyelembe vesszük, hogy otthon nem 
nagyon foglalkoznak a gyerekekkel, 
tehát lassúbb tempóban folyik a taní-
tás. Az iskolában nemcsak megmu-
tatjuk a tananyagot, hanem mindent 
elkövetünk annak érdekében is, hogy 

helyben meg is tanítsuk azt. Például 
az elsősöknél egy betűt egy hétig ve-
szünk. Megtapasztaltuk, hogy nem 
érdemes sietni a tananyaggal, mert 
akkor nem lesznek stabil alapjaik. 

 A matematika például jobban 
megy a társaságnak? 

 A matematikával nincs annyi 
gondunk, mint az olvasással. Alap-
ból a matematikát – a pénz fogal-
mán keresztül – jobban ismerik. A 
gyakorlatból vett példákkal, pénz 
segítségével számolunk. 

 Jobban rákényszerül egy roma csa-
ládból származó gyerek, hogy így 
gondolkodjon? 

Szerintem egy roma gyerek jobban 
látja, hogy mit engedhet meg magának 
és meddig mehet el.

 Az olvasáskészség, az íráskészség 
mitől függ? Ez inkább a szókincs, az 
olvasottság hiánya?

 A szókincsük sok esetben nagyon 
hiányos a gyerekeknek. Inkább ott lá-
tom a nehézséget, hogy bizonyos sza-
vaknak – s nem is kell ritka, ismeretlen 
kifejezéseknek lenniük – nem értik a 
jelentését. Nagyon sok szót meg kell 
nekik magyarázni, sok olyan kifejezés 
van, amivel otthon nem találkozhat-
tak. Ebben nagy segítség számunkra 
az interaktív tábla. Mondok egy pél-
dát is – amikor egy tevéről szóló tör-
ténetet tanultunk, kivetítettem egy 
képet az állatról a táblára, és akkor 
láttam, hogy a gyerekek nem ismerik 
fel, zebrának nézik. Egy ilyen esetben 
máris meg kell szakítani a tanítást, hi-
szen meg kell mutatni, milyen a teve, 
hol él, mivel foglalkozik. Ezek hiányá-
ban a megtanításra váró történetet se 
értenék, tehát muszáj mindenre kellő 
időt és energiát szentelni.  

 Az ingerszegény környezet fogal-
ma tehát nem ismeretlen Önöknél…

 Pontosan erről van szó. Néha meg-
kérdezem a gyerekeket, hogy mit 
csinálnak otthon. Ingerszegény... 
Állandóan tévét néznek, de olyan 
műsorokat, amelyek nem nekik valók. 
Azt akarják nézni, amit a szüleik. A 
tévézés kultúrájának kialakítása érde-
kében az iskolában tudatosan áttér-
tünk a magyar népmesékre. Nemcsak 
a mesefilm nézésére, hanem a mesék 
eljátszására, közös meseolvasásra és 
mesemondásra. Az a cél, hogy bővül-
jön a szókincsük, fejlődjön a fantázi-
ájuk. 

 A beszélgetésünk időpontjában 
zajlott a Szlovákiai Magyarok Ke-
rekasztala éves összejövetele, ahol a 
kisiskolákról is szó esett. Hogy látja, 

mennyire megalapozott a kisiskolák 
léte?

 Szerintem nagy szükség van a kis-
iskolákra. Sokak szerint több hátrá-
nya is van az ilyen iskoláknak – ez 
szerintem nem igaz. Nem csak taní-
tóként, de szülőként is állítom ezt – 
az én gyermekeim is ilyen iskolába 
jártak: ide. Ilyen osztott osztályban a 
tanulnivalót akár négyszer is hallhat-
ja a gyermek, ami főleg a hátrányos 
helyzetű gyerekek esetében nagyon 
nagy pozitívum. Csak pozitívumokat 
tudok mondani a kisiskolákról. 

 A Katedra-díj a külvilág szakmai 
elismerését közvetíti, de egyben an-
nak a felismerését is jelenti, hogy a 
gicei iskolához hasonlóan a határ-
helyzetben élőknek szükségük van 
minden segítő kézre, támogatásra.

 Igen, nagyon fontos lenne, hogy 
tudjunk egymásról, tanuljuk egymás-
tól, ismerjük meg egymás problémáit. 
Az összefogással, egymás meghall-
gatásával talán közelebb kerülnénk a 
problémáink megoldásához is. Úgy 
gondolom, ez az egyik legfontosabb 
üzenete az ilyen díjaknak. 

 Még egyszer gratulálok a díjazott-
nak, és további sok sikert, kitartást, 
elhivatottságot kívánok a munkájá-
hoz!
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Szlovákiában jelenleg 19 önálló 
magyar tanítási nyelvű gimnázium 
működik. Ebből öt egyházi és egy 
magánintézményként. Ezekben az in-
tézményekben az előző (2013/14-es) 
tanévben összesen 2  769 diák tanult. 
A  vegyes (szlovák és magyar) osztá-
lyokkal működő gimnáziumok száma 
hét. Közöttük nincs sem egyházi, sem 
magánintézmény. A  vegyes gimnázi-
umok magyar osztályaiban 835 diák 
tanult magyar nyelven.

Az elmúlt tanévben tehát a huszon-
hat gimnáziumban 3 604 magyar diák 
tanult anyanyelvén.

A  problémát az jelenti, hogy a  ma-
gyar tanítási nyelvű gimnáziumok osz-
tályaiban feleannyi diák tanul, mint az 
országos átlag!

Gimnáziumaink többsége tehát na-
gyon alacsony létszámmal működik 
(Szepsi 26 tanuló, Szenc 31 tanuló, 
Gúta 34 tanuló, Rozsnyó 51 tanuló stb).

Az alacsony tanulói létszámok egy-
részt finanszírozási problémákkal jár-
nak, de ami ennél is komolyabb gond, 
hogy nem teszik lehetővé a  színesebb 
pedagógiai programok kínálatát. Tehát 
a színvonalra, ill. a minőségre is kiha-
tással vannak.

Véleményünk szerint „a kevesebb va-
lószínűleg több lenne”. Ezért át kell gon-
dolnunk a kis létszámú, évfolyamon-
ként csak egy-egy osztállyal működő 
gimnáziumok további sorsát. 

Ha egy iskola létszámának növelése 
a közeljövőben sem tűnik reálisnak, 
mert kevés az iskola iránt érdeklődő 
tanuló, akkor fontoljuk meg két (vagy 
több) szomszédos iskola összevonását, 
integrálását. 

Természetesen nagy körültekintést 
igényel a helyszín kiválasztása (első-
sorban a bejárás miatt), de ennél is 
fontosabb, hogy egy ilyen összevont 
iskolában évfolyamonként 2-3 párhu-
zamos osztály működhetne. Bővülne 

a kínálat, és a tanulók többféle tanul-
mányi programból választhatnának 
(ahány osztály, annyi program). Ez nö-
velné a tanulók belső motiváltságát, hi-
szen zömében olyan tantárgyak közül 
választhatnának, amelyeket szívesen 
tanulnak, ill. amelyek segítenék a meg-
álmodott egyetemre (szakmára) való 
felkészülést és bejutást. 

Ismételten hangsúlyozzuk, hogy az 
iskolák összevonása érdekeket sért (pl. 
kettő, három helyett csak egy igazga-
tóra van szükség) és a tantestületben 
növeli a bizonytalanságot (milyen új 
tantárgyakat kell felvennem, esetleg 
milyen tantárgyakat kell átadnom egy 
másik kollégának), ezért nagy körül-
tekintéssel kell eljárni. Hangsúlyozni 
szeretnénk azt is, hogy az összevonás 
csak az érintett felek közös akaratá-
ból, ill. beleegyezésével valósítható 
meg. 

A kellőképpen nem előkészített in-
tegrációs kísérletek eleve kudarcra 
vannak ítélve, és tiltakozások hullá-
mát válthatják ki. Ez viszont inkább 
árt, mint használ az ügynek, mert csak 
elmérgesíti az iskolák közötti kapcsola-
tot, a város és az iskolák kapcsolatát, de 
megterheli a pedagógusok közötti kap-
csolatrendszert is. 

Az összevonás elsődleges célja a kí-
nálat bővítése, az oktatás hatékonysá-
gának növelése és az átjárhatóság (az 
egyik irányzatról a másikra) kell, hogy 
legyen. 

Az összevonás után nő a biztonság-
érzet. Nem kell már minden tanévkez-
déskor attól rettegni, vajon lesz-e elég 
jelentkező, nyithatunk-e osztályt, túlél-
jük-e ezt a tanévet is. 

Nem lényegtelenek persze a fenn-
tartó és az oktatási tárca által preferált 
gazdasági szempontok (megtakarítás) 
sem.  

Hasonló elgondolás alapján két 
szomszédos vegyes iskola magyar osz-

tályaiból is létrehozható egy önálló, 
évfolyamonként legalább két párhu-
zamos osztállyal működő, magyar ta-
nítási nyelvű gimnázium. Az említett 
szakmai előnyökön kívül ez a megol-
dás elősegítené a tanulók magyarság-
tudatának erősítését is. 

A nyolcéves gimnáziumok jövőjéről 
Az ezredfordulót követően egy ér-

dekes jelenségnek lehettünk tanúi. 
Megnyíltak a lehetőségek az egyházi 
és magániskolák előtt, de az állami in-
tézmények hálózata is bővült, miköz-
ben a gyereklétszámok csökkentek. 
Megindult az ádáz küzdelem a tanuló-
kért. Ennek egyik mellékhajtása volt a 
nyolcéves gimnáziumok megjelenése a 
piacon. 

Szakmai szempontból ez a kínálat 
bővítését is jelentheti, de saját beval-
lásuk szerint az igazgatók egy részét 
elsősorban a túlélés motiválta. Több 
községben (egy-egy régióban) konf-
liktusok is keletkeztek e lépés nyomán, 
hiszen a nyolcéves gimnáziumok az 
alapiskolákból merítettek. Már az ötö-
dik évfolyamból elvitték a jó tanulókat, 
és ez a tény negatívan befolyásolta a 
megmaradt tanulók tanulmányi ered-
ményeit, végső fokon a képzettségi 
szintjüket is. Arról nem is szólva, hogy 
a lecsökkent tanulói létszám miatt a 
kisiskolák fenntarthatósága vált kétsé-
gessé.  

Az OECD ajánlásaiban a nyolcéves 
gimnáziumok bizonyos fokú leépítése 
szerepel. Az oktatásügyi tárca „Jelen-
tésében” is hosszantartó probléma-
ként tartják számon azt a tényt, hogy 
a nyolcéves gimnáziumok elszívják az 
alapiskolák legjobb tanulóit. Számolni 
kell tehát azzal, hogy a közeljövőben 
(de már ma is) jelentős nyomást fejte-
nek ki az említett képzések leépítésé-
nek irányában. 

Mi legyen a kis létszámú 
gimnáziumokkal?

Dr.h.c. prof. Ing. Albert Sándor, PhD.
a Selye János Egyetem  alapító rektora, a komáromi Felnőttképzési Intézet, Kht. 
igazgatója; lakhely: Kassa – Pat, e-mail: albert.sandor43@gmail.com
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A  Sárosfai Magyar Tanítási Nyelvű 
Alapiskola a  Csallóköz egyik kisisko-
lája. Az iskola krónikájában található 
feljegyzés szerint az 1949/50-es tanév-
től működik. Az iskola mindig is a falu 
fontos, meghatározó intézménye volt, 
a  múltban is, napjainkban is az, és re-
méljük, hogy a jövőben is az marad.

A tanulók létszáma az utóbbi években 
nálunk is csökkent – jelenleg 19 tanuló-
val működünk. Az oktatás két különálló 
osztályban, évfolyamok összevonásá-
val történik. Ebben a  tanévben hét el-
sősünk van, a  helyi óvodából minden 
gyermeket a  mi intézményünkbe írat-
tak be a szülők. Nagyon örülünk, hogy a 
szülők értékelik a kisiskola előnyét, hisz 
évek óta látják, tapasztalják, hogy ez 
nem hátrányt jelent gyermekeiknek, ha-
nem kifejezetten előnyt – helyben van, 
nem kell utazni, a kisebb közösségben 
nyugodtabb légkör uralkodik, családias 
a hangulat, és a pedagógusoknak sokkal 
több idejük jut egy tanulóra az oktatás, 
nevelés területén is. A kis létszámból 
kifolyólag nagyobb lehetőségünk nyílik 
minőségi pedagógiai munkát végezni, 
széleskörű ismeretszerzést biztosítani 
a tanulóknak. Ezt igazolják a szülők és 
a  felsőbb tagozatos iskolák (ahová a 4. 
évfolyam után kerülnek a tanulók) po-
zitív visszajelzései is.

Iskolánk egy 1977-ben átadott eme-
letes épületben üzemel. A létszámcsök-
kenés után a földszinti részébe a községi 
hivatal került.

 Az utóbbi években közös erővel – 
község, szülői munkaközösség, szpon-
zorok, pályázatok – sikerült kívül-belül 
felújítani és egy jól felszerelt, modern, 
esztétikus, gyerekcentrikus és csalá-
dias környezetet kialakítani. A  diákok 
otthonosan, jól érzik magukat nálunk, 
így maximálisan biztosítani tudjuk az 
oktató-nevelő tevékenység eredményes 
végzését a  kellemes biztonságot adó 
épületben, gazdag eszköztárral.

A tanulókkal három pedagógus fog-
lakozik, ezenkívül egy hitoktató és an-
gol nyelvet tanító pedagógus segíti az 
iskola munkáját. Reggel fél héttől, kora 
reggeli napközivel kezdjük a  napot 
a  szülők igényeit, kéréseit, a  tanulók 
érdeklődését figyelembe véve, kielégít-
ve. Az oktató programon felül délután 

szakköri munkák zajlanak, a gyengébb 
tanulókkal külön foglalkozunk és isko-
lai klubot is működtetünk. 

Kihasználjuk a  jól felszerelt, tágas, 
rendezett udvart saját játszótérrel, tele 
hintákkal, mászófallal, kuckós házikó-
val, csúszdákkal, amely minden gyerek 
álma lehet, és a gyermekek örömének 
forrásán kívül az udvart is díszíti. 

A téli időszakban a testnevelésórákon 
a  tornaeszközökkel felszerelt termet 
használjuk, amely a szomszédos óvoda 
emeleti részében lett kialakítva, ezzel is 
kielégítve tanulónk mozgásigényeit.

Van egy felújított ebédlőnk is, így 
a  tanulókra mindennap friss, ízletes 
ebéd vár, gondosan összeállítva, hogy 
az egészséges étkezést szolgálja.

A  tanév folyamán rendszeresen kul-
turális és egyéb, immár hagyománnyá 
vált programokat szervezünk – az aktu-
ális ünnepekhez kötve.

Az őszi programok közé tartozik a 
kiállítással egybekötött tökfaragás, az 
egészségnap, a nyugdíjasnap, a bizton-
ságos közlekedésre való nevelés, a gyer-
mekmesék világa. 

A  hideg téli időszakban Mikulás- és 
karácsonyváró délutánt szervezünk 
mézeskalácssütéssel egybekötve, kará-
csonyi műsort készítünk az óvodások és 
a  szülők részére, fánksütéssel gazdagí-
tott farsangi mulatságot rendezünk.

Tavasszal a  helyi temetőben Bittó 
István emléktáblája előtt március 15-re 
emlékezünk, könyvtárlátogatást szer-
vezünk, húsvétváró délután foglalko-
zásokat tartunk, gyermekelőadásokat 
látogatunk, erdei iskolába utazunk, 
sportnapot rendezünk, megünnepel-
jük az anyák napját, tavaszi szemétsze-
dést tartunk, papírgyűjtést szervezünk, 
gyermeknapi programokat készítünk, 
tanulmányi kirándulásokat, kerékpár-
túrát, nyári tábort szervezünk… és még 
sorolhatnám.

Iskolánk bekapcsolódik a község kul-
turális életébe is – minden ünnepi ren-
dezvényen fellépnek tanulóink – vers-
sel, énekkel, tánccal, mesével. 

Sikeres működésünkhöz elengedhe-
tetlen a  jó együttműködés, a  kapcso-
latok kialakítása. Legfontosabb part-
nereink a  szülők, a  szülői szövetség, 
a  községi hivatal – nélkülük az iskola 

felújítása, modernizálása nem valósult 
volna meg. Nagyon jó az összhang az 
óvodával, sok közös rendezvényünk 
van, gyakoriak a kölcsönös látogatások, 
külön figyelmet fordítunk a  beíratási 
programra. 

Az együttműködést megkönnyíti az 
is, hogy az iskola és az óvoda egy közös 
udvarban található, így naponta talál-
kozunk és a gyerekek gyakran játszanak 
együtt. A leendő elsősök nem idegen 
környezetbe kerülnek az óvodából, ami 
az iskolába való beilleszkedést is nagy-
ban segíti.

A  pedagógiai munkánk oktató-ne-
velő problémái esetén támogatást nyújt 
a  Pedagógiai–Pszichológiai Tanácsadó 
és Prevenciós Központ. Szükség ese-
tén integráljuk a  problémás tanulókat, 
mi pedig vállaljuk az ezzel kapcsolatos 
feladatokat, így a  szülőnek nem kell 
a gyermekét speciális iskolába utaztatni, 
esetleg kísérni.

Kapcsolatban vagyunk a környező is-
kolákkal is – részt veszünk a különféle 
versenyeiken, ünnepeiken, de többször 
voltunk közösen erdei iskolában is. Így 
az autóbusz költségei megoszlottak, 
gazdasági szempontból mindenki szá-
mára előnyös volt, s ez a kirándulás is-
merkedésre, tapasztalatcserére is kitűnő 
alkalmat adott.

Eredményeink azt bizonyítják, hogy 
kevés létszámmal is működőképes tud 
lenni és fenn bír maradni egy falusi kis-
iskola. A  községi hivatal fenntartóként 
biztosít bennünket a támogatásáról, így 
kevesebb létszámmal is megmaradha-
tunk. Nagyon szeretnénk megtartani 
a jelenlegi állapotot, melyet hosszú évek 
fáradságos munkájával értünk el. A jö-
vőben ezt kell tovább vinni, fejleszteni, 
gazdagítani, hogy a  sárosfai kisiskolá-
sok helyben tanulhassanak.

A  helyi iskola nélkül megszűnik 
a  szülőföldhöz való kötődés, a  jövő 
nemzedéke eltávolodik egymástól, fo-
kozatosan megszűnik a helyi hagyomá-
nyokra épített kulturális élet, amelyből 
az említett intézmények gyermekei, 
pedagógusai, szülei kiveszik a részüket, 
s melyet a jövőben továbbvisznek. Úgy 
gondoljuk, ezek elvesztése sokkal több 
áldozattal járna, mint a megőrzésbe fek-
tetett energiák.

Kisiskolánk minden 
gyermek álma lehet

Hlivák Erzsébet
A Sárosfai Alapiskola  igazgatónője, 
e-mail:  hlivkova1317@gmail.com      
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Jelen állapot szerint 2015 szeptem-
berétől fog érvénybe lépni a megújí-
tott állami művelődési program, amely 
az összes iskolai tantárgy tartalmát és 
módszereit befolyásolja. A szlovák Álla-
mi Oktatási Intézet (Štátny pedagogic-
ký ústav, ŠPÚ) egyes szaktantárgyi kol-
légiumaiban 2012-től zajlott a szakmai 
munka, amelynek eredményeként meg 
fog újulni a történelem is: mind a tan-
tárgyhoz kapcsolódó követelmények, 
mind az alkalmazandó módszerek az 
alapiskolák (ISCED 2) és a középisko-
lák (ISCED 3) szintjén egyaránt.

Jelen írásomban azt szeretném ösz-
szefoglalni – mint a történelem szak-
kollégium tagja –, hogy mi várható az 
állami művelődési program történelem 
tantárgyi részeitől.

A történelem művelődési program 
megújításakor három szempontot tar-
tottunk szem előtt. Először is azt, hogy 
az eddiginél világosabban fogalmazzuk 
meg a pedagógusok számára, miért (mi 
célból) tanulunk/tanítunk történel-
met. A második stratégiai elképzelés 
az volt, hogy a tanulói készségfejlesztés 
irányába stimuláljuk a szlovákiai törté-
nelem-módszertani kultúrát, aminek 
érdekében (ez a harmadik fő tényező) 
igyekeztünk csökkenteni a tananyag 
mennyiségét. Az új állami művelődési 
program minden korábbinál világo-
sabban fogalmaz a történelem tantárgy 
céljait illetően, amennyiben ,,a tanulási 
utak úgy lettek kialakítva benne, hogy 
azok a keresés, a kutatás, a nyomozás és 
a vizsgálat cselekvéseivel mint kognitív 
tevékenységekkel legyenek összefüg-
gésben, mivel ezek a történelemtanulás 
legjellemzőbb útjai és módszerei”.

A történelem állami művelődési 
program két pilléren áll: tartalmi és 
követelményi elvárásokon. A kollégák 
azt fogják tapasztalni, hogy a tartalmat 
tekintve (obsahový štandard) a törté-
nelem művelődési program rövidebb 
lett. Bizonyos témákat nem találnak 
bennük, korábban megszokott kisebb-
nagyobb fejezeteket kihagytunk belőle. 
Általános példaként említhetem, hogy 
kikerült belőle több háború részletes 
története, aminek az az oka, hogy az el-
múlt évtizedek nemzetközi történelem-
didaktikai tapasztalataiból kiindulva 
meg akartuk növelni a köztörténeti ese-
mények (mindennapok, gyerekek, élet-
mód stb.) fejezeteit. Egyes kollégáknak 

talán hiányozni fognak ezek a fejezetek, 
mert megszokták, hogy tanítják őket. 
A tananyagcsökkenés mindazonáltal 
elkerülhetetlen volt. Nemcsak azért, 
mert csökkent a történelemórák száma, 
hanem főleg azért, mert igyekeztünk a 
korszerű pedagógia ,,a kevesebb több” 
elvét érvényesíteni.

A művelődési program követelményi 
elvárások része (výkonový štandard) a 
tanulóktól elvárt ismereteket és képes-
ségeket konkretizálják, rendszerint át-
fogó típusfeladatok formájában. Ezen 
a ponton kell elmondani, hogy Szlová-
kiában első ízben történik határozott 
kísérlet arra, hogy a történelemtanulást 
a mélységi dimenzió felé mozdítsuk a 
tájainkon hagyományos mennyiségi 
szempont helyett. Ennek megfelelően 
a követelményi elvárások alapját a ta-
nulói képességfejlesztés képezi, hogy a 
tanulók a mainál sokkal jobban bevo-
nódjanak a tanulás folyamatába, hogy 
aktívabbá tegyük őket. Ez egyúttal azt 
is jelenti, hogy az új típusú követelmé-
nyekhez a pedagógusoknak új mód-
szertani eljárásokat kell használniuk.

Az életbe lépő állami művelődési 
program véleményem szerint jelentős 
előrelépést, korszerűsödést jelenthet 
Szlovákia pedagógiai rendszerében, 
benne a magyar tannyelvű iskolák 
számára is. Ez azonban nem jelenti 
azt, hogy ne volna több kritikai meg-
jegyzésem hozzá. Túllépve a két leg-
nagyobb gyakorlati nehézségen (azaz 
a számomra is elfogadhatatlan törté-
nelem óraszámcsökkenésen és a kró-
nikus tankönyvhiányon) szerintem a 
történelem állami művelődési program 
legnagyobb kihívása az, hogy milyen 
mértékig fog átemelődni a tényleges 
pedagógiai gyakorlatba.

Elfogadják-e és használni fogják-e 
az iskolák új művelődési programot? 
A 2015-ben bevezetendő program 
már nem az első, és a tapasztalatok azt 
mutatják, hogy a pedagógusok hajla-
mosak ellenállni az új és újabb köz-
ponti elképzeléseknek. Tudjuk, hogy az 
iskolák sokszor egyáltalán nem vesznek 
tudomást róla, és nem használják az 
érvényben lévő művelődési programo-
kat. Ezzel kapcsolatos, hogy jelenleg az 
állami irányítás számára sem világos, 
mi legyen az összefüggés az állami mű-
velődési program, az iskolai művelő-
dési program és a konkrét tanmenetek 

(učebné osnovy) között. A történelem 
szakkollégium határozottan amellett 
tette le a voksát, hogy az volna az op-
timális, ha a helyi-iskolai történelem 
művelődési programok a 2015 szept-
emberében életbe lépő történelem ál-
lami művelődési programból kiindulva 
készülnének, közben pedig szűnjenek 
meg a tanmenetek, amelyekben a pe-
dagógusok az adott évre, hónapokra 
és hetekre lebontva terveznek. Ha ez 
megtörténne, akkor csak a helyi isko-
lai művelődési program maradna mint 
alapvető szakmai útmutató, és a peda-
gógusok munkája leegyszerűsödhetne.

Kérdéses továbbá, elfogadják-e a pe-
dagógusok az új történelem állami mű-
velődési program filozófiáját, valamint 
a hozzá szervesen kapcsolódó fokozott 
pedagógusi és tanulói aktivitást. Törté-
nelemdidaktikai szempontból ugyanis 
ez a kulcskérdés: Hajlandóak-e a peda-
gógusok elindulni a forrásfeldolgozás 
és az intenzív tanulói aktivitáson alapu-
ló módszerek útján? E kérdések megol-
dására én magam többször javasoltam 
a pozsonyi szakkollégiumnak, hogy 
az ŠPÚ indítson országos felvilágosító 
kampányt és továbbképzési sorozatot 
avégett, hogy megismertesse és bizo-
nyos értelemben megtanítsa a szakos 
pedagógusokat arra, miként kezelhető 
termékenyen a központi állami műve-
lődési program történelemből.

Jelen írásomban mellőztem a szlová-
kiai magyar iskoláknak a témát érintő 
vonatkozásait. Csupán azt a lehetőséget 
vetem fel, miszerint a jövendő törté-
nelem művelődési program strukturá-
lisan alkalmasnak látszik arra, hogy a 
magyar tannyelvű iskolák történelem 
szakos pedagógusai megtalálják benne 
a saját helyüket. De kérdés, hogy haj-
landóak és képesek lesznek akár az is-
kolai munkaközösségek, akár az egyes 
pedagógusok, hogy a központi prog-
ramot helyi-iskolai programmá alakít-
sák. Olyan konkrét történelem iskolai 
szakmai programmá, amely a központi 
elvekből kiindulva bátran megfogal-
mazza a magyar regionális és lokális 
igényeket és szándékokat? Az azonban, 
hogy megfelel-e ez a központi prog-
ram, vagy helyette a szlovákiai magyar 
iskolák egy saját művelődési programot 
igényelnek történelemből, csak akkor 
derül ki, ha az érintettek véleményt 
mondanak róla. 

Gondolatok a történelem 
új állami művelődési programjával kapcsolatban

Vajda Barnabás
Selye János Egyetem, Történelem Tanszék, e-mail: vajda.barnabas@selyeuni.sk, web: http://barna.webnode.hu
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A Katedra Történelemversennyel 
való kapcsolatom még kezdő peda-
gógusként indult, amikor is a Vágai 
Alapiskola csapatával bekapcsolódtunk 
a versenybe, s elsőre az országos dön-
tőben találtuk magunkat. Aztán még 
párszor rész vettünk a versenyen, majd 
számomra pár éves szakmai szünet – 
anyasági szabadságolás – következett, 
aminek eredményeként a versenyben 
sem vettünk részt. 2012 szeptembe-
rében telefonon keresett meg kedves 
ismerősöm, Petres Csizmadia Gabri-
ella – aki most már a lap vezető szer-
kesztője –, hogy nem vállalnám-e el a 
Katedra Történelemverseny szerkesz-
tését, feladatainak készítését, javítását, 
a verseny szervezésének lebonyolítását. 
Nem hagyott sok időt a gondolkodás-
ra, hiszen alighogy rábólintottam a ké-
résre, délután már Hodossy Gyulával 
egyeztettem a versennyel kapcsolatos 
tudnivalókról. A kihívást egy kissé fél-
ve, de nagy örömmel vállaltam, hisz le-
hetőséget nyújtott arra, hogy a magyar 
történelem szeretét, mélyebb megisme-
résének  igényét másokban is megerő-
sítsem.

Személyem nem kis fejtörést okozott a 
történelemersenyben már jó ideje részt 
vevő kollégáknak, felkészítő tanároknak. 
Valóban az ismeretlenségből léptem elő, 
bár elhivatottságom és a történelem 
iránti szeretetem már egész gyermekko-
rom óta elkísér, ha megengednek eny-
nyi személyeskedést. Ahogy mondani 
szokták, nem volt könnyű dolgom, hi-
szen egy nagy múltú verseny gépezetébe 
csöppentem bele – és próbáltam a lehető 
leggyorsabban beilleszkedni.

A Katedra Történelemversenyt a 
1997/98-as tanévben indította útjára 
Simon Attila, amikor is a honfoglalás és 

az Árpád-kori Magyarország történeté-
nek ismeretéről kellett bizonyságot ad-
nia a 7 fordulón át kitartó 26 iskola 360 
diákjának. Simon Attila 6 éven át szer-
kesztette a Történelemverseny felada-
tait. A 2004/05-ös tanévtől a verseny 
szerkesztésének stafétáját Földes József 
vette át, aki a 2011/12-es tanév végéig 
tett eleget e nemes felkérésnek. Én tőle 
„örököltem meg” a verseny szerkeszté-
sének jogát.

Az első szerkesztői évem elején egy 
kis kutatást végeztem, mely történelmi 
kort lenne a legérdemesebb feldolgoz-
nom. Az előző évek feladatainak átné-
zése után – a folytatólagosság elvének 
megtartása végett – úgy döntöttem, 
hogy az Anjou-kori Magyarország 
történelméből állítok össze lehetőleg 
igényes, de ugyanakkor érdekes fel-
adatokat. Nem titkolom, örültem an-
nak, hogy épp ez a korszak volt a soron 
következő, ugyanis számomra egyik 
legkedvesebb időszaka ez a magyar tör-
ténelemnek. Kezdő szerkesztőként egy 
kissé megnyugtatott az a tudat, hogy 
olyan témát kell feldolgoznom, amely 
közel áll szívemhez, s így könnyebbnek 
érezhettem a rám nehezedő felelősség 
súlyát.

De a verseny szerkesztésének elvál-
lalásával nemcsak új feladatokat és ki-
hívásokat kaptam, hanem ezzel együtt 
sok minden mást is...

Elsősorban egy élő és igazi közössé-
get, amelyet a versenyben ekkorra már 
régóta részt vevő tanárok, csapatok és 
iskolák alkottak. Alkalmam volt megis-
merni azokat az embereket, akik a ver-
seny elindítása óta rendszeresen részt 
vettek rendszerint több csapattal is a 
verseny fordulóiban – vannak köztük 
fiatal tanárok, középkorúak és olyanok 

is, akik azóta már nyugdíjba vonultak. 
Szinte meglepve, de ugyanakkor egy 
kicsit megilletődve tapasztaltam, hogy 
e kollégák – a történelem elszánt hívei 
– között milyen mély kölcsönös meg-
becsülés és tisztelet uralkodik. A felké-
szítő tanárok java része régi ismerős-
ként köszöntötte egymást az országos 
döntők során. S közülük is kiemelkedik 
az a néhány kolléga, aki a verseny elin-
dítása óta állandó résztvevője az orszá-
gos döntőnek is. Az ő csapataik évről 
évre kimagasló teljesítményt nyújtot-
tak, ezért e kollégák már otthonosan 
mozogtak az országos döntők rohanó 
forgatagában is: olyan természetesség-
gel segítettek be a szervezési gondok 
leküzdése és a feladatok javítása során, 
mintha egy rég begyakorolt séma sze-
rint mindenki tisztában lett volna a rá 
háruló feladattal a verseny döntőjének 
lebonyolítása során. A döntő végeztével 
jólesett kollégáim pozitív visszajelzése 
is, amely különösen az első szerkesztői 
évem után erősített meg abban, hogy a 
megkezdett munkát folytatni kell, hi-
szen nagy igény mutatkozik a történel-
mi verseny iránt.

A Katedra Történelemverseny szer-
kesztőjeként még viszonylag rövid 
pályát tudhatok magaménak: ez a har-
madik évem, amelyet a verseny szer-
kesztésével töltök. Ezalatt az idő alatt 
terítékre került a magyar történelem 
mintegy 4 évszázada, a nemesi rendi 
felkelések korával bezárólag. S hogy 
történelmi korszakaink sorát ne sza-
kítsuk meg, jövő évi tervem a Rákóczi-
szabadságharc eseményeinek és hátte-
rének feldolgozása. Bízom benne, hogy 
hasonló lelkesedéssel és elszántsággal 
tudjuk még sokáig együtt vinni a Ka-
tedra Történelemverseny szellemiségét.

A Katedra Történelemverseny 
múltja és jelene

Presinszky Ágnes
A Hidaskürti Alapiskola és Óvoda magyar-történelem szakos tanára, 
Feketenyéken él; e-mail: agnes.presinszky@centrum.sk
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A Most-Híd párt európai parlamen-
ti képviselője, Nagy József pályázatot 
hirdetett olyan egyetemi hallgatóknak, 
kutatóknak, oktatási vagy kulturális 
területen tevékenykedő embereknek, 
pedagógusoknak, akik szakmailag ér-
deklődnek az európai integráció iránt. 
A szeminárium elsődlegesen a szlová-
kiai magyar történelemtanárokat talál-
ta meg címzettekként, hiszen a magas 
szintű tanácskozás kiemelt témája volt 
az EU-ban sorakozó különböző szem-
léletek a történelem tárgy oktatásában. 
A sikeres pályázók 2014. december 
7– 10. között részt vehettek egy brüsz-
szeli utazáson, melynek keretében sor 
került egy nemzetközi szakmai szemi-
náriumra Merre tovább európai integrá-
ció? címmel. A szakmai meghallgatást 
Nagy József, a fent említett párt első 
EP-képviselője szervezte az Európai 
Parlamentben. A szemináriumon az 
európai csúcspolitika képviselői, vala-
mint a téma szakértői szólaltak fel, al-
kalmat nyitva a nyertes pályázók, meg-
hívottak számára a vitára, eszmecserére.  
A tanácskozás a következő sürge-
tő, elhalaszthatatlan kérdések körül 
tematizálódott: Összebékíthetők-e a 
különböző európai történelem-értelme-
zések? Szükség van-e erőszakra ahhoz, 
hogy egy megbékélési folyamat sikeres 
legyen? Mi a német–francia megbékélés 
történelmi hozadéka? Van-e igény Euró-
pában az együttműködés politikájára? 
 A történelem tanításának legfőbb 
célját az önálló, sémáktól sem mentes 
gondolkodás kialakításának elősegí-
tésében látom. A történelem oktatása 
megkívánja, hogy azt szakképzett pe-
dagógus végezze. Mivel a történelem 
emberközpontú tudomány és humán 
tárgy, a tanár szerepe, egész személyi-
sége felértékelődik. A megbeszélésen 
részt vett történelemtanárok ezekkel a 
kívánalmakkal napirenden találkoznak 
munkájuk során. Feladatunkat nehezíti 
viszont, hogy a történelem a képzelet-
beli rangsorban, egybehangzó vélemé-
nyek alapján is hátrébb helyezkedik el 
a tantárgyak hierarchiájában. Az isme-
retek átadásában az előírt tankönyvek-
nek kellene segítséget nyújtaniuk. A 
diákok a megszerzett ismeretek révén 
alakítják ki saját képüket az emberiség, 

illetve nemzetük fejlődéséről. További 
kívánalma a folyamatnak, hogy a diá-
kok legyenek aktív résztvevői az ösz-
szefüggések feltárásának, mert csak így 
juthatnak el azoknak a készségeknek 
és képességeknek a birtokába, melyek 
lehetővé teszik az önálló megismerést.  
A konferencia ezekre a problémákra is 
rávilágított. Victor Hugo már 1849-ben 
„Európai Egyesült Államokról” beszélt. 
Az I., majd a II. világháború nyomán, 
Európa világelsőségének elvesztése 
láttán kezdték felismerni Európa poli-
tikusai, hogy az ellenségeskedéseket a 
politikai és gazdasági egyesülés, az eu-
rópai integráció útján lehetne és kellene 
elkerülni. Sokan ráeszméltek, hogy a bi-
poláris világban Európának egyesülnie 
kellene, hogy visszanyerhesse erejét és 
újra megtalálja szerepét. 

A szemináriumon Nagy Józsefé 
volt a nyitó szó, aki kiemelte, hogy az 
Unióban 70 milliós kisebbség él. Két 
kulcsfontosságú szókapcsolatot emlí-
tett: az identitáshoz való jog védelmét 
és a diszkrimináció elleni küzdelmet. 
Manzinger Krisztián, Magyarország 
uniós biztosa a kisebbségeket említette 
példaként mint az európai megbékélés 
eszközeit. Példaként hozta fel a 2013-
ban kezdeményezett szerb–magyar bé-
kélési folyamatot és a magyar-román 
szándékot az 1849-i aradi események 
újraértelmezésére. Sandra Kalniete elő-
adásában a kommunizmus romanti-
kusságát idézte meg, rávilágítva a múlt 
sötét árnyékaira. Feltette a kérdést, hogy 
a „vasfüggönytől” keletre vajon valósan 
ismerte-e meg a nép a történelmi folya-
matokat. Ezek a nemzetek csak 1989-
tól tudtak részt venni a megbékélési 
folyamatokban. Előadásának sugallata 
volt, hogy az oktatás területén sok ten-
nivaló van, többek között az is, hogy az 
emberiség ellen elkövetett bűnöket meg 
kell ismertetni a polgárokkal. Magát a 
megbékélést pedig politikai szinten kell 
megvalósítani. Bukovszky László rög-
tön kérdést indítványozott mondani-
valójában: vajon összeegyeztethetőek-e 
a különböző történelmi emlékezések? 
Véleménye szerint a közép-európai 
szemlélet nehezebb, halmozottan ter-
heltebb a múlt valós sérelmeitől, hiszen 
másként élte meg a térség az átalakulást. 

Ezekre csupán nemzeti szintű látszat-
megoldásokkal válaszoltak. Joke van 
der Leeuw-Roord, az Európai Törté-
nelemtanárok Szövetségének holland 
elnökasszonya (EUROCLIO) bemu-
tatta a fiatalok körében egyre népsze-
rűbb internetes alapú Historiana ol-
dalt (historiana.eu), mely lehetőséget 
ad a másik szemüvegén keresztül is 
megnézni a történelmi eseményeket. 
Megemlítette, hogy míg Magyarország 
aktív, addig Szlovákia passzív hozzá-
állást tanúsít a társaságban. Igényként 
fogalmazta meg egy egységes, európai 
történelemkönyv megírását. Ide kíván-
kozik Szabolcs Ottó történész gondola-
ta: „A tankönyvek ugyanúgy lehetnek 
az egymás elleni gyűlölködésre, mint a 
népek közötti egyetértésre, lojalitásra 
nevelés eszközei. Különösen vonatkozik 
ez a történelemtankönyvekre…” Sean 
Kelly, ír néppárti politikus felszólalásá-
ban hangsúlyozta, hogy ha nem lenne 
az Unió segítsége, nem lenne Írország-
ban nyugalom. Surján László, az Euró-
pai Parlament volt alelnöke, a Charta 
XXI mozgalom alapítója Oscar Wilde 
gondolatával indította előadását: „Az 
a térkép, amelyen nincs rajta Utópia, 
számomra elfogadhatatlan”. A politi-
kus a megbékélést tekintette a jövő fő 
irányelvének. A rendezvényen többször 
is elhangzott, hogy az Unió teljesítette a 
feladatát, ezért új célokat kell keresnie. 
Ezért erősödnek fel az euroszkepticisták 
hangjai ebben a témában. A brüssze-
li úton részt vett, közel 70 szlovákiai 
magyar pedagógus, kutató, történe-
lemtanár a szakmai részvételt még egy 
városnézéssel tette teljessé, ahol többek 
között a Főteret, a Manneken Pis-t, a 
Place Grand Sablon-t, az Atomiumot, 
a Parlamentariumot, a Mini Europe-t 
tekintették meg, megismerkedve a két-
nyelvű (flamand és vallon) várossal. A 
tanulmányutat egy nürnbergi városné-
zés zárta. 

Úgy gondolom, hogy a nemzetközi 
szeminárium teljesítette céljait, hiszen 
sikerült rávilágítania a főbb témakörök-
re a történelemoktatásban szlovákiai 
magyar viszonylatban is. A tantárgy ok-
tatásában helyes nemzeti önismeretre, a 
különbségek, szemléletek áthidalására, 
egy egységes európai képre kellene tö-
rekednünk. A történészek évek óta tartó 
harcias erőfeszítése a nemzeti sztereotí-
piák kiküszöbölésére csak nagyon ne-
hezen akar beérni, pedig szükség lenne 
a közös múlt multiperspektív feldolgo-
zására. Ez lenne a feladatunk nekünk, 
történelemtanároknak, amely koránt-
sem tűnik sétagaloppnak.

Nemzetközi szeminárium 
a történelemoktatásról 
az európai integráció függvényében

Angyal László, Eperjesi Egyetem, Magyar 
Nyelv és Kultúra Intézete

Tompa Mihály Alapiskola, Rimaszombat
langyal96@gmail.com
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2. BELSŐ TÉNYEZŐK

A belső okok közül, amelyek fenn-
tartják a tantárgy helyzetének ellent-
mondásosságát, az egyik leghang-
súlyosabb a nemzeti kultúrával való 
kapcsolata. Az erdélyi magyar kisebb-
ség önmeghatározása alapvetően ala-
kítja a nemzeti kultúrához való viszo-
nyulását: nem regionálisan, hanem 
történetileg határozza meg önmagát. 
Kozma Tamás kutatásai szerint ez jel-
lemző Európa keleti térségeire. „A tör-
téneti önmeghatározások historizálók 
és szimbolikusak; jellegzetes rende-
zőelvük a történeti nemzetfogalom 
(nemzeti identitás); a kisebbségi okta-
tás szerepe ezért a keleti térségekben a 
nemzeti identitás megőrzése.” (Kozma 
2005: 180.) A kisebbségi oktatás vállalt 
szerepéből következik, hogy azokhoz 
az oktatási hagyományokhoz kapcso-

lódik erőteljesen, amelyeket a kulturális 
paradigma 1 alakított ki. 

A magyar anyanyelvi nevelésben 
uralkodó kultúraközpontú művelt-
ségképre jellemző, hogy hangsúlyos 
szerepet kap az irodalmi tájékozott-
ság és anyanyelvi igényesség. A nyelvi 
kifejezést, az esztétikai befogadást, a 
morális válaszadást hangsúlyozza, és 
fő eszközének a kitűnő nyelvi és irodal-
mi példák bemutatását tekint. Erdélyi 
vonatkozásban ez úgy módosul, hogy 
az elsőnek a jelentése kitágul: magába 
sűríti a nemzeti kultúrában való tájé-
kozottságot; a másodiknak a jelentése 
szűkül: az anyanyelvhez való ragaszko-
dást és hűséget, az irodalmi nyelvválto-
zat szabályrendszeréhez való igazodási 
törekvést, de nem feltétlenül a művelt 
köznyelv birtoklását jelenti abban az 
értelemben, hogy a legkülönbözőbb 
kommunikációs élethelyzetekben azt 

funkcionálisan alkalmazni tudja. Az a 
tény, hogy kisebbségi helyzetben fel-
értékelődik az anyanyelvi nevelésnek a 
kultúraátadó, önazonosságtudatot erő-
sítő funkciója, hozzájárult ahhoz, hogy 
a tanítás hagyományaiban megőrződ-
jön az a gyakorlat, amely fő eszközének 
az irodalmi minták bemutatását és iro-
dalmi szövegek elemzését tartja. Ennek 
következménye, hogy az anyanyelvok-
tatás alárendelődik az irodalomolvasás-
nak, a nyelvi ismeretek „…csak pótlékai 
az irodalomoktatásnak.” (Péntek 1999) 
A  kultúraközpontú műveltségkép és 
az irodalomanyag nagy mennyisége is 
hozzájárul ahhoz, hogy  a gyakorlatban 
felborul az elméleti szinten megterem-
tett kívánatos egyensúly. A magyarta-
nárok, akiket nyomaszt az a felelősség, 
hogy az egyes képzési szakaszokat záró 
vizsgákra (kisérettségi, érettségi) fel 
kell készíteniük tanítványaikat, éppen 

Pletl Rita
Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, 

Műszaki és Humántudományok Kar, Marosvásárhely
e-mail cím: pletlrita@freemail. hu

A nyelvtan státusa 
a kisebbségi 
anyanyelvoktatásban (2. rész)
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a tanterv szellemével ellentétben álló 
vizsgakövetelményekre való tekintet-
tel kényszerülnek arra, hogy gyakran 
a nyelvtanórák kárára növeljék az iro-
dalomra fordítható idő mennyiségét. 
Ezzel a nyelvi nevelés lehetőségei szű-
külnek, csökken a nyelvi képességek 
fejlesztésére fordítható időkeret.

Ha a tanár a nyelv értékőrző és kultú-
raközvetítő funkciójára helyezi a hang-
súlyt, akkor kevesebb tere van a tanulói 
megnyilatkozásnak, kisebb a jelentősé-
ge a tanuló nyelvi kreativitásának. Ez a 
hagyományos tanári szerep felkínálja 
követendő mintának a művelt nyelv-
változatot, de nem bátorítja, és főleg 
nem gyakoroltatja kellő mértékben az 
önkifejezés nyelvi megformálását. Ez a 
pedagógiai gyakorlat a nyelvi művelt-
ség megalapozásában sem hatékony, 
mert nem rendelkezik azokkal a tanu-
lásszervezési módokkal és pedagógiai 
módszerekkel, amelyek úgy fejleszte-
nék az anyanyelvi kompetenciát, hogy 
a tanulók közelíthessenek az orientáló 
nyelvi mintához. Ennek a szemléletnek 
és gyakorlatnak következménye, hogy 
háttérbe szorul a funkcionális anya-
nyelvhasználatra való nevelés, és ezzel 
megkérdőjeleződik az anyanyelvi neve-
lés egyik legfőbb célkitűzése (a művelt 
köznyelvbe való szocializálás) megva-
lósíthatóságának sikeressége. Káros kö-
vetkezmény az is, hogy nem hangsúlyo-
zódik kellőképpen a nyelv megismerő 
szerepe, a kultúraközpontú műveltség-
képben Molnár megfigyelése szerint 
(Molnár 2002) nem problematizálódik 
eléggé a kognitív műveletek elvégzésé-
nek képessége.

Az anyanyelvoktatás felvállalja, hogy 
az anyanyelvi műveltség iránti igény 
kialakításával és fenntartásával a nyelv-
használat iránti felelősségtudatot erősít-
se. A célkitűzésekben megfogalmazó-
dik, hogy a kommunikációs és nyelvi 
képzésben az anyanyelv funkcionális és 
normatív használata érvényesül. A taní-
tási gyakorlatban viszont megbomlik az 
egyensúly az anyanyelv funkcionális és 
normatív használatának a követelmé-
nye között. A „nyelvi helyesség” hang-
súlyozásával előtérbe kerül a norma ka-
tegóriája, amelynek a középpontjában a 
sztenderd áll: „a nyelvi normát, az egész 
társadalom számára érvényes nyelv-
használati szabályokat a társadalmi 
megegyezés, a mindenkori nyelvszokás 
alakítja, alakította ki. Nem mindenki-
nek, nem is a többségnek a nyelvszo-
kása, nyelvi ízlése, példája, hanem a 
nemzeti nyelv legfejlettebb formáját, a 
művelt köz- és irodalmi nyelvet haszná-

lók, a nyelvileg iskolázottak, művelteb-
bek szokása vált —a történelmi fejlődés 
során—követendő példává” (Lőrincze 
1985: 334.). A történelmi analógia kap-
csán—a sztenderd az a nyelvváltozat, 
amelyet egy nyelvközösség többnyire 
a polgárosodás kezdetén, a nyelv iránti 
hűség megjelenésekor kodifikáció során 
kialakít (Tolcsvai 1996: 60.)—ez a nor-
mafelfogás alkalmas a nyelvi tudatosság 
és nemzeti önazonosság erősítésére. A 
tanítási hagyományokban a gramma-
tikai megközelítésű normafogalomra 
helyeződik a hangsúly, a gyakorlatban 
nem tudatosítják, hogy a normaköve-
tésben nemcsak a nyelvtani szabályok-
hoz való ragaszkodás fontos, hanem a 
szociokulturális jellegű nyelvi normák-
hoz való igazodás is szükséges, amelyek 
a megnyilatkozás szintjén irányítják az 
anyanyelvi szövegalkotót úgy, hogy az 
adott kommunikációs helyzetnek meg-
felelően, társadalmilag érvényes módon 
tudja megfogalmazni mondanivalóját.  

Ennek következtében a nyelvhasz-
nálat iráni felelősségtudat erősítése át-
értelmeződik: a kitüntetett (sztenderd) 
nyelvváltozat szabályainak ismeretére 
és adott helyzetekben való alkalma-
zására szorítkozik. Ez az értelmezés, 
amely szerint a nyelvi műveltség a 
nyelvhelyességi szabályok betartását 
jelenti, formálja a diákok nyelvi mű-
veltségről alkotott képét. Ezt bizonyítja, 
hogy a jó fogalmazás kritériumai kö-
zött a második helyen szerepel a művelt 
nyelvváltozat szabályainak betartása 
(a fogalmazási felmérés eredményada-
tai/2005-2006). Azt pedig, hogy az er-
délyi tanulók ezt a követelményt meny-
nyire kiemelt jelentőségűnek tartják, 
mert egyfajta önazonossági kérdésként 
kezelik, alátámasztja az, hogy a fogal-
mazási képességet alkotó komponen-
sek közül ez az egyetlen változó, amely-
nél a részteljesítmények átlagai javuló 
tendenciát mutatnak, minden évfolya-
mon, régiótól és településtípustól füg-
getlenül. Mivel a nyelvhelyességi hi-
bákat műveltséghiányként értelmezik, 
ezért a tanulók vállalják az erőfeszítést a 
nyelvi vétségek elkerülésére. A nyelvtan 
tanulásának az értelmét is ebben látják, 
hiszen az anyanyelv művelt változatá-
nak tudatos használatához szükség van 
megfelelő nyelvtani ismeretekre. 

A nyelvtani szabályok ismerete még 
egy vonatkozásban válik hangsúlyossá: 
az anyanyelvi írásbeliség megalapozá-
sában és fejlesztésében.  Az a vélemény, 
hogy a helyesírás az írásbeli műveltsé-
get nagyban meghatározó elem, egy-
beesik az anyaországi tapasztalatokkal: 

„A magyar társadalom széles értelmi-
ségi rétegei a magyar helyesírást, illetve 
a tanulók helyesírási készségét egyfajta 
nemzeti önazonossági kérdésnek tekin-
tik.” (Vidákovich és Cs. Czachesz, 2001: 
37.) Ugyanakkor a mindennapi tanári 
gyakorlat a helyesírás elbizonytalano-
dását tapasztalja. A helyesírási vizsgá-
latok lesújtó eredményei (a helyesírási 
hibák elfogadhatatlanul nagy száma 
a jelentést is meghatározó műveletek-
ben— központozás, időtartam jelölése 
magán-és mássalhangzók esetében, a 
mássalhangzók minőségi változásai-
nak jelölése—; a rossz helyesírók magas 
százalékos aránya a vizsgált reprezenta-
tív mintákban minden képzési szakasz 
záró évfolyamán) az írásképesség eró-
ziójára utalnak, miközben maguk a ta-
nulók is a kifogástalan helyesírást olyan 
alapkövetelménynek tartják, amely mi-
nősíti az egyén általános műveltségét 
(a fogalmazási felmérés adatai/ 2005-
2006). Ebben az esetben viszont a he-
lyesírás fontosságáról vallott nézetek és 
a helyesírásban megvalósított eredmé-
nyek között ellentét van. 

A tanítási gyakorlatban kialakult és 
rögzült grammatikaközpontú, túlzottan 
a szépirodalmi szövegek tanulmányo-
zásának alárendelt stílusmegközelítés 
sem segíti elő, hogy az anyanyelv funk-
cionális használatának követelménye 
érvényesülhessen. Célszerűbb lenne 
egy olyan stíluskoncepció alapján for-
málni a diákok fogalmazási képességét, 
amely a stílus jelenségét minden nyelvi 
megnyilatkozás összetevőjének tekinti, 
illetve, amely érzékelteti, hogy a stílus 
viszonyjelenségként ragadható meg, 
így a nyelvi megnyilatkozás módját 
mindig a szociokulturális kontextus-
hoz kell igazítani. A nyelvi és stiliszti-
kai ismeretek adott kommunikációs 
helyzetben való aktualizálhatóságát, és 
ily módon az anyanyelv funkcionális 
használatát egy dinamikusan értelme-
zett stíluskoncepció szolgálná. Egy kel-
lőképpen rugalmas definíció alkalmas 
kiindulópont lehetne ennek kialakítá-
sában: „a stílus a tág értelemben vett 
kontextusnak, azaz a kommunikációs 
helyzetnek megfelelő nyelvi változat.” 
(Péter 1978: 223.) 

E stíluskoncepció alapján átértel-
mezhető a „nyelvi helyesség”, a norma-
tivitás, amely ily módon szociokulturá-
lisan meghatározott mintarendszernek 
tekinthető, amely „a nyelvi repertoáron 
belül eligazít a nyelvi megnyilatkozások 
közösségi értékrendszerében, számon 
tartja az elvárások rendszerét, orientál 
a szituációhoz kötött sikeres nyelvi vi-
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selkedésmódokról.” (Tolcsvai 1996: 59.) 
A fentiek értelmében a normativitás a 
nyelv értékközvetítő funkciójának a 
hangsúlyozásával, az etikai mozzanat 
nyomatékosításával, a nyelvi viselke-
désmódok szociális szerepekkel való 
társításával egyszerre erősíti a nyelvi 
nevelés kultúraközvetítő és nyelvi tuda-
tosságot építő szerepét. 

Az intézményesült anyanyelvi okta-
tásnak a fiatalok nyelvi szocializáció-
jában betöltött szerepe olyan tényező, 
amely szintén ellentmondásokat teremt 
elmélet és gyakorlat között. Általáno-
san elfogadott az a felismerés, hogy: 
„A nyelvbe való sikeres belenevelődés 
mintegy feltétele a sikeres szocializáció-
nak.” (Péntek 2004: 17.) Az iskolai anya-
nyelvi nevelés azzal a céllal avatkozik be 
az egyén nyelvi szocializációjának fo-
lyamatába, hogy az anyanyelvi beszélő 
induló nyelvi horizontját gazdagítsa a 
különböző nyelvi regiszterekkel, illetve 
kialakítsa benne a művelt nyelvhaszná-
lat iránti igényt. Ez feltételezi a nemzeti 
nyelv leggazdagabb és legváltozatosabb 
formájának, a főváltozatnak a birtokba 
vételét. A főváltozat kiemelt jelentősé-
gét az is biztosítja, hogy szinte kizáró-
lag ehhez kapcsolódik az írásbeliség, 
amelynek megalapozása, kialakítása és 
célirányos fejlesztése szintén az intéz-
ményesült oktatásra hárul. Az anya-
nyelvi nevelés viszont éppen a kultúra-
központú műveltségkép uralkodó volta 
miatt nem veszi figyelembe az iskolai 
és tanulói nyelvváltozat különbözősé-
gét (főváltozat és környezeti változat, 
vernakuláris), ezzel pedig a nyelvi szo-
cializáció sikerességét kockáztatja.

A nyelvi műveltség megalapozása 
és fejlesztése csak abban az esetben 
lehet hatékony, ha az anyanyelvi ne-
velés alapoz arra a nyelvváltozatra, 
amelyben a diák a legotthonosabban 
mozog (alapváltozat), kellő tapintattal 
teremt kapcsolatot a közmagyar és a 
regionális nyelvváltozat között, illetve 
az anyanyelv működésének az ismere-
tére helyezve a hangsúlyt, tudatosítja 
azt, hogy a különböző változatok gaz-
dagítják az anyanyelvi beszélő nyelvi 
eszköztárát. Az elérendő cél: „az ún. 
funkcionális–szituatív kettősnyelvűség 
(vagy többesnyelvűség) kialakítása, 
azaz annak tudatosítása és gyakorlása, 
hogy környezet és alkalom határozza 
meg, mikor, melyik nyelvváltozat a he-
lyénvaló.” (Péntek 2004: 17.) 

A szociokulturális tényező jelentősé-
gének a felismerése különösen fontos a 
kisebbségi  oktatásban, mert az intéz-
mények, amelyekben az oktatás folya-

mata kibontakozik, nyelvi és kulturális 
környezetüket tekintve nagy mérték-
ben különböznek egymástól. A nyelvi 
környezet változatossága a dominánsan 
más nyelvű környezettől (a szórványra 
jellemző), a kiterjedt kétnyelvűségnek 
különböző változatain keresztül (átme-
neti régió), a dominánsan anyanyelvű 
környezetig (tömb) terjed. A nyelvi 
környezethez igazodó differenciáltabb 
anyanyelvi nevelés megvalósítása az in-
tézményesült oktatás megoldásra váró 
feladata. 

A tanítási hagyományokban egyelő-
re az a szemlélet az uralkodó, amely a 
főváltozatot leszűkíti a szépirodalom 
nyelvére, ezzel magának az anyanyel-
vi nevelésnek a szerepkörét szűkíti, és 
ezért több szempontból is káros. Egy-
részt rejtve marad a nyelv megismerő 
és kognitív szerepe, nem tudatosítja 
azt, hogy a funkcionális anyanyelvi 
tudás feltétele a különböző tantárgyak 
tudományos nyelvezete és szaktermi-
nológiája megfelelő színvonalú elsa-
játításának. Másrészt egy olyan nyelvi 
műveltségképet alakít ki, amely nem 
feltételezi az életszerű kontextusban 
működőképes kommunikatív tudást. 
Az elsajátítandó tudáshoz kapcsolódó 
nézetek, vélekedések pedig meghatá-
rozzák, hogy a tanulók milyen szerepet, 
fontosságot tulajdonítanak az adott tu-
dásnak, ez pedig alakítja tanulási atti-
tűdjüket. (Csapó 2002: 15.)

Az a gyakorlat, amely a nyelvi neve-
lést bezárja az irodalomórák keretébe, 
azt a diákok körében elterjedt felfogást 
erősíti, hogy a művelt nyelvhasználat 
kizárólag az irodalmi nyelvre jellemző, 
ezért a kiművelt nyelvi kód mintáihoz 
való igazodást a magyar órák kommu-
nikációs szituációihoz kötik. Ez részben 
magyarázza, hogy az iskola által felkí-
nált nyelvi kód mintái miért nem épül-
nek be a tanulók élő nyelvhasználatába. 
Az iskolai tudás alkalmazhatóságának 
vizsgálatára irányuló kutatásaink ered-
ményei igazolják e téves beidegződés 
negatív következményeit: a diákok fo-
galmazási teljesítménye zuhanássze-
rűen romlott minden olyan esetben, 
amikor az iskolaitól eltérő feladathely-
zetben kellett szöveget alkotniuk; ez a 
jelenség régiótól és az iskolai település-
típustól független. Más vizsgálatok, de 
a mindennapi tanári tapasztalat is azt 
mutatja, hogy nyelvileg gondozott szö-
veget a tanulók anyanyelvi órán írnak, 
ezt a követelményt nem tartják fontos-
nak és nem érvényesítik más tantárgy 
esetében. 

Az anyanyelvi nevelést az irodalom-
tanításra korlátozó gyakorlat tovább 
élteti azt a másik, az ismeretközpontú, 
hagyományos oktatástól örökölt néze-
tet, hogy a nyelvtudás gazdagításáért, a 
nyelvhasználat kiműveléséért egyedül 
a magyar nyelv és irodalom tantárgy a 
felelős. A főváltozat tág körű értelme-
zésével éppen azt lehetne tudatosítani, 
hogy az anyanyelvi nevelésnek össze 
kell kapcsolódnia más műveltségterü-
letekkel, a nyelvi gondozást minden 
anyanyelven bármilyen tantárgyat ta-
nító pedagógusnak fel kellene vállalnia. 
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Gyakorta találkozunk olyan véleke-
désekkel, miszerint felesleges a  nyelv-
tan tanítása, tanulása. Minek tanítani 
azt, amit már alapiskolában elsajátítot-
tak a  tanulók? A középiskolai tanárok 
egy része nem is tanít grammatikai 
ismereteket, inkább az irodalomtörté-
netre vagy a műelemzésekre helyezi a 
fő hangsúlyt. Gyakran előfordul, hogy a 
tanár blokkosítja a kötelező tananyagot 
nyelvtanból és a kötelező óraszám egy 
részében próbálja letanítani. A „Kevés 
az óraszám!” „Elmaradnak az órák!” 
szlogeneket hangoztatják, s ezzel el is 
van intézve a dolog. Vagy mégsem?

A nyelvtan tanítására szükség van! 
Ha elmarad a szavak, szerkezetek, 
mondatok felépítésének magyarázata, 
a hangok egymásra hatásának vizsgá-
lata, a szövegszerkesztés gyakorlata, az 
bizony nemcsak az anyanyelvi órák, 
hanem az összes többi óra rendszeré-
ben megmutatkozik. Másrészt a nem-
zetközi felmérések is azt mutatják, 
hogy gond van a tanulók beszédkész-
ségével, szövegértésével. Bármennyire 
is fájón hangzik, ki kell mondanunk, 
hogy ezen a téren bizony baj van. Az 
anyanyelv tudatos használatához szük-
ség van a megfelelő nyelvtani isme-
retekre. A nyelvtantanítás módszerei 
többfélék lehetnek, különféle straté-
giákat alkalmazhatunk a grammatika 
elsajátításához.

A latin grammatika szerinti nyelv-
tantanítás a nyelvtani kategóriákból 
indul ki, definíciókat és szabálysze-
rűségeket vár el a diáktól. A mondat-
központú nyelvtantanítás a mondatból 
mint szerves egészből indul ki, s a mon-
datból kiindulva magyarázza a kisebb 
nyelvtani egységek (szóalakok, szerke-

zetek) létezésének, kapcsolódásának 
törvényszerűségeit. A szövegközpontú 
grammatika a nyelvet a gondolatok és 
a lelki élet kifejezőjének tekinti. Ennél 
fogva a nyelvtant nem részekhez, ha-
nem az egészhez – a szöveghez köti, és 
annak függvényében magyarázza. 

A magyar tannyelvű középiskolák-
ban a szövegközpontúság olykor any-
nyira szélsőségessé válik, hogy csupán 
maguk a szövegek kerülnek előtérbe 
és nem pedig a nyelv szempontjai. A 
tanárok az irodalmi tananyag óriási 
mennyiségére hivatkozva mellőzik a 
nyelvtantanítást. Sajnálatos ez a tény, 
mert az anyanyelvről való ismertek el-
mélyítése a középiskolai oktatás felada-
ta is. Ennek a következményével na-
ponta szembesülünk. A diákok számos 
esetben bizonytalanok a nyelvhaszná-
latban, a szóbeli és írásbeli készségük 
nem éri el a kívánt szintet.

Ha körbenézünk a világban, találunk 
pozitív példát is a nyelvtantanításra. 
Nagy-Britanniában az anyanyelvi órák 
elsődleges célja a nyelvi kompeten-
cia fejlesztése. Az irodalmi szövegek 
túlzott alkalmazásával szemben nagy 
szerepet kap a nyelvhasználat, a kom-
munikációs készség és a kreatív írás. 
Franciaországban az oktatási progra-
mokban első helyen a szókincs fejlesz-
tése, a helyesírás és a szövegelemzés áll. 
Az alapiskolákban a nyelvtan és az iro-
dalom nincs kettéválasztva.

A modern gyakorló nyelvtanok el-
térnek a hagyományos nyelvtan tanítá-
sától. Az elemzések során nem a sza-
bályszerűségekre fókuszálnak, hanem 
a diáknak kell megmutatnia, hogy egy 
kész szövegben hogy jut kifejezésre 
egy-egy szabály. A tanuló a saját vilá-

gából kiindulva eljuthat az egyes je-
lenségektől az általános érvényű sza-
bályokig. A szabályok felismerésével 
fokozatosan tudatossá válik az ösztö-
nös, helyes nyelvhasználat. A nyelv-
tantanítás hatékonyságának növelése 
érdekében a nyelv szerkezetével mint 
eszközzel és nem mint céllal kell fog-
lalkozni. Ezen ismeretek segítségével 
a diákok jobban megérthetik a helyes-
írási, kiejtési, stilisztikai szabályokat, 
könnyebbé válik számukra a köznyelv 
írásban és beszédben való használata, 
a szóválasztás, illetve a szövegalkotás. 
A leíró grammatika mellett fontos, 
hogy szerepet kapjon a funkcionalitás, 
vagyis egy-egy nyelvi jelenség konkrét 
szövegben, illetve kommunikáció hely-
zetben érvényesüljön. A tudományos-
ságnál fontosabb a gyakorlatiasság, 
vagyis az, hogy a tanuló a meghatáro-
zott elvek szerint használja szóban és 
írásban a köznyelvet.

Mindemellett nemcsak a magyar-
tanárnak kell azzal foglalkoznia, hogy 
biztosítsa a köznyelv megfelelő szintű 
ismeretét, hanem a szaktanárnak is fi-
gyelmet kell szentelnie a diákok nyelv-
érzékének fejlesztésére. Ezért lényegi 
összetevő, hogy a szaktanár alaposan 
ismerje a tanítás nyelvét, a standard 
nyelvhasználatot, hogy megfelelően ki-
egészítsék az anyanyelvi órákat. 

A nyelvtan oktatása az egész tanítás-
mechanizmus lényegi összetevője. A 
nyelvhasználat komponense minden 
tanórának, része mindennapjainknak. 
A gördülékeny beszédfolyamat, kifeje-
zőkészség az irodalmi szövegek olvasása 
és értelmezése mellett csak a megfelelő 
anyanyelvi ismeretekkel együtt érhető 
el.

PaedDr. Vízkeleti László, PhD.
A dunaszerdahelyi Magyar Tannyelvű Magán Szakközépiskola 
magyar-német szakos tanára és igazgatóhelyettese; 
e-mail: vizkeleti.ladislav@gmail.com

A magyar nyelvtan tanításáról 
középiskoláinkban
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A Katedra folyóirat eszmei támoga-
tásával a 2011/12-es tanévben kutatást 
végeztünk az írásbeli szövegalkotással 
kapcsolatban négy szlovákiai magyar 
tannyelvű alapiskola és négy magyaror-
szági általános iskola negyedikes tanu-
lói között. A következő tanévekben ezt 
„mélységi” vizsgálatokkal egészítettük 
ki. (Az alap- és az általános iskolák kö-
zött az a különbség, hogy az előbbiek 9, 
az utóbbiak 8 osztályosak.) A vizsgálat-
hoz azért választottunk negyedikeseket, 
mert az iskolák zömében a negyedik 
tanévben tanítják a különböző jellegű 
fogalmazásokat (leíró és elbeszélő fo-
galmazás, levél, napló stb.) A fogalma-
zási képesség fejlesztése természetesen 
már jóval korábban, az óvodai és az ott-
honi anyanyelvi neveléssel elkezdődik 
(ezt is vizsgálni fogjuk).

Magyarországon a 4. évfolyamban a 
2005/2006-os tanévtől az ország összes 
általános iskolájában (2012/13-től nem 
kötelezően) készség- és képességvizs-
gálatra kerül sor, a vizsgált tényezők 
között az olvasás- és íráskészség – a 
szövegalkotás előfeltétele – is szerepel, 
a fogalmazási képesség azonban nem, 
bár egy-egy tesztkérdés a szövegal-
kotásra is vonatkoztatható. (Az írás-
készség az írásképre vonatkozik, nem 
a fogalmazásra.). Hasonló a helyzet a 
szlovákiai kilencedikesek tudásszintjé-
nek mérésére alkalmazott „Tesztelés 9” 
anyanyelvi részével, a magyarországi 
6., 8. és 10. évfolyamos tanulók köré-
ben végzett országos felméréssel, vala-
mint a 15 évesek körében végzett PISA 
felméréssel is. Természetesen nem ar-
ról van szó, hogy a szövegalkotó képes-
ség kevésbé fontos, hanem arról, hogy 
tesztekkel nehezen mérhető. 

A szövegalkotás mérése az iskolák-
ban úgy történik, hogy a fogalmazáso-
kat a tanárok érdemjeggyel minősítik. 
Szlovákiában és Magyarországon egy-
aránt öt jegy használatos, de Szlováki-
ában az egyes, Magyarországon az ötös 
a legjobb osztályzat. A magyarórákon 
íratott fogalmazásokat kétféle módon 

szokás minősíteni: a) minden szem-
pontot figyelembe véve egyetlen jegy-
gyel, b) külön jeggyel osztályozva a 
tartalmat, a helyesírást és a külalakot. 
A fogalmazási képességre csak a tar-
talom vonatkozik, de az nem zárható 
ki, hogy a rosszul fogalmazó gyerekek 
kisebb gondot fordítanak a helyesírás-
ra és/vagy a külalakra is. (A számító-
géppel történő írás elterjedésével a 
helyesírás, a külalak, s maga a kézírás 
is egyre inkább veszít a jelentőségéből. 
Az már a jövő zenéje, hogy a beszédet 
írássá, az írást beszéddé alakító számí-
tógépes programok fejlődése hogyan 
fogja érinteni az írást és az olvasást.) 
A tartalmat is több szempont szerint 
lehet értékelni, de ez csak a fogalmazá-
sok értékelésre irányuló kutatásokban 
fordul elő, az iskolákban nem szokás. 
Mi csak azt vizsgáltuk, hogy az iskolai 
osztályozás milyen tényezőktől függ. 

A kutatáshoz nem használhattunk 
„hivatalos” dolgozatokat. Egyrészt a 
tanárok más-más címmel szoktak fo-
galmazásokat íratni, így nincs mód 
sem iskolák, sem osztályok közötti 
összehasonlításra, másrészt a kötele-
zően megíratott dolgozatokba és a ta-
nulók családi adataiba való betekintés 
szabályokhoz kötött. Ezért – a kutatás 
első lépcsőjeként – a kiválasztott is-
kolák negyedikes tanulóinak osztály-
főnökei, kérésünkre, három témában 
tanrenden kívüli fogalmazást írattak a 
tanulókkal. A témák meghatározásá-
nak lehetősége (a címadás) alkalmat 
adott arra, hogy ne csak az osztályozást 
vizsgáljuk, hanem – érintőlegesen – a 
fogalmazások színvonalát befolyásoló 
tényezőket, a tanulók világszemléletét 
és nyelvhasználatát is. Mintavételre 
nem volt lehetőségünk, ezért – azzal a 
hipotézissel, hogy a kedvezőbb társa-
dalmi-kulturális helyzetű iskolákban 
jobbak lesznek az osztályátlagok – azt a 
megoldást választottuk, hogy két szél-
sőségesen különböző iskolacsoportot 
állítottunk szembe. Abból indultunk 
ki, hogy az említett magyarországi fel-

mérésekben a budapesti átlagpontszá-
mok szinte minden vizsgálati ténye-
zőnél magasabbak, mint a községek 
pontszámai, kivéve az írásminőséget, 
amely olykor a községekben magasabb. 
(A PISA vizsgálat rangsoraiban vezető 
helyen álló három metropolisz, Sang-
haj, Hong Kong és Szingapúr adatait 
ennek fényében kell értékelni.) Azt is 
figyelembe vettük, hogy a PISA felmé-
rés szerint a szövegértés átlagpontszá-
ma Magyarországon magasabb, mint 
Szlovákiában: 2012-ben Magyarország 
a 30., Szlovákia a 43. helyet foglalta el 
a vizsgált 65 ország, illetve országnyi 
metropolisz között. (Persze nem zár-
ható ki, hogy a szlovákiai magyar tan-
nyelvű iskolák előrébb végeztek volna.) 
Mindezek alapján a szlovákiai magyar 
tannyelvű iskolákat községekből vá-
lasztottuk ki, a másik csoportba pedig 
– a falusi nemzetiségi iskolákhoz ké-
pest elitiskolának számító – budapesti 
iskolákat soroltunk. 

Szlovákiában, hogy a kétnyelvűség 
minél kevésbé befolyásolja az írásbeli 
szövegalkotást, olyan falvakból vá-
lasztottunk iskolákat, ahol viszony-
lag magas (több mint 85%) a magyar 
lakosság részaránya. A négy falu a 
következő: Alistál (Dolny Stal), Nád-
szeg (Trstice), Nyárasd (Topoľníky) és 
Pozsonyeperjes (Jahodná). Alistál és 
Nyárasd a Csallóközben, Nádszeg a 
Mátyusföld szélén (a Kis-Duna északi 
oldalán) fekszik, Pozsonyeperjes egyik 
része pedig a Kis-Duna bal, másik ré-
sze a jobb partján terül el, de mind a 
négy község kevesebb, mint 20 kilomé-
terre fekszik Dunaszerdahelytől. (Az 
alistáli református alapiskolára nem 
terjedt ki a vizsgálat.)

A négy budapesti általános iskola 
egyaránt Budán, a XII. kerületben ta-
lálható. (A Hegyvidéknek is nevezett 
budai kerület főként különleges köz-
lekedési eszközeiről ismert: itt üzemel 
a Fogaskerekű vasút, a Gyermekvasút 
és a Libegő). A négy iskola a követke-
ző: ELTE Gyakorló Általános Iskola 

Adalékok 
a szövegalkotás vizsgálatához

Kérész Gyula
nyugdíjas tudományos kutató (szociológus-közgazdász-történész), 

Budapesten él, e-mail: kereszgyula@gmail.com
Dr. Bartalos Erzsébet

Alistálon él, e-mail: alba2@post.sk
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és Gimnázium, Kós Károly Ének-zene 
Emeltszintű Általános Iskola, Német-
völgyi Általános Iskola és Semmelweis 
Egyetem Gyakorló Általános Iskola és 
Gimnázium. (Felmérésünk óta meg-
szűnt az „ELTE Gyakorló” gimnáziumi 
részlege, a SOTE Gyakorlót a 2014/15 
tanévtől a Semmelweis Egyetemről le-
vált Testnevelési Egyetem tartja fenn, a 
„Kós” pedig a „Városmajori Gimnázi-
um és Kós Károly Általános Iskola” tag-
intézménye lett.) A három évfolyamra 
kiterjedő magyarországi felmérés sze-
rint a négy iskola beszédértésben elért 
átlagpontszáma, a hatodikosoknál és a 
nyolcadikosoknál is, évről évre megha-
ladja az országos átlagot és a fővárosi 
általános iskolák átlagát is. A kutatás 
idején a négy iskola közül háromban 2, 
egy iskolában pedig 3 negyedikes osz-
tály volt, s bár egy gyengébbnek mon-
dott osztály kihagyásához – a kontraszt 
fokozása céljából – hozzájárultunk, így 
is hét budapesti osztály vett részt a ku-
tatásban négy falusi osztállyal szemben. 

A három dolgozatcím a következő: 
a) Az én iskolám b) Hogyan érzem 
magam egy parkban mint valamilyen 
állat, növény vagy tárgy? c) Hogyan 
érzem magam mint külföldi látogató 
(itthon vagy külföldön)? 

„Az én iskolám” gyakorta alkalma-
zott dolgozatcím, s gyakori témája az 
öregdiákok és a nyugdíjba vonult ta-
nárok visszaemlékezéseinek is. (Ady 
Endre „Üzenet egykori iskolámba” c. 
versében „Én iskolám” szerepel.). Ezzel 
a témával nem csupán egy leíró fogal-
mazás megoldását akartuk vizsgál-
ni, hanem arra is kíváncsiak voltunk, 
hogy a tanulók miként vélekednek 
olyan kapcsolódó dolgokról, mint az 
iskolába járás, a tanulás vagy az iskolai 
barátságok, anélkül, hogy ezekre direkt 
módon rákérdeztük volna. (A nádsze-
gi iskolában utóbb valamennyi felső 
osztály tanulóival megíratták ezt a dol-
gozatot, egy másik témaként pedig a 
tanulóknak interjút kellett készíteniük 
a falu valamelyik prominens lakosával. 
A jobb dolgozatokat feltették az iskola 
honlapjára, így ezek az iskola és a falu 
népszerűsítését is szolgálják.) 

A „Hogyan érzem magam egy park-
ban...” kezdetű cím egy Magyaror-
szágon kiadott fogalmazástankönyv 
feladatai között található. Ez a kérdés 
a tanulók ökológiai világszemléletére 
irányult, és – mintegy projektív teszt-
ként – az érzelmek feltárását is szolgál-
ta, ugyanis gyakori, hogy a gyerekek 
titkolják érzelmeiket, vagy a felnőttek 
erkölcsi kívánalmait próbálják megfo-

galmazni. (Kutatásunk előtt pár évvel a 
Kós Károly iskola akkori negyedikese-
inek osztályfőnöke is íratott dolgozatot 
az iskolával és a parkkal kapcsolatban. 
A jobban sikerült fogalmazásokat ki-
rakta az iskola faliújságjára. A kira-
kott dolgozatokat publikálási célból 
megkaptuk, így ezeket is hasznosítjuk. 
Kutatásunkat nagyrészt e dolgozatok 
inspirálták.) 

A „Hogyan érzem magam mint kül-
földi...” kezdetű címet – a szerepjáték-
szerű „parkos” téma mintájára – ma-
gunk alkottuk. A külföldi látogatásokkal 
kapcsolatos érzések, benyomások mel-
lett arra is kíváncsiak voltunk, hogy a 
tanulók, határon innen és túl, miként 
viszonyulnak a külföldiekhez. Az osz-
tályfőnököket megkértük, hogy a téma 
ismertetésekor közöljék a gyerekekkel, 
hogy nemcsak egy valóban megtörtént 
külföldi utazásukról írhatnak, hanem 
el is képzelhetnek egy látogatást akár 
külföldön, akár – külföldiként – otthon. 
Azok a tanulók, akik külföldről érkez-
tek valamelyik iskolába, a „látogató” szó 
elhagyásával általánosabb tapasztalatai-
kat is megfogalmazhatták. 

A négy szlovákiai iskolában 82 ta-
nuló összesen 173 fogalmazást írt, a 
két szám eltérése abból adódik, hogy 
a gyerekek többsége három, kisebb ré-
sze csak egy vagy két témát írt meg (a 
nádszegi iskolában az egyik témát – a 
külföldi látogatást – nem tudták beik-
tatni a tanrendbe). A négy budapesti 
iskolában – részben tanrendi okokból, 
részben a nagyobb tanuló létszám mi-
att – minden tanuló csak egy dolgoza-
tot írt, így összesen 102 dolgozat szüle-
tett. (A dolgozatcímet a tanulók maguk 
választhatták ki az említett három cím 
közül.) A 184 felvidéki és budapesti ta-
nuló együttesen 275 dolgozatot írt. Ha 
ehhez hozzávesszük a felhasznált ré-
gebbi Kós dolgozatokat is (27), akkor a 
feldolgozott fogalmazások száma dur-
ván 300-at tesz ki. A dolgozatok mint-
egy fele a parkos témáról szól, a témák 
népszerűségét azonban – a választási 
lehetőség miatt – jobban mutatják a 
budapesti arányszámok: parkos téma 
70%, külföldi téma 20%, iskolai téma 
10%. Az elbeszélő témák tehát jobban 
megmozgatták a gyerekek fantáziáját, 
mint az iskola leírása. 

A kutatás második lépcsőjeként több 
szlovákiai és magyarországi alsós ta-
nárral az összes dolgozatot értékeltet-
ni akartuk, erre azonban a szükséges 
anyagiak híján nem került sor, ezért 
felkértünk néhány felvidéki tanárt, 
hogy „szívességből” osztályozza le a 

nyárasdi iskolában és a Kós iskola egyik 
osztályában íratott dolgozatokat. Az ál-
taluk és az általunk adott érdemjegyek 
alapján – különféle matematikai mód-
szerekkel – az osztályozást helyeztük 
górcső alá. (Az osztályozásért Marsal 
Krisztina, Presinszky Ildikó és Takács 
Zsuzsa nyárasdi, Bugár Henrietta és 
Krommel Gabriella negyedi, valamint 
Bojtor Ica, Hámoriné Makai Zsuzsan-
na és Sándor Éva budapesti pedagógu-
soknak tartozunk köszönettel.)

Az a hipotézisünk, miszerint a ked-
vezőbb társadalmi-kulturális helyzetű 
iskolák minden vizsgált osztályában 
jobbak lesznek az osztályátlagok, úgy 
tűnik, nem igazolódott. A dolgozatok 
elolvasása után, osztályzatok nélkül is 
látható volt, hogy némely falusi osztály 
jobb eredményt produkált, mint né-
mely budapesti osztály. Bohóckodás-
nak nincs nyoma a dolgozatokban, így 
csak két dologra gondolhatunk: a) A 
fogalmazási készség – a művészi kész-
ségekhez hasonlóan – kevésbé függ a 
társadalmi-kulturális helyzettől, mint 
az íráskészség vagy a szövegértés. b) A 
négy felvidéki osztály jobb eredménye-
ket produkál a szlovákiai országos át-
lagnál. (A 2013/14 tanévben az alistáli 
és a nyárasdi kilencedikes tanulók 
mindhárom tárgyból elért tesztered-
ménye meghaladta az országos átla-
got, a másik két iskola eredményéről 
nincsen friss adatunk, de 2009 és 2011 
között a pozsonyeperjesi iskola ered-
ményei is jobbak az átlagnál.) 

A falusi és a budapesti dolgozatok 
összehasonlításánál, amennyire lehe-
tett, figyelembe vettük, hogy a fogal-
mazások eltérő módon, néhol iskolai 
órán, másutt házi feladatként készültek. 
Több, iskolában írt dolgozatnál kimu-
tatható a padtársak kommunikációja 
és egy-két osztályban a tanári ajánlás 
is, de csak a témaválasztást illetően, 
ami kevéssé befolyásolta a színvonalat, 
az otthon írt dolgozatoknál azonban, 
amint az várható volt, jelentős a szülők 
vagy más felnőttek által írt, átdolgozott 
vagy kijavított írásművek aránya. Két 
osztályban – tanároktól, szülőktől, ta-
nulóktól kapott információk és a dol-
gozatok elemzése alapján – ez az arány 
meghaladja a 25%-ot. „Ügyeskedések” 
persze a kompetenciavizsgálatoknál is 
előfordulnak, nem véletlenül akarják 
az ellenőrzést megszigorítani. Az ered-
mények megkérdőjelezhető módon 
történő feljavítását alighanem a bridzs-
versenyeken alkalmazott mobil válasz-
falakkal sem lehetne teljesen kiszűrni. 
Ha egy iskola a megszűnés szélén áll, 
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Az ember érzékszervein keresztül 
kapcsolódik az őt körülvevő világegye-
temhez.

Az emberi szem a legbonyolultabb 
felépítésű fényérzékelő berendezés, 
érzékszerveink közül talán az egyik 
legfontosabb, mely nagy mennyiségű 
információt közvetít a világról. Lehető-
vé teszi a látást, a felismerést, a környe-
zetünkben lévő tárgyakra és emberekre 
való reagálásunkat, illetve régi emlék-
képek felidézését.

Szemünk kétfajta védelemben 
részesül. Elsősorban a szemhéj és a 
szempillák nyújtanak védelmet, mivel 
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A szem a lélek tükre

akkor az is előfordulhat, hogy a leg-
rosszabb tanuló lebetegszik a tesztelés-
kor, és más ül be helyette.

Azt a feltételezésünket, hogy a négy, 
zömmel magyar lakta faluban a két-
nyelvűség kevésbé befolyásolja az írá-
sos szövegalkotást, mint a szórvány 
nyelvterületeken, igazolta a kutatás, 
ugyanis a dolgozatokban alig fordul elő 
ún. kontaktus jelenség (a magyarorszá-
gi köznyelvben nem használatos ide-
gen szavak, grammatikai sajátosságok 
stb.) A tanulók élő beszédében több az 
ilyen jelenség, de az a tény, hogy ezek-
nek alig van nyomuk a dolgozatokban, 
arra utal, hogy a gyerekek (még) isme-
rik a megfelelő magyar szót is, bár ez 
sem mindig elegendő. Alistálon példá-
ul a rendetlenségre azt szokták monda-
ni, hogy „bordel”, ami magyarul bor-
délyt jelent, Magyarországon azonban 
azt mondják a rumlira, hogy kupleráj.

A dolgozatokban sajnos alig van 
nyoma a csallóközi-szigetközi nyelvjá-
rásnak is. (A „Szlovákiai magyar nyelv-

járások” c. nyitrai egyetemi tankönyv 
szerint a nyelvjáráscsoporthoz tartozik 
a Mátyusföld Vágtól nyugatra eső része, 
tehát Nádszeg és Pozsonyeperjes kör-
nyéke is, viszont nem tartozik hozzá a 
Csallóköz ÉNy-i sarka, amely a Szenc 
környéki nyelvjárássziget része.) Mind-
össze három dolgozatban találkoztunk 
nyelvjárási szóval, mindháromban 
„ömelet” szerepel a köznyelvi „emelet” 
helyett. A gyerekek beszédében persze 
más nyelvjárási szavak is előfordul-
nak (pl. a köznyelvi onnan-onnét-nek 
megfelelő „onnand-onnénd). Arra is 
van példa, hogy ugyanaz a gyerek hol 
a köznyelvi, hol a nyelvjárási változatot 
használja, ami – ellentétben a többségi 
nyelv szavaival – alighanem az elha-
gyás előtti stádium. 

Mind a nyelvjárási, mind a magyaror-
szági köznyelvben nem használatos ide-
gen szavak (pl. tunel=alagút, bufet=büfé) 
a nádszegi dolgozatokban fordulnak elő 
leggyakrabban. Ez a párosulás a magyar 
köznyelvtől elzártabb falvakra jellem-

ző, ami Nádszegről aligha mondható 
el. Talán az lehet az (egyik) ok, hogy az 
iskolaépület „ömelet”-én szlovák nyelvi 
tagozatos iskola működik.

Az egyik nyárasdi negyedikes ezt 
írta a külföldi látogatással kapcsola-
tos fogalmazásában:„A szüleim sokat 
járnak a közeli külföldi országba, szó-
val Győrbe. (...) Ugye, az ottani ma-
gyarok szépen beszélnek (már aki – a 
szerk.), és más a szókiejtésük is. Én 
meg mint egy falusi legényke kértem 
egy horcsicás hot dogot. Az eladó csaj 
nagyokat mosolygott, anyukám egy 
picit szégyenkezve fizetett, próbálta 
magyarázni, hogy nálunk más szava-
kat használnak.” Az eladó nem tudta, 
hogy a „horčica“ mustárt jelent, de 
feltehetően azt sem, hogy a „hot dog” 
meg annyit tesz, hogy forró kutya. A 
„horcsicás hot dog” a nyelvi soviniz-
mus és a globális üzleti érdekek páro-
sulásának szimbóluma. 

Folytatjuk

meggátolják az ártalmas részecskék 
bejutását a szembe. Másodsorban pe-
dig a könny óvja a szemet, hiszen véd 
a fertőzésektől, és csíraölő jellege is van. 
Ennek ellenére a szem külső része még-
is könnyen fertőződhet: árpa vagy kö-
tőhártya-gyulladás formájában.

A kötőhártya-gyulladás a szemhéjak 
belsejét borító vékony nyálkahártya-
réteg gyulladását jelenti. Kellemetlen, 
de nem olyan súlyos probléma. Nem 
károsítja a szemet, néhány nap alatt 
magától gyógyul. A szem belső részeit 
érő fertőzés sokkal súlyosabb helyzetet 
eredményez. 

A leggyakoribb szembetegségek:
Rövidlátás: A rövidlátók a közeli tár-

gyakat élesen látják, a távolabbi tárgya-
kat azonban csupán elmosódva érzéke-
lik. A problémát a szemgolyó anatómiai 
hibái okozhatják, melyet homorú len-
csével tudunk korrigálni. Ma már lehe-
tőség van rá, hogy lézersebészeti úton 
kezeljék ezt a hibát.

Távollátás: Ilyen esetben az ember a 
távoli tárgyakat élesen látja, a közelie-
ket viszont nem. Időseknél gyakrabban 
alakul ki, mert náluk a lencsék kevésbé 
elasztikusak. 

Szürkehályog: Ez esetben a lencsék 
homályosak, zavarják az éleslátást. 
Leggyakoribb oka az öregedés. Általá-
ban mindkét szemen jelentkezik, de az 
egyiken mindig súlyosabbak a tünetek. 
Ritkán okoz vakságot.

Zöldhályog: A látóideg ez esetben 
azon a ponton sérül meg, ahol az ideg 
kilép a retinából. A károsodás a szem-
golyó folyadékainak megemelkedett 
nyomásából származik. A kezeletlen 
zöldhályog vaksághoz vezethet, de a 
rendszeresen ellenőrzött betegség jól 
kezelhető.
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A megelőzés legfontosabb módjai 
a helyes táplálkozás, a szem helyes 
higiéniája, valamint a látásunkat óvó 
masszázsgyakorlatok. 

Táplálkozáskor rengeteg gyümölcs és 
zöldség fogyasztása javasolt, mely alap-
vető fontosságú a szervezet számára, a 
létfontosságú antioxidánsok és vitami-
nok bevitele szempontjából. A tisztán-
látáshoz elengedhetetlen az A-, a C- és 
az E-vitamin, valamint a B2-vitamin. 

Az A-vitamin provitaminjának, a bé-
ta-karotinnak, fontos forrásai a piros 
színű zöldségek és gyümölcsök, vala-
mint a sárgarépa. C-vitaminban gazdag 
a paprika, a paradicsom, a káposzta 
és nem utolsó sorban a citrusfélék. Az 
olajos magvakban és növényi olajakban 
pedig az E-vitamint találhatjuk meg. 
A B2-vitamin forrásai a tejtermékek, 
a tojás, a szója- és búzacsíra, valamint 
a spenót. Ezeken kívül a látásromlás 
megakadályozásában fontos szerepe 
van a lutein és a zeaxantin nevű szín-
anyagoknak, melyek a retinában ta-
lálhatók. Ezek természetes forrásai a 
tojássárgája, a spenót, a brokkoli és a 

kukorica. A paradicsom, a gránátalma 
és az édesburgonya sok béta-karotint 
és likopint tartalmaznak, melyek védik 
a szemet a fény káros hatásaitól. A cit-
rom, az ananász vagy a kukorica sárgás 
színét a kriptoxantin adja, mely szintén 
fontos antioxidáns.

A szemfényvesztés megelőzésének 
következő fontos eleme a szem higi-
éniája. Néhány szabályt szükségszerű 
betartanunk, ha védeni szeretnénk sze-
münk épségét. 

 Mielőtt a szemünkhöz nyúlunk, min-
dig mossunk alaposan kezet. 

 Írás és olvasás során ügyeljünk a 
megfelelő világításra és az olvasó-, il-
letve írótávolság tartására, mert a szem 
alkalmazkodó képessége folyamatosan 
romlik.

 Napfényben mindig viseljünk védő 
szemüveget.

 A kiszáradásra hajlamos szemnél 
használjunk szemcseppet vagy kamil-
lás öblítést.

 Sminkeléskor ne használjunk 
allergizáló szereket, illetve lefekvés előtt 
távolítsuk el a sminket.

 Rendszeresen járjunk szemorvoshoz.
 A látás javításában segít, ha minden-

nap végzünk szemtornát vagy valami-
lyen masszázst.

 Szemünk egészségének megőrzése 
érdekében fontos tehát:

 a rendszeres gyümölcs- és zöldség fo-
gyasztás

 a szem higiéniája
 rendszeres testmozgás
 rendszeres orvosi vizsgálat
 a káros napsugárzás kerülése
 a dohányzás elhagyása

FORRÁSOK:

 Dr. Fermie, P. - Dr. Shepherd. S.: Családi 
egészségkönyv. Budapest: B+V kiadó, 2005. 
177-185.

 Corazza, V. et al.: Nagy egészségkönyv. Bu-
dapest: Kossuth Könyvkiadó, 1991. 314.

 http://www.kepzesevolucioja.hu/dmdocum
ents/4ap/1_2328_011_101115.pdf

 http://borostyan.net/2012/05/15/a-latasrom-
las-megelozese-antioxidansokkal/

 http://www.ntv1.hu/video/szinkodolt_egesz-
seg_73/
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Beszédes címet választottak a külhoni 
magyar tehetségek támogatására alapított 
Collegium Talentum fiatal kutatóinak az 
írásaiból összeállított könyv szerkesztői, 
B. Varga Judit és Sebes Katalin, a tanul-
mánykötetük élére. Az Intelligens háló 
– Beretka Sándor újvidéki mechatroni-
kai mérnök tanulmányából átvéve – a 
címlapra kiemelve többletjelentést nyer: 
a tatabányai és budapesti kettős székhe-
lyű kollégium vezetőinek azt a törekvését 
mutatja, hogy a különféle tudományte-
rületeket képviselő határon túli magyar 
posztgraduális vagy PhD. fokozattal 
rendelkező hallgatók a közös képzéseik 
során az interdiszciplináris, például tu-
dománykommunikációs, tárgyalási vagy 
tudománymarketing ismeretek elsajátítá-
sa mellett a friss személyes kapcsolataik 
révén, határokon átívelő intellektuális há-
lózatot hozzanak létre. Ily módon a ma-
gyar nyelvű tudományosság fenntartását, 
folytonosságát segíthetik a szomszéd or-
szágok magyarlakta területein.

Az Előszóban Kandikó József elnök is 
ezt az értelmiségi hálózati szerepet emeli 
ki. Felidézi, hogy a hallgatók szigorú pá-
lyázati és felvételi eljárás sikeres teljesítése 
révén juthattak ahhoz a kiemelkedő le-
hetőséghez, amit a Collegium Talentum 
anyagi és szakmai támogatásként adott 
számukra. A szakmai támogatás legfon-
tosabb eleme – a már említett közös há-
romnapos képzési alkalmak mellett – a 
tutori rendszer. A tutorok kiválasztása 
elsősorban a felvételt nyert hallgatók 
döntésén múlik. A Collegium Talentum 
szakemberei azt ajánlják nekik, hogy ne 
a doktori témájuk témavezetőjét nevez-
zék meg, mert így több tapasztalathoz, 
kapcsolathoz jutnak. A tutor személyéről 
a témavezetővel konzultálnak, s a kri-
térium az, hogy a leendő tanácsadónak 
tudományos fokozattal és legalább 10 
éves szakmai múlttal kell rendelkeznie. 
Az nem kikötés, hogy csak határon túli 
lehet, érkezhet az anyaországból is. A 

jelenlegi tutorok egyharmada magyar-
országi, a debreceni, a szegedi és a pécsi 
egyetemekről, az ELTE-ről vagy éppen a 
PPKE-ről.

Kandikó József a tanulmányok gyűj-
teményét gyümölcskosárhoz hasonlítja 
– érdemes tehát szemügyre venni, hogy 
mennyire érett, színes és gazdag az a 
termés, amelyet az olvasóknak kínál.

Ha már a címadásnál említettem 
Beretka Sándor tanulmányát, érdemes 
a kötettel való ismerkedést ezzel az 
írással, a kötet egyik legizgalmasabb 
kutatási összefoglalójával kezdeni. Az 
elemzés a XXI. században az elektro-
mos hálózatokat tervező mérnökök 
előtt álló feladatokat, kihívásokat veszi 
számításba. A követelmények közül 
kiemelten foglalkozik a környezettu-
datosság és a környezetvédelem szem-
pontjaival. A cél, hogy az a fogyasztó 
fizessen magasabb árat a felhasznált 
elektromos áramért, aki csúcsidőben, 
csúcsterhelésnél használjA a rendszert. 
A megoldást pedig az egyazon hálózat-
ra kapcsolt valamennyi elem felügye-
letét, távirányítását és koordinációját 
végző Smart Grid rendszer minél haté-
konyabb alkalmazásában látja. A szerző 
szemléletesen és alaposan mutatja be, 
hogy mekkora informatikai és mérnöki 
tudás-hátteret feltételez egy 200 ezer la-
kosú város intelligens elektromos háló-
zatának az óránkénti leolvasásával ka-
pott 30 millió villanyóra-leolvasási adat 
feldolgozása, Beretka Sándor kutatása 
az ilyen feladatok szoftver hátterének a 
megteremtését tűzik ki célul.

A tanulmánykötet szerkezetileg két 
nagy egységből áll: az első részben a 
társadalomtudományi, főként klasszi-
kus bölcsészettudományi írások kaptak 
helyet, míg a második nagy egységben 
többségben vannak a műszaki és ter-
mészettudományi témájú tanulmá-
nyok, néhány határterületi kutatást is 
ide sorolva.

Az első rész egy figyelemfelkeltő té-
maválasztású néprajzi tanulmánnyal 
kezdődik. Salló Szilárd székelyudvar-
helyi etnográfus-antropológus egy 
borospataki kenőasszony gyógyító te-
vékenységét ismerteti. A leírás látszólag 
esettanulmány, valójában azonban több 
egyedi portrénál: az egyéniségkutatás 
módszerét alkalmazó, általános érvé-
nyű elemzés, amely nem elsősorban a 
kenőasszony orvosi tudását veszi szám-
ba, hanem főként azt, hogy az elődök-
től örökölt és máig alkalmazott tudást 
miként állítja egy közösség szolgálatá-
ba, kvázi szolgáltatásként, s hogy mi-
ként éli meg tevékenységét társadalmi 
szerepként a borospataki közösségben. 
Nemes István tusnádi történészdok-
torandusz reformkori egyháztörténeti 
tanulmányában fontos elem a „joze-
finizmus” fogalmának meghatározá-
sa, a korszakhatár kijelölése a sajátos 
státuszú Erdély vonatkozásában, vala-
mint az egyháztörténet hálózatelméle-
ti szempontú megközelítése. A nyitrai 
Konstantin Filozófus Egyetemen dok-
torált Brutovszky Gabriella – néhol 
csak vázlatpontokban megfogalmazott   
– következtetései a közismert Csinom 
Palkó, csinom Jankó című kurucdal 
előzményeihez és értelmezéséhez szol-
gáltatnak adalékokat, jó példát mutatva 
egyebek mellett arra, hogy miként ke-
rültek át motívumok az ismert szerzőjű 
versekből a közköltészet vagy a nép-
költészet kincsestárába. Számel Petra 
nyitrai kultúrakutató Márai Sándor 
Eszter hagyatéka című kisregényének 
elemzése tartalmi és stilisztikai mellett 
fontos befogadás-történeti adatokkal is 
szolgál, középpontba állítva a nemzet-
közi olvasóközönség előtt nagy – a ha-
zainál jóval nagyobb! – becsben tartott 
kisregény filmes adaptációját. A nyitrai 
befogadás-elméleti iskola másik képvi-
selője, Szabó Réka rendkívül újszerű és 
bátor elemzési szempontot választott 

A Collegium Talentum fiatal Kárpát-medencei 
kutatóinak a munkáiból összeállított kötetről

Gózon Ákos
Az Élet és Tudomány főszerkesztője, 
e-mail: gozon.akos@gmail.com

Intelligens háló…
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Hrabal-elemzése központi gondolatául: 
a megírt, kidolgozott, de le nem forga-
tott Hrabal-forgatókönyvek adaptációs 
megközelítéseit vizsgálta szisztemati-
kusan, friss látásmóddal. A bölcsésze-
ti tárgyú elemzések gyűjteményének 
egyik nagy erénye, hogy szép számban 
reflektálnak a jelen idejű társadalmi és 
művészeti jelenségekre, folyamatokra 
és trendekre. Ezek közé sorolható az 
újvidéki hungarológus, Oláh Tamás 
tanulmánya, amely az egészen kortárs 
vajdasági színjátszás posztdramatikus 
kísérleteit mutatja be, az elméleti alapo-
zás után két konkrét előadás vizsgálatá-
val. A tanulmány kapcsán fontos prob-
léma a színpadi-dramaturgiai mellett a 
nyelvi progresszió kérdése egy kisebb-
ségi kulturális környezetben. Szintén a 
kisebbségi anyanyelv-használat kérdése 
kerül a középpontba, csak más, okta-
táspolitikai és oktatáselméleti megkö-
zelítésben Biász Boglárka munkájában. 
A pozsonyi nyelvész doktorandusz a 
felvidéki magyar anyanyelvoktatásban 
előforduló nyelvi ideológiákat térké-
pezi fel, s arra a következtetésre jut, 
hogy nem alakítható ki egységes kép 
e tekintetben: iskolánként, sőt, tanár-
egyéniségenként változik, hogy ki mi-
lyen metanyelvi vonatkozásokat helyez 
a középpontba az anyanyelvi magyar 
tanórákon, pedig a tankönyvek és a 
tanórai diskurzusok meghatározóak 
a későbbi anyanyelv-használat szem-
pontjából. A manapság egyre hangsú-
lyosabbá váló metanyelv kutatása áll 
Vavrincsik Regina ungvári doktoran-
dusz tanulmányának a középpontjában 
is, aki több, mint hatvan angol nyelvű 
protestáns igehirdetést elemzett. A 
dolgozat legizgalmasabb része a nyelvi 
teljesítmény meglétének a vizsgálata, 
vagyis annak eldöntése, hogy egy be-
szédaktus okoz-e olyan változásokat a 
közlés címzettjének a viselkedésében 
vagy a beszélő körülményeiben, ame-
lyeket a bizonyos állítás produkálása 
nélkül nem lehetne elérni. Szabó Ka-
talin kézdivásárhelyi oktatáskutató (a 
Babeș-Bolyai Tudományegyetem dok-
torandusza) a romániai tankötelezett-
ség alsó korhatárának, vagyis a nulladik 
évfolyamnak a bevezetését vizsgálja eu-
rópai és amerikai adatokkal összevetve, 
s arra a következtetésre jut, hogy az 
érintett pedagógusokkal alapos képzés 
és felkészítés révén és során el lehet fo-
gadtatni még a mélyreható oktatáspoli-
tikai változásokat is. A kolozsvári Nagy 
Réka az okos reklám stilisztikai, képi és 
retorikai eszköztáráról rántja le a leplet, 
bemutatva, hogy a korszerű hirdetés 

miként találja meg a célravezető közép-
utat a meggyőzés és a vásárlói vágyak 
felkeltése, a konkrét tények és a szim-
bólumok csábító ereje között.

A tanulmánykötet második nagy 
egységét a kolozsvári Nagy Erika 
tanulmánya nyitja a matematikai 
módszerekkel történő hétköznapi 
optimalizálásról, amelyben megismer-
hetjük az elméleti matematika „mun-
kára fogását” például a fényképek zaj-
szűrésénél – számítógépes programok 
segítségével. Az evolúciós algoritmu-
sok állnak a szintén kolozsvári Gaskó 
Noémi játékelméleti tanulmányának 
a középpontjában. A rövid egyensúly-
pont-meghatározásból és numerikus 
példákból a szakértők megtudhatják, 
a laikus olvasók legfeljebb csak meg-
sejthetik az egyensúly-meghatározó 
algoritmus fontosságát, amelyre még 
a nemzetközi szakirodalomban is csak 
kevés példa akad. A Franciaország-
ban doktoranduszhallgatóként tanuló 
kolozsvári Mészáros Alpár Richárd 
munkájában is fontos szerepet kap a 
matematikai, játékelméleti egyensúly-
pont-kutatás, nála azonban a Nash-, 
vagy Stackelberg-egyensúlypontok in-
kább kiindulást jelentenek, hiszen míg 
ezek véges számú játékos esetén alkal-
mazhatók, addig a tanulmány témá-
jául szolgáló átlagtér-játékok végtelen 
számú játékosra írnak le lehetőségeket. 
Egy aktuális, a széles körű gyakorla-
ti alkalmazásokra is kitekintő kémiai 
dolgozatot ad közre a kötetben Lovász 
Gábor ungvári doktorjelölt: alapos 
áttekintéséből megtudhatjuk, hogy a 
kalkogenid üvegszerű félvezetők olyan 
különleges tulajdonságokkal rendel-
keznek, amelyek remekül használhatók 
az optikai kommunikációs eszközök-
ben. Márkus Pál fizikus doktorandusz 
Ungvárról négy objektum, a timin, 
az uracil, a szelén és a kén komplex 
hipocikloidális elektronspektrométeres 
vizsgálatát foglalta össze, amelyből 
hangsúlyos az elektronok energia-
veszteségi spektrumainak a kimérése 
állandó maradék energiákkal. A kötet 
természettudományi és technikai mun-
kákat felsorakoztató második részének 
ismeretterjesztő szakmai szempontból 
leginkább kiérlelt alkotása a kolozsvári 
Tyukodi Botond Depinning modellek 
alkalmazásai a statisztikus fizikában 
című cikke. A rendszerdinamikai jelen-
ségeket szemléletesen bemutató írásnak 
az illusztrációi is figyelemre méltóak, 
informatívak és ötletesek, Per Bak ma-
kacs kutyájától a vékonyréteg egyensú-
lyi alakját mutató „tintafoltig”. Szintén 

kitűnően szemlélteti a tőzsdeindexek 
dinamikájának a modellezését a Babeș-
Bolyai Tudományegyetemen végzett és 
most a frankfurti egyetemen doktoran-
dusz udvarhelyszéki Sándor Bulcsú, aki 
a gazdaság és a fizika egymásra hatását 
írja le, közérthető példák alapján, de a 
szakmai mélységeket is alaposan fel-
tárva. Az ungvári Demes Sándor egy 
kevésatomos mesterséges molekula, a 
kén-hexafluorid nemempirikus, tehát 
speciális szoftvercsomaggal végzett 
vizsgálatáról ír precízen, logikusan. Egy 
kolozsvári szerzőpáros, Kisfaludi-Bak 
Zsombor és Takács Petra Renáta az 
eloszlásfüggvények építészeti alkalma-
zását tekinti át, az ötletes témavezetést 
sok képpel és még több egyenlettel, 
levezetéssel támasztva alá, ez utóbbi-
ak azonban nem mindig szolgálják a 
témán kívül álló olvasók számára az 
igazán eredeti kérdésfelvetés jobb meg-
értését. 

A kötet végére két, a korábbiaktól 
viszonylag távolabb álló tanulmány 
került. Az újvidéki Vickó Krisztina 
egy, a műfogsor viselésével összefüggő 
tünetegyüttes, a kombinációs szind-
róma kiküszöbölését szolgáló célzott 
vizsgálatról számol be közérthető mó-
don. Námesztovszki Zsolt szabadkai 
oktatásinformatikus pedig a közösségi 
oldalak és hálózatok oktatási alkal-
mazhatóságáról, valamint az internet 
használatához elengedhetetlen kritikai 
felhasználói szemlélet oktatásáról vet 
fel fontos gondolatokat. 

A könyv egészéről elmondható, hogy 
a fiatal szerzők tanulmányai összessé-
gében igen magas tudományos érté-
ket képviselnek. Az írások hangvétele, 
megfogalmazása nem mindig egyenle-
tes azonban: vannak olyan cikkek – fő-
ként a könyv első részében --, amelyek a 
legszélesebb közönség megszólítására, 
meggyőzésére törekszenek, míg akad-
nak szép számmal olyanok is, amelyek 
megelégszenek a kutatási eredmények 
szikár, szakmai bemutatásával, s nem 
kívánnak a nagyközönséghez is szólni. 

A kötetet az angol nyelvű rezümék 
gyűjteménye után B. Varga Judit utósza-
va zárja, amelyben a könyv szerkesztője 
egyebek mellett kiemeli, hogy a fiatal 
kutatók közül sokan olyan felvetéseket 
fogalmaznak meg – igen bátran és elő-
remutatóan –, amelyek kortársaik vagy 
az utánuk jövő generáció számára hat-
hatnak ösztönzően újabb vizsgálatokra. 

A kiadvány ingyenesen megrendelhető 
a collegiumtalentum.oktatasvezeto@
edutus.hu címen.
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 Téma: Arany János: Toldi 
 Célcsoport/évfolyam: VI. évfolyam 

tanulói
 Időtartam: 45 perc
 Óratípus: ismeretszerző
 Tankönyv: Bolgár Katalin – Bukor 

Erzsébet: Irodalom a magyar tanítási 
nyelvű alapiskola 6. osztálya számára, 
TERRA, Bratislava 2010, ISBN-978-80-
8098-056-6

 Tananyag: Arany János: Toldi – Elő-
hang

Az óra tantárgyi céljai, nevelési-oktatá-
si feladatai:

 a tanulók olvasóvá nevelése, olvasási 
készségének fejlesztése

 rámutatni a múlt megismerésének és 
értékeinek a fontosságára – identitástu-
dat erősítése

 felkelteni a tanulók érdeklődését a 
hagyományőrzés irányában

 közelíteni a tanulókat a múlt életfor-
májához

 megismertetni a tanulókat a régies és 
tájnyelvi szavak értelmezésével és an-
nak fellelhetőségével

 bátorítani a tanulókat az önálló kuta-
tásra

 ösztönözni a tanulókat az előzetes is-
meretei felelevenítésére, rendszerezésére 

Ezen a tanítási órán a tanulók a ko-
operatív oktatás néhány módszerével 
fognak dolgozni. A páros és csoportos 
munka lehetőséget ad a gyermekeknek 
egymás jobb megismerésére, a kölcsö-
nös együttműködés elmélyítésére, az 
összecsiszolódásra. 

A tanórák elején mindig megismer-
tetem a tanulókat az óra menetével, 
röviden felidézzük a kölcsönös elvá-
rásainkat is. Erre a lépésre csak addig 
van szükség, amíg a gyerekek meg nem 
szokták az elnevezéseket, ill. ezt a taní-
tási folyamatot.

Szükségesnek tartom elmondani, 
hogy Arany János Toldi c. művének 

átvételét mindig megelőzi a szerző élet-
pályájának ismertetése, a mű keletke-
zésének háttere. A tanulók tehát már 
ismerik a szerzőt és részben a művét is, 
mikor erre az órára sor kerül. 

A kooperatív tanítás lehetőségeivel 
egy nyári egyetem keretén belül ismer-
kedtem meg, és azóta is szerves része az 
iskolai mindennapjaimnak. Jó szívvel 
tudom ajánlani mindenkinek. Ezt az 
óratervezetet igyekeztem leegyszerű-
síteni. A módszerek nevét kiemeltem, 
igyekeztem röviden leírni, mit is takar 
a munkafolyamat. A feladat után zá-
rójelben, dőlt betűvel szemléltettem, 
melyik feladat milyen kompetenciákat, 
készséget fejleszt. Mivel az ilyen típusú 
órákon a tanár igyekszik a háttérbe vo-
nulni és ritkán beszél, fontos, hogy mit 
mond, ezért közlök néhány példát arra 
is, hogy hogyan hangzik el egy tanári 
utasítás.

Fontos megemlíteni az időkitöltőket. 
Az időkitöltő, ahogy a nevében benne 
van, nem az adott témakörhöz kapcso-
lódik, hanem valamilyen magyar nyelvi 
vagy irodalmi feladat. Erre is találnak 
itt példát. Mellékletben közlöm a vil-
lámkártyákat is, hogy igazi segítség le-
gyen, már csak fénymásolni kelljen.

Meggyorsíthatjuk az óra menetét 
olyan apróságokkal, hogy a tanulók ott-
hon készítik el a villantókártyákat, így 
van idejük frappáns kérdéseket megfo-
galmazni.

Az óra ráhangolás része megköze-
lítőleg 10 percet vesz igénybe. A taní-
tási óra fókuszában természetesen az 
új ismeretek és a gyakorlás van jelen, 
tehát ez a legterjedelmesebb rész. A be-
fejezésre pedig igyekezzünk annyi időt 
szánni, hogy minden tanuló tudja el-
mondani értékelését az órával kapcso-
latban, meg fogják látni, erre nagyon 
nagy szükség van, ez a legjobb visszajel-
zés a számunkra. Ez az idő 20-22 tanuló 
esetében kb. 5 percet tesz ki.

1. Ráhangolás 
 Villanásnyi jóérzés – napindító 
Kört alkotunk, minden tanuló mond 

egy szót, amely kifejezi az aznapi reg-
gelét, ill. a reggel hangulatát. Figyelünk 
egymásra, meghallgatjuk egymást.

(cél: önkifejezés, egymásra való oda-
figyelés, önfegyelem)

 Példa a tanári utasításra: Kedves 
gyerekek! Egy szót kérek tőletek, ami 
kifejezi a mai reggel hangulatát, a ké-
szülődést az iskolába. Csak egy szó le-
gyen, figyeljétek egymást, ne szóljatok 
közbe!

 Küldj egy kérdést! – Villantókártya
Minden tanuló készít egy 

villantókártyát otthon, házi feladatként, 
tehát az órára már készen hozza (egyik 
oldalán a kérdés szerepel, a másikon a 
válasz, méret: A4-es papír negyede). A 
kártyákon Arany János és a Toldi című 
művel kapcsolatos kérdések találha-
tóak. Kettős körbe állunk (linzer) és a 
belső kör mozgatásával átismételik a 
tanulók az előző órán tanultakat. Jó vá-
lasz esetén dicsérnek. Ha a tanuló nem 
tud felelni a feltett kérdésre, akkor fel-
villantja neki a párja a választ. Az egész 
folyamat csendben zajlik.

(cél: lényegkiemelés, fogalmazási kész-
ség fejlesztése, meglévő ismeretek fel-
használása, önkifejezés, felelősségérzet, 
együttműködés)

 Példa a tanári utasításra: Kérlek 
benneteket, hogy készítsétek elő a 
villantókártyáitokat. 

Alkossunk kettős kört (linzer), hoz-
zátok magatokkal a kártyáitokat. A bel-
ső körben álló tanulók fognak mozogni 
jobbra. A külső körben álló társatok 
mutatja a kérdését, nektek válaszolni 
kell rá, ha nem tudjátok, akkor felvil-
lantja a kártyát a jó felelettel. Külső kör-
ben állók, ne felejtsétek el megdicsérni 
társatokat jó válasz esetén! Ne felejtsé-
tek, most is csendben dolgoztok!

Óratervezet 
Arany János Toldi című 
művének Előhang jához

Csicsay Éva
A csilizradványi Kóczán Mór Alapiskolában magyar  nyelv 
és irodalom–esztétika szakos tanár, Dunaszerdahelyen él, 
e-mail: csicsayevike@gmail.com



Katedra Irodalomtanítás

2. Új ismeret
 Olvasás párban

A páros tagjai egymás közt elosztják 
az elolvasandó versszakot, csendben 
értelmezik, majd ki-ki a sajátját ismer-
teti a párjával, megbeszélik, értelmezik 
közösen (a régies kifejezések magyará-
zata a könyv 33. oldalán található)

(cél: olvasási készség fejlesztése, a lé-
nyeg megfogalmazása, szövegértés, szö-
vegalkotás, beszédkészség, stílus, kom-
munikáció fejlesztése)

Azok a párok, akik a rendelkezésre 
álló időnél hamarabb elvégzik a felada-
tot, időkitöltőt kapnak.

 Példa a tanári utasításra: Most pár-
ban fogtok dolgozni. A tankönyvre lesz 
szükségetek, a 33. oldalon nyissátok ki 
legyetek szívesek! Beszéljétek meg a 
párotokkal, melyik versszakot ki fogja 
elolvasni. Csendben olvassatok, figyel-
mesen! A régies szavak magyarázatát 
ugyanezen az oldalon találjátok. Ha 
mindketten elolvastátok, beszéljétek 
meg csendesen az olvasottakat. Ha a 
kijelölt szavakon kívül találnátok isme-
retlen szót, a Magyar értelmező kézi-
szótárban nézzetek utána!

3. Gyakorlás
 Villámkártya

A páros tagjai 5-5 kártyát kapnak a 
régies szavakkal kapcsolatban (a kártya 
egyik felén a meghatározás, a másikon 
a szó szerepel). A tanulók elosztják a 
kártyákat egymás között, utána egye-
dül, csendben tanulják a szavakat és 
jelentésüket, majd kikérdezik egymást, 
aztán kicserélik a kártyákat. Dicsérik, 
bátorítják egymást a gyakorlás folya-
mán.

(cél: szövegértés, memória, figyelem 
összpontosítása, egymásra való odafi-
gyelés, felelősségérzet fejlesztése)

 Példa a tanári utasításra: Kérem a 
páros egyik tagját, hogy vigyen a cso-
port számára kártyákat. Párban dolgoz-
tok továbbra is. A feladat az lesz, hogy 
megtanuljátok a meghatározásokat és 
a hozzá tartozó szavakat. Csendben 
olvasgassátok, tanulgassátok! Amikor 
úgy érzitek, felkészültetek, kérdezzétek 
ki egymást! Ne fejtsétek a dicséretet!

Azok a párok, akik a rendelkezésre 
álló időnél hamarabb elvégzik a felada-
tot, időkitöltőt kapnak.

a szabadban alvó pásztorok tüzei (így védekeztek az éjszakai 
hideg ellen, és mesékkel, történetekkel szórakoztatták 
egymást a tűz mellett)

villámlás, villámcsapás, 
mennydörgés

végtelen, tengernyi síkság bűvészkedés, varázslat

egy emberi nemzedék felnövekedéséhez szükséges idő, 
Aranynál itt 50 év

rövid nyelű, tüskés fémbunkóban végződő, ütésre hasz-
nálatos fegyver

úgy tűnik lándzsaszerű szúrófegyver

lovagi torna, bajvívás, hatalmas, rúdszerű fegyverekkel ütést, vágást, szúrást felfogó, a karon viselt védőfegyver

Összefoglalás – a tanár röviden el-
mondja, értékeli a tanítási óra tapasz-
talatait, rámutatat az esetleges hibákra, 
kijelöli a házi feladatot. 

A dicséreteket időközben elmondja, 
amikor körbejár, amíg a gyerekek dol-
goznak, és ellenőrzi őket/segít nekik, ha 
szükséges, ill. meggyőződik arról, hogy 
a gyerekek megértették a szöveget.

4. Értékelés 
 Befejezetlen mondat

Kört alkotunk, és egy befejezetlen 
mondat segítségével kifejezzük érzése-
inket a mai órával kapcsolatban.

pl.: Én ma akkor éreztem magam a 
legjobban, amikor…

(cél: önkifejezés, beszédkészség, stílus 
fejlesztése)

 Példa a tanári utasításra: Gyerekek, 
hamarosan vége az órának. Szeretném 
tudni, hogy éreztétek magatokat. Ehhez 
pedig segítségül hívok egy befejezetlen 
mondatot. Kérlek benneteket, mond-
játok el a mondat első felét, a másikat 
pedig helyettesítsétek be!

Így hangzik: Én ma akkor éreztem 
magam a legjobban, amikor…

pásztortűz Isten haragja

tenger pusztaság szemfényvesztés

emberöltő buzogány

rémlik kopja

szálfa-öklelés pajzs

Mesterember
Melyik mestert ismered fel? 

Esztergál; fúr; farag; széklábat, dobozt, tálat, kupát készít. 

                                                                                                                             

Fejszét, szekercét használ; tetőszerkezetet, hidat készít.

                                                                                                                             

Faragószéken dolgozik; hordót, dézsát, kádat készít.  
                                                                                                                             

Fűrészt, gyalupadot használ; kereket, járművet is gyárt. 

                                                                                                                             

A fa döntéséhez, fejszét, éket használt.  

                                                                                                                             

Megfejtések: asztalos, ács, kádár, bognár, favágó.



KatedraHázi olvasmány

1. Az óra címe: A gonosz boszorkány 
keresése, A mentés, A Szárnyas Majmok 
– Óz, a nagy varázsló című regény fel-
dolgozásának hetedik órája
2. Az óra általános céljai: a szociális 
kompetencián belül az együttműkö-
dési készség, a kognitív kompetencián 
belül a problémamegoldó képesség és a 
logikus gondolkodás fejlesztése
3. Az óra irodalmi céljai: az olvasottak 
értelmezése, az ellenfél és segítők meg-
ismerése
4. Az óra fókusza: A „Többet ésszel, 
mint erővel” közmondáson keresztüli 
értelmezés

RÁHANGOLÓDÁS
1. Ki vagyok?

 Munkaforma: frontális munka
 Tanulási eljárás: drámajáték
 Segédeszközök: papírcetlikre írt sze-

replőnevek
 Fejlesztési célok: beszédkészség, fo-

galmazási képesség fejlesztése
 Irodalmi cél: a fejezetekben megjele-

nő új szereplők felvezetése

A tanár kihív a táblához öt tanulót. 
Mindegyik diák homlokára egy papírt 
ragaszt, amelyen egy új szereplő neve 
található, majd a gyerekek sorban fel-
állnak egymás mellé. A szereplők a kö-
vetkezők: farkas, varjú, méh, nyugor, 
szárnyas majom. A többi diák feladata, 
hogy jellemzőket mondjanak az adott 
állatra, szereplőre. A táblánál álló ta-
nulók feladata, hogy kitalálják, melyik 
állat neve van a homlokukra ragasztva.

JELENTÉSTEREMTÉS
2. Így történt

 Munkaforma: egyéni munka
 Tanulási eljárás: sorrendbe rendezés
 Segédeszközök: papírcetlik
 Fejlesztési célok: logikus gondolko-

dás, problémamegoldó képesség fej-
lesztése

 Irodalmi cél: a fabula helyreállítása, a 
cselekmény kronologikus elrendezése 

A tanár minden tanulóknak 
papírcetliket oszt ki, amelyeken külön-
böző mondatok szerepelnek. Minden 
diák önállóan dolgozik, meghatározott 
időn belül sorrendbe kell rakni az olva-
sottak alapján a mondatokat. A feladat 
versenyszerű, a leggyorsabb és hibát-
lan megoldók jutalomba részesülnek. 
A mondatok a következők:

•	 A Boszorkány felbőszült, farkasokat 
küldött rájuk.

•	 A Gonosz Boszorkány meglátta 
Dorkát, ahogy aludt barátai társasá-
gában.

•	 Dorka úgy megharagudott a Bo-
szorkányra, hogy ráborította a 
vizescsöbröt.

•	 A varjak hatalmas rajban repültek 
Dorkáék felé.

•	 A leánykának egész nap keményen 
kellett dolgoznia.

•	 A méhek villámgyorsan odaszálltak, 
ahol Dorka és társai bandukoltak.

•	 A Szárnyas Majmok segítettek nekik 
Smaragdvárosba jutni.

•	 A sárga nyugorok segítettek Dorka 
barátainak.

•	 Dorka egy Aranysipkát talált a Bo-
szorkány szekrényében, amit magá-
val vitt.

•	 A Szárnyas Majmok Dorkát nem 
bántották.

3. Néma színház
 Munkaforma: csoportos munka, 

frontális megbeszélés
 Tanulási eljárás: drámajáték
 Segédeszközök: -
 Fejlesztési célok: együttműködő 

készség, szervezési készség fejlesztése
 Irodalmi cél: cselekmény jelenetekre 

bontása, mikroesemények feldolgozá-
sa, egyes részletek improvizációja

A tanár öt csoportot alakít ki. Min-
den csoportnak más jelenetet kell el-
játszania, a többi csoportnak pedig ki 
kell találnia, hogy melyik részletről van 
szó. A szituációk a következők: 

1. legyőzik a farkasokat
2. legyőzik a varjakat
3. legyőzik a méheket
4. legyőzik a nyugorokat
5. legyőzik a boszorkányt

Miután minden csoport eljátszotta 
az adott szituációt, frontális megbe-
szélés következik arról, hogy szerintük 
minek segítségével, milyen módszerrel 
győzedelmeskedtek. Ha eljutottak odá-
ig, hogy a furfangosság segített rajtuk, 
arra kéri a tanár a diákokat, hogy ke-
ressenek egy közmondást, amit tud-
nánk erre alkalmazni. (Többet ésszel, 
mint erővel.)

4. Aranysipka
 Munkaforma: csoportos munka, 

egyéni munka

 Tanulási eljárás: drámajáték
 Segédeszközök: sapka
 Fejlesztési célok: együttműködő 

készség, önreprezentáció kifejezése, 
beszédkészség fejlesztése

 Irodalmi cél: a szöveg befogadó-
központú értelmezése, reflektálás a 
szöveg fókuszára

A tanulók körben állnak. A tanár egy 
sapkát fog a kezében, amit akkor kap-
nak meg a diákok, ha közös megbeszé-
lés után egy varázsigét mondanak el. 
Miután megkapták a sapkát, a legbát-
rabb diák felteheti a fejére és elmondja, 
mit kívánna, ha ő lenne az aranysipka 
tulajdonosa. A kívánság után átadja 
valamelyik osztálytársának, aki szintén 
a saját kívánságát mondja el. 

REFLEKTÁLÁS
5. Kettős kör1

 Munkaforma: csoport munka
 Tanulási eljárás: drámajáték
 Segédeszközök: -
 Fejlesztési célok: együttműködő 

készség, ritmika fejlesztése, beszéd-
készség, fogalmazási készség fejlesztése

 Irodalmi cél: cselekménysűrítés fel-
oldása

A tanár két csoportra osztja a tanu-
lókat, úgy, hogy mindkét csoportban 
egyforma létszámban szerepeljenek a 
diákok. Két kört alakítanak ki a tanu-
lók, egy belsőt és egy külsőt. A külső 
körben minden tanuló egy Szárnyas 
Majom lesz, a belső körben pedig szét-
osztja a tanár a főszereplőket. Adott 
jelre a két kör ellentétes irányban el-
indul, és hangosan mondják az általuk 
kitalált varázsigét addig, míg a tanár 
azt nem mondja, hogy állj. Ekkor a bel-
ső körből minden diák megfordul, így 
szemben áll a külső körből egy diákkal, 
aki a párja lesz. A kialakult párosoknak 
az lesz a feladata, hogy megállapítsák, 
miről beszélgethettek út közben a Szár-
nyas Majmok a szereplőkkel.

6. Házi feladat
Házi feladatra a következő három 

fejezetet kell elolvasniuk a diákoknak, 
valamint az olvasónaplóba egy arany-
sipkát kell rajzolniuk, és beleírni a kí-
vánságaikat. 

1 PETHŐNÉ NAGY, CS. 2005. Módszertani 
kézikönyv. Korona Kiadó, Budapest, 2005, 
286.

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

Ármai Zalaba Andrea
Gyermekotthoni nevelő, lakhely: Ebed, e-mail: andra.zalabova@gmail.com



Katedra Tesztelés

Ebben a fejezetben a koordináta-rendszerrel és a függ-
vények grafikus szemléltetésével foglalkozunk.

 1. Ábrázold a koordináta-rendszerben a következő pon-
tokat: A[7; 2], B[–3; 1], C[–4; –5], D[3; –8].

 2. Az E[–3; 5], F[3;  5], G[3; –5], H[–3;  –3], J[4;  11], 
K[4; 7], L[–4; –11], M[–4; –7] pontok közül válaszd ki azo-
kat a párokat, amelyek

a) szimmetrikusak az x tengely szerint;
b) szimmetrikusak az y tengely szerint;
c) szimmetrikusak az origó szerint!

 3. Szerkeszd meg a koordináta-rendszerben a PQRS 
négyszöget, ha P[1; 1], Q[6; 2], R[5; 5], S[2; 4], és számítsd 
ki a területét! (Segítség: Szerkessz a négyszög köré egy olyan 
téglalapot, amelynek oldalai párhuzamosak valamelyik ko-
ordinátatengellyel, és a négyszögnek a lehető legtöbb csúcsát 
tartalmazzák. Számítsd ki a téglalap területét, majd vond ki 
ebből a négyszögön kívül eső részek területét. Az S pont kö-
rüli részt oszd három részre egy vízszintes és egy függőleges 
szakasszal!)

 4. Szerkeszd meg a koordináta-rendszerben az XYVZ 
négyszöget, majd számítsd ki a 3. feladatban javasolt mód-
szerrel a területét, ha X[–3; –1], Y[2; –2], V[5; 1], Z[–2; 4]!

 5. Adott a B[2; 1] és a C[8; 2] pont. Add meg a D és az E 
pont koordinátáit, ha a BCDE síkidom négyzet! (A feladatot 
először oldd meg szerkesztés nélkül, csupán egy vázlat segít-
ségével, majd ellenőrzésképpen szerkeszd meg a négyzetet!

 6. Az F, G, H, J K pontok egy egyenes arányos grafikonjá-
nak pontjai. Határozd meg a hiányzó koordinátákat!

F[3; 9], G[–1; ...], H[1; ...], J[...; 15], K[2,5; ...]

 7. Az L, M, N, P, Q pontok egy fordított arányosság gra-
fikonjának pontjai. Határozd meg a hiányzó koordinátákat! 
L[3; 4], M[2; ...], N[2,5; ...], P[...; 6], Q[...; 3]

 8. Írd fel annak az egyenes arányosságnak az egyenletét, 
amelynek grafikonja áthalad a C[5; 4] ponton!

 9. Írd fel annak a fordított arányosságnak az egyenletét, 
amelynek grafikonja áthalad a D[5; 4] ponton!

 10. Szerkeszd meg az y = 0,4x –1 egyenletű lineáris függ-
vény grafikonját!

 

11. Szerkeszd meg az y  = –1,5x  +  2 egyenletű lineáris 
függvény grafikonját!

 12.* A lineáris függvény grafikonja áthalad a B[–3; –3] és 
a C[7; 17] ponton. Határozd meg az egyenletét!

 
13. A lineáris függvény egyenlete: y = 0,2x – 1. Határozd 

meg (számítással és szerkesztéssel is) a grafikonján fekvő 
pontok hiányzó koordinátáit: A[5; ...], B[–10; ...], C[0,2; ...], 
D[...; –0,2], E[...; 2]!

14. A lineáris függvény grafikonja
a) az x tengelyt a [2; 0], az y tengelyt a [0; 3] pontban met-

szi;
 b) az x tengelyt a [–3; 0], az y tengelyt a [0; 3,5] pontban 

metszi;
 c) az x tengelyt az [1; 0], az y tengelyt a [0; –8] pontban 

metszi;
 d) az x tengelyt a [–4; 0], az y tengelyt a [0; 4] pontban 

metszi.
 Határozd meg a lineáris függvény egyenletét! (Segítség: 

Az y = kx + q egyenletű grafikon az y tengelyt a [0; q] pont-
ban metszi.)

 15. Állapítsd meg, hogy az alábbi értéktáblázatok milyen 
függvényhez tartoznak! Ha függvényről van szó, írd fel a 
függvény egyenletét is!

  
a)

x –2 3 6 9 18
y –18 12 6 4 2

  
b)

x –8 –1 5 10 11
y –16 –2 10 20 22

 c)
x –3 –1 0 2 7
y 17 9 5 –3 –23

 16. Egy autó üzemanyagtankjában 18 liter benzin van. Az 
autó átlagos üzemanyag-fogyasztása 8,6 liter/100 km. a) Ké-
szítsd értéktáblázatot, és szerkessz grafikont a megtett út és a 
tartályban maradó benzin mennyiségének összefüggéséről!

b) Olvasd le a grafikonról, hogy hány km megtétele után 
ürül ki az autó üzemanyagtankja!

c) Milyen összefüggés van a megtett út és a tartályban levő 
üzemanyag-mennyiség közt?

 17. A kilencedik osztály tanulói januárban egy támoga-
tótól 150 eurót kaptak, hogy év végén részt vehessenek egy 
külföldi kiránduláson. Mivel ez az összeg még kevés lenne 
a költségek térítéséhez, elhatározták, hogy februárral kez-
dődően havonta minden tanuló 5 eurót fizet be az osztály-
pénztárba. Az osztály létszáma 24. Készíts értéktáblázatot, 
és szemléltesd grafikonnal (vagy diagrammal), hogy milyen 
összefüggés van a hónapok száma és az osztály vagyona 
közt! A gyűjtést júniusban fejezik be. Mennyi pénzük lesz 
június végén? (A diagramot számítógép segítségével is elké-
szítheted.) 

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

Felkészítő feladatok 
a matematikai tesztelésre 
– V. rész
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OVERVIEW

The main idea of the technique explained in this article se-
ries is that the students should memorize the diagrams only, 
instead of cramming all the rules and situations in which 
tenses are used. When they need them, they can deduce the 
rules and situations from the diagrams without using any 
external source. 

DIAGRAMS, TENSE USAGE AND EXPLANATIONS

Past Simple

Understanding the diagram for Past Simple is really easy. 
There are two barriers (walls) on the timeline, which re-
strict the event from overlapping onto the present moment 
(NOW). The barriers (in the same way as in present contin-
uous) can be stretched and narrowed, but the barrier on the 
right side should never reach the present. Essentially, there 
are two cases in which we use past simple: a) when we are 
talking about a series of events which happened in the past 
in chronological order (e.g. Yesterday I woke up at 7 am. 
Then I went to school. At 10 am I had an enjoyable English 
lesson. etc.); b) in case of individual sentences we use Past 
Simple when an adverb of time clearly indicates the time of 
the event (e.g. In 1876 Bell invented the telephone.).

Past Continuous

At this point, it might be beneficial to make the students 
compare the diagram for Past Continuous with the diagram 
for Present Continuous. The only difference between the two 
is that the event (represented with the arrow) locked inside 
the two vertical lines is slid into the left side (past) of the 
timeline. Notice that the little vertical line is still present in 

the middle of the vertical borders. That line represents the 
past time (e.g. yesterday at 6 pm) when the other continuous 
action (e.g. was studying) was happening. This event is indi-
cated by the arrow (Yesterday at 6 pm he was studying phys-
ics). We can indicate the time of the continuous action with 
not just an adverb of time, but also with another action that 
is expressed in Past Simple (e.g. I was doing my homework 
when my friend texted me). We can also use past continuous 
when we want to refer to continuous past events happening 
parallel to each other. In these cases the time is indicated with 
one of the continuous actions. Usually we start the sentence 
with the word ‘while’ (e.g. While I was singing, my friends 
were listening and my grandmother was crying for joy). 

Past Perfect

We use Past Perfect when we want to express that one of 
the two (or more) actions happened earlier than the other(s). 
The diagram clearly shows an example for this situation. The 
dot on the left side of the timeline (PP) is an action which 
happened before another past action, represented by the dot 
in the middle of the timeline (PS). E.g. Before I woke up, my 
friend had made me breakfast. First the friend made breakfast 
and then I woke up. Making the breakfast happened earlier 
than waking up. The earlier action is always expressed with 
Past Perfect, the later action (the one closer to the present mo-
ment: NOW) is expressed with Past Simple. The Past Perfect 
does not necessarily need a complex sentence, however, in 
these cases the context needs to provide the chronology of the 
events (e.g. I was very angry. He had broken my precious vase; 
someone broke the vase and then the owner got very angry).

Past Perfect Continuous

The same way as in the case of past continuous, the teacher 
should make the students compare the diagram of Past Per-
fect Continuous and Present Perfect Continuous. The former 
can be created by sliding the latter into the past (left side of 
the timeline). The vertical line on the diagram indicates a past 
time, usually represented by an action (e.g. when we arrived). 
The arrow shows that another past activity (e.g. had been stud-
ying) started earlier and continued until the later past time 
(When we arrived home, he had been studying for three hours). 
We do not necessarily have to know for how long the earlier 
activity (studying) had been going on (When we arrived home, 
he had been studying for hours). This is indicated by the dashed 
beginning of the arrow on the left side. We also do not have to 
know whether the studying stopped or continued at the time 
of the later past event (arriving home). This is represented by 
the dashed arrow on the right side of vertical line. 

The fourth (and last) part of this article series comes in 
the next issue.

Peter Zolczer
J. Selye University
Faculty of Education
Department of Modern Philology
peter.zolczer@hotmail.com

Using Diagrams 
for Teaching 
(and Remembering) 
the Usage of Tenses 
[Part 3]
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A Magyar Katolikus Lexikon szerint 
írástudó az, aki a Szentírás ismerője és 
tanítója Izraelben. Eredetileg azt je-
lenthette, hogy írni tud, azaz képes a 
Szent Könyveket betűhíven lemásolni. 
Mivel az írnokok a másolás során a 
szövegek tartalmával is mindenki más-
nál közelebbi kapcsolatba kerültek, a 
szöveg magyarázóivá is váltak. 

Jelenleg kihez társíthatjuk az írás-
tudó kifejezést? Ahhoz, aki tud írni 
– ennyi elég vajon? Netán azt nevez-
zük így, aki önálló gondolatokat képes 
megfogalmazni és papírra vetni bizo-
nyos logikai felépítés alapján? 

A fenti felsorolást tekintve a Média-
sztárosok már az elmúlt 5 évadban is 
azt bizonyították, hogy valóban tudói 
az írás művészetének, a  szövegalkotás 
fortélyainak. Visszaemlékszem Saróka 
Lili soraira, Varga Dávid karcos mon-
dataira, de a kicsik történeteire, versi-
kéire, vagy éppen Németh Péter novel-
lájára – mind azt igazolták és hirdették, 
hogy van értelme. Értékes emberkék 
lakoznak a sorok mögött olyan kreatív 
lelkivilággal és isteni szókinccsel, hogy 
újságíró is legyen a  talpán, aki bírálni 
tudja őket.

Ebben az iskolai évben már hatod-
szor jelentkezünk a  Médiasztárral. 
Olyan kreatív és kedves feladatok-
kal, amelyben minden korosztály ta-
lál kihívást is, örömet is. A  kicsiknél 
a  játékosság, a  nagyobbaknál a  véle-
ménynyilvánítás és érvek ütköztetése, 
a középiskolások korosztályában pedig 
a kutatás, elemzés, felfedezés szabadsá-
ga kap teret.

Már határainkon túlról is egyre na-
gyobb számban fedezik fel az újság-
írói tehetséggondozó versenyt, hiszen 

páratlan a  maga nemében. Erdély és 
Magyarország mellett szeretnénk még 
megszólítani Kárpátalját és a  Vajda-
ságot is, de nyitva áll a  kapu minden 
magyar ajkú lelkes diák előtt, éljen bár-
mely pontján is a világnak!

Az idei év első feladatsorai már „köz-
szájon forognak“. Aki kedvet kap, még 
mindig csatlakozhat az első forduló 
megoldásaival, még lehetőség van je-
lentkezni minden korosztály számára.

Könnyítésül, hogy ne kelljen keres-
gélni, íme, az első feladatok:

1. KATEGÓRIA: 
ALAPISKOLÁK 5-7. ÉVFOLYAMA

Feladat: A Médiasztár első forduló-
jában szavakat kell keresnetek. De nem 
akármilyeneket! A szókeresésben adott 
szótagokat kell felhasználnotok úgy, 
hogy 4 szóban a szó első, 4 szóban a 
középső, végül újabb 4 szóban az utol-
só szótag legyen. Vigyázat! Összetett és 
ragozott szavak nem szerepelhetnek a 
felsorolásban. Pl. a szó eleji „ma” szó-
tag esetében helyes a malac, de a ma-
lacfarok, malacbőr, malackodni stb. 
felsorolás megoldásként nem fogadha-
tó el. A meghatározott szótagok: li, fe, 
tal, a negyedik szótagot szabadon meg-
választhatjátok! Minden szótag esetén 
4-4 szót keressetek!

2. KATEGÓRIA: ALAPISKOLÁK 
8-9. ÉVFOLYAMA

Feladat: Posztmodern szövegalkotás
A posztmodern szövegalkotásra jel-

lemző a vendégszövegek becsempészé-
se a saját irományba anélkül, hogy az 
alkotó feltüntetné a szöveg forrását.

A Médiasztár első fordulójában az 
lesz a feladatotok, hogy alkossatok egy 
olyan szöveget – szabadon választott 
témára és műfajban –, amelybe már 
megjelent szépirodalmi művekből 
csempésztek be mondatokat. Feltéte-
lek: minden műből, legyen az verses 
vagy prózai alkotás, csak egy-egy sor 
szerepelhet. A vendégszövegek nem 
kell, hogy teljes mondatot alkossanak. 
Maximális terjedelem 1,5 A4-es oldal, 
Times New Roman 12-es betűméret, 
1,5-es sorköztávolsággal.

A vendégszövegek száma minimum 
8, maximum 20. A szöveg végén fel 
kell tüntetni a felhasznált irodalmi mű 
bibliográfiai adatait (Szerző, mű címe, 
ha kötetben található, a kötet címe is!, 
kiadó, kiadás éve, oldalszám).

3. KATEGÓRIA: SZAKISKOLÁK, 
SZAKKÖZÉPISKOLÁK, 

FELÉPÍTMÉNYI SZAKOK, 
GIMNÁZIUMOK, 

NYOLCOSZTÁLYOS 
GIMNÁZIUMOK 

5-8. ÉVFOLYAMÁNAK TANULÓI

Téma: A stand up comedy története 
Hofitól Hadháziig – történeti áttekin-
tés, összefoglaló

Kedves fiatalok! A Médiasztár első 
feladatának megoldásához szórakoz-
tató kutatómunkára, megfigyelőképes-
ségre és szövegalkotási készségre lesz 
szükségetek. A megnevezett feladat 
elkészítéséhez több videofelvétel, tele-
víziós közvetítés, életmű megtekintése 
szükséges, mely után teljes képet kap-
hattok a humor eme speciális világáról.

Ezt követően az általatok tapasztalt 
változásokat kell lejegyeznetek. Raj-
tatok múlik, mely művészek munkás-
ságán, korszakon (pl. rendszerváltás 
előtt, után) keresztül fogjátok össze-
foglalni a stand up világát. Tehettek 
ajánlásokat – mit érdemes megnézni, 
mi az, ami kihagyhatatlan. Összeha-
sonlíthattok fellépőket, témaköröket, 
szóhasználatot. Kitérhettek fellépői 
jellemvonásokra, nézői igényekre, 
szemléltethetitek a fejlődést különböző 
eszközökkel. Az elkészített áttekintés 
műfaja lehet: interjú, statisztika, elem-
zés, korhű kritika. Az írásos értékelést 
szemléletesebbé tehetitek képekkel, 
részletekkel (pl. füzetszerű munka). 
Terjedelmi megkötés nincs, a fantázi-
átokra bízzuk a kidolgozást. 

Jó munkát, jó szórakozást kívánnak: 
a szervezők.

Majer Péter 
Gútai Magániskola

Írástudók lesznek 
a Médiasztárosok?
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A tatai Eötvös József Gimnáziumban 
2014. november 8-án immáron 35. al-
kalommal rendezték meg az Öveges Jó-
zsef Emlékversenyt, melynek országos 
döntőjét minden évben Öveges József 
születésének évfordulóján, novem-
ber elején, szombaton rendezik. Idén 
is a résztvevő középiskolák négyfős 
csapatai mérték össze tudásukat.  Ez a 
komplex matematika- és fizikaverseny 
a gyakorlathoz kötődő, a mindennapi 
életben előforduló problémák értelme-
zését várja el a tanulóktól, és a tantár-
gyak elméleti anyagának ismerete mel-
lett az átfogó szemléletre, friss ötletekre, 
csavaros észjárásra helyezi a hangsúlyt. 
A verseny komolyságát és súlyát jelzi az 
a tény is, hogy a legjobb magyarországi 
iskolák rendkívül nagy számban vesz-
nek részt rajta: idén például a 26 részt-
vevő iskola között 13 budapesti csapat 
is versengett. De rajtuk kívül a bajai, 
bonyhádi, győri, tatabányai, debreceni, 
zalaegerszegi, székesfehérvári, pápai és 
tatai gimnáziumok mellett (mint szinte 
minden évben) két szlovákiai iskola: a 
komáromi Selye János Gimnázium és 
az ógyallai Építészeti Szakközépiskola 
diákjai is megmérettettek. 

A komáromi diákok (Macejko 
Dávid, Pszota Máté, Csenger Géza, 
Pivoda Tamás) számára a verseny ki-
válóan sikerült, az utóbbi évek legjobb 
szereplését jelentette az a 8. hely, melyet 
a Selye János Gimnázium csapata elért 
– megelőzve a tavalyi győztes zalaeger-
szegi gimnáziumot, valamint több bu-
dapesti elit gimnáziumot is.  Egyéniben 
Pivoda Tamás szerepelt a legjobban, a 
100 egyéni induló közül matematiká-
ból a 4. helyen végzett, míg a matema-
tika-fizika összesítésben Csenger Géza 
és Pivoda Tamás is a 18. lett. Ezen két 
másodikos tanulónk mellett természe-
tesen dicséret illeti az elsősöket is, akik 
számára a jövő évi verseny lehetőséget 
kínál az eredmények további javítására.

Az iskola az az intézmény, ahol a 
gyerkőcök ismereteket szereznek, mé-
lyítenek, majd azokat gyarapítják és 
csoportosítják. A tanár az a segítőtárs, 
aki mindent megtesz annak érdeké-
ben, hogy ezek a folyamatok a lehető 
leghatékonyabban bonyolódjanak le. 
Minden tanárnak megvan a saját taní-
tási stílusa, módszerei, követelményei, 
elvárásai, de a cél közös: mindenki 
oktatni és nevelni szeretne általuk. 
Az elsajátított ismereteket különböző 
módon lehet tömbösíteni, illetve ösz-
szekapcsolni a már korábban elrak-
tározott tudással. Az egyik módszer a 
„Mindmapping” (Gondolkodástér-
kép), amely ennek a célnak szerintem 
tökéletesen megfelel. A módszer nem 
új keletű, hiszen már évek óta isme-
retes, de valahogy mégsem terjedt el 
nálunk, s nekünk ezen kellene változ-
tatni, hiszen nagyon hasznos és érde-
kes munkafolyamatot eredményezhet 
a használata.

Amint már a neve is mutatja, a 
Mindmap a tanulók összefüggő gon-
dolatait, tudását segíti feltérképezni, 
illetve papírra vetni. Ez a módszer 
bármilyen tantárgy során felhasznál-
ható, és bármilyen témát segít össze-
gezni. A gondolkodástérkép lényegé-
ben egy összetett kép, amely a készítői 
asszociatív gondolatmenetén alapszik. 
A kiindulási pont mindig az adott té-
makör, amit egy nagyobb papír vagy 
akár a tábla közepére írunk, s ezután 
kezdődik a közös munka. A tanóra 
minden résztvevője mond egy-egy 

újabb címszót vagy gondolatot, ami 
valamilyen módon hozzáköthető a té-
mához, s azt egy-egy vonallal hozzá-
köti a kiindulási ponthoz. Az újonnan 
felírt szavak viszont újabb kapcsoló-
dási pontokat hoznak magukkal, s a 
későbbiekben azokhoz is kapcsolunk 
újabb és újabb címszavakat mindad-
dig, amíg a témakört teljesen ki nem 
merítettük, s így alakul ki egy nagy 
gondolkodástérkép, ami minden 
fontos információt magába foglal az 
adott témakörről, illetve az ok-okoza-
ti viszonyokat is leképezi. A módszer 
egyértelműen kedvező hatással van az 
egyes tantárgyak közötti kapcsolatra 
is, hiszen köztudott, hogy sok az átfe-
dés az egyes témakörökben.

A tanulásban a képi hatás is segíti 
az összefüggések felderítését, hiszen 
a tanulók nagy része vizuális típusú, s 
könnyebben tanul, ha nemcsak hosszú 
összefüggő szöveget, hanem kulcssza-
vak, illetve gondolatbuborékok ösz-
szességét látja. A gondolkodástérképet 
természetesen képekkel is színesíthet-
jük, hogy még jobban elmélyítsük az 
információkat a tanulókban.

Gondolkodástérképet egyénileg, 
csoportosan és frontálisan is készíthe-
tünk. Bármelyik típusát is választjuk, 
bizonyosak lehetünk benne, hogy a di-
ákok megtanulják meglátni, összekötni 
a tanárok, illetve a nagybetűs élet által 
közvetített információkat.

Próbálják csak ki a Mindmap-et, 
kedves kollégák, biztosan meg fogják 
szeretni. Játékra fel!

Fekete Farkas Tímea
Magyar-angol szakos tanár, Fülek, 

e-mail: feketefarkastimea@gmail.com
MINDMAP,
Avagy
Hogyan térképezzük fel 
a tanulók tudását az iskolában, 
de másképpen?

Fonód Tibor, 
a Selye János Gimnázium tanára

Öveges József 
Emlékverseny Tatán
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Első helyezést ért el 
a Pázmány Péter Gimnázium 

a közös felelősség témájában

A Pázmány Péter Gimnázium az ESFALP 
(Az Európai Iskolák egy Élhető Bolygóért) 
nemzetközi természetvédelmi projektisko-
lájaként 11 ország 32 iskolájával együtt egy 
környezetvédelmi projektet hozott létre. Té-
maköreként az ökológiai lábnyomot és a sze-
métgazdálkodást választották. Az elkészült 
és sikeresen lezárt projektet a Nagyszombati 
Szent Cirill és Metód Egyetem tömegkom-
munikációs kara által meghirdetett „Granátt 
2014“ nevű versenyre is benevezték. Nem 
kis meglepetésre a kiemelkedő első helyezést 
érte el a  közös felelősség témájában, amely 
jelentős pénzjutalommal is kiegészült.

A megérdemelt díjat ünnepélyes keretek 
között Makai Karmen IV.B osztályos tanuló 
és Soóky Zoltán tanár, a projekt vezetőiként 
vehették át az egyetem által szervezett Mar-
keting Identity nevű kétnapos nemzetközi 
tudományos konferencián, amelynek a díját-
adás is része volt a Nagyszombat fölött elhe-
lyezkedő Szomolány (Smolenice) csodálatos 
várában. 

Pázmány Péter Gimnázium
Érsekújvár

A Selye János Gimnázium 
remekelt az országos 

Mária Zavarská-emlékversenyen

A Mária Zavarská-emlékverseny orszá-
gos fordulóján, november 6-án a Selye János 
Gimnázium fiúcsapata a  10x1000 méteres 
távot, a  lányok pedig 5x800 méteres távot 
tették meg váltófutásban. A középiskolás fiúk 
és lányok versenyében a fiúk és lányok csa-
pata is az előkelő harmadik helyen végzett. 
A  lányok csapata: Tóth Tímea, Gábor Zsu-
zsanna, Fodor Kata és Bában Laura és Földes 
Tímea. A fiúk: Tóth Dominik, Lakatos Attila, 
Andruskó Zoltán, Müller Konrád, Domon-
kos Krisztián, Macejkó Dávid, Leszkó Bence, 
Csintalan Gábor, Gáspár Péter és Kara Má-
tyás. A  kisgimnazista lányaink szoros küz-
delemben az ötödik helyre futottak be. Csa-
pattagok: Csomor Eszter, Pint Lilla, Urbánek 
Renáta, Rácz Lili, Kovarčík Sára.

Felkészítő tanáruk Diósi Viktor, aki na-
gyon büszke diákjaira. Hajrá, selyések, na-
gyon ügyesek voltatok!

Králik Zsuzsanna

Az Elveszettek című részvételi szín-
házi előadást a Káva Kulturális Műhely 
mutatta be Budapesten. A  Káva egy 
színházi és drámapedagógiai műhely, 
mely mintegy 18 éve működik, rész-
vételi színházi előadások készítésével 
és bemutatásával foglalkozik (www.
kavaszinhaz.hu). Programjaikat álta-
lános- és középiskolások, valamint fel-
nőttek részére készítik elő. 

Az Elveszettek című előadás közép-
iskolásoknak és felnőtteknek szól, a 
civilekről, az önkéntességről, az érdek-
képviselő és szolidáris társadalmi cse-
lekvés lehetőségeiről. A foglalkozás el-
készítéséhez színházi alapanyaként Luc 
Boltanski Éjszakák című  darabjainak 
Bellelandei éjszaka című részét használ-
ták fel.  Az előadás dramaturgja Róbert 
Júlia, rendezője Sereglei András.

Az előadás három nagyobb egy-
ségre különíthető el. Az első részben 
a színész-drámatanárok beszélgetést 
kezdeményeznek a résztvevőkkel, ami 
elgondolkodtatja őket a  segíteni aka-
rással kapcsolatban. Az önkénteskedés, 
illetve az ebből fakadó aktív és passzív 
magatartás kerül előtérbe. A  civilség 
fogalma nemcsak a történet szempont-
jából elsőrangú, de a  magyarországi 
aktualitások tekintetében is. A részvé-
teli színházi előadás egy kerettörténet 
felvázolásával indul, melynek során ki-
derül, hogy az Elveszettek című előadás 
egy pár évvel ezelőtti foglalkozásuk fel-
újítása, s a résztvevők „feladata”, hogy 
a történetet, a látottakat aktualizálják, a 
ma emberéhez közelebb hozzák. Ezzel 
tulajdonképpen az alkotók elérik azt, 
hogy a nézők valóban részesei, alakí-
tói legyenek a történéseknek – ami egy 
részvételi színházi előadás során az el-
sődleges célok között szerepel.

A második részben megismerkedünk 
a történettel. Egy idillikus családi kép-
pel indul, éppen karácsony napja van. 
A fiatalok fát díszítenek az édesanyával, 
Édithtel. A családapára várnak, aki a 

falu doktora, és az ünnep ellenére is el 
kellett mennie betegeken segíteni. Ek-
kor jelenik meg az egyik kulcsszereplő, 
a magát a faluba érkezett új állatorvos-
ként bemutató Dr. Vidal, aki rögtön 
átveszi az irányítást, amikor tudomást 
szereznek arról, hogy a kint uralkodó 
zord téli időben gyerekek és felnőttek 
szorulnak segítségre. Érzik, cseleked-
niük kell, s erre ösztönzi őket Dr. Vidal 
is. Az egyik szereplő jelentést hoz a kint 
uralkodó állapotról, amiből kiderül, 
nem tudnak semmi pontosat a kinti 
emberekről.  Isabelle, a fiatal lány kivé-
telével mindenki passzivitásba menekül 
– úgy érzik, információ hiányában az a 
biztos, ha bent maradnak. Végül mégis 
kimennek megnézni a menekülteket. 
Csupán Dr. Vidal marad bent Édithtel, 
akinek arról mesél, korábban sosem tu-
dott igazán irányító jellemmé változni. 
A többiek visszajönnek, lehangolva tu-
datják, hogy túl későn érkeztek, hiszen 
az emberek eltűntek. Az állatorvos ma-
gától értetődő természetességgel állítja: 
nincs kint senki, nem történt semmi, 
majd elhagyja a  helyszínt. A  történet 
cselekménye azzal zárul, hogy hazaér az 
édesapa, a fiatalok az asztal körül ülnek, 
abból a levesből mernek, amit a mene-
külteknek készítettek. Bűntudat látszó-
dik az arcokon, de a titokzatos részletek 
nem árulják el egyértelműen, hogy va-
lóban voltak kint menekültek vagy sem. 

Az előadás harmadik részében a 
színész-drámatanárok kilépnek a sze-
repükből, a résztvevőkből kisebb cso-
portokat alakítanak ki. Feladatuk, hogy 
kiragadjanak egy pillanatot a történet-
ből és ezt egy képpel szemléltessék. A 
képen valami olyan dolgot kell hang-
súlyozniuk, amit megváltoztatnának, 
kiegészítenének. Ebben az esetben is 
az önkénteskedés és az ezzel kapcso-
latos aktív fellépésre kerül a hangsúly. 
A legtöbb esetben a képeken valame-
lyik passzív szereplő aktívvá változik. 
A képek kialakításánál fontos, hogy a 
jellembeli elváltoztatás úgy történjen, 
hogy a lehető legpontosabban mutassa 
be napjaink jellemző embertípusait. 

A történet nagyon jól reprezentálja 
napjaink egyik jellemző embertípusát 
– azt, aki segítene, de nem mer, mind-
addig, míg más meg nem teszi helyette 
az első lépést. Ez az embertípus a fog-
lalkozás harmadik részében, vagyis a 
képek kialakításánál is dominált. Az 
önkénteskedés problematikáját nagyon 
jól körülöleli a foglalkozás, lehetőséget 
nyújt a résztvevőknek az együttgon-
dolkodásra, véleményalkotásra, s arra, 
hogy az ember maga is átgondolja, va-
jon mit tennénk hasonló helyzetben.

Rákócza Klaudia
A Comenius Egyetem Magyar Nyelv 
és Irodalom Tanszékének magyar 
nyelv és irodalom – szlovák nyelv és 
irodalom szakos hallgatója; Szilason él; 
e-mail: rakoczaklaudia@gmail.com

Elveszettek 
Részvételi színházi előadás 
középiskolásoknak 
és felnőtteknek
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Amikor elérkezik a  mustillatú, 
lombhullató október, a dunaszerda-
helyi „egészségügyis“ középiskolások 
egy immáron hagyománnyá vált 
rendezvény- az iskolanap eljövetelét 
várják türelemetlenül. 

Az iskolanap egy rendhagyó tanítási 
nap, amely az idén október 15-én ki-
lencedik alkalommal a dunaszerdahelyi 
művelődési ház mozitermében került 
megrendezésre. A programot minden 
évben a változatosság és az élménysze-
rűség jegyében állítja össze a tanárokból 
álló szervezőcsapat. Tavaly „zenés 
show“ volt Sisa Sklovská művésznő 
közreműködésével, tavalyelőtt a művé-
szetek szárnyán utaztunk, de volt olyan 
év, amikor az egészséges életvitel fon-
tosságára helyeztük a hangsúlyt. Az idei 
iskolanap  mottója: „Ismerd meg a vilá-
got, ismerd meg önmagad!” volt. 

A nap folyamán öt beszélgetést, elő-
adást hallhattak a diákok,  érdekesebb-
nél érdekesebb témáról.  Az előadások 
fő motívuma az utazás és az utazás által 
önmagunk megismerése volt. Négy 
híres csallóközi „világutazót“ hívtunk 
meg, hogy beszámoljanak legizgalma-
sabb élményeikről, képekkel illusztrálva 
meséljék el történetüket.  Mindannyian 
egyet értettek abban, hogy ha valaki 
hosszabb időre otthonától távolra kerül, 
jelleme, gondolkodásmódja óhatatlanul 
megváltozik, átértékeli addigi életét. 

A dunaszerdahelyi Antal Ágotát sen-
kinek sem kellett bemutatni, hiszen egy 
korábbi iskolanap keretén belül diák-
jaink a  jógázás alapjait sajátíthatták el 
tőle. Ezúttal az Indiában tett látogatá-
sairól, az ashramokról, valamint a test, 

a lélek és az elme korlátairól és lehető-
ségeiről beszélgetett Ágival Kiss Kinga 
tanárnő.  

Tóth Lajos előadása az El Caminoról, 
Európa legnépszerűbb zarándokútjáról 
nagy sikert aratott a diákok és a tanárok 
körében egyaránt. Lali lehengerlő 
humorral mesélt Szent Jakab útjának 
nehézségeiről, elmesélte, hogy lelki és 
vallási megfontolásból teljesítette a kö-
zel 800 kilométeres távot Santiago de 
Compostelába. „Minden szükséges fel-
szerelés legyen nálad, de semmi feles-
leges súlyt ne cipelj!“- ez a zarándokok 
legfontosabb szabálya. 

Rövid pihenő után az egzotikus japán 
kultúrába nyerhettek betekintést diák-
jaink a Szlovákiai Japán Nagykövetség 
munkatársaitól. Japánról legtöbbünk-
nek a  sushi, a  kimonó, az orgiami, az 
ikebana és a  tea-ceremónia jut eszébe, 
ám ez a  titkokkal és csodákkal átszőtt 
ország több meglepetést is tartogat 
az oda látogatók számára. A  nagykö-
vetség munkatársai: Jana Šoucová és 
a tokiói Tomoe Komatsu beavatták a 
jelenlévőket a japán írásjelek, szokások 
és rituálék rejtelmeibe is, s egy 
diáklánynak lehetősége volt eredeti ki-
monóba öltözni. 

Ezt követően egy volt diákunk, Kul-
csár Gabriella mesélt kalandos uta-
zásairól. Gabi diplomás szülésznő és 
terhestorna-oktató, büszke arra, hogy 
iskolánk diákja volt. Felemelő élmény-
beszámolót tartott Nepálról, valamint a 
Budapest-Bamako és a Dakar rallykon 
átélt élményeiről. Ezeken a terepverse-
nyeken egyedüli nőként nemcsak a for-
dító, hanem az egészségügyi nővér és 

a  cseh csapat hivatalos fotósának sze-
repkörét is ő töltötte be. Biztatta a diá-
kokat, hogy vegyék komolyan az idegen 
nyelvek tanulását, hiszen sohasem tud-
hatjuk, merre fúj minket a sors szele. 

Ötödikként Hodossy Péter, felvidéki 
maratonfutó tartott érdekes, képek-
kel tarkított előadást legemlékezete-
sebb versenyeiről New Yorkban, Tor-
ontóban, Párizsban, Moszkvában és 
Londonban. Péter négyéves kora óta 
cukorbeteg, s kitartásával bizonyította, 
hogy a  komolyabb betegséggel élők is 
érhetnek el szép eredményeket. Tapasz-
talatait könyvbe foglalta, mely az „Aki 
útnak indul el – futócipős kalandom a 
világgal“ címen jelent meg 2010-ben. 

A nap során mind a diákok, mind 
mi, tanárok nagyon jól szórakoztunk, 
élményekben gazdagodtunk, hiszen 
egy tartalmas, új információkkal teli 
előadássorozatot hallhattunk. Mind-
egyik beszélgetésből leszűrtük a tanul-
ságot, hogy aki a  világot testközelből 
megismeri, önmagához kerül közelebb, 
saját mélységeit éli meg, s  az útról lé-
lekben megújulva, feltöltődve érkezik 
haza. Mi, az egészségügyi középiskola 
tanárai szükségét érezzük az ehhez ha-
sonló, rendhagyó oktatási napok meg-
szervezésének, hiszen az élményszerű 
oktatás által a diák több mindent elsa-
játíthat, tapasztalhat, mint egy klasszi-
kus, iskolában eltöltött tanítási napon. 
Kíváncsian várjuk, hogy jövőre milyen 
hasonlóan színvonalas programot állí-
tanak össze a szervezők.

 
Pintes Lívia

Ismerd meg a világot, ismerd meg önmagad
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Juraj Draxler 
az új iskolaügyi 

miniszter
Andrej Kiska köztársasági elnök 2014. november 25-én elfogadta Peter Pelleg-

rini, oktatás-, tudományos, kulturális és sportminiszter lemondását, s helyére a 
szaktárca eddigi államtitkárát, Juraj Draxlert nevezte ki.

Néhány hónap leforgása alatt ez a második változás ebben a funkcióban. Pel-
legrini júliusi kinevezésére azután került sor, hogy az addigi miniszter, Dušan 
Čaplovič benyújtotta lemondását. Pellegrini a parlament leköszönő házelnöké-
nek, Pavol Paškának a helyét foglalja el.

Növelik az óvodák 
befogadóképességét

2020-ig a 4-6 éves gyerekek 95 szá-
zaléka járhat óvodába. A minisztérium 
erre a célra 10 millió eurót különített 
el, mely felhasználását már a jövő évtől 
igényelhetik az erre pályázó városok és 
községek óvodái.

A Szlovák Köztársaság kormánya 
kiemelt prioritással kezeli az óvodák 
fejlesztésének fontosságát, jelentette 
ki Draxler miniszter úr. Ez a program 
is újabb pozitív lépést jelent a család-
politika és fiatal családok segítségének 
növelésében.

Az óvodák üzemeltetői többféle 
módon is felhasználhatják az anyagi 
támogatást – rekonstrukcióra, bőví-
tésre, kihasználatlan épületrészek vagy 
termek adaptálására, új óvodák építé-
sére, illetve az eddigiek kapacitásának 
növelésére.

Míg 2004-ben 1  679 gyermek nem 
tudott óvodába járni, 2013-ra ez a szám 
már 9  682-re emelkedett. A legna-
gyobb hiány – majdnem 50 százalékos 
– a Pozsonyi kerületben tapasztalható. 
A további régióban 5-10 százalékos a 
férőhelyek hiányának aránya. Járási 
szinten Pozsony II., Pozsony III., Po-
zsony IV., Pozsony V., Szenc, Zsolna és 
Nagyszombat járásaiban legrosszabb a 
helyzet.

Nem szabad 
elbocsátani a tanárokat 

a nyári szünet idejére
Az új törvénymódosítás értelmében a jövő évtől már nem fordulhat elő, hogy a 

nyári szünet idejére munkanélküliekké váljanak a tanárok.
A törvény előírja, hogy a meghatározott időre kötött munkaszerződés a követ-

kező naptári év augusztus 31-éig tartson, tehát az iskolaév 12 hónapjára szóljon. 
Az eddigi gyakorlat ugyanis az volt, hogy többnyire csupán 10 hónapra, kizárólag 
a tanítás idejére kötöttek szerződést a tanárokkal. A minisztérium viszont min-
den pedagógus számára 12 hónapos időszakra utalja a bérkeretet, vagyis a nyári 
szünet idejére is. Az új rendelet nem vonatkozik azokra a tanárokra, akik helyet-
tesítenek vagy meghatározott időre szóló szerződéssel rendelkeznek.

A statisztikai mutatók szerint ez év júniusában 2 059 pedagógus jelentkezett be 
a munkaügyi hivatalokba, és közülük szeptemberben 1 649-en folytatták munká-
jukat, általában ugyanabban az iskolában. Az idei tanévben már stabilizálódik az 
ő helyzetük is.
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Jóváhagyták 
a diákhitelek folyósítását
A művelődés támogatását szolgáló 

alap 2008 diákhitelt hagyott jóvá, ösz-
szesen 4,6 millió euró értékben. A szer-
ződéseket legkésőbb december 18-ig 
juttatták el az érintettekhez. Az elfoga-
dott és elutasított kérvények jegyzéke a 
www.knpv.sk. oldalon található.

Az idei akadémiai évben összesen 
2  729 kérvény érkezett az alaphoz 
mintegy 6,3 millió euró értékben. A 
kérvényezők közül 721 nem felelt meg 
a pályázati kritériumoknak vagy határ-
időn túl érkezett be. 

A tavalyi akadémiai évhez képest 
idén négyszázezer euróval kevesebb 
összeg jutott diákhitelre. A kölcsön 
maximális értéke a tavalyi háromezer 
euróról kétezer-ötszázra csökkent, így 
a támogatottak száma mintegy ötven 
fővel emelkedni tudott. 

A számítógép-használat 
és a tanulmányi előmenetel összefüggései
Az ICILS – számítógépes és informatikai ismeretek nemzetközi mérése – fel-

mérést végzett a szlovákiai tanulók számítógép-felhasználásáról és annak a ta-
nulmányi előmenetelre történő hatásáról. A felmérés célja az iskolák és tanulóik 
felkészültségének, a számítógépes és informatikai ismeretek szintjének megálla-
pítása volt. A nemzetközi felmérést a világ 18 országában is elvégezték, melybe 
több mint 60 000 tanuló, 35 000 tanár és 3 300 iskola került bevonásra. Szlovákia 
a 2012/13-as iskolaévben vett részt először a kutatásban, melyre 2013. április 15-
19. között került sor, 167 iskola bevonásával. A vizsgálatba 2 944 nyolcadikos és 
a nekik megfelelő korosztályú nyolcéves gimnázium tanulója, 167 iskolaigazgató 
és 2 145 tanár kapcsolódott be. A felmérés kérdőíves kutatás formájában zajlott. 

A teszt elején arra voltak kíváncsiak, mennyien rendelkeznek otthon számító-
géppel. A megkérdezettek 3%-a állította, hogy nincs saját számítógépe, 52%-uk 
viszont hármat is birtokol. A számítógépes ismeretekben és a tanulmányi ered-
ményekben ez lényeges különbségeket teremt az egyes tanulók között. Hasonló 
a helyzet az internet-hozzáférés esetében is: a tanulók 97%-a rendelkezik otthon 
internettel, 3 százalékuknak nincs internete.

 A kérdéssorból kiderült, mire használják a diákok a számítógépet és az inter-
netet az iskolában és odahaza. A tanulok 52%-a havonta legalább egy alkalommal 
beszámoló készítésére használja otthon a számítógépet és az internetet, 51% pre-
zentációkat készít, 35%-uk gyakorlatokat végez a számítógép segítségével, 30%-
uk pedig tananyag-kidolgozásra használja az internetet.

Az iskolában történő számítógép-felhasználás gyakoriságával kapcsolatban a 
következő adatok születtek: informatikaórán a tanulók 81%-a használja napon-
ta a számítógépet és internetet, a természettudományi tantárgyak keretén belül 
mindössze 17, a humán tantárgyakon belül pedig 18%-uk alkalmazza a számító-
gépeket. Matematikaórákon a kihasználtság 11%-os.

A felmérés elemzése rámutatott arra, hogy a tanulók eredményeit befolyásolják 
a nemük, szüleik végzettsége, szociális helyzetük, otthoni környezetük, a családi 
könyvállomány terjedelme. A statisztikák szerint a lányok eredményesebben tel-
jesítenek a fiúknál, ami megegyezik az ICILS tagországok eredményeivel. 

Az ICILS felméréséibe bekapcsolódó országokban a megkérdezett tanulók 
szüleinek 15%-a rendelkezik alapiskolai vagy ennél alacsonyabb végzettséggel – 
hazánkban ez a szám mindössze 2%, viszont ezeknek a szülőknek a gyermekei 
csupán az átlagnál lényegesebb alacsonyabban teljesítettek. Az ICILS országain 
belül a tanulók 35%-ánál legalább az egyik szülő főiskolai végzettségű. Szlovákiá-
ban ez a mutató megegyezik az ICILS országok átlagával. Az alapműveltséggel és 
főiskolai műveltséggel (legalább az egyik szülő esetében) rendelkező diákok kö-
zötti különbség nálunk és Horvátországban a legnagyobb a felmérésbe bekapcso-
lódott országok közül. A szülők foglalkoztatottsága területén Szlovákia átlagos 
eredményt ért el. Tanulóink szüleinek 41 százaléka alacsony státuszú foglalkozta-
tottsági kategóriába van besorolva. A szlovákiai diákok 11%-ának 10 vagy annál 
kevesebb könyve van odahaza, 29%-uknak pedig több, mint 100. A két kategória 
tanulói közötti különbség a többi ICILS ország eredményeihez képest kiemelke-
dően magas.

A szlovákiai tanulók átlagosan 517 pontot értek el, amivel – az 500 pontos 
nemzetközi átlaghoz képest – bekerültek a legjobb 10 ország közé. A szlovákiai 
tanulók eredményeihez hasonlóan teljesítettek hasonló a német, orosz, horvát 
és szlovén diákok. Jobb eredménnyel a cseh, ausztrál, lengyel, norvég és kóreai 
tanulók dicsekedhetnek.

A felmérések eredményei arról tanúskodnak, hogy azok az országok telje-
sítettek jobban, ahol a legkevesebb tanuló jut egy számítógépre. Szlovákiában 
átlagban 9 tanuló jut egy számítógépre, Norvégiában kettő, Ausztráliában há-
rom. Minél fejlettebb az ország informatikai felszereltsége, annál jobb eredmé-
nyekre képesek a tanulók. Az is bebizonyosodott, hogy a nyolcéves gimnáziu-
mok tanulói jobb teljesítményt nyújtanak, mint az alapiskolások. A felmérések 
megerősítették továbbá, hogy a tanulók teljesítményére meghatározóan befo-
lyással bír az otthoni környezet, a számítógép-felhasználás, valamint a könyvek 
birtoklása.

Az IKT 
hozzáférhetősége 

befolyásolhatja 
a tanítás minőségét

Az ICILS-felmérések rámutattak 
arra, hogy az információs-kommuni-
kációs technológia minősége nagyban 
meghatározza a tanítás színvonalát. 
Nálunk a helyzet megfelel az ICILS-
országok átlagának. A programba 
bekapcsolódott tanulók 99%-a olyan 
iskolában tanul, melyben megfelelő 
minőségű IKT-vel rendelkezik, 96%-
uk iskolája interaktív segédeszközökkel 
is bír, 79%-uk iskolájában munkahelyi 
elektronikus postahálózat működik. 

Valamennyi iskolában létesítettek 
számítógépes termet, az iskolák 30%-
ában a könyvtárak számítógép-felsze-
reltséggel rendelkeznek, 8%-ukban 
pedig egyéb helyeken is találhatóak 
számítógépek (pl. a büfében).

A tanárok elmondása szerint az IKT 
használata az iskolák 73%-ában idő-
megtakarítást eredményez az oktatási 
folyamatban, 62%-ban a számítógépek 
alacsony kapacitása miatt korlátozott 
IKT-használatra nyílik lehetősége, 
60%-ukban pedig számítógéphiány 
tapasztalható. Az iskolák 53%-ában 
képzett tanerő hiányában nem kielégí-
tő az IKT-felhasználás. A tanulók 24%-
a pedig olyan iskolát látogat, ahol az 
internet-hozzáférés hiánya korlátozott 
IKT-használatot eredményez.
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Legkedvesebb könyvem

A címlapont a Szepsi Magyar Tannyelvű 
Alapiskola és Gimnázium diákjának, Nyí-
ri Kristófnak a fotója látható. Az alkotás 
címe: A legjobb tanítási óra.

 Egy ehhez hasonló írásban, amikor a 
legkedvesebb könyvem helyett a kedvenc 
mesefilmemről írtam, a választás magától 
értetődően a Harry Potter-sorozat egyik 
részére esett, noha Rowling világához el-
sősorban nem a mozi, de a regények révén 
kerültem közel. Talán kissé súlyos megál-
lapításnak tűnhet, de visszaemlékezve ha-
tározottan azt állítom, hogy a kis varázs-
lótanonc története nélkül most egészen 
más utakon járnék, és nem nyelt volna el 
az irodalom szépségesen szövevényes uni-
verzuma. 
 Ez a szöveg azonban életemnek egy, már 
jóval későbbi, és mostanáig tartó dilem-
máját érinti, mégpedig a választást iroda-
lom és történelem között, hogy egyes hely-
zetekben melyiket is részesítsem előnyben. 
Történelmi könyvet olvassak vagy regényt? 
Melyikből készüljek fel egy-egy vetélke-
dőre? Melyikből írjam a szakdolgozato-
mat? Oly sokszor kellett választani, és oly 
sokszor volt nehéz. De aztán találkoztam 
egy olyan (perem)műfajjal, ami elmosta 
az irodalom és a történelem közti határo-
kat, s mindezt a lehető legérdekfeszítőbb 
módon, és mégis egyetlen kérdés révén: 
„Mi lett volna, ha…?”
 Az alternatívtörténelmi regények ki-
emelkedő példái kapcsán több fórumon 
is elkövettem már rövidebb-hosszabb 
írásokat, itt azonban csak azt a művet érin-
teném, amely emlékeim szerint elsőként 
került a kezembe a műfaj képviselői kö-
zül, s tett rögtön a zsáner rajongójává. Ez 
pedig Trenka Csaba Gábor Egyenlítői Ma-
gyar Afrika című regénye. Ám még mielőtt 
ebbe belefognék, kapjon itt helyet néhány 
mondat a műfajról is, úgy általában.
 Az alternatívtörténelmi regények alapve-
tő jellemzője, hogy a „Mi lett volna, ha…?” 
kérdés mentén egy, a miénktől merőben 
más univerzumot építenek fel. A szerzők ki-
választanak egy olyan eseményt, amely igen 
meghatározó volt arra nézvést, hogy a világ 
jövője miként alakuljon. Ilyen eseményeket 

„Mi lett volna, ha…?”
játszva találni, és ha a kedves olvasó egy 
kávé mellett, néhány kósza gondolat erejé-
ig szabadjára engedi a fantáziáját, maga is 
könnyen megbizonyosodhat a zsánerben 
rejlő, végtelen számú lehetőségről, s arról 
is, hogy bizony, burjánzó világkritikánk 
ellenére nem feltétlenül az általunk megélt 
alternatíva a legsúlyosabb. 
 Angolszász vonatkozásban a két leg-
kedveltebb töréspont az amerikai polgár-
háború, illetve a második világháború. Én 
most ennél az utóbbinál maradnék, hiszen 
Trenka is így tett. Elképzelt egy olyan vi-
lágot, ahol a nácik vezette központi hatal-
maknak sikerült legyőzniük a szövetsége-
seket, és így a Föld területeinek legjavára 
kiterjeszthették a hatalmukat. Hódításaik 
olyan méreteket öltöttek, hogy még ap-
rócska szövetségesüknek, Magyarország-
nak is jutott tengerentúli gyarmat, nem 
másutt, mint Afrikában. A regény történe-
tének legjava itt játszódik. 
 Az olvasó a főhős, Lajtai Gábor visz-
szaemlékezései révén nyer rálátást Trenka 
alternatív univerzumára, kezdve a férfi 
családjának kivándorlásától, a fekete gye-
rekek közt eltöltött ifjúkori éveken át a 
meggazdagodásig, majd az elnincstelene-
désig, zárásképp a gyarmatról való elme-
neküléssel. A főhős-karakter helyenként 
esendő, helyenként pedig szárnyal, épp, 
mint mi, mindannyian, s talán a története 
is bármelyikünk élettörténete lehetne, egy 
kissé merőben más alternatív világban. 
Fantasztikus olvasmány… és remek szak-
dolgozattéma.
 S ha már a magam története felől köze-
lítettem meg a címben is olvasható nagy 
kérdést, hadd zárom is így. Ha nem ol-
vastam volna el a Harry Potter-sorozatot, 
úgy feltételezhetően sem az irodalom-
hoz, sem Trenka művéhez nem jutottam 
volna el. Egy alternatív világban mindez 
talán így történt. De itt nem. És ez – szá-
momra legalábbis – megnyugtatóan va-
rázslatos. 

Baka L. Patrik

Felhívjuk Tisztelt Olvasóink figyelmét, hogy a Katedra hon-
lapján (www.katedra.sk) az Archívum rovatban megtalálha-
tóak a tavalyi és régebbi tanévek teljes lapszámai is, illetve az 
Aktualitások között cikkelőzeteseket találnak a kiadás alatt 
álló számok kínálatából. Az Archívum rovatban visszakeres-
hetik az előző évfolyamok Katedra-versenyeinek feladatait 
is, ami gyakorlásképpen hasznos segédanyag lehet a tanítási 
folyamatban. Az Iskolahírek rovat a szlovákiai magyar isko-
lák belső életébe kínál betekintést. A Felhívások rovatban 
pályázatokról, figyelemfelkeltő aktualitásokról, rendezvé-
nyekről olvashatnak az érdeklődők. Kérjük, látogassanak el 
honlapunkra.

A honlapon kívül tekintsék meg a lap Facebook-profilját is 
„Katedra (Média/Hírek/Kiadó)” névvel, amelyen a legfris-
sebb hírekről és információkról tájékozódhatnak.

KATEDRA 2014-BEN
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