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A Katedra folyóirat szerkesztősége 
alap- és középiskolák közötti versenyt hirdet, melyben

A LEGKREATÍVABB ISKOLAI RENDEZVÉNYT
keresi.

A pályázati anyag egy konkrét iskolai rendezvény beszámoló jellegű leírását 

(3500–10000 karakternyi terjedelemben) és a rendezvény forgatókönyvét tartalmazza, 

amely a 2014/2015-ös tanév folyamán kerül megrendezésre. 

Ajánlatos fotómellékletet is küldeni.

A pályázat célja: 
A hagyományos iskolai rendezvények 

– karácsonyi ünnepség, farsangi bál, sportvetélkedők stb. – 

mellett ötletbázist hozni létre, amely inspiráló jelleggel bírhat 

más iskolák számára is.
A kreatív, egyedi ötletek az iskola különlegességét, 

az adott közösségben betöltött pozícióját is erősítik.

A pályázatot az iskola nevében lehet benyújtani, tanárok és diákok egyaránt bekapcsolódhatnak.

A pályázati anyagot elektronikus formában várjuk 

a katedra.szerkesztoseg@gmail.com címre. 

A levél tárgyába írják a LEGKREATÍVABB ISKOLAI RENDEZVÉNY tárgymegjelölést.

Mellékletként, kérjük, tüntessék fel a pályázó iskola nevét, postacímét, 

e-mailcímét és telefonszámát.

Beküldési határidő: 2015. június 30.

A legjobb pályázatok elismerő oklevélben és jutalomban részesülnek, 

illetve a www.katedra.sk honlapon közzétételre kerülnek. 

A győztes pályamunkák a Katedra 2015/2016-os évfolyamának hasábjain is olvashatók lesznek.

Az eredményhirdetésre a 2015 őszén tartandó Katedra Napok keretén belül kerül sor.

Pályázati felhívás
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Legkedvesebb könyvem

A címlapon Bosák Mátyás (Hidaskürti 
Alapiskola és Óvoda) fotója látható “Ami-
kor a suliba érkezem” címmel.

 A legkedvesebb könyv kiválasztása 
igencsak elgondolkodtatott, mert a sa-
ját könyvtáramból válogatva se tudtam 
döntésre jutni. Rá kellett jönnöm, hogy 
valójában nincs egyetlen megnevezhető 
„kedvenc könyvem”, de vannak megha-
tározó olvasmányélményt nyújtó, kedves 
és számomra értékes könyveim. Ezek 
közül már könnyű volt kiválasztanom a 
címben szereplő könyvet.
 Az elmúlt év augusztusában egy na-
gyon tanulságos, élményekben gazdag 
erdélyi társasutazáson vettem részt. Sok 
ismert és számomra ismeretlen tájat 
fedezhettem fel, új élményekkel, érzel-
mekkel gazdagodhattam. Sok kitűnő 
embert ismerhettem meg és szerezhet-
tem új barátokat. Így ismerhettem meg 
a bemutatandó könyv szerzőjét, Deáky 
Andrást Gyimesbükkön, aki megaján-
dékozott ezzel a maradandó élményt és 
követendő szemléletet nyújtó könyvvel.
 A Kárpátok legkeletibb karéjában a 
Tatros folyó több mint harminc kilomé-
ter hosszú völgyében, a beleereszkedő 
patakok mentén sorjázó lakott telepü-
lésekből rendeződik Gyimes völgyének 
három nagyközsége, Gyimesfelsőlok, 
Gyimesközéplok és Gyimesbükk. Ez a 
csodálatos 1050 méter magas Fügés-te-
tő alatti táj a gyimesi csángó népcsoport 
otthona, Deáky András könyvének a té-
mája. Könyvéről maga a szerző így vall: 
„Nem regényt tart a kezében a Tisztelt 
Olvasó, még csak önéletrajzi írást sem, 
hanem sokkal inkább egy kortörténeti 
dokumentumot, annak ellenére, hogy 

Deáky András: 
Szemben az árral 
(Élet a Gyimesekben)

Zirig Árpád

többnyire azokat a történeteket állítom 
egymás mellé időrendi sorrendben, 
amelyek megestek velem életem folya-
mán.”
 Ezek a történetek gyakran szomorúak, 
lesújtóak, megalázóak, de jelzik a ma-
gyarság elzárt, kiszipolyozott csoport-
jának a sziszifuszi,  erőfeszítéseit,  mun-
kájának az apró sikereit, a megmaradás 
lehetőségének az útját és reményébe ve-
tett hitét is. Így állnak össze ezek a tör-
ténetek egy csodálatos vallomássá, lelket 
erősítő egységgé. Gyimesbükköt a ro-
mán hódító akarat orvul Bákó megyé-
hez csatolta, nem számítva azzal, hogy 
a Kárpáti-expressz utolsó állomáshelye 
zarándokhellyé magasztosul, mert aki 
csak egyszer is megfordul a Deáky And-
rás és barátai által  teremtett szellemi 
birodalomban, az megerősödve magyar-
ságában, emberileg tisztábban tér meg 
oda, ahonnan jött.
 Ezt a könyvet tiszta szívvel ajánlom 
minden felvidéki magyar pedagógus fi-
gyelmébe, minden magyar könyvtárban 
ott volna a helye. Van mit tanulnunk be-
lőle, mert a megoldás a mi kezünkben 
van. Megmaradásunk a szülőföldünkön 
elsősorban tőlünk függ! Függ attól, hogy 
föl merjük-e vállalni magyarságunkat, 
gyerekeinkre, diákjainkra áttestálni azt, 
merjük-e önmagunkat őseinkkel, törté-
nelmünkkel, szokásainkkal, nyelvünk-
kel, kultúránkkal, szellemi-lelki értéke-
inkkel együtt vállalni. Cselekedjük ezt 
mindig önmagunk épülésére, és soha 
sem mások ellen.

Narrátor: 
1848 a zavargások éve volt. Először 
Palermóban, Nápolyban, Párizsban, 
Münchenben, majd Bécsben – és en-
nek hatására kitört a forradalom Pesten 
is, március 15-én. 

1. szavaló:
Föltámadott a tenger,
A népek tengere;
Ijesztve eget földet,
Szilaj hullámokat vet 
Rémítő ereje.

Készülj, hazám,
Készülj boldog haza!
Oly ünnep vár reád, amilyet
Még nem pipázott magyar ember,
Amely majd hét országra szól.

Narrátor: Március 14-én este a Pilvax-
ban összegyűlt fiatalok a bécsi esemé-
nyek hírére az azonnali cselekvés mel-
lett döntöttek. Az ifjú radikális költők, 
írók a sajtószabadság kivívását tartot-
ták a legfontosabbnak, és csak azután 
az évenkénti országgyűlést, a törvény 
előtti egyenlőséget és a többi reformot.  
Március 15-én a fiatalok, köztük Petőfi, 
a Pilvax kávéházból előbb az egyetemre 
mentek. Az ottani ifjúság csatlakozásá-
val létszámuk már 1000 főre duzzadt, 
az utcán tovább csatlakoztak hozzá-
juk, így többezres tömeggel érkeztek 
a Hatvani utcába, Landerer és Hecke-
nast nyomdája elé. Itt a nép nevében 
lefoglalták a sajtót, kinyomtatták Petőfi 
Nemzeti dalát és Mit kíván a magyar 
nemzet? címmel a 12 pontot.

Dal: Talpra magyar (Kormorán: 1848)
12 pont – felolvasás (a közönség között 
szórólapok osztása)

Narrátor: Most már a liberális ellen-
zékiek Nyáry Pál, Klauzál Gábor és 
mások is melléjük álltak. Forradalmi 
választmányt alakítottak, amely a tö-
meg élén a várba vonult, hogy követelje 
a cenzúra hivatalos eltörlését és a saj-
tóvétség miatt bebörtönzött Táncsics 

Ünnepi műsor az 1848-as 
szabadságharc és forradalom 
kitörésének emlékére

Mihály azonnali szabadon bocsátását. 
A bécsi forradalom híre miatt a hely-
tartótanács és a katonai főparancsnok-
ság nem szánta rá magát a fegyveres 
beavatkozásra. A katonaság parancsot 
kapott, hogy maradjon a laktanyák-
ban, a cenzúrát eltörölték, Táncsicsot 
szabadon engedték. Az éljenző tömeg a 
kiszabadított fogoly kocsijából kifogta 
a lovakat, az írót diadalmenetben vitte 
Pestre.

2. szavaló:
Kelj föl rabágyad kőpárnáiról,
Beteg, megzsibbadt gondolat!
Kiálts föl érzés, mely nyögél
Elfojtott, vérző szív alatt!

Oh, jőjjetek ki, láncra vert rabok,
Lássátok a boldog dicső napot,
S a honra, mely soká tűrt veletek,
Derűt, vigaszt és áldást hozzatok.

Narrátor: Ez év augusztusában meg-
kezdik a nemzetőr csapatok szervezé-
sét.

Dal: Huszárgyerek... (népdal)

Narrátor: A forradalom és szabadság-
harc dicső időszakában számos győztes 
és vesztes csata követte egymást. Majd 
1849. augusztus 11-én Kossuth le-
mond, és átadja a hatalmat Görgeynek.
„Magam s a minisztérium nevében 
ezennel a kormányról lelépek, s addig, 
míg a nemzet hatósága szerint intéz-
kednék, a legfőbb polgári s katonai 
kormányzati hatalmat Görgey Artúr 
tábornok úrra ruházom.” 

Dal: Hadnagy uram (hangszeres kísé-
rettel)

Hadnagy uram, hadnagy uram!
Mi bajod van, édes fiam?
Piros vér foly a mentére!
Ne bánd, csak az orrom vére.

Hadnagy uram, hadnagy uram!
El ne essék itt az útban.

Belebotlám egy nagy kőbe,
Szegezz szuronyt, s csak előre!

Megy a honvéd, áll a hadnagy,
Mély sebében összeroskad.
Hadnagy uram, hadnagy uram!
Csak előre, édes fiam!

Narrátor: 1849. augusztus 13-án 
Görgey Világosnál letette a fegyvert 
Paszkievics serege előtt. Ezután nem 
volt többé komoly ellenállás Magyar-
országon. 

3. szavaló:
Csend van.

Itt-ott
A pernyét
S az eltévedt
Éjjeli lepkét
Magasba vágja
Az őrtűz
Erőre kapott lángja
A venyige serceg, sír
Mintha jövője fájna.

Újra sötét a csend.

A ló álmában felhorkan,
A nád gyanúsan zizeg,
Tó tükre toccsan, 
Gyűrűiben remeg.

Micsoda nyugalom.

Hallod?
Harang sír
Egy távoli város
Leomlott templomából.

Hangja megrezzen szemedben
Az idegen határon.
Testvére itt áll.
Ágyúba öntve vádol.

De nem hallja őket
Sem London, 
Se Konstantinápoly.

Dal: A költő visszatér (Kormorán:1848)

Összeállította: Csicsay Éva

 Szereplők: énekkar, narrátor; a szavalatokat, szövegrészle-
teket szétoszthatjuk 
 Kellékek: szórólapok, a hangszeres kísérethez hangszerek 

 Versek, részletek: 
  Petőfi Sándor: Föltámadott a tenger; Készülj, hazám!
  Vörösmarty Mihály: Szabadsajtó

  Gyulai Pál: Hadnagy uram…
  Kovács István: Világos, 1849
  12 pont

 Zene:  
  Kormorán:1848
  Huszárgyerek – népdal 
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TarTalomjegyzéK

Mondják, hogy a focihoz és a 
nyelv(észet)hez mindenki ért. Ebben 
lehet valami... Hisz – tegyük szívünk-
re a kezünk: a soha labdába nem érők 
közül ki ne véleményezte volna már 
– legalább egyszer – a pályán bénázó 
szerencsétleneket, akik ráadásul annyit 
keresnek, hogy az már felháborító, és 
ennek ellenére nem szégyellik mindezt 
labdarúgásnak nevezni. Focizni nem 
mindenki tud, szájfocizni annál töb-
ben.

 Beszélni viszont a legtöbb (egészsé-
ges) ember megtanul: vannak, akik egy 
nyelvet használva élik le az életüket (ők 
vannak kevesebben), s akadnak, akik 
több nyelvet beszélve léteznek. (Bátran 
állíthatjuk tehát, hogy az emberiség 
döntő többsége jobban tud beszélni, 
mint focizni: ezt az is bizonyítja, hogy a 
szájfocinál is a nyelvünk használjuk:-) 
A nyelvvel sok mindent csinálhat az 
ember: megtanulhatja, elfelejtheti, 
beszélheti, letagadhatja, szégyellheti, 
büszke lehet rá, szeretheti és megvet-
heti. Sőt, mindezeket egyszerre több 
nyelvvel is teheti a beszélő. Az emberek 
nem csupán használják a nyelve(ke)t, 
hanem (érték)ítéleteket, sőt döntéseket 
hoznak nyelvükkel/nyelvhasználatuk-
kal kapcsolatban: kiválasztják, hogy 
mely nyelven beszéljenek a családban, 
eldönthetik, hogy milyen nyelven ne-
veljék és iskoláztassák gyermekeiket. 
Mindez hatványozottan igaz a két- 
vagy többnyelvű közösségekre, hiszen 
itt napi szinten, mi több, percről percre 
váltakozva, gyakorta egymással keve-
redve „használódnak” a nyelvek.

E rövid felvezető után tekintsük át, 
hogy mit mond a kétnyelvű beszélők-
ről a lingvisztika tudománya. Hogy ki 
tekinthető kétnyelvű beszélőnek, arról 
a nyelvészeti szakirodalom széles skála 
mentén vitatkozik: a nyelvi kompeten-
ciát alapul véve mind a minimalista, 
mind a maximalista felfogás képvisel-
teti magát. Egyes nyelvészek szerint 
akkor is kétnyelvű valaki, ha a négy 

Kockázatos mellékhatások
készség – beszédprodukció, beszédér-
tés, írás, olvasás – egyikét birtokolja, 
miközben mások úgy vélik, kizárólag 
az tekinthető kétnyelvűnek, aki anya-
nyelvi szinten birtokolja a nyelveit. 
Francois Grosjean, svájci születésű 
nyelvészprofesszor a nyelvhaszná-
lat gyakoriságát és szükségességét 
helyezte definíciója középpontjába. 
Véleménye szerint az a személy 
kétnyelvű, akinek a mindennapi 
életben szüksége van mindkét nyelv 
rendszeres használatára. Különböző 
mértékben ismeri és használja azokat 
más-más szituációkban. Mindezekből 
kiindulva nem meglepő, ha a szlovákiai 
magyarokat is kétnyelvű beszélőknek 
tarjuk.

 A két- vagy többnyelvűség nem új 
keletű dolog, a nyelvek születésének, 
fejlődésének – esetenként kihalásának 
– történetében számos típusa alakult 
ki. Mivel e cikk keretei terjedelmileg 
végesek, röviden vegyük számba a 
szlovákiai magyarok kétnyelvűségének 
néhány fontosabb jellemzőjét. Ősho-
nos kisebbségünk magyar–szlovák do-
mináns kétnyelvűnek mondható, tehát 
a grammatikai kompetenciát, azaz a 
nyelvismeret fokát alapul véve többsé-
günk jobban beszéli a magyart. (Még.) 
A szlovákiai magyar beszélők zöme 
konszekutív  kétnyelvű, mert a két 
nyelv elsajátítása rendszerint egymást 
követi: kisebb részük viszont egyszerre 
találkozik mindkét nyelvvel, tehát szi-
multán kétnyelvűként nevelkedik. Ha 
pedig a kétnyelvűvé válás folyamata 
szerint kategorizálunk, megkülönböz-
tetjük a  természetes  és a  mesterséges 
nyelvtanulási helyzeteket. Természetes 
módon az a szlovákiai magyar válik 
kétnyelvűvé, aki szlovák többségű kör-
nyezetben nő fel, vagy akinek szülei ve-
gyes házasságban élnek. Szlovákiában 
a magyar többségű települések lakói 
oktatási keretek között válnak kétnyel-
vűvé, hiszen már az óvodában elkez-
dődik a kétnyelvűvé válás folyamata, 

menyhárt józsef
a nyitrai egyetem magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézetének 
adjunktusa. Nyékvárkonyban él. e-mail: jmenyhart@ukf.sk.

az anyanyelven való tanulás jogának világnapja margójára
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amelyet később az iskolában fejleszt to-
vább az egyén.

 Ha eltekintünk a kisebbségi lét so-
kat hangoztatott balsors-vertségétől, 
a kétnyelvűségi helyzet néhány nyelvi 
vonatkozása akár „haszonként” is értel-
mezhető: a szlovákiai magyarok zöme 
ugyanis – természetes vagy tanult mó-
don – otthonosan mozog(hat) mindkét 
nyelvben. Nem mindegy viszont, hogy 
melyik nyelvet tartjuk meg domináns-
nak: az anyanyelvi oktatás azt a nyel-
vet erősíti, amelyen a legnagyobb és 
a legbiztosabb a beszélő grammatikai 
kompetenciája. A későbbiekben ezt az 
anyanyelvünkben szerzett bizonyossá-
got alkalmazzuk mindennemű tanulási 
folyamatainkban, és ezt hasznosítjuk 
az idegen nyelvek tanulásakor is. Ki-
sebbségi körülmények között gyakori 
jelenség, hogy anyanyelvi oktatású in-
tézmény híján, vagy a „könnyebb bol-
dogulás reményében” a szülők az ide-
gen nyelvű oktatást választják. Mindez 
viszont azzal a kockázattal jár, hogy az 
anyanyelv kiépülése megakad, az ide-
gen nyelv megerősödése pedig átbillen-
ti az anyanyelv dominanciáját az idegen 
nyelv javára, és könnyen kialakulhat a 
kettős félnyelvűség helyzete: ebben az 
esetben a tanuló egyik nyelvet sem sajá-
títja el kellőképpen. Mindez persze ha-
tással van a közösségre is: a kisebbségi 
gyermekek többségi iskolákba íratása 
szórványban a nyelvcserét, a még több-
ségben lévő kisebbségi közösségekben 
pedig az anyanyelv visszaszorulását 
hozza magával. 

Az iskola nyelvének választása tehát 
olyan egyéni döntés, amely közösségi 
következményekkel jár. A nyelvekre 
bízzuk történelmünket, hagyománya-
inkat, nyelvekben éljük meg minden-
napjainkat, nyelvekben reméljük a jö-
vendőnket is. 

Régóta halljuk nyelvészek és peda-
gógusok szájából: a kisebbségi helyze-
tű családból származó gyereknek ki-
sebbségi óvodába, kisebbségi iskolába 
kell(ene) járnia, ahol a többségi nyelvet 
intenzíven és megfelelő módszerekkel 
kell(ene) oktatni. A döntés viszont a 
szülőnél van. És a nyelvhez – ahogy a 
focihoz is – mindenki ért…

Források:
 http://www.francoisgrosjean.ch
 http://www.vekony.eu/ketnyelvuseg
 http://www.magyarszo.com/hu/2241/

kozelet_oktatas/107338/%C3%A9tnyelv-
%C5%B1s%C3%A9g-kett%C5%91s-
f%C3%A9lnyelv%C5%B1s%C3%A9g.htm

      Iskolát a semmiből... Négyszemközt 
Paulisz Boldizsárral. Sajnos, olvasó-
ink között még ma is aránylag sokan 
lehetnek, akik nem is tudják, hogy 
Nyitrától nem messze egy viszonylag  
kis faluban, Alsóbodokon már közel 
tizenöt éve működik egy egyedülál-
lóan érdekes magyar tanítási nyelvű 
középiskola. Igen, a sokat emlegetett 
Zoboralján, azon a vidéken, ahol né-
hány évtizede még az akkori Nyitrai 
Tanárképző Kar magyar tagozatának 
viszonylag nagy diáklétszámú, tel-
jesen osztott magyar tanítási nyelvű 
gyakorlóiskolái voltak, azon a tájon, 
ahol a múlt század hetvenes évei-
ben megszűnt a környék egyetlen 
magyar tanítási nyelvű középiskolai 
(gimnáziumi) osztálya, ahol azóta a 
magyarság száma rohamosan csök-
ken, és napjainkra rendkívüli módon 
lecsökkent a magyar anyanyelvi ok-
tatásban részesülő gyerekek száma. 
Itt, a Zoboralján alapított az ezred-
fordulón  Paulisz Boldizsár  magyar 
tanítási nyelvű  középiskolát.  Ennek 
az – ő szavaival élve – lélekmentő 
iskolának ő nem az igazgatója, sem 
a pedagógusa, hanem az alapítója. 
Ki ez a lélekmentő, aki itt hozott 
létre kimondottan a semmiből egy 
magyar középiskolát?

 Talán annyit bevezetésként, hogy 
nem vagyok pedagógus, a pedagógi-
ával nem is kerültem soha szorosabb 
kapcsolatba, engem az építészet von-
zott igazán. Ám nem-tanárként sem 
tudtam sohasem belenyugodni abba, 
hogy az akkori hatalom teljesen önké-
nyesen, senkit nem kérdezve egysze-
rűen megszűntette a nyitrai gimná-
zium magyar tagozatát, a Zoboralján 
élő magyar fiatalok egyetlen lehetősé-
gét arra, hogy lakhelyükhöz aránylag 
közel anyanyelvükön folytathassák 
középiskolai tanulmányaikat. Ez a 
döntés hihetetlenül nagy kárt oko-
zott vidékünk magyarságának jövő-
képében, hiszen ezután már csak arra 
nyílt lehetőségük, hogy középfokon a 
távoli Pozsonyban, esetleg Újvárban 
vagy Komáromban tanulhassanak 
anyanyelvükön, amit a bentlakás és 
az utazás viszonylag magas költségei 
miatt csak nagyon kevés család en-
gedhetett meg magának. Törvénysze-
rűen olyan helyzet alakult ki, hogy 
a zoboralji magyar alapiskolákban 
végzett gyerekeknek csak nagyon kis 
töredéke folytatta magyar középisko-
lában a tanulmányait, általában a 90-
95 százalékuk kényszerből szlovák 
iskolában tanult tovább. Ezeknél a ta-
nítási nyelvet váltó fiataloknál viszont 
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Beszélgetés Paulisz Boldizsárral
PaedDr. Fibi Sándor
Nyugalmazott tanár, a Katedra szerkesztőbizottságának elnöke, 
Dunaszerdahelyen él, sfibi@chello.sk

egy, maximum két generáción belül 
megtörtént a nyelv-, majd a nemze-
tiségváltás is...  Rajtam kívül nagyon 
sokan fájlalták ezt a helyzetet, és kü-
lönösen a rendszerváltás után egyre 
többen mondogatták, hogy tenni kel-
lene valamit a helyzet megváltoztatása 
érdekében, hogy nagyon  kellene az a 
magyar középiskola…  Mondogatták, 
hosszú évekig csak  mondogatták, ám 
azt mindannyian tudjuk, hogy mon-
dogatásból még nem született isko-
la… Végre 1995-ben Ladányi Lajos 
barátunk kezdeményezésére összejött 
mintegy hatvan ember, pedagógusok, 
egyetemi tanárok, polgármesterek, 
önkormányzati képviselők, vállalko-
zók, és a tanácskozásukon megszüle-
tett az a döntés, hogy a sokat emlege-
tett ügyben most már lépni kell, létre 
kell hozni egy magyar középiskolát. 
Egy 10 tagú csoport – Sándor Anna 
egyetemi tanár vezetésével – kapta 
feladatul, hogy Zoboralján találniuk 
kell olyan épületet, amely a majda-
ni középiskola otthonául szolgálna. 
Ezen a tanácskozáson azt is eldöntöt-
tük, hogy ez az intézmény ne állami 
és ne is egyházi, hanem magániskola 
legyen. Elképzelhetetlennek tartottuk 
ugyanis, hogy a mečiari időszakban az 
állam éppen Nyitra környékén létesít-
sen önálló magyar középiskolát, de azt 
is tudtuk, hogy egyik egyház sem vál-
lalja fel az iskolaalapítást. Akkor úgy 
véltük, talán magániskolát lehet a leg-
könnyebben létrehozni és a legnehe-
zebben megszüntetni, ha esetleg ép-
pen arra kerekedne kedve valakiknek. 
Az elkövetkező hetekben számtalan 
ingatlant megnéztünk, sok kompetens 
emberrel tárgyaltunk szinte az egész 
Zoboralján, de teljesen eredménytele-
nül. Amikor végleg eldőlt, hogy igye-
kezetünk kiábrándítóan hiábavaló, 
végleges és teljesen szokatlan elhatá-
rozásra jutottam… Azt javasoltam a 
feleségemnek és három gyermekünk-
nek, hogy a családi vállalkozásban 
éppen akkor épülő, többgenerációsra 
tervezett családi házunkat felajánlom 
a létesítendő iskola céljaira, vállalva, 
hogy a majdani iskolában az osztályok 

számának remélt növekedésével össz-
hangban hozzáépítésekkel fokozato-
san bővítjük az épület befogadóké-
pességét… A család első reakcióját, ha 
megengeded, inkább nem mondom 
el, tény azonban, hogy a meglepetés 
elülte és a beleegyezésük megszerzése 
után ismertettem ezt a tervet a kijelölt 
csoport tagjaival, akik elképzelésemet 
jónak tartották.

 Tettetek-e kísérletet arra, hogy 
a  nyitrai gimnázium megszüntetett 
magyar osztályainak újranyitását 
érjétek el?
 Természetesen. Több alkalommal is 

tárgyaltunk a  gimnázium igazgató-
jával, aki nagyon őszintén elmondta 
a  véleményét, mely szerint egyszerű-
en esélyt sem lát arra, vagyis teljesen 
elképzelhetetlennek tartja, hogy ilyen 
tervet bármelyik akkori kompetens 
szerv támogasson,  főleg azután, hogy 
a politikai hatalomnak közel húsz éve 
sikerült végre megszüntetnie ezeket az 
osztályokat.    

 Maradt tehát a te családi házadban 
elhelyezendő magániskola terve...
 Valóban, ez volt az említett cso-

port utolsó közös érdemi döntése, 
a többi – úgymond, könnyű – feladat 
már kizárólag rám és Sándor Annára 
hárult, hiszen csak be kellett fejez-
ni az építkezést, meg kellett szerezni 
az iskola megnyitásához szükséges 
minisztériumi engedélyt, kidolgoz-
ni a  szükséges pedagógiai alapdoku-
mentumokat,  meggyőzni a szülőket, 
hogy gyermeküket a  mi iskolánkba 
írassák, kiválasztani és meggyőz-
ni a  pedagógusokat, hogy vállalják 
a  nagyon igényes munkát egy most 
induló és a  képzés tartalmában is 
teljesen újszerű iskolában... Ma már 
elmondhatom, hogy a  legnehezebb 
feladatnak minden kétséget kizáróan 
a minisztérium engedélyének a meg-
szerzése bizonyult, hiszen ez csak öt 
évig tartó nehéz, kitartó és nagyon 
kimerítő küzdelem árán sikerült. Ta-
lán nem is részletezem mindazt az 
átlátszó, ma már szinte nevetségesnek 

tűnő, de a  valóságban kimondottan 
idegtépő időhúzást, kitalált és mes-
terségesen előidézett buktatók, prob-
lémák garmadáját, amikkel a hatalom 
legkompetensebbjei szerették volna 
megakadályozni célunk elérését. Az 
is igaz, és most már képes vagyok 
teljesen nyugodtan beszélni erről is, 
hogy akkoriban úgy éreztem, nagyon 
egyedül maradtam ebben a borzasztó 
és szembeötlően idegőrlő, mindamel-
lett fölösleges csatározásban, amely 
természetesen nem az egyenlő erők 
küzdelme volt, hiszen egy eltökélt, 
célja elérése érdekében következetes 
átlagpolgár és egy homlokegyenest 
más célt követő minisztérium – élén 
a miniszterasszonnyal – ezt eleve egy-
értelművé tette... Érdemi továbblépés 
lényegében csak a kormányváltás után 
következett be, amikor Szigeti László 
javaslata alapján sikerült olyan kis-
kaput nyitni, amely megkönnyítette 
az engedélyezés folyamatát. Ugyanis 
látszólag lemondtunk az önálló ma-
gániskola tervéről, és 2000 szeptem-
berében az Udvardi Szakközépiskola 
kihelyezett osztályaként tartottuk 
meg az ünnepélyes tanévnyitót, majd 
egy év múlva, 2001 szeptemberében – 
miután közös megegyezés alapján le-
váltunk az udvardi iskoláról – immár 
önálló magán-szakközépiskolaként 
kezdtük meg az új tanévet.

 Hány diákkal, mennyi pedagó-
gussal kezdtétek a  munkát? Milyen 
szakirányú képzést kínáltatok a  di-
ákoknak, illetve a  diákok szüleinek, 
hiszen elsősorban őket kellett meg-
nyernetek. A döntés joga gyermekeik 
sorsáról elsősorban az övék...
 2000-ben mindössze 18 tanulóval 

nyitottuk meg a kihelyezett osztályun-
kat, természetesen ennek megfelelően 
csak a szükséges pozíciók elfoglalásá-
ra kötött a fenntartó iskola szerződést 
a pedagógusokkal. Első lépéseinket 
nehezítette, hogy a kihelyezett osztály 
megnyitására akkor kaptuk meg az 
engedélyt, amikor az alapiskolák vég-
zős tanulói már hivatalosan leadták a 
jelentkezési lapjukat a választott kö-
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zépiskolákba, így nekünk lényegében 
már nem maradt „szabad” tanulónk. 
Meggyőző munkánk eredményeként 
18 diák jelentkezési lapját kérték visz-
sza a szülők a választott iskolákból, és 
adták le a mi kihelyezett osztályunk-
ba. Megjegyzem, hogy a 18 diák által 
választott középfokú intézményből 15 
az akkori zoboralji gyakorlatnak meg-
felelően szlovák középiskola volt… 
Igen, akkortájt, és ezt megelőzőleg 
mintegy 25 éven át valóban ez volt 
Zoboralján az általános gyakorlat, ám 
még ettől is ijesztőbb volt az a tény, 
hogy évről évre növekedett azoknak a 
szülőknek a száma, akik már az  alap-
iskola első osztályába való beiratko-
záskor, tehát azonnal a szlovák isko-
la mellett döntöttek, hiszen abból a 
tényből indultak ki, hogy gyermekük 
az alapiskola befejezése után – magyar 
középiskola hiányában – úgyis szlovák 
középiskolába kényszerül. Ez a helyzet 
eredményezte, hogy ma már ezen a 
tájon lényegében nincs még közepes 
diáklétszámú teljesen osztott magyar 
alapiskola sem. Kérdezted, hogy mi-
lyen szakirányú képzést ajánlottunk a 
tanulóinknak. E kérdés eldöntésénél 
azt a célt tartottuk szem előtt, hogy 
végzőseink képesek legyenek maguk-
nak és legalább a családtagjaiknak 
munkát, megélhetést biztosítani, hogy 
ne kiszolgáltatott munkavállalóként, 
hanem aktív, sikeres munkaadóként 
érvényesüljenek. Ezért döntöttünk úgy, 
megtanítjuk őket arra, hogy tudja-
nak gondoskodni önmagukról, sőt 
legyenek képesek értelmes segítséget 
nyújtani, vagyis munkát adni ember-
társaiknak. A mi iskolánkban vállal-
kozókat képezünk. Diákjainkat felké-
szítjük a vállalkozás során rájuk váró 
feladatok sikeres megoldására, hiszen 
a cégalapítás, a tervezés, könyvelés, a 
hitel titkainak ismerete, a bankokkal 
való együttműködés, az alkalmazottak 
munkájának irányítása a pályázatok, a 
belföldi és külkapcsolatok kiépítése 
mind-mind olyan feladat, amely a vál-
lalkozó munkájában egyszerűen nél-
külözhetetlen. Az évek múlásával ezt 
a tanulmányi szakot még bővítettük 
egy továbbival, az idegenforgalom, 
a turisztika szervezése szakiránnyal. 
Megjegyzem, hogy a nálunk oktatott 
tanulmányi szakok tanterveit mi ma-
gunk dolgoztuk ki, ami valóban nem 
volt könnyű feladat, és kimondott si-
kerként könyveltük el, hogy pedagó-
giai dokumentumainkat sikerült jóvá-
hagyatni az illetékesekkel. Az eddigi 
tapasztalataink igazolják döntésünk 

helyességét, hiszen az iskolánkban 
végzett tanulók nem a munkahivata-
lokban gyarapítják a munkanélküliek 
számát, hanem legtöbbjük nagyszerű-
en megállja helyét az életben. Tudják, 
mert nálunk, az iskolában megtanul-
ták, hogyan kell menedzselni önma-
gukat idehaza, de külföldön is. Termé-
szetesen nem mindegyikük dolgozik 
vállalkozóként, közülük többen tanár-
emberként, külföldi gazdasági vagy 
éppen diplomáciai kirendeltségek, 
esetleg szállodák középszintű vezető-
iként, légikísérőként, pilótaként, kato-
natisztként, rendőrként váltak sikeres 
emberekké, és tökéletesen hasznosít-
ják mindazt, amire felkészítettük őket. 
Talán érdekességként megemlítem, 
hogy rendszeresen felhívom diákjaink 
figyelmét arra, hogy abban a nagybe-
tűs életben egyetlen ajtó elé sohasem 
szabad állniuk, mert az a lefelé vezető 
út első állomása. Ez pedig nem más, 
mint a munkahivatalnak az az ajtaja, 
amely mögött a munkanélküli segé-
lyért folyamodó emberek ügyeit inté-
zik a kompetens hivatalnokok. 

 Tizennégy évvel ezelőtt teljesen is-
meretlenül, mindössze 18 diákkal 
indultatok… Ma elismert külföldi is-
kolák keresnek meg benneteket azzal 
a kéréssel, hogy baráti, testvéri kap-
csolatot szeretnének létesíteni ezzel 
az iskolával, több értékes nemzetközi 
minősítő bizonyítvány, certifikátum 
igazolja az itt szerezhető tudás érté-
két, elismertségét. Nem egészen ti-
zenöt év alatt – lényegében csak saját 
erőtökből – hatalmas utat tettetek 
meg a szakmai fejlődés terén. Hogyan 
sikerült mindezt elérnetek, és mi volt 
ebben kimondottan a te részed? 
 Azt hiszem, egyértelműen csak a 

magas színvonalú, mélyen elkötele-
zett és hivatásszerető közös munka 
eredménye a mai helyzetünk. Úgy 
érzem, szinte maradéktalanul sikerült 
elérnem, hogy kollégáim azonosultak 
azzal az elképzelésemmel – mi több, 
igényemmel –, hogy a mi iskolánkból 
magabiztos, széles látókörű, alapos 
és használható szakmai tudással és 
nyelvismerettel rendelkező, nemzetük 
múltját, történelmét ismerő és tiszte-
lő fiatalok kerüljenek ki. Az egymás 
után kapott elismerésekkel már csak 
a munkánk színvonalát díjazták… 
Hat évvel ezelőtt például Szlovákia 
735 középiskolája, tehát az összes kö-
zépiskola közül mi értük el a legjobb 
eredményt az érettségi vizsgákon an-
gol nyelvből, de az élbolyban végez-

tünk a szlovák nyelvből tett érettségi 
vizsgákon is. Az eredményeinkért ka-
pott mindegyik elismerés arról győz-
te meg a közösségünket, hogy igenis 
helyes utat és célokat választottunk, 
és bármilyen nehéz is kitartanunk, 
nem lazíthatunk, nem térhetünk el 
a gyakorlat által igazolt céljainktól. 
Eredményeinkre, nemzeti múltunk 
tiszteletével, hagyományaink mél-
tó ápolásával kapcsolatos minden-
napi munkánkra figyelt fel tíz éve a 
szombathelyi gimnázium vezetése is, 
amikor felkérte iskolánkat a  testvéri 
kapcsolatok felvételére és ápolására. 
Nem formális, konkrét tartalom nél-
küli, esetleg csak a vezetés tagjainak 
protokoll látogatásait éltető kapcsola-
tot szerettek volna létesíteni, hanem 
nemzetünk múltjának, történelmének 
és hagyományainak a közös ápolását 
tűztük ki célul. Felemelően szép gya-
korlattá vált, hogy a két iskola évek óta 
együtt ünnepli március 15-ét. De nem 
csak formális ünneplésről van szó, hi-
szen minden alkalommal felkutatunk 
egy-egy olyan sírhelyet az országban, 
ahol a magyar szabadságharc egy elfe-
ledett katonája van eltemetve. Ezt a sír-
helyet megtisztítjuk, rendbe tesszük. 
Az idén például Aranyosmaróton, a 
városi temetőben Sinkovits János volt 
honvédtiszt sírját tisztítottuk meg, és a 
rendbe tett sír mellett tartottuk meg az 
ünnepi megemlékezést. Hasonló, ki-
emelkedően szép munkát végeztünk 
Selmecbányán és Besztercebányán 
is. Közös konkrét terveink vannak 
a Zobor valamikori díszének, a hét 
vezért ábrázoló, ám azóta lerombolt 
szoborcsoport megmaradt darabjai-
nak a felkutatásával kapcsolatban is, 
hiszen ennek az emlékműnek a res-
taurálása olyannyira kívánatos lenne. 
Ezt természetesen a közeljövő közös 
feladataként tervezzük megvalósítani.  
És hogy mindebben mi az én részem? 
Talán csak annyi, hogy alapítóként kö-
telességemnek érzem, hogy az egész 
iskola sikeresen haladjon a választott 
úton kitűzött céljai felé. Ehhez igyek-
szem megteremteni a szükséges anya-
gi és személyi feltételeket.  

 Magánintézményként arról is is-
mertek vagytok, hogy a szülők sem-
milyen anyagi hozzájárulást nem 
fizetnek gyermekük iskoláztatásáért. 
Valóban így van, vagy ez csak egyfaj-
ta legenda az iskolátokról?
 Természetesen így van, hiszen alig 

néhány kilométerre tőlünk a  nyitrai 
nagy állami középiskolákban teljesen 
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ingyenes az oktatás, és ha mi a  sze-
rény anyagi körülmények között élő 
zoboraljai diákjaink szüleitől anyagi 
hozzájárulást kérnénk, akkor legtöbb-
jük számára anyagi szempontból min-
den bizonnyal elfogadhatóbb lenne az 
állami középiskola választása, annak 
ellenére is, hogy az nem magyar taní-
tási nyelvű.

 Akkor viszont meg kell kérdeznem, 
hogy a  viszonylag alacsony diáklét-
szám mellett hogyan, kinek, kiknek 
a segítségével lehet üzemeltetni az 
iskolát, hiszen teljesen kizárt, hogy 
a  jelenlegi állami finanszírozási 
rendszer alapján juttatott állami tá-
mogatás lehetővé tenné az iskola fej-
lesztését, illetve a fenntartását.
 Teljesen jogos a kérdés. Iskolánk va-

lóban aligha működhetne, sőt talán 
nem is jöhetett volna létre egyfajta na-
gyon erős elszántság, elkötelezettség, 
határozott akarat, kitartó és nagyon 
összehangolt munka nélkül, amihez 
nagyban hozzájárult a magyarorszá-
gi Apáczai és Illyés Közalapítvány, 
valamint a Szlovák Köztársaság Kor-
mányhivatalának hathatós és célirá-
nyos segítsége. Talán nagyon kevesen 
tudják, honnan is tudhatnák, hogy 
2000-től kezdődően legalább hat éven 
át iskolánk fejlesztésének egy teljesen 
egyedi formáját valósítottuk meg… 
Az évközben leadott jelentkezési ívek 
alapján tudtuk, hogy a következő tan-
évben egy osztálynyi diákkal többen 
leszünk, ami azt is jelentette, hogy egy 
tanteremmel többre lesz szükségünk. 
Ezért szinte az ünnepi tanévzárás 
másnapján családom minden tagjával 
azonnal hozzákezdtünk egy-egy új 
osztály építéséhez, a szükséges beren-
dezések, tansegédeszközök, felszere-
lések beszerzéséhez vagy éppen saját 
erőnkből történő előállításához. Arra 
ugyanis sohasem volt elég pénzünk, 
hogy az építési munkálatok kivitelezé-
sével megbízzunk valamilyen építke-
zési vállalatot, ezért saját magunknak 
kellett a nyári szünetben dolgoznunk 
diákjaink, iskolánk érdekében. Bizony 
olyan évünk is volt, hogy az iskola ud-
varán tartott szeptemberi ünnepélyes 
tanévnyitóval egyidőben végezték el 
megbízott kollégáink az utolsó simí-
tásokat az éppen felépült osztályban. 
Az említett közalapítványok és a kor-
mányhivatal, amelyekhez még a tanév 
során nyújtottuk be pályázatainkat, 
éppen a hozzáépítéshez szükséges 
anyagiak, valamint a felszerelések, be-
rendezések, tansegédeszközök bizto-

sításához nyújtottak eléggé meg nem 
köszönhető segítséget. Természetes, 
hogy nekünk, saját magunknak is meg 
kellett tanulnunk sikeres pályázatokat 
kidolgozni, és a megítélt pályázati 
pénzeket célszerűen és kizárólag az 
iskola fejlesztésére fordítani. 

 Iskolátok honlapján figyeltem fel 
egy viszonylag érdekes utalásra, 
mely szerint ebben az iskolában a di-
ákok közül sokan még az esti órák-
ban is az iskola épületében tartóz-
kodnak. Mit keresnek itt a diákok a 
tanítás után?
 Igen, ez valóban érdekes jellemző-

je a mi iskolánknak. Érdekes, egyben 
viszonylag szokatlan is, hogy a közép-
iskolás diák szereti az iskoláját. Ebben 
az iskolában lényegében reggel héttől 
este kilencig, fél tízig szinte minden-
nap vannak diákok. Aránylag sokszor 
előfordul az is, hogy a helyben lakó 
diákunk a tanítás után hazamegy, 
megebédel, majd kis pihenés, otthoni 
beszélgetés után visszajön az iskolá-
ba tanulni. Érdekességként említem, 
hogy egy ilyen diákunk édesanyja en-
gem, a falubeli jó ismerőst kért meg, fi-
gyeljem már meg, merre járhat tanítás 
után a fia, aki otthonról szinte minden 
délután állítólag az iskolába megy ta-
nulni, de az édesanyja ezt egyszerűen 
el sem akarta hinni, hiszen gyermeke 
azelőtt sohasem szeretett iskolába jár-
ni… Természetesen együtt győződ-
tünk meg arról, hogy bizony az iskola a 
fia számára valóban a második otthon, 
ahol nagyon jól érzi magát, hiszen di-
áktársaival együtt készül a másnapi 
tanításra, gyakorolják, próbálják az 
éppen készülő kultúrműsort, készül-
nek a szaktárgyi versenyekre, dolgoz-
nak a számítógépes szaktanteremben. 
A legmeglepőbb a beavatatlanok szá-
mára talán mégis az, hogy legtöbbször 
igazi felnőttként, tehát önállóan, kü-
lön pedagógiai felügyelet nélkül teszik 
mindezt. Élnek az iskola által biztosí-
tott nagyon sokrétű lehetőséggel, de 
teljes mértékben tudatosították azt a 
tényt is, hogy visszaélniük ezekkel a 
lehetőségekkel egyetlenegyszer sem 
lehet. Ilyen lehetőség természetesen az 
iskolában fellelhető viszonylag gazdag 
szakirodalom és segédanyag, a mo-
dern felszereltség, de a közelmúltban 
kialakított tanulófülkék is, ahol, ame-
lyekben főként azok a diákok tanul-
nak, akik tanulás közben a magányt 
keresik, akiket ilyenkor még a kollégi-
umi lakótársuk is zavar, nem is beszél-
ve a kollégiumi közös tanulószobáról.

 Folyamatosan bővülő iskola, az is-
kolához  közel felépített nagyon szép 
kollégium, amellyel megoldottátok 
a  távolabbról érkező tanulók benn-
lakásának a problémáját, a tanuló-
fülkék, no és természetesen a híressé 
vált rancs... Kérlek, mondd el olva-
sóinknak, hogy ez a  rancs valóban 
a  hagyományos jelentésű állatte-
nyésztő farm vagy csak a diákok játé-
kos kedvében született megnevezése 
valamely iskolátokkal kapcsolatos 
létesítménynek...
 A  mi rancsunk már iskolánk 

alapítása előtt is létezett – olyan zárt, 
elkerített területként, ahol a mi lo-
vacskáink élték viszonylag szabad 
életüket. A terület egy részén épült 
fel később a kollégium épülete és az 
iskolánk egyre növekvő családja min-
den tagja számára nagyon kedves és 
gyönyörűen berendezett közösségi 
házunk. A szabad, fásított, ligetszerű-
re alakított, parkosított nyugodt zöld-
övezet is diákjaink pihenését szolgálja, 
éppen csak a lovak számára fenntar-
tott terület csökkent jelentősen. Ter-
mészetesen diákjaink szinte kedvükre 
lovagolhatnak is, ez is szabad idejük 
kihasználásának egyik kedvelt módja. 
Egyébként a rancs a nyári szünetben 
főként a hazai pedagógusok számára 
szervezett szakmai továbbképzések 
kedvelt színhelye, illetve az érdeklődő 
iskolák, a testvéri, valamint a baráti is-
koláink diákjai számára szervezünk itt 
hangulatos táborozásokat.

 Tizenöt éve él az általad alapított 
iskola, tizenöt évnyi idegfeszültség, 
folyamatos odafigyelést és szinte ha-
tártalan kreativitást igénylő munka, 
amely nem csak terád, hanem csalá-
dod minden tagjára is vonatkozik. 
Ennek fényében szinte kötelező a 
következő két kérdés: Megérte? Ha 
ismét döntened kellene, újra bele-
kezdenél?
 Már említettem, hogy az indulás ki-

mondhatatlanul nehéz volt. Elmonda-
ni sem könnyű, milyen eszközökhöz 
folyamodott a minisztérium, hogy 
ne kelljen kiadnia az iskola megnyi-
tásához elengedhetetlenül szükséges 
engedélyt, sikerült is az engedélyezést 
öt egész évre elhúznia. Talán egy-két 
jellemző adat ebből az időszakból… 
1998-ban 52 alkalommal tárgyaltam 
a minisztériumban, ebből hét-nyolc-
szor Csáky Pál, Bárdos Gyula és Szi-
geti László jelenlétében közvetlenül a 
miniszter asszonnyal, és vettük tudo-
másul egyre feszültebben, hogy újra 
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és újra, újabb és újabb ostobaságokkal 
hátráltatják célunk elérését. Ez a helyzet 
természetesen éreztette hatását az én 
magánéletemben is, pedig akkor még 
nem is volt teljesen világos előttem, 
hogy a beindulás után is milyen hatal-
mas munka vár rám és családtagjaimra. 
Mi, akik annyira szerettük a nagy bel- 
és külföldi utazásokat, vidám kirándu-
lásokat, a megkötöttségektől, komoly 
gondoktól mentes szabad életet, lénye-
gében már 1995-től ilyen szórakozásra 
és pihenésre nem is gondolhattunk, 
életünket szinte kizárólag az iskola 
körüli gondok megoldása töltötte ki, 
beleértve a kemény fizikai munkát az 
új osztálytermek építésénél. Így talán 
érthető az is, hogy az iskola beindulása 
utáni hét-nyolc évben a család szinte ki 
sem mozdult a lakóhelyünkről… Most 
már azt is bevallom, hogy az előkészí-
tés időszakában talán nagyon naivul 
olyan gondolataim is voltak, hogy elég 
lesz majd az iskola élére kineveznem a 
felelős vezetőket, és ezzel az én felada-
tom a minimálisra csökken…   Nagyon 
hamar rá kellett azonban döbbennem, 
hogy a gyakorlat teljesen más…  Mind-
ezek ellenére mégis  úgy érzem, hogy 
megérte, mert amit tettem, nem ma-
gamért tettem, mert a  munkámnak 
látom az eredményét, hiszen munka-
társaimmal együtt sok fiatal magyar  
embernek segítettünk elindulni azon a 
bizonyos úton, és megtalálni a helyüket 
ebben a korántsem könnyű életben. És 
hogy a másik kérdésedre is tömören 
válaszoljak, igen, ha kellene, újra ezt 
tenném, újra belekezdenék. 

 Lehet, hogy szokatlan lesz az utolsó 
kérdésem, de engem nagyon őszintén 
érdekel, hogy megköszönte-e neked 
valaki azt a tizenöt, illetve közel húsz 
évnyi hatalmas munkát, amelyet lé-
lekmentő iskolaalapítóként végeztél…
 Látod, erre sohasem gondoltam... 

Valahogy én azt éreztem, hogy el kell 
indulnom ezen az úton, tennem kell 
a  dolgomat, és elindultam, és tettem. 
Arra, hogy ezért mi jár vagy jár-e egy-
általán valami, sohasem gondoltam, 
úgy hiszem, más sem gondolt, talán 
nem is szokás mostanában ilyesmire 
gondolni. De ki is gondolt volna, netán 
az érintett szülők vagy a gyerekek?  Ők 
honnan tudhatnák, hogy lényegében 
őértük történt minden? Hiszen ők csak 
az anyanyelven való továbbtanulás le-

Tekintettel arra, hogy 2015. szeptem-
ber 1-jén lesz 65 éve a csehszlovákiai 
magyar iskolák indításának, a Kated-
ra szerkesztőbizottsága egy tényfeltáró 
cikksorozatot kíván indítani a lapban.

Még élnek közöttünk olyan idős em-
berek, akik a két világháború között 
kezdtek el iskolába járni, és emlékeznek 
egykori tanítóikra. Tőlük is többen van-
nak azok, akik éveket veszítettek, illetve 
csak szlovák iskolában kezdhették meg 
újra vagy először a tanulást. Átélték azt 
az időt is, amikor szlovák tanítási nyelvű 
iskolából magyarba íratták át őket a szü-
leik. Azt szeretnénk feltárni, ki hogyan 
emlékszik vissza ezekre az évekre, vagy 
inkább időszakokra.

Korántsem az a szándékunk, hogy 
műfelindulást, haragot vagy közösségi 
sérelmek miatti önsajnálatot gerjesz-
szünk az akkori eseményekkel kapcso-
latban, és fölösleges ítéletalkotásokba 
sem kívánunk bocsátkozni. Kizárólag 
reális mozaikképet szeretnénk kapni 
az elmúlt 70-80 év magyar iskolatör-
ténetéről Dél-Szlovákiában, valamint 
azoknak a tanítóknak a sorsáról, akik a 
határmódosítások, rendszerváltozások, 
jogfosztottság és a velük járó embert 
próbáló atrocitásoknak kitéve mind az 
iskolában, mind a felnőtt lakosság kö-
rében rendíthetetlen hivatástudattal 
végezték néptanítói, jó értelemben vett 
népnevelői munkájukat. Mindenekelőtt 
életpályájuk, sorsuk alakulása érdekelne 
bennünket.

Az írások lehetnek rövid (2-4 oldalas), 
visszaemlékezések, interjúk, riportok, 
régi újságokban megtalált, dokumen-
tum jellegű cikkek, feljegyzések, naplók, 
illetve ezeknek a feldolgozásai, stb. 

Felkértük Csicsay Alajos kollégánkat 
– aki eddigi írói munkásságával több-
ször bizonyította, hogy kellő ismeretek-
kel bír e témakörökben –, bevezetőként 
írjon egy tömör áttekintést az elmúlt 
kilenc évtized iskolatörténetéről. Követ-
kezzék hát az ő írása.

hetőségének a bővülését észlelhették, 
de az ezért kifejtett munkát nem. Én 
viszont már sokszor megköszöntem, 
hogy mindvégig úgy érezhettem, valaki 
folyamatosan segített ebben a munká-
ban, valaki mindig velem volt, erőt, ön-
bizalmat adott, amikor nagyon távoli-
nak éreztem a célt, amikor azt éreztem, 
hogy szélmalomharcot vívok, tanácsolt, 
amikor elbizonytalanodtam. Hiszek 
abban, hogy van fölöttem valaki, aki a 
segítség mellé még egészséget is adott, 
és ha egészségem van, akkor bízhatok 
abban, hogy sikerül elérni az előttem 
lebegő célt még akkor is, ha az indulás 
előtti években, de még az indulás után 
is sokan nem hittek a nagy terv megva-
lósíthatóságában, és engem is próbáltak 
lebeszélni arról, hogy ebben a zobor-
alji kis faluban magyar középiskolát 
építsek ki. Az sem tántorított el, hogy 
a beszélgetésünk során már említett 
hajdani 10 tagú előkészítő csoport a 
kudarcnak látszó eredménytelenségek 
miatt kéttagúra karcsúsodott. Megta-
nultam viszont sok mindent máskép-
pen kezelni, másképpen értelmezni, 
hiszen az sem a meghátrálásról szólt, 
amikor 1997-ben egyértelműen igent  
mondtam a miniszter asszony nagyon 
kemény hangon előadott követelésére, 
mely szerint a majdani magyar tanítási 
nyelvű iskolánkban legalább egy tan-
tárgyat okvetlenül államnyelven kell 
tanítani. Határozottan bizonygattam, 
hogy az én célom is pontosan ez. Köz-
ben „befelé” már mosolyogtam, hiszen 
arra gondoltam, hogy a szlovák nyelvet 
eléggé nehéz lenne más nyelven taníta-
ni… Úgy érzem, a tények egyértelmű-
en bizonyítják, megérte mindazt, amit 
tettünk ezért az iskoláért, ahol évente 
átlagosan 20 magyar fiatal anyanyelvén 
szerez szakképesítést, tehát az eltelt 15 
évben több száz ember maradt hű szü-
lei, nagyszülei nyelvéhez, szellemi ha-
gyatékához. Meggyőződésem, hogy a 
nemzetiségi iskolának ilyen lélekmentő 
feladata is van – különösen itt, a Zobor-
alján. Az együttműködésért pedig kö-
szönet jár minden diáknak és szülőnek, 
valamint egynéhány alapiskola pedagó-
gusának is, hogy Nyitra mellett igenis 
működhet magyar tanítási nyelvű kö-
zépiskola.

Baráti tisztelettel köszönöm a beszél-
getést.

Felhívás!
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Emlékezetünk úgy tartja számon, hogy a csehszlovákiai magyar iskolák 1950. 
szeptember 1-jén nyitották meg újra a kapuikat. Ám azt, hogy első ízben mikor, hi-
ába keresnénk pontos dátumot, mert ilyen nem létezik. Hogy megközelítőleg valós 
képet tudjunk kapni „indulásuk” körülményeiről, azt Ballo Gyula, az akkori szlovák 
iskolaügyi főtanácsos, országos tanfelügyelő rajzolta meg, aki az általam sokat emle-
getett, 1934-ben megjelent Csehszlovákiai Magyar Tanítók Almanachjában részletes 
adatokat közöl. Idézetek az írásából:

Szlovenszkó területén 1918. szept. 1-jén 3298 magyar tannyelvű iskola volt. A ma-
gyar iskolák ezen száma nem szolgálhat az összehasonlítás alapjául, mert tudvalevő 
dolog, hogy ezen iskolák zöme szlovák, német és orosz községekben volt szervezve. Ez 
okból az összehasonlítás alapjául az 1921/22. tanévi adatokat vesszük, mégpedig a sta-
tisztikai hivatal most megjelent közleményei alapján. 

A magyar tannyelvű iskolák Szlovenszkón:

Tanév Iskolák 
száma

Osztályok Tanulók 
száma

Egy osztályra 
eső tanulók 
átlagszáma

Elemi iskolák 1921/22 727 1335                      101.268                                 60
1930/31       709          1478                        84.214                                 56.5
1933/34       745          1766                        92.907                                 52.6

Polgári iskolák 1922/22 18              84                          3.790                                45.1
1930/31 13              48                          1.684                                35.1
1933/34          19              93                          4.399                                46.2

Siketnémák 
intézete

1921/22            1 3 38 12.6
1930/31            1 8 79 9.8
1933/34            1 9 105 11.6

E számok bizonyítják, hogy a tanügyi kormányzat a magyar iskolákkal szemben tel-
jes mértékben teljesítette kötelességét, mert a tanulók átlaga mind az elemi, mind a 
polgári iskolákban, valamint a siketnéma intézetben jóval alul maradt az egy osztályra 
eső tanulók maximális számánál (60,14). E kimutatásból kitűnik, hogy az utolsó 12 

tanévben a magyar iskolák száma 18-cal, 
az osztályok száma pedig 431-gyel gyara-
podott. A nagy haladás e tekintetben le 
nem tagadható. Igaz ugyan, hogy a fejlő-
dés tetőpontját még nem értük el; különö-
sen nagy a hiány új iskolaépületekben és 
tantermekben, ami az uralkodó gazdasági 
válságra vihető vissza.

Biztos vagyok benne, hogy a magyar 
tanítóság le fogja tudni küzdeni a mai 
helyzet nehézségeit, s a szlovenszkói isko-
laügyet – a mainál magasabb színvonalra 
igyekszik emelni, s a legközelebbi alkalom-
mal még vaskosabb kötetben számol majd 
be tanítói és nevelői munkásságának ered-
ményeiről.

A számadatokból nem tűnik ki, hogy 
a főtanfelügyelő (hivatalos nevén Július 
Ballo) a 3298 magyar tannyelvű iskolák 
közé csak az elemi és a polgári iskolákat 
és a „siketnémák” intézetét sorolta-e be, 
vagy az akkori középiskolákat, például 
a tanonciskolákat, gimnáziumokat és a 
szakközépiskolákat is. (Akkoriban ezeket 
másként nevezték.) Ballo orosz közsé-
gekről szól, holott azok ruszinok voltak, 
és ami figyelemfelkeltő megjegyzés, hogy 
anyagi gondok miatt az „uralkodó gazda-
sági válság”-ra hivatkozik, ami épp most 
„uralkodott” el rajtunk újfent. E kettő-
nek a hatását összevetni meddő törekvés 
lenne, mert merőben eltérő gazdasági 

a szlovákiai 
magyar iskolák 
és tanítóiknak sorsa 
a 20. században

Csicsay alajos
nyugalmazott iskolaigazgató, köziró, 
a Katedra Társaság volt elnöke, Párkányban él
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körülmények között élt Dél-Szlovákia 
lakossága az 1930-as években, mint az 
1990–2015 között eltelt negyed évszázad 
alatt, pláne ezen időszaknak a második 
felében. A két elhúzódó világválságnak 
is eltérőek (voltak) a következményei, 
bár a mostani még korántsem ért vé-
get. Arról nem is szólva, hogy milyen 
nemzetpolitikai elvek érvényesültek az 
I. Csehszlovák Köztársaságban, és mi-
lyenek a mai Szlovákiában. 

Felmerül a kérdés, ha „Szlovenszkó” 
területén 1918/19-ben megkezdődött 
az iskolák „magyartalanítása” (valójá-
ban így nevezték az átszervezést), Ballo 
Gyula adatai miért csak 1921/22. tan-
évből valók? Azért, mert szerinte „… 
a követendő oktatásügyi jogszabályokat 
Szlovákiában az 1922. július 13-án jó-
váhagyott és még az év augusztus 21-től 
érvénybe lépett (…) 226/1922 számú 
törvény alkalmazása honosított meg.” 
(Lásd: Cs. A.: Iskolatörténet, Lilium 
Aurum, 2002) E jogszabályt nevezték 
később Kis Iskolatörvénynek.

Ballo Gyula a fent idézett cikkében 
erről a következőket írja:

Az iskola beléletében is nagy változá-
sok történtek. Az 1922. évi 226. számú 
törvény kimondotta a nyolcéves tankö-
telezettséget, melyet Szlovenszkón az 
1927/28. iskolaévtől hajtottak végre. 
1930-ban jelent meg az elemi iskolák 
ideiglenes tanterve, melynek érvénye 
az 1933/34. tanév végével megszűnik, s 
helyébe az 1933-ban kiadott s a modern 
pedagógia elvein alapuló új, végleges 
tanterv lép életbe, melynek magyar for-
dítása rövid időn belül kerül ki a sajtó 
alól.

Az Iskola- és Nemzetművelődés-ügyi 
Minisztérium 1930-ban életbe léptette 
a szülői szövetségeket, melyek közelebb 
hozzák az iskolát a szülői házhoz, elő-
mozdítják a gyermek házi és iskolai ne-
velését és oktatását és a nevelés két fontos 
tényezőjének – a szülőknek és tanítók-
nak – együttmunkálkodását.

Tehát (Cseh)Szlovákiában  a Mo-
narchiától örökölt hatéves tankötele-
zettséget nyolcra emelték fel, míg Ma-
gyarországon a 2. világháború végéig 
megmaradt a még II. József idejéből 
való, felső elemi iskola, vagyis az eredeti 
hatosztályos népiskola. A mai Szlovákia 
déli területein, amelyeket az első bécsi 
döntés alapján Magyarországhoz csatol-
tak, viszont megmaradtak a nyolcosztá-
lyos elemi iskolák, amelyekből továbbra 
is leágaztatták a polgári- és a tanoncis-
kolákat, valamint a gimnáziumokat.      

1921-től érdekesen alakult az okta-
tásügy irányítása is. A háromlépcsős 
politikai közigazgatástól eltérően olyan 
tankerületeket hoztak létre, amelyek 
közvetlenül az Iskola- és Nemzetmű-
velődés-ügyi Minisztérium fennható-
sága alá tartoztak. A szlovákiai magyar 
iskolákat 22 tankerületbe sorolták be, 
s ezek irányítását szlovák, esetenként 
cseh nemzetiségű tanfelügyelőkre bíz-
ták. 1938 novemberétől ez a rendszer 
megszűnt, s a magyar kormányzat lét-
rehozta a Felvidéki Ügyek Tárca-nélkü-
li Minisztériumát, amelynek hatásköré-
be sorolták a „visszacsatolt” területeken 
működő iskolákat. 1939. szeptember 
1-jével új tankerületeket hívtak létre. A 
volt Dél-Szlovákia területének iskoláit 
a komáromi és a kassai tankerületekbe 
sorolták, a kárpátaljaiakat pedig a szat-
márnémetiébe. Az akkori (1921–1945 
közötti) tanítók számát könnyű felbe-
csülni, mert ahány osztály létezett egy-
egy tankerületben, annyi volt a tanító 
is. Az általános iskolákban elsőtől a 
nyolcadik osztályig egy tanító tanított 
minden tantárgyat. Ritkaságszámba 
ment, ha minden évfolyamnak külön 
osztálya volt, mert ha egy település la-
kossága több felekezethez tartozott, 
mindegyiknek volt saját iskolája, sőt 
működhetett benne községi vagy/és 
állami fenntartású iskola is, természe-
tesen összevont osztályokkal. A taní-
tásban a tárgyi ismeretek alapjainak el-
sajátíttatása mellett nagyobb hangsúlyt 
kapott az erkölcsi (vallási) nevelés. A 
tanítók tantárgyak szerinti szakképzése 
jóval a 2. világháború után kezdődött 
meg Csehszlovákiában. Tanárképzés a 
két világháború között csak cseh egye-
temeken és Pozsonyban a Komenský 
Egyetemen folyt, cseh, illetve szlovák 
nyelven. A magyar pedagógusok főis-
kolai képzése már 1951 szeptemberé-
ben megindult, amikor a pozsonyi Pe-
dagógiai Főiskolán Magyar Tanszéket 
nyitottak, viszont az „iskolafokozatok 
egységesítésére” vonatkozó törvényt 
1953. április 24-én fogadták el. Ennek 
alapján az addigi öt osztályos „nem-
zeti” (národná škola), valójában elemi 
iskolát a volt polgárival összevonták, 
majd hozzácsapták az egykori gimná-
ziumokat is. Így jött létre az érettségi-
vel végződő, ún. általános műveltséget 
nyújtó tizenegy éves középiskola.

1958 szeptemberében a pozsonyi 
kétéves felsőfokú tanítóképzést Peda-
gógiai Fakultás néven Nyitrára helyez-
ték, s a képzést is négy évre emelték 
fel, 1960-ban pedig Pozsonyban, és 
1961-ben Rozsnyón is megszüntették a 

tévesen pedagógiai gimnáziumnak ne-
vezett szakközépiskolákat. A rengeteg 
iskolareformot felsorolni egy rövid is-
mertetőben képtelenség lenne, és most 
nem is ez a célunk. A figyelmet inkább 
a tanítók mindenkori kiszolgáltatottsá-
gára, életpályájuk bizonytalan voltára 
szeretnénk felhívni. 

Könnyű számadatokat feltüntetni, 
mettől-meddig hány pedagógus mű-
ködött az egyes iskolatípusokban, hi-
szen azokat többé-kevésbé pontosan 
számon tartják a krónikák és a még 
fellelhető archívumok, de ezeknél sok-
kal fontosabb kellene legyen a számok 
mögötti emberek sorsa. 

Popély Gyula történész adatai szerint 
a Csehszlovák Köztársaságnak 1921 
februárjában 774  690 lakosa vallotta 
magát magyar nemzetiségűnek, közü-
lük 634 827 Szlovákiában, a többi Kár-
pátalján és Csehországban. A magyar-
ság százalékaránya ekkor Szlovákiában 
21,48 volt. A szóban forgó Almanach 
szerint a magyar iskolákban tanuló 
gyerekek aránya (18,91%) lehetne tehát 
a kiindulópont. A statisztikai adatokat 
azonban mindig fenntartásokkal taná-
csos kezelni, mert csak hozzávetőle-
gesen adnak pontos támpontokat. Az 
Almanach szerint 1933 végén a Dél-
Szlovákiában és Kárpátalján élő ma-
gyarok 908 iskolájának 2289 tanítója 
lehetett. Miért fontos ezt tudni? Azért, 
mert kezdetben az itteni értelmiségnek 
ők alkották szinte az egészét. A többi 
(kivéve a papságot), ha nem ment át 
önként Magyarországra, itt csak úgy tu-
dott boldogulni, ha rövid idő leforgása 
alatt elsajátította az államnyelvet. (Mel-
lesleg az említett szlovák tanfelügyelők 
szinte kivétel nélkül tudtak magyarul, 
sőt az újonnan kinevezett, többségében 
cseh állami hivatalnokok is.)

Ballo Gyula szerint 1918-ban kettő 
híján 3300 magyar tannyelvű iskola volt 
Szlovákiában. Ha mindegyikben átlag 
két-három tanító tanított, számuk (nem 
pontos számítás szerint) mintegy 6500 
és 10000 között mozoghatott. Az 1920-
as évek elején mégis tanítóhiánnyal küz-
döttek az engedélyezett magyar iskolák. 
Ez részben azért fordulhatott elő, mert 
sokan áttelepültek Magyarországra, de 
amiről szó nem esik sehol, még a tör-
ténészek sem figyeltek fel rá kellően, a 
szó szoros értelmében vett Felvidéken a 
tanítók többsége, miként az ottani értel-
miség is, jól beszélte a szlovák nyelvet, 
és mert nem akart onnan elköltözni, 
nemzetiséget cserélt, miből kifolyólag a 
családját is elszlovákosította. Ekkor va-
lóban történt egyfajta „reszlovakizáció”, 
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hiszen az előző évtizedekben erős elma-
gyarosítás zajlott, de számtalan magyar 
család, még nevet is változtatva, önként 
vált szlovákká. Az ilyen belső migráció 
a történelem folyamán sokszor lejátszó-
dott, és folytatódni is fog, a kérdés csu-
pán az, hogy mekkora szerepet játszik 
benne a politikai erőszak.

Nézzük meg, miként alakult a ta-
nítók helyzete az újonnan megalakult 
Csehszlovákia magyarok által lakott 
településein! Szerényi Ferdinánd, az 
Almanach szerkesztője írja: 

Az első nehézség az állampolgárság 
kérdése volt. Az állampolgárságot meg-
szabó törvények nagyon sok magyar ta-
nítónak állampolgárságát tették kétséges-
sé. Illetőségi bizonyítványuk birtokában, 
nyugodtan dolgozó tanítókra sokszor 
villámcsapásként hatott állampolgársá-
guk elismerésének a megtagadása, ami, 
ha nem is vonta maga után az elbocsá-
tást, de az illetmények megkurtítását 
jelentette, illetve a felekezeti tanítók ese-
tében az államsegély beszüntetését. Má-
ról holnapra anyagi nyomorba jutott, a 
bizonytalanság gyötrő tudatával dolgozó 
tanító csak ereje teljes megfeszítésével 
tudta leküzdeni kétségbeesését és végezni 
iskolai kötelességeit. (…). A másik nehéz-
ség az államnyelv nem kielégítő tudása. 
Sokszor hangzik fel a panasz és követelés, 
hogy magyar iskolák élére magyar tanító 
való, magyar tankerületek tanfelügyelői 

is magyarok legyenek. A legnagyobb ne-
hézség abban rejlik, hogy kevesen akad-
nak a magyar tanítók soraiban, akik az 
államnyelvet olyan mértékben tudják, 
hogy hivataloskodni is tudnának ezen a 
nyelven. Hiába tette le minden magyar 
tanító az 1921. évtől kezdve előbb vagy 
később a nostrifikációs vizsgát a szlovák 
nyelvből vagy a ruszin nyelvből, nincs 
meg sem a beszélő, sem az írói készsége 
a használatához. A képesítő vizsgára 
jelentkező jelöltek szlovák nyelvi készü-
letlensége miatt van a legtöbb panasz. 
Minek a rovására írjuk ezt a jelenséget? 
Magyar faluban, magyar környezetben 
nincs meg a magyar tanítónak az alkal-
ma arra, hogy a szlovák vagy a ruszin 
nyelvet gyakorolja. A nyári szünidőben 
sem mehet szlovák vidékre, mert kántori 
kötelességei a nyáron át is falujához kö-
tik. A szlovák nyelv elemeinek a tanításá-
ra mindenesetre elegendő az ismeretük. 

Megjegyzésre érdemes, hogy az állam-
nyelv tanítása voltaképpen nem kötelező 
a magyar népiskolában, heti legfeljebb 3 
órában kötelezővé tehető a tanítása, ha a 
szülők többsége kívánja.

Az 1938-ban megtörtént határmó-
dosítás után a szerencsétlen tanítók 
újabb megalázó tortúrának lettek ki-
téve: A tanítókat arra kötelezték, hogy 
származási és megbízhatósági bizonyít-
ványokat szerezzenek be, amelyekkel az 

illetékes Vármegyei Királyi Tanfelügyelői 
Hivatal Igazoló Bizottsága előtt kellett 
megjelenniük. Akire rábizonyosodott, 
hogy „hű kiszolgálója” volt a Csehszlo-
vák Köztársaságnak, például az agrár-
pártban tevékenykedett, netán zsidó volt 
vagy kommunista, nem alkalmazták to-
vább. Akiket pedig továbbra is hagytak 
tanítani, hivatali esküt kellett tenniük, 
és a megyei tanfelügyelőségek „átképez-
ték” őket. (Cs. A.: Iskolatörténet) (Aztán 
ahány rendszerváltás követte egymást 
napjainkig, megannyi megszégyenítő 
politikai-ideológiai felelősségre vonás, 
majd „át-”, illetve „továbbképzés” is.) 

Egyes települések vezetői odáig men-
tek harminckilencben, hogy kidobol-
tatták, aki valamilyen kifogásolható 
dolgot tud a tanító(k) politikai visel-
kedéséről, jelentse a hatóságoknak. A 
másik megjegyzésre érdemes tény, 
hogy 1938 előtt Szlovákia területén 19 
magyar tanítási nyelvű izraelita (zsidó) 
iskola is működött 35 tanítóval. A ma-
gyar törvények értelmében ezeket meg-
szüntették, a tanítók pedig állás nélkül 
maradtak. Ha csak ez lett volna az őket 
ért akkori legnagyobb csapás!

A háború alatt a férfi tanerőket be-
hívták katonának, közülük sokan eles-
tek vagy hadi fogságba kerültek. Vajon 
hol lehetnek a sírjaik?

Az 1945. április 5-én kihirdetett Kas-
sai Kormányprogram következtében, 
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miként a németek, a csehszlovákiai 
magyarok is háborús bűnössé nyilvá-
níttattak, minek következtében meg-
fosztották őket nemcsak állásuktól, 
nyugdíjuktól, hanem az állampolgár-
ságuktól is. 1945-1948 a jogfosztottság 
éveiként vonultak be a történelembe, 
persze esetünkben csak a szlovákiai 
magyarokéba. A megmaradt tanítók 
egy része önként áttelepül(t)hetett Ma-
gyarországra. Voltak, akik az ominózus 
lakosságcsere keretében, de olyanok 
is akadtak, akik később családostól 
szöktek át a zöld határon, még inkább 
az Ipolyon, de a Dunán is. Odaát sem 
lett rózsás a helyzetük. 1946. július 
21-én létrehozták Pozsonyban a Köz-
ponti Reszlovakizációs Bizottságot, és 
minden településen a helyi bizottsá-
gokat. Ami szomorú, ez utóbbiak tag-
jai többségükben a magyarok közül 
kerültek ki. A nyilatkozatot, miszerint 
kéri maga és a családja nemzetiségének 
megváltoztatását (szabad fordításban, 
szlovákra való visszaállítását), 135 317 
családfő írta alá, ami 362 679 személyt 
érintett. A tanítók közül 683-an tették 
meg ugyanezt, ám míg az egyszerű em-
berek között nem válogattak, a tanítók 
esetében csak 217-nek teljesítették a 
kérelmét (őket Szlovákia hegyei közé, 
szlovák falvakba helyezték tanítani), a 
többi, ha kellett, mehetett napszámos-
nak, de állami cégeknél erre sem voltak 
jók. Az egy másik kérdés, hogy a magát 
szlováknak valló magyarok többsége 
egy kukkot sem tudott szlovákul, de ha 
valamelyiküknek városban akadt elin-
tézni valója, még az utcán is (ez volt a 
legkevesebb) lehurrogták, ha meg mert 
szólalni anyanyelvén.  

Az iskolaköteles gyerekeknek 1945. 
szeptember 1-jétől szlovák tanítási 
nyelvű iskolába kellett járniuk, már 
ahol megnyíltak ilyenek. Voltak tájegy-
ségek, ahol csak két évvel később, így, 
e sorok írójának szűkebb pátriájában, a 
Csilizközben is. Sok hír járt arról, hogy 
a szlovák tanítók embertelenül bántak 
a magyar gyerekekkel, ami szintén nem 
általánosítható, mert köztük is voltak 
lelkiismeretesek, akikről érdemes lenne 
megemlékezni.

A köztudatban úgy él, hogy 1950 
szeptemberében nyíl(hat)tak meg a 
magyar iskolák, de ez sem egészen pon-
tos, mert egyes szlovák iskolák mellett 
– jó lenne tudni, valójában hol – már 
az 1949/50-es tanévben kísérletképpen 
magyar osztályok indításával is meg-
próbálkoztak. Ám a kísérlet kiválóan 
sikerült, mert tanév közben mintegy 
ötezer gyereket írattak át szüleik ezekbe 

az osztályokba, s ez a szám végül több 
mint harmincezerre duzzadt. No per-
sze nemcsak úgy magától, hiszen 1949. 
március 5-én Pozsonyban megalakult 
a Csemadok. Megkezdődött – persze, 
nem spontán, felszabadult lelkesedéssel, 
ahogyan utólag sokan gondolják, ha-
nem konkrét személy(ek) hatóságoknál 
kilincselő megfontolt szervező munkája 
által –  a szerkezeti felépítése, s egyúttal 
a bátrabb magyarok, leginkább a Cse-
madok-tagok, a leendő iskolák számá-
ra intenzív tanuló-toborzásba kezdtek. 
Csakhogy a képesített tanítók száma 
mindössze 110 volt. A reszlovakizáltak 
nem lehettek iskolaalapítók, azért mert 
ők itthon sem voltak, és azok sem lehet-
tek, akik szlovák iskolákban vállaltak ál-
lást. Természetes, hogy itt is akadhattak 
kivételek. Hogyan sikerült mégis a hi-
ányt pótolni? Mi másként, mint úgyne-
vezett gyorstalpalással. Először hathetes 
tanfolyamokat szerveztek, Hartmann 
József és Ozorai Ferenc, dunaszerda-
helyi tanárok vezetésével Pozsonyban, 
majd egyéves képzés indult meg, ami-
nek elvégzésével a jelöltek szakérettsé-
gi bizonyítványt nyertek. Végül, régi 
mintára, négyéves tanítóképzők nyíl-
tak, 1950 szeptemberében Pozsonyban, 
1953-ban Rozsnyón, és kihelyezett esti 
tagozatos osztályokat is nyitottak egyes 
gimnáziumokban, mint például Pár-
kányban is. A tanítóképzőnek levelező 
tagozata is volt. Erre leginkább azok a 
tanítók jártak, akik hathetes tanfolyam-
mal kezdték meg pályájukat. Így sike-
rült mintegy tíz esztendő alatt pótolni 
előbb az alsó tagozatban, majd a felső-
ben és a középiskolákban is a pedagó-
gushiányt. 

Annyi még tán idetartozik, hogy az 
I. Csehszlovák Köztársaság idején mi-
niszteri rendelet írta elő, hogy a nép-
tanítók, a nevelői-oktatói munkájuk 
mellett, az államtól vagy az egyházköz-
ségtől kapott bérezésük fejében (tehát 
nem külön jutalomért) kötelesek mű-
ködési helyükön mind az ifjúság, mind 
a felnőtt lakosság körében szociális és 
iskolán kívüli kulturális munkát végez-
ni, amit az igazgatóknak volt köteles-
ségük számon tartani, a tanfelügyelők 
pedig a nyilvántartást ellenőrizték. Az 
újra megnyílt iskolák pedagógusai szá-
mára ezt már nem írták elő, de a szo-
kásjog alapján a települések vezetői 
és a lakosság elvárta tőlük egészen az 
1989/90-es rendszerváltozásig. Viszont 
vannak még települések, ahol – le-
gyünk őszinték – az iskoláik megmara-
dásának érdekében e munkát a tanítók 
mindmáig nem hagyták abba.

 A Dunaszerdahelytől kőhajításnyira 
fekvő Nagyabony község kisiskolájáról 
először 1781-ben, a Batthyányi vizitá-
cióként ismert tanfelügyelői jelentés-
ben esik először említés. Római kato-
likus felekezeti iskolaként alapították. 
A két évszázadnál régebben fennálló 
iskolánkat máig meg tudtuk őrizni: mi 
tagadás, nagy erőfeszítések árán, mert 
sajnálatos módon, bizony minket is 
elért a kisiskoláinkat szorongató idők 
kísértete.  

 Vezérlő elvünk szerint: faluközössé-
günknek és szélesebb közösségünknek 
addig biztató a jövője, amíg a nemze-
tünket és az anyanyelvünket őrző hit és 
tudás forrása, a „templom és az isko-
la” megmarad, amíg azok falai közé a 
felnövekvő nemzedékek folyamatosan 
járni tudnak, akarnak, s lesznek, akik 
ezt akarják. 

 Mindennapjaink valósága láttán 
egyre fontosabbnak bizonyul, hogy a 
templom és az iskola elengedhetetlen 
szerepe mellett mily nagy a család sze-
repe is. A családé, melynek változó in-
tézményében sajnálatos módon ereszt 
gyökeret a szemlélet, mely szerint a 
gyermek kedvezőbb érvényesülése 
nem az anyanyelvi, hanem az állam-
nyelvi iskolán át vezet a szebb jövőbe. 
Nemkülönben áldatlan az egyre keve-
sebb gyermeket vállaló léteszme. Küz-
deni ellene nehéz, keserves feladat, de 
feladhatatlan, noha a várakozáshoz 
képest kevésbe gyümölcsöző. Tudjuk, 
a családok egyre kevesebb gyermeket 
vállalnak. Teszik ezt akár az önzés, 
akár a szociális sanyarúság okán, igazi 
felmentés egyikre sincs.
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 Örülni annak sem lehet, hogy sokan 
úgy vélik: jobb, ha a gyermek városi is-
kolába jár. Az élet ezt nem minden eset-
ben igazolja, hiszen a nagyobb iskolák 
aligha képesek olyan meghitt, szinte 
családi légkört biztosítani, mint a mi 
kisiskoláink. A régi, évszázados modell 
nem ellenkezik a fejlődéssel. Hitem és 
meggyőződésem szerint ezért is áldá-
sosabb, ha a gyermek a saját falujának 
iskolájában, a saját közegében járja vé-
gig az iskolát. A közösségépítésnek ez 
szerves része. Íratlan szabály, szokás, 
ha úgy tetszik, hagyomány kéne ma-
radjon a régi gyakorlat, amikor a gyer-
mek a saját falujának iskolájában ta-
nulja meg a betűvetést. Beleszólni nem 
lehet, hiszen magánügy, hogy valaki a 
szomszédos városi iskolába utaztatja-e 
iskolaköteles gyermekeit, vagy a falusi 
lakóhely iskolája mellett dönt. Ténynek 
azonban tény, hogy a kisiskolák ezért is 
lesznek egyre kisebbek.

 Így van ez nálunk, Nagyabonyban 
is, ahol egy-egy tanteremben folyik az 
első és harmadik, valamint a második 
és a negyedik összevont évfolyamok 
tanulóinak oktatása. A két osztályba 
összevont négy évfolyamban az iskola 
igazgatónőjével együtt két pedagógus 
és egy nevelőnő foglalkozik a – tava-
lyinál az idén immár több – tizennyolc 
tanulóval, akik közül két gyermek a 
szokásosnál nagyobb odafigyelésre 
szorul.

 Nagyabony elöljárói 1934-ben egy-
hangúan határozták el, hogy iskolát 
építenek. Egy esztendő múltán már 
állt is a háromtantermes iskolaépület. 

a nagyabonyi 
kisiskola

Bödők Mária
Nagyabony község polgármestere

Köszönet eleink bölcsességéért, akik 
tudták: aki iskolát alapít, az a jövőnek 
dolgozik. A jövő azonban nem igazán 
hálás, a jelen még kevésbé, mert kevés a 
gyermek. Mindenütt kevés, így nálunk, 
Nagyabonyban is. Ennek okai, körül-
ményei országos szinten azonosak, a 
gondról aligha lehet újat mondani.

 Hasonlóképpen nagy felelősséget ró 
a pedagógusainkra és az önkormány-
zatunkra is az a körülmény, hogy az 
iskolánkban tanuló gyermekek több-
sége roma nemzetiségű gyermek, akik 
nem minden esetben eszményi, szo-
ciálisan stabil családi háttérből érkez-
vén próbálnak megbirkózni az iskola 
napi próbáival. Az emlékezet szerint 
Nagyabony mindenkori iskolájában 
voltak cigány gyermekek, akiket a kö-
zösség – talán az egykor általánosabb 
szegénység okán – befogadott, s akik 
jobban integrálódtak a közösséghez.  
A jelenkori hátrányosság összetevői 
azonban bonyolultabbak, mint hajdan 
voltak, amikor az emberek életében 
nagyobb volt a rend, lassúbb volt a 
ritmus, erősebb volt a szolidaritás, s a 
zártabb faluközösség íratlan belső sza-
bályai is megbízhatóbban működtek, 
mint napjainkban, amikor gyakran az 
írott törvénnyel sem mindenki azono-
sul.

 Kisiskolánk megmaradásának azon-
ban más, elsődlegesen anyagi ter-
mészetű feltételei is vannak. Ezeket 
eddig leküzdöttük, bízvást leküzdjük 
a jövőben is. Az állam szűkmarkú, 
garasos, mintha nem akarná megér-
teni, hogy mire van szüksége a kisebb 

településeknek és a kisdiákoknak. Az 
önkormányzati fenntartással működő 
kisiskolák többet érdemelnek: különös 
elbánást, több állami áldozatot, ha úgy 
tetszik, kényeztetést érdemelnének.

 A nagyabonyi önkormányzat igyek-
szik megkülönböztetett elbánásban 
részesíteni a falu kisiskoláját – akkor 
is, amikor az önzetlen segítő akaratot 
a szegényes anyagi lehetőségekkel kell 
összebékíteni. Az önkormányzat a le-
hetőségeihez viszonyítva jelentős ösz-
szegekkel és rendszeresen hozzájárul a 
tanulók étkeztetéséhez, a tanszer-árak-
hoz, az iskola fenntartási költségeihez, 
az erdei iskolával kapcsolatos kiadások 
fedezéséhez, az iskolai kirándulások-
hoz, az alkalmi utaztatások költsé-
geihez, amikor Nagyabonyon kívüli 
fellépésekre utaztatja a gyermekeket, 
akik egyébkén igen aktívan vesznek 
részt a helyi kulturális életben is. Nincs 
olyan anyák napja, nyugdíjasaink nap-
ja, nincs olyan Csemadok-rendezvény, 
karácsonyi ünnepi műsor, egyéb kö-
zösségi rendezvény, amelyen a kisisko-
lásaink ne lépnének fel. És nincs olyan 
nemzeti ünnepnap, a magyarságtuda-
tunk, anyanyelvünk megőrzését, erő-
sítését segítő márciusi, októberi meg-
emlékezés, melynek a gyermekek ne 
lennének a részesei. Ez így természetes, 
így nagyszerű és így követendő, hogy 
gyermekeink velünk együtt ünnepel-
nek.

 Ígérem, megőrizzük ezt a kisiskolát, 
melynek padsoraiból számos derék, 
művelt ember lett hasznos és megbe-
csült tagja a szlovákiai magyar közös-
ségnek. 
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A legújabb oktatáselméletek és tár-
sadalmi elvárások magas követelmé-
nyeket támasztanak az idegennyelv-
tanítással szemben. Már nem csupán 
a tanulók kommunikációs készségei-
nek fejlesztése a cél, hanem annak egy 
magasabb szintű megvalósítása: az 
interkulturális kommunikációs kész-
ség (IKK) elsajátításának a fontosságát 
hangsúlyozzák a szakemberek (Byram, 
1991, Kramsch, 1998). Az interkul-
turális kommunikációs kompetencia 
mellett érvelők szerint ugyanis egy 
adott nyelv nyelvhelyességi szempont-
ból tökéletes elsajátítása önmagában 
kevés (Savvidou, 2004). A helyes út a 
nyelvi, szociokulturális és pragmatikus 
készségek együttes fejlesztése, mely-
ben a non-verbális kommunikáció és 
a beszéd paralingvisztikai jellemzői 
is helyet kapnak (Hatoss, 2004). Nem 
kevésbé fontos szempont az sem, hogy 
az idegen nyelvi oktatás hozzájárul-e 
az adott célkultúra iránti tolerancia-
küszöb növeléséhez. Végül, de nem 
utolsósorban – a szlovákiai magyar kö-
zösség érdekeit is tekintve –, kulcsfon-
tosságú szerepet kap az interkulturális 
kommunikációs kompetencia azon 
elve is, miszerint az idegennyelv-okta-
tásnak erősítenie kell a tanulók iden-
titástudatát és nemzeti hovatartozását 
(Kramsch, 1998). 

Arról, hogy az említett kompetenci-
ák mi mindent foglalnak magukba, az 
Európai Tanács által kidolgozott Közös 
Európai Referenciakeret: nyelvtanulás, 
nyelvtanítás, értékelés (2002), (röviden 
KER, angolul: Common European Fra-
mework of Reference for Languages: 
Learning, Teaching, Assessment, azaz 
CEFR) nyújt útmutatást. E rövid ta-
nulmány további része ezért, az emlí-
tett dokumentumból kiindulva, ízelítőt 
nyújt az IKK azon aspektusaiból, me-
lyeknek figyelmet kellene szentelnünk 
nemcsak a középiskolai, hanem az 
alapiskolai idegen nyelvi tanórák kere-
tein belül is.

A  2013/14-es tanévben 11 önálló 
magyar tanítási nyelvű szakközépisko-
la működött, és további 30 intézmény 
kínált magyar nyelvű oktatási progra-
mokat is. A  41 intézményben össze-
sen 7 644 diák tanult magyar nyelven. 
Sajnos a magyar nemzetiségű tanulók 
31,57%-a (3  525 diák) nem magyar 
tanítási nyelvű szakközépiskolában ta-
nult. Ennek egyik oka az oktatási prog-
ramok beszűkült kínálata.

A  szakközépiskolák esetében is 
problémát jelentenek az alacsony osz-
tálylétszámok, ezért több önálló szak-
középiskolát és a  vegyes iskolák több 
„magyar“ osztályát a  bezárás veszélye 
fenyegeti.

Az érettségivel végződő szakkö-
zépiskolák esetében (ipariskolák, 
kereskedelmi akadémiák stb.) ezért 
hasonló megoldást javasolunk, mint 
a gimnáziumok esetében, tehát isko-
la-összevonásokat. A két-hároméves 
szakmunkásképzők esetében viszont 
egyénileg kell eljárni, hiszen ezekben az 
esetekben ún. duális képzés folyik. Az 
elméleti képzés az iskolákban valósul 
meg, a gyakorlati képzést viszont kü-
lönböző vállalkozások, szolgáltató 
vagy gyártó üzemegységek végzik. 

A gazdaságilag fejlett országok-
ban már évtizedek óta ún. iskola-
központokat működtetnek. Az adott 
régió tanulói az alapiskola elvégzése 
után nem különböző szakiskolába 
jelentkeznek, hanem az oktatási 
központban (iskolaközpontban) 
folytatják tanulmányaikat, ahol a régió 
számára szükséges valamennyi szakmát 
oktatják. Ez lényegesen megkönnyíti az 
alapiskolák végzőseinek és szüleiknek 

mi legyen 
a kislétszámú 
szakközépiskolákkal?

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

dolgát. A nem átgondolt döntés vagy 
elhibázott pályaválasztás a tanulmányi 
idő alatt is módosítható, hiszen az 
intézményen belül biztosított az 
átjárhatóság, a pályamódosítás. 

Magyarországon is történt hasonló 
elmozdulás az új évezred küszöbén. 
Szolnokon például öt szakközépisko-
lát vontak össze egy iskolaközpontba, 
csaknem 3000 tanulóval. Gúth Ferenc, 
az iskolaközpont igazgatója erről a kö-
vetkezőképpen nyilatkozik: A Szolnoki 
Műszaki Szakközép- és Szakiskola 2008-
ban jött létre, öt önállóan működő szak-
képző iskola összevonásával. Az intéz-
ményben ekkor közel 3000 diák tanult, 
250 tanár és 70 technikai alkalmazott 
dolgozott… Az a sokszínűség, ami jelen-
leg iskolánkat jellemzi, egyben az erős-
sége. Iskolánk kihasználtsága 90%-os, 
nem kevés szakképző van a megyében, 
amelyik 20-25%-os kihasználtságú… 
Személyes tapasztalatom és meggyőző-
désem, hogy az ilyen nagy intézmények 
életképesek, gazdaságosan működtethe-
tők, lehetőséget teremtenek a tantestüle-
tek jobb foglalkoztatásához és a diákok 
tagozatok és szakmák közötti átjárásá-
hoz. Színvonaluk és hatékonyságuk a ki-
sebb méretű iskolákhoz képest jobb. Az 
viszont kétségtelen, hogy más vezetési 
módszerrel működtethető egy integrált 
intézmény, mint egy kis létszámú iskola.

Hasonló méretű (létszámú) intéz-
mények működnek Békéscsabán, 
Kecskeméten, Szegeden stb. 

Elképzelhetőnek tartjuk azt is, hogy 
pl. a kislétszámú gimnázium nem egy 
távolabb eső, hasonlóan kislétszámú 
gimnáziummal integrálódik, hanem 
becsatlakozik a helyi iskolaközpontba. 
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az interkulturális 
kommunikációs kompetencia 
fejlesztése az idegennyelv-oktatásban

Sándor zsuzsanna 
a Nyitrai Konstantin Filozófus egyetem Pedagógiai Karán 
angol nyelvből doktorál, Nyitrán él, 
e-mail: zuzana.sandorova@ukf.sk

A szociolingvisztikai kompetenci-
ákon belül a B1-es, ún. „küszöbszin-
tig” bezárólag főként a társadalmi vi-
szonyok és az udvariassági szokások 
jelzéseinek elsajátítására kell fektetni 
a hangsúlyt.  A társadalmi viszonyok 
nyelvi jelölése magában foglalja az 
üdvözlések és a megszólítási formák 
helyes megválasztását, de akár az in-
dulatszó alkalmazását is. Hiszen anya-
nyelvünkön is másképp szólítjuk meg 
az idegent (pl. Uram!, Asszonyom! stb.), 
mint a családtagjainkat vagy a baráta-
inkat (pl. Apu!, Anyu! stb.), és másképp 
köszönünk érkezéskor (pl. Jó napot 
kívánok!, stb.), mint távozáskor (pl. 
Viszontlátásra! stb.). Ugyanilyen fon-
tos, hogy a nyelvtanulók elsajátítsák a 
pozitív, illetőleg a negatív udvariasság 
nyelvi kifejezőeszközeit is, valamint a 
„kérem”, „köszönöm” és ehhez hasonló 
kifejezések használatát. Ezek az aspek-
tusok olyan helyzetekben kaphatnak 
szerepet, amikor érdeklődni szeret-
nénk valaki hogyléte iránt, vagy bocsá-
natot kérünk, illetve sajnálkozásunkat 
fejezzük ki valamivel kapcsolatban. To-
vábbá fontos, hogy a tanulók tudatosít-
sák az udvariatlanság olyan kerülendő 
megnyilvánulásait is, mint például a 
durvaság és a tapintatlanság, vagy a 
közvetlen utasítások alkalmazása, stb. 

Az IKK következő komponense, a 
pragmatikus készség három további 
kompetenciát ölel magába: a beszédal-
kotási, funkcionális és tervezési kom-
petenciát. A beszédalkotási kompe-
tencia fejlesztése főként azért fontos, 
hogy a nyelvhasználó képes legyen a 
szavakat mondatokká, s a mondato-
kat összefüggő szöveggé változtatni, 
úgy, hogy az egy koherens egészet al-
kosson. Ehhez elsősorban az adott cél-
közösségben érvényes szövegalkotási 
szabályok ismerete szükséges, többek 
között az, hogyan mondunk el egy tör-
ténetet, hogyan fogalmazunk meg egy 
hivatalos levelet, stb. A nyelvtanulók 
funkcionális készsége ezzel szemben 

azt jelenti, hogy az általuk létrehozott 
közlemény „betölti kommunikatív 
funkcióját” (KER, 2002, 148). Így a 
nyelvhasználó képes például informá-
ciót kérni és adni (pl. útirány kérdezése 
és útbaigazítás), képes kifejezni véle-
ményét, vágyait és érzelmeit, képes al-
kalmazni a meggyőzés (javaslat, kérés, 
stb.), illetőleg a társadalmi érintkezés 
(megszólítás, figyelem felkeltés, stb.) 
eszközeit. A tervezési kompetencia fej-
lesztése pedig azt a célt szolgálja, hogy 
a nyelvhasználó a különböző nyelvi 
eszközök alkalmazásakor figyelembe 
veszi beszédpartnere válaszát, s annak 
tükrében alakítja mondanivalóját.  

A szociokulturális ismeretek az IKK 
harmadik összetevőjeként a célközös-
ség társadalmára és kultúrájára vo-
natkozó információkat tartalmazzák, 
melyeket gyakran sztereotípiák torzíta-
nak. Ezért fontos, hogy az idegen nyel-
vi tanórák keretén belül kellő figyelmet 
fordítsunk a céltársadalom minden-
napi életének különböző aspektusaira, 
mint pl. étkezési szokások, ünnepna-
pok, szabadidő eltöltése, stb., valamint 
olyan témakörökkel is foglalkozzunk, 
amelyek tükrözik a célország(ok) érté-
keit és értékrendjét, pl. hagyományok, 
történelmi vonatkozások, művésze-
tek stb. Ezenkívül fontos a társadalmi 
szokások (például pontosság, ajándé-
kozás, öltözködés stb.), de az ünnep-
ségeken, különböző társasági esemé-
nyeken követendő rituális viselkedés 
ismerete is. Végül a szociokulturális 
ismeretek szerves részeként meg kell 
még említenünk a testbeszéd külön-
böző aspektusait is, így pl. a gesztusok, 
arckifejezések, testkontaktus, testtávol-
ság sajátosságait is. Hiszen jelentésük 
kultúránként változhat, és nem megfe-
lelő használatuk kellemetlen helyzetbe 
hozhatja a nyelvhasználót. 

Összegezve a leírtakat megállapít-
hatjuk, hogy a nyelvtanulók interkul-
turális kommunikációs készségének 

megfelelő fejlődéséhez fontos, hogy 
egyenlő hangsúlyt fektessünk mind-
három összetevőjére, tehát a szocio-
lingvisztikai és pragmatikai készségek, 
valamint a szociokulturális ismeretek 
oktatására. Mindehhez azonban szük-
séges az is, hogy a nyelvhasználóban 
olyan kulturális érzékenységet, ún. 
interkulturális készséget alakítsunk 
ki, melynek köszönhetően felismeri a 
saját és a célkultúra közti hasonlósá-
gokat és különbözőségeket, tudatosítja 
a bennük rejlő értékeket, s ezáltal erő-
síti identitástudatát, valamint elfogadó 
készségét. Az említett készségek együt-
tes fejlesztésének következményekép-
pen a nyelvtanuló képessé válik arra, 
hogy kapcsolatot teremtsen és tart-
son fenn más kultúrák képviselőivel, 
megfelelően járjon el az interkulturá-
lis félreértések és konfliktushelyzetek 
kezelésekor, és kerülje a sztereotípiák 
kialakítását. 
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Az Állami művelődési program 
angol nyelvvel foglalkozó dokumen-
tumainak bevezetőjében a szerzők ki-
hangsúlyozzák, hogy azok szorosan a 
Közös Európai Nyelvi Referenciakeret-
re (KER) épülnek, mely dokumentum 
szerintük (többek között) meghatároz-
za a pontosan megszabott, specifikus 
kompetenciák általános szintjeit, ame-
lyek elérését a nyelvtanulók konkrétan 
meghatározott feltételek mellett célul 
tűzhetik ki maguk elé. (ISCED 3, 4. 
old.) A KER valóban foglalkozik ezek-
kel a kompetenciákkal, ugyanakkor 
ezen dokumentum szerzői pedig a kö-
vetkezőre hívják fel a figyelmet: 

„Egy dolgot le kívánunk szögez-
ni. NEM az a célunk, hogy a nyelvvel 
foglalkozóknak megmondjuk, mit és 
hogyan tegyenek. Kérdéseket vetünk 
fel, nem a válaszokat adjuk meg. A Kö-
zös Európai Referenciakeretnek nem 
feladata, hogy a felhasználók által ki-
tűzendő célokat vagy követendő mód-
szereket megszabja.” (KER, 4. old.)

A fenti bekezdést olvasva jogosan 
merülhet fel a kérdés, hogy akkor 
mégis mire jó a KER, és hogyan vo-
natkoztatható a nyelvoktatás gyakor-
latára? Mielőtt még kétségeink merül-
hetnének fel, a KER-t tovább olvasva 
annak szerzői megmagyarázzák a fenti 
állításukat, kihangsúlyozva, hogy a 
dokumentummal az Európai Tanács 
„a nyelvtanulás szervezésének résztve-
vőit arra ösztönzi, hogy munkájukat a 
tanulók szükségleteire, motivációjára, 
tulajdonságaira és forrásaira építsék. 
Ez a következő kérdések felvetését je-
lenti:
• Mire kell majd használniuk a nyelvet 
a tanulóknak?
• Mit kell megtanulniuk ezen célok el-
éréséhez?
• Miért akarnak nyelvet tanulni?
• Milyen emberek a nyelvtanulók (kor, 
nem, társadalmi és oktatási háttér stb.)?
• Milyen ismeretekkel, készségekkel és 
tapasztalattal rendelkeznek tanáraik?

Hangsúlyban a kompetenciák 
Az Állami művelődési program 
angol nyelvre vonatkozó pedagógiai dokumentációi

zolczer Péter
Selye jános egyetem, modern Filológiai Tanszék

• Milyen nyelvkönyvekhez és segéd-
anyagokhoz (szótárakhoz, nyelv-
tankönyvekhez stb.), audiovizuális 
eszközökhöz, számítógéphez és szá-
mítógépes programokhoz stb. férnek 
hozzá?
• Mennyi időt tudnak (illetve hajlan-
dóak vagy képesek) a nyelvtanulásra 
fordítani?” (KER, 5. old.) 

Tehát a KER dokumentumnak va-
lójában nem az a célja, hogy bármit is 
pontosan, abszolút értelemben megha-
tározzon, hanem sokkal inkább „rela-
tívan” tüntesse fel az említett kompe-
tenciákat, melyeket a fenti kérdések 
megválaszolásával tudunk meghatá-
rozni, pontosítani (saját helyzetünkhöz 
és körülményeinkhez mérten). Ennek 
ellenére az Állami művelődési prog-
ram a KER-ben meghatározott nyelvi 
szintek alapján úgy fekteti a hangsúlyt 
a kompetenciákra, hogy a fenti kérdé-
sekről nem tesz említést. 

Az angol nyelvvel (első idegen 
nyelvként) foglalkozó ISCED doku-
mentumokból összesen 5-féle érhető 
el, melyek szintén a KER-ben javasolt 
nyelvi szintek alapján vannak felosztva. 
Az ISCED 1, 2 és 3-ból úgy lesz 5 kü-
lönböző dokumentum, hogy az utóbbi 
kettőből a nyelvi szintek miatt 2-2 (A1, 
A2, B1, B2) érhető el. Jelen cikkben 
az ISCED 3 B1 dokumentumára tá-
maszkodom, ugyanakkor, ha vetünk 
egy pillantást az 5 dokumentum tar-
talomjegyzékére, láthatjuk, hogy azok 
valójában szinte csak a kompetenciák 
és a szókincs részletezésében térnek 
el egymástól. Az ISCED 3 B1 elméleti 
bevezetőjében részletes leírást kapunk 
arról, hogy mit értünk kompetencia 
(készségek és képességek együttese), ál-
talános kompetencia (nem csak nyelvi) 
és kommunikációs nyelvi kompetencia 
alatt. A dokumentum természetesen 
az utóbbira helyezi a hangsúlyt, melyet 
további három részre oszt fel (szintén 
a KER alapján): 1. nyelvi kompetencia 

(pl. nyelvtani, lexikális, szemantikai), 
2. szociolingvisztikai kompetencia 
(pl. illemszabályok a párbeszédben, 
frazeológiai kifejezések), 3. pragmati-
kai kompetencia (pl. beszédfunkciók, 
regiszterek, stílusok). A dokumentum 
következő, meglehetősen rövid (2,5 ol-
dal) részében a kommunikációs kész-
ségekről olvashatunk (pl. hallgatás, ol-
vasás, írás, beszéd). A következő fejezet 
(leghosszabb, 35 oldal) a fentebb em-
lített (alap)kompetenciák alapján 25 
konkrét kommunikációs kompetenci-
át állít fel (pl. vélemény kinyilvánítása, 
érzések és vágyak kifejezése, érvelés, 
reagálás múltbeli, jelenbeli és jövőbeli 
eseményekre), melyekre 1-1 példát is 
szolgáltat. Az ezt követő rész a szókincs 
témáit, illetve a témákhoz kapcsolódó, 
kötelezően elsajátítandó szavak lis-
táját tartalmazza. A dokumentum az 
óraszámokra vonatkozó tantervekkel 
végződik. Az ISCED dokumentumok 
tehát meghatározzák, hogy a külön-
böző nyelvi szinteken mit kellene tud-
nia a nyelvtanulónak, de egyáltalán 
nem tesznek említést arról, hogy az 
adott kompetenciákat hogyan, mi-
lyen módszer(ekk)el és technikákkal 
kellene elsajátítaniuk. Viszont éppen 
ezért a nyelvtanárok viszonylag nagy 
szabadsággal rendelkeznek tanmene-
tük létrehozásában, melyet egy a KER 
alapján összeállított tankönyv és egyes 
kommunikáció alapú módszerek kom-
binációjával jelentős hatékonyságúvá 
alakíthatnak. Ugyanakkor az is fontos, 
hogy az ISCED dokumentumban rész-
letezett 25 kompetenciát szinte kizáró-
lag csak referenciaként használhatunk 
arra, hogy ellenőrizzük a diákok nyelvi 
tudásának pragmatikai aspektusát. 

Hogy miért ne a listázott kompe-
tenciákból induljunk ki? Azért, mert a 
gyakorlatban ez kimondottan bonyolí-
taná a helyzetet, főleg akkor, ha tanme-
netet szeretnék felállítani pl. az egyes 
kompetenciákban felsorolt nyelvtani 
szerkezetek alapján. Nézzünk meg egy 
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konkrét példát: az ISCED 3 B1 nyelvi 
szintre vonatkozó dokumentumának 
7. kompetenciája az Érzések felisme-
rése és kifejezése (21. old.). Ezen belül 
az első funkció az Elégedettség és bol-
dogság kifejezése, melynek egyik pél-
damondata a He has made astonishing 
progress [Elképesztő előrehaladást pro-
dukált]. A funkció nyelvi eszközei kö-
zött (a mondatban lévő nyelvtani szer-
kezetnek megfelelően) fel van sorolva a 
befejezett jelen igeidő, melyet általában 
akkor használunk, amikor egy múltban 
történt esemény jelenre vonatkozó ha-
tását akarjuk kifejezni, kihangsúlyozni. 
Amennyiben nyelvtanárként a kompe-
tenciákat vennénk alapul a tanmene-
tünk elkészítésénél, a befejezett jelen 
igeidővel azon a tanórán kellene fog-
lalkoznunk, melyre a 7. kompetenciát 
osztottuk be. Ez két okból sem valósít-
ható meg: (1) már jóval a B1 szint előtt 
kell, hogy foglalkozzunk ezzel a nyelv-
tani szerkezettel, (2) a befejezett múlt 
redundánsan szerepel a kompetenciák 
között. Előfordul például a 16. kompe-
tenciánál is, melynek neve Reagálni egy 
a múltban történt eseményre (30. old.). 
Ennek a kompetenciának a második 
funkciója a Kifejezni, hogy valamit elfe-
lejtettem, melynek első példamondata 
a következőképpen hangzik: I’ve left 
my keys at home [Otthon felejtettem a 
kulcsaim]. Ebben a mondatban szintén 
befejezett jelent használunk, mely ige-
idő szerepel is a funkció melletti nyel-

vi eszközök oszlopban. A helyzet az, 
hogy ennél a mondatnál ugyanazért 
használtuk a befejezett múltat, amiért 
a 7. kompetenciában lévő példamon-
datnál, mindössze a (pragmatikai) 
kontextus volt más, mivel más volt a 
megnyilatkozásunk funkciója. Amikor 
a befejezett múltat tanítjuk a nyelvta-
nulóknak, arra összpontosítunk, hogy 
a lehető legpontosabban írjuk le, hogy 
mikor használatos ez az igeidő (ugyan-
ez a cél az összes többi nyelvtani szer-
kezet esetében is). Joggal kaphatjuk 
ellenérvként, hogy márpedig ismét-
lés a tudás anyja. Ez valóban így van, 
ugyanakkor figyeljük meg, hogy ha a 
7. és a 16. kompetencia alapján készíte-
nénk az óraterveket, nemcsak az lenne 
a gond, hogy redundánsak lennénk, 
hanem az, hogy a sorrendben előbb 
lévő órán szándékosan úgy kellene a 
befejezett jelent magyaráznunk, hogy a 
nyelvtanulóknak ne legyen belőle nyil-
vánvaló az a funkció, amelyet ezzel az 
igeidővel csak egy későbbi órán fogunk 
átvenni. Más szóval, ha a kompetenci-
ákra alapoznánk a tanmenetünket, il-
letve az óraterveinket, meglehetősen 
pazarolnánk azt a tényezőt, amelyből 
kétséget kizáróan tanárként így is ke-
véssel rendelkezünk, ami nem más, 
mint – a tananyag mennyiségéhez vi-
szonyítva aránytalan – idő. Miért ne 
mondanánk meg a nyelvtanulónak, 
hogy egy adott nyelvtani szerkezettel 
más és más funkciókat (szándékokat) 

is ki tud fejezni, főleg akkor, ha az azo-
kat tartalmazó mondatok megformá-
lásához a nyelvtanuló már minden tu-
dást elsajátított? Ez a probléma annyira 
nyilvánvalónak tűnik, hogy felmerül a 
kérdés, vajon nem másképp értelme-
zendők-e az ISCED dokumentumok. 
Amennyiben igen, javasolt lenne egy 
megoldókulccsal való bővítés, mely 
egyértelműsíti a kérdéses értelmezést. 

Mindezek ellenére az ISCED doku-
mentumokban felsorolt kompetenci-
ák, azok funkciói, illetve az azokban 
használatos nyelvi eszközök felhasz-
nálhatók a tanórák terveinek elkészí-
téséhez, de sokkal inkább „példatár-
ként” mint olyan forrásként, melyből 
megtudhatjuk a tanítás hatékonysága 
szempontjából rendszerezett tananya-
got. Talán gyümölcsözőbb lenne, ha a 
kommunikációs kompetenciák mellett 
a nyelvi kompetenciákat (pl. nyelvtani, 
szemantikai, fonológiai, lexikai szerke-
zeteket/eszközöket) is rendszereznék, 
mivel a nyelvtanár és a nyelvtanuló 
szempontjából (figyelembe véve az el-
várásokat) mégiscsak ez bizonyul a ha-
tékonyabb megközelítésnek. 

Irodalom:
 ISCED 3 Anglický jazyk, úroveň B1, Štátny 

vzdelávací program ŠPU 
 Közös Európai Nyelvi Referenciakeret 

(Common European Framework of Refer-
ence for Languages: Learning, Teaching, As-
sessment)
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 Ilyenkor, február közepén elkez-
dődik minden középiskolás végzős 
diák számára az izgalom, aggodalom 
és félelem időszaka, hiszen alig pár 
hét múlva kezdetét veszi egy hossza-
dalmas folyamat, melynek érettségi 
vizsga a neve. Az egész folyamat már-
cius derekán indul az írásbeli résszel, a 
szakközépiskolák esetében áprilisban 
folytatódik a gyakorlati érettségivel, 
s e szakasz méltó lezárása a szóbeli 
érettségi vizsga májusban.  A hivatalos 
definíció szerint az érettségi vizsga (rö-
viden  érettségi) a középiskolai tanul-
mányokat lezáró és a felsőoktatásba 
bebocsátó vizsga, amely számos ország 
jogrendszerében szerepel. Az érettségi 
vizsga – matúra, a felnőtté válás vizsgá-
ja – azt hivatott bizonyítani, hogy a ta-
nuló négy éves tanulmányai alatt elért 
egy meghatározott szintet, teljesítette a 
kitűzött oktatási–nevelési célokat. Ez a 
vizsga manapság elengedhetetlen kö-
vetelmény a felsőfokú intézményekben 
való továbbtanuláshoz. Cikkemben 
megpróbálom az idegen nyelvek olda-

Discere non est vitiosum, sed ignorare
– Nem a tanulás szégyen, hanem a tudatlanság

Pintes lívia
egészségügyi Középiskola, Dunaszerdahely, e-mail: lpintes@gmail.com

láról megközelíteni az érettségi vizsgák 
problematikáját.   

 Európában először 1788-ban talál-
kozhatunk az érettségi vizsgával, de ez 
a vizsga még meg sem közelítette a mai 
formáját, sőt a továbbtanulás sem volt 
a vizsga sikeres teljesítéséhez kötve. A 
mai Szlovákia területén 1849-ben ve-
zették be ezt a típusú megmérettetést, 
és már a kezdetektől két részre – írás-
belire és szóbelire – osztották. Annak-
idején a végzősök anyanyelvből, latin 
nyelvből, görög nyelvből és matema-
tikából tettek vizsgát, tehát már akkor 
is nagy hangsúlyt fektettek az idegen 
nyelvek oktatására. Az 1990-es évek 
oktatáspolitikájának meghatározó ele-
me az érettségi vizsga megújítása, re-
formja. Rengeteg próbálkozás, innová-
ció után a mai formáját 2005-ben érte 
el az idegen nyelvi matúra, amikor is 
kötelezően bevezették az extern érett-
ségi vizsgát – azaz a központilag egysé-
ges tesztet és az intern – belső érettségi 
vizsga írásbeli részét –, azaz a fogal-
mazásírást. Az új rendszerben min-

den kommunikatív készség – olvasás, 
hallgatás, írás, beszéd – felmérésére 
sor kerül. Idegen nyelveknél az extern 
teszteléssel a diákok receptív (olvasás 
és szövegértés, hallgatás és szövegér-
tés), produktív (írásbeli megnyilvánu-
lás), interaktív (olvasás és szövegértés 
+ írásbeli megnyilvánulás, hallgatás 
és szövegértés + írásbeli megnyilvá-
nulás) és a kommunikatív készségeit 
kell felmérni. Mindezt két szinten: B1 
– középszinten, illetve B2 – emelt szin-
ten. Minden egyes készségterületen a 
nemzetközi szintleírásoknak megfe-
lelően határozzák meg azt, hogy mit 
kell tudnia a vizsgázónak.  A feladatok 
típusait tekintve egyaránt megtalálha-
tóak a „multiple choice” típusú felada-
tok, hozzárendeléses, behelyettesítéses, 
sorrend felállításos, helyes/nem helyes 
típusú és a helyes nyelvtani alak alko-
tása típusú feladatok. Mindezek és a 
modern elvárások miatt a középiskolai 
idegennyelv-tanításban kötelezővé vált 
a készségfejlesztésen alapuló nyelvtaní-
tás.
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  Ha valaki az Európai Unióban ér-
vényesülni szeretne, elengedhetetlen, 
hogy felhasználói szinten ismerjen 
legalább egy idegen nyelvet. Egy ide-
gen nyelv elsajátítása egy egész életen 
át tartó folyamat. Ebben nagy szerepe 
van az oktatási intézményeknek – is-
koláknak. A gyermekek sokszor már 
óvodás korukban elkezdik – játékos, 
mondókás formában – az idegen nyelv 
tanulását. Harmadik osztályos kortól 
heti 3 órában tanulják a nebulók az 
angol nyelvet, de sok iskolában már 
az első osztálytól oktatják az idegen 
nyelvet. A képzési program szerint ha-
todik osztályban kötelező bevezetni a 
második – illetve a magyar iskolások 
számára immáron harmadik – idegen 
nyelvet. Azt hiszem, sok pedagógus 
kollégám véleményét tolmácsolom 
azzal, hogy a kevesebb sokszor több 
lenne (lehetne). Beszéljünk inkább egy 
idegen nyelvet, de azt tökéletesen. Nem 
tartom szerencsésnek azt sem, hogy a 
legtöbb alapiskolában kötelezően az 
angolt kell választani idegen nyelvnek. 
A német anyanyelvű országok – Auszt-
ria, Németország, Svájc – közelsége, a 
jobb munkalehetőségek ezen orszá-
gokban mind a német nyelv mellett 
szólnak. Ezért fontos, hogy mire a di-
ákok az érettségiig eljutnak, megfelelő 
legyen tudásszintjük, kommunikációs 
képességeik, hogy félelmek, aggodal-
mak nélkül várják a „végső megméret-
tetést”. Sajnos azt tapasztalom, hogy ez 
a legkisebb mértékben sincs így. Hogy 
miért, rengeteg válasz, feltételezés lé-
tezhet erre a kérdésre. Talán nem ele-
gendő az idegen nyelv oktatására szánt 
óraszám? Túl terjedelmes a tananyag? 
Netalán az érettségi vizsga szintje elér-
hetetlennek tűnik a diákok számára? 
Csak néhány a lehetséges okok közül.  

 1. Az óraszámról: A Közös Európai 
Nyelvi Referenciakeret szerint bármely 
középfokú nyelvvizsga B2 szintnek 
felel meg. Ez a  szint a nyelvtanárok 
szerint öt-hatszáz óra nyelvtanulással 
érhető el. Ez alatt nem csupán az is-
kolai nyelvórákat, hanem az otthoni 
tanulást is kell érteni. Lehet valóság-
alapja annak a feltételezésnek, hogy 
kevés az idegen nyelvekre szánt óra-
szám. Szakközépiskolákban heti 3 órát 
határoz meg a képzési program az ide-
gen nyelvekre. Sajnos az a tapasztalat, 
hogy ez az óraszám nem emelkedik, 
ugyanis a szabad órákkal inkább a 
szaktantárgyakat erősítik, hiszen ez az 
iskola profilja, az érettségi után ebben a 
szakmában fog a tanuló elhelyezkedni, 
logikusnak tűnik, hogy a szaktantár-

gyakra szánnak több órát. Marad tehát 
a kötelező minimum. Ez még rendben 
is lenne, ha az összes alapiskolából jövő 
diák egyenlő, jó alapokkal rendelkezne 
az adott idegen nyelvből, s erre lehet-
ne építeni a középiskolai tanulmányok 
során. De nem ez a valóság. Egészség-
ügyi középiskolában tanító tanárként 
tapasztalom, hogy azok a diákok, akik 
az alapiskolában angolt tanultak első 
idegen nyelvként, iskolánkba kerülve 
a német nyelvet választják. Szándékuk, 
hogy az iskola elvégzése után Ausztri-
ában szeretnének dolgozni ápolóként. 
Bizonyára hasonló a helyzet a pincér, 
szakács, építőipari munkás, szolgálta-
tások szakon tanuló diákok körében is. 
Mondhatni tehát azt, hogy a középis-
kola első osztályában a „kezdő” tanu-
lók miatt szinte a nulláról kell kezdeni 
az idegen nyelv tanítását. Négy év alatt 
szinte lehetetlen az előírt tananyagot 
„megtanítani”. 

 2. A tananyagról: Az oktatás egysé-
ges nemzetközi osztályozásának rend-
szerét (röv. ISCED) az ENSZ oktatási 
és kulturális szervezete, az UNESCO 
dolgozta ki. Célja, hogy rendelkezésre 
álljon egy olyan eszköz, amely lehetővé 
teszi a nemzeti és nemzetközi oktatási 
statisztikák összegyűjtését, összesítését 
és összehasonlítását. Az ISCED rend-
szer alapját a képzési program alkot-
ja. Eme rendszer szerint a  középfokú 
oktatás az ISCED 3 szerint zajlik. Az 
ISCED-ben részletesen, aprólékosan 
szét van bontva az adott szinteken 
követelhető tananyag. Az elsajátítan-
dó nyelvtani jelenségek, szókincs és 
konverzációs témakörök  mennyisége 
temérdek, sok tanárnak gondot okoz 
„bepréselni“ minden követelményt 
a  tanórákba. Vagy ha nagy nehezen 
sikerül is, nem marad elég idő a gya-
korlásra. Ezenkívül német szakos ta-
nárként – minden részrehajlás nélkül 
– kijelenthetem, s ebben bizonyára sok 
tanártársam is egyet ért, hogy a német 
nyelvtan nagyon bonyolult, szerteága-
zó és nehéz. A nálunk „divatos“ idegen 
nyelvek között talán a  legnehezebben 
elsajátítható. Persze ezzel nem szán-
dékom elriasztani senkit sem a német 
nyelv tanulásától, csak arra próbáltam 
rávilágítani, hogy talán a  követelmé-
nyek tényleg teljesíthetetlenek, vagy 
legalábbis a  felmérések nem olyan 
eredményeket hoznak, amilyeneket 
a tanárok és a diákok szeretnének. 

 3. A vizsga szintjéről: A vizsga szint-
jének szabályozó funkciója van. Le-
gyen a vizsgaszint elég magas ahhoz, 
hogy növelje a  motivációt – húzóerőt 

jelentsen, de a középiskola teljesítőké-
pességénél ne legyen magasabb.  Sok-
szor az az érzésünk, hogy pontosan 
ez a  funkció nem stimmel. Túl magas 
a mérce? Lehetséges. Egy magyarorszá-
gi felmérés szerint a nyelvtanároknak 
kellett eldönteniük, hogy milyen tudá-
si szintet képesek elérni diákjaikkal. Az 
eredmények elég lehangolóak lettek. A 
szakközépiskolában a némettanárok a 
B1-es szintet csak a kitűnő diákok felé-
vel tudják elérni, a gyengék számára ez 
a szint már-már elérhetetlen. Az érett-
ségi vizsga legalsó szintjének pedig 
mindenképpen e célcsoport számára 
is elérhető szinten kell lennie. Talán 
a három szintű idegennyelvi érettségi-
hez való visszatérés lenne a megoldás? 
Nem az én tisztem eldönteni. Minden-
esetre megérné átértékelni ezt a pontot 
is. 

 Bizony az érettségi vizsga az, ami a 
diákok számára az első igazi megmé-
rettetést jelenti. Nemcsak a tudásról ad 
bizonyítványt, de belépő is a főisko-
lára, egyetemre. Nem mindegy tehát, 
hogy milyen eredménnyel érettségiz-
nek le a tanulók. A legfontosabb, hogy 
a végzős diák rendszeresen készüljön, 
tájékozódjon.  Vegyék a  fáradságot és 
nézzék meg az előző évek feladatso-
rait, mérjék fel tudásukat, s ha tudják, 
miben vannak hiányosságaik, ne szé-
gyelljenek segítséget kérni. Minden 
végzős diáknak kívánok lelkiismeretes 
felkészülést és sok sikert a középisko-
lai éveket lezáró számonkéréshez – az 
érettségihez.
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Kezdetben vala a szó, a szó alkotta a 
szöveget, szöveg nélkül nincs nyelvta-
nulás, ez mindenkinek világos. Mégis 
mostohán bánunk a szöveggel már jó 
ideje, bizonyíték erre bármelyik mo-
dern nyelvkönyv. Nyelvkönyveink tele 
vannak szép, színes képekkel, bekere-
tezett, nagyobb betűtípussal szedett 
nyelvtani szabályokkal, az oldalak szel-
lősebbek, könnyebben áttekinthetőek. 
Mindez az összefüggő szöveg rovására 
megy: diákjaink keveset olvasnak, rö-
vid, frappáns cikkeket csupán; nem-
igen találkoznak hosszabb, neadj’ isten 
irodalmi szövegekkel.

Nem mindenhol van ez így, hiszen 
az ázsiai országokban a mai napig egész 
könyveket vágnak be a diákok idegen 
nyelven, fejből mondják fel a megta-
nult szöveget, és tudnak is angolul. Ezt 
nehezen tudom elképzelni hazai isko-
láinkban, ahol lépten-nyomon találko-
zom szülőkkel, akik nehezményezik, 
hogy a csemetéjüknek az új szavakat 
fejből kell megtanulniuk. Nem könnyű 
az arany középutat megtalálni, ahol az 
írott szó jó barát, a szöveg pedig eszköz 
a tanuláshoz úgy, hogy a gyerek észre 
sem veszi, hogy tanult. Ehhez persze 
fontos a jó szövegválasztás.

Egészen fiatal diákoknál kezdhet-
jük a nyelvtörőkkel (tongue twisters, 
Zungenbrecher). Ezek rövid, nyelv-
tanilag egyszerű szerkezetek, amit 
a gyerek könnyen megjegyez. A 
nyelvtörők jó szolgálatot tesznek a 
kiejtés, hanglejtés elsajátítására, sőt 
még néhány új szót is megtanítanak 
a kisdiákkal, ezenkívül segítenek pl. 
a szórend automatizálásában. Kisdi-
ákoknál a nyelvtörők elsajátítására a 
legjobb, ha lerajzoltatjuk a történe-
tet, képregénynek vagy poszternek. 
A kedvenc nyelvtörőm a következő: 
She sells seashells on the shore / The 
shells she sells are seashells I’m sure. 

Alapvető, kedves Watson!
avagy hogyan csempésszük vissza 
az írott szót az idegennyelv-oktatásba

mgr. Vizi andrea
Padány, angol-német szakos tanár a pozsonyi Ivan Horváth gimnáziumban
andrea.vizi.ok@gmail.com

A nehezen kiejthető mondatok, frá-
zisok a gyerekeket nem frusztrálják, 
hanem szórakoztatják. A nyelvtörőt 
felhasználhatjuk példaként új monda-
tok szerkesztésére (He sells cars in the 
street...) vagy pedig kérdések gyakor-
lására egyes szám harmadik személy-
ben (What, where does she...).

Szintén fiatalabb tanulók oktatásánál 
használhatók a rövid gyerekversikék, 
mint például a Key of the Kingdom. A 
vers ugyanazt a témát variálja jópár 
mondatban. Itt is a rajzoltathatunk: 
minden gyerek lerajzol egy képet 
(flowers in the basket, basket on the 
bed stb.), amit aztán egy egésszé ra-
gaszthatunk össze, a gyerekek pedig 
soronként elszavalhatják a verset. 

Jól ismert meséket használhatunk 
kisdiákjainkkal képregény készítésére. 
Együtt elolvassuk a mese egyszerűsí-
tett verzióját (fontos, hogy a tanulók 
ismerjék a mesét), majd megtárgyal-
juk, hány képben lehetne a mesét egy-
egy mondattal elmesélni. A képeket 
otthon is megrajzolhatják úgy, hogy a 
hozzátartozó történetet az órán közö-
sen elmesélik, majd összeállítják a kép-
regényt.

Ezeknél a rövid szövegeknél már 
sokkal merészebb dolog eredeti iro-
dalmi művekkel kísérletezni. Jobbnak 
tartom a modern klasszikusokat pl. a 
meséknél, mert nyelvezetük egysze-
rűbb, modernebb, témában közelebb 
állnak a tinédzserek érdeklődési köré-
hez. Steinbeck, Orwell, Capote, Roald 
Dahl, Salinger, Kästner azok a szerzők, 
akinek műveivel bármelyik gimnazista 
megbirkózik. 

A regényt általában fejezetenként, 
hetente olvasva érdemes feldolgoz-
ni, ami azt jelenti, hogy heti egy órát 
erre szánunk. Minden fejezetnél ér-
demes elgondolkodni, mire is szeret-
nénk különös figyelmet fordítani. Egy 

példa: Steinbeck Egerek és emberekje. 
A diákok megkapták az első fejezetet 
otthoni olvasásra, egyhetes határidő-
vel, majd néhány nap után emailben, 
ill. a Facebookon a konkrét feladato-
kat: információkat gyűjteni a cselek-
mény helyéről (Kalifornia, a Salinas 
folyó), a fejezetben említett állatokról 
(szürkegém, mosómedve stb.), és ezek-
ről néhány percben önállóan beszélni. 
Így amellett, hogy olvasták a fejezetet, 
önállóan kerestek információkat az 
adott témákról, valamint intenzív szel-
lemi munkát végeztek az ‘bemutató’ 
előkészítésekor. 

Egy másik lehetőség két irodalmi 
mű olvasása és összehasonlítása. Eh-
hez Hemingway és Capote egy-egy 
Spanyolországban játszódó novelláját 
használtuk. A két meglehetősen külön-
böző történet megértéséhez a diákok-
nak tudniuk kell háttérinformációkat, 
mint pl. mit is keresett Hemingway 
Spanyolországban, mikor volt ott, stb. 
Aztán összehasonlítottuk a két mű-
vet hangvétel, cselekmény, végkifejlet 
szempontjából.

Szöveggel dolgozni a tanár részéről 
sok felkészülést igényel, ám az egyszer 
feldolgozott anyag évről évre használ-
ható, persze időnként frissítve (szer-
ző meghalt, díjat kapott, életrajzi film 
jelent meg róla, stb.) Óriási előnye 
viszont a diákoknál már egy év után 
is megfigyelhető, mégpedig hogy a ta-
nulók önállóan dolgoznak, szókincsük 
meglepő módon gyarapszik, hirte-
len nem mondanak olyasmiket, hogy 
‘ezt nem is tanultuk’. Néha egyikük-
másikuk jelentkezik, hogy valaminek 
utánanézett a könyvvel vagy a szerző-
vel kapcsolatban, és a tanár vélemé-
nyét kéri. Az órák lazábbak, de mégis 
komoly munka folyik, a fiatalabb ta-
nulókkal pedig az egész játék, élmény 
benyomását kelti.
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“I don’t want to!”
The teacher gives instructions to the pupils and they 

respond by saying ‘I don’t want to!’. However, when the 
instruction refers to a dog, e.g. “Feed the dog!” or “Play 
with the dog!”, the children must agree and say “Yes, I 
will!”. The activity can be done by showing the picture 
of a dog as well. It is a great concentration activity, based 
on the very fact that children enjoy disagreeing. It is im-
portant to keep the rhythm of the activity.
Possible instructions can be:
Sit on your chairs! – I don’t want to!
Open your exercise books! – I don’t want to!
Do your homework! – I don’t want to!
Put away your mobile phones! – I don’t want to!
Tidy the class! – I don’t want to!
Feed the dog! – Yes, I will!
Walk the dog! – Yes, I will!

Broken Sentences
Children work in pairs. Each pair gets a set of slips of 

paper with a sentence half. They have to match them.

They’re drawing  a) orange juice.
She’s reading   b) television.
He’s drinking   c) a tree.
They’re playing   d) a picture.
I’m riding   e) music.
She’s wearing   f) a comic.
I’m doing   g) table tennis.
He’s driving   h) an exercise.
We’re eating   i) a dress.
You’re climbing   j) chocolate.
You’re listening to  k) a bike.
We’re watching   l) a car.

Key: 1d, 2f, 3a, 4g, 5k, 6i, 7h, 8l, 9j, 10c, 11e, 12b

Sorting
The teacher writes words on colourful cards and 

sticks them on the left side of the blackboard. Each 
word is on a separate card. Then the teacher writes four 
categories side by side on the right side of the board. 
The children come to the board and have to rearrange 
the words, stick them under the right category, the one 
they belong to.

Possible categories: 1. Classroom, 2. The Body, 3. Col-
ours, 4. Adjectives.

Words: head, blue, ears, small, orange, leg, beautiful, 
ugly, nose, red, brown, black, long, book, CD player, 
grey, hair, scissors, yellow, arm, orange, mouth, sad, rul-
er, blackboard, pink, eyes, thin, tall, angry, chalk, note-
book, knee.

Other variations can be done as well by choosing dif-
ferent categories and words. The activity is a physical 
warm-up and is suitable for revising vocabulary.

Envelopes and Letters
The students work in groups of three or four. Each 

group gets a numbered envelope with a set of letters, 
each letter written on a separate card. The letters come 
from one word or expression and are mixed up. The 
task is to rearrange the letters in order to make words. 

Each letter can be used only once. The groups are asked to write 
down the words. Each envelope contains a different set of letters. 
The groups are given a time limit of about 1 minute. As soon as 
it is over, they have to pass their envelope to the other group and 
they receive a new one, too. 
Possible sets of letters:
1. p o l i c e s t a t i o n
2. w a s h i n g m a c h i n e
3. r a i l w a y s t a t i o n
4. p o s t o f f i c e
5. t i c k e t o f f i c e

Sentence Scramble
Children work in pairs or groups of three. Each pair/group 

receives a numbered envelope containing word cards. Children 
work with their partners and arrange the cards from the envelope 
on their desk to make a sentence. Each group receives a different 
set of words.

Possible sentences:
If it rains tomorrow, I will stay at home.
I went to play football with my friends yesterday afternoon.
Look at those clouds, it is going to rain.
We were having dinner when the taxi arrived.
I usually go to school by bus at 7 o’clock.

Listening Grid
Children get the following grid (prepared and printed in ad-

vance):

name get up have 
breakfast

go to 
school

have 
lunch

go 
home

have 
dinner

go to 
bed

Vanessa 7.30
Jack

They listen to a text read by the teacher about the daily rou-
tines of two children, Vanessa and Jack. They have to complete 
the times in the grid individually, then they compare and check 
their answers.

Daily routines:
Vanessa gets up at half past seven. She has a shower and cleans 

her teeth and then she has breakfast at 8 o’clock. Vanessa goes 
to school with her father at half past eight. She has lunch at half 
past twelve and she goes home on the bus at quarter to four. After 
school Vanessa does her homework and watches TV. She has din-
ner at seven o’clock with her mother and father. She goes to bed 
at half past nine.

Jack gets up at seven o’clock. He goes to the bathroom, has a 
wash and has breakfast at half past seven. He goes to school with 
his friends at eight o’clock. He has lunch in the school canteen at 
twelve o’clock and he goes home at quarter past two. He does his 
homework and plays tennis with his brother. He has dinner with 
his family at six o’clock. He goes to bed at half past eight.
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Magyarországon az utóbbi évek 
egyik legnagyobb vitáját (legalábbis 
nevelés- és iskolaügyi kérdésekben) 
a 2013 szeptemberétől bevezetett er-
kölcstan okozta. A téma körül fellán-
golt viták, gerjesztett érzelmek nem 
voltak képesek elkerülni a határon 
kívül eső felvidéki területeket sem, 
s bevallom, sokszor csodálkozva, 
máskor értetlenül figyeltem, hallgat-
tam, hogy valójában miről is van szó. 
Meglepetésemnek talán első oka ab-
ban keresendő, hogy Szlovákiában az 
erkölcstan – etikai nevelés formájá-
ban – rögtön az 1989-90-es rendszer-
változás és az azt követő iskolapoliti-
kai változások egyik első gyümölcse, 
eredménye lett. Persze vitázhatnánk 
sokáig azon, hogy mi mindent lenne 
még szükség (esetleg nagyobb szük-
ség) megjeleníteni az iskolai edukáció 
tartalmában, de számomra vitán felül 
áll a tartalom kialakításának az a filo-
zófiája, hogy az edukáció tartalmában 
egyre nagyobb hangsúlyt (ezzel együtt 
óradotációt) kellene, hogy kapjanak a 
(szűkebb értelemben) nevelési jellegű 
– orientációjú tantárgyak, tartalmak. 
Annak ellenére ugyanis, hogy az isko-
lát mind a mai napig nevelési-oktatási 
intézménynek hívjuk, vitatható, hogy 
annak is tartjuk-e. Az oktatás tartal-
mát vizsgálva egyértelműen leszögez-
hetjük, hogy a 20. század végének és 

a 21. század elejének oktatási tartalma 
túlzottan (természet)tudomány-orien-
tált, és a nevelési tartalmak mondhatni 
„alsóbb kategóriákba” soroltattak. Az 
összképhez hozzátartozik az is, hogy 
nemcsak a tartalomtól, de a nevelés–
oktatás módjától, megszervezésétől és 
lebonyolításától is nagyban függ az, 
hogy az iskolai edukáció eredménye a 
diák szemszögéből csak egy elszigetelt, 
ideig-óráig meglévő ismeret lesz, vagy 
ennél sokkal több. Mindez viszont any-
nyi bizonytalansági tényezőt hordoz 
magában, hogy szükségesnek tartok 
bizonyos „biztosítékokat” beépíteni a 
tartalom egészébe, melyek több esélyt 
és lehetőséget kínálnak arra, hogy az a 
bizonyos „több” valósággá válhasson!

Az erkölcsi nevelés kiemelt helyzete a 
nevelés tartalmában

Az erkölcsi nevelés és vele együtt az 
erkölcstan is valószínűleg azért élvez 
kiemelt figyelmet, prioritást az eduká-
ció folyamatában, tartalmának nevelé-
si szempontú konkretizálásában, mivel 
az egyik legklasszikusabb és legegye-
temesebb nevelési területről van szó, 
mely jelentős mértékben határozza 
meg azt, hogy a nevelt egyén „jó vagy 
rossz” emberré válik. Ebben az állítás-
ban egyértelműen foglalok állást amel-
lett, hogy az ember nem születik jónak 
vagy rossznak, hanem éppen a nevelés 

hatására válik ilyenné vagy olyanná 
(ellentétben a személyiségfejlődés más 
területeivel, ahol az öröklődésnek jóval 
nagyobb hangsúlya lehet). A kultúra és 
az annak keretein belül, értékei által és 
azok felé irányuló nevelőhatás domi-
náns módon határozza meg azt, hogy 
milyen axiológiai fundamentummal 
fog rendelkezni az egyén, milyen ki-
indulópontról kezdheti meg, s egyben 
folytathatja az önalakítás, önfejlesztés 
– az önnevelés folyamatát. 

Az erkölcsi nevelés tartalmának 
problémája

Ami az erkölcsi nevelés – ezzel 
együtt az erkölcstan lehetséges tar-
talmát is beleértve – céljait és tartal-
mát a jelenkorban illeti, lehetetlennek 
tartjuk egy olyan komplex és világo-
san megfogalmazott értékkoncepció 
körülhatárolását és annak az iskolai 
edukáció tartalmába való beépítését, 
mely olyan mértékű univerzalitással 
bírna, hogy a konszenzusos elfogadás 
esélyét jelenthetné számunkra. A 
világnézeti, értékszemléleti és erkölcsi 
sokszínűség, a nézetpluralizmus és 
relativizmus mindezt olyan keretek 
között, melyek egy állami – nemzeti 
iskolarendszer dimenzióját jelentik, 
lehetetlenné teszik. A diverzitás olyan 
mértékű és minőségű korát éljük, 
hogy globális szinten sokkal inkább 
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azokra a tartalmakra kellene összpon-
tosítanunk, melyek megfelelhetnek 
az univerzalitás, az általános elfogad-
hatóság követelményének, de egyben 
részét képezhetik az egymástól eltérő 
világnézetek, értépluralizmusok általi 
nevelésnek is. Ezzel semmiképp sem 
szeretném azt sugallni, hogy az ember 
mondjon le saját meggyőződéséről, vi-
lágnézetéről. Annak kereteit más kell, 
hogy jelentse, ahol az elkötelezettség 
és értékspecifikum konszenzusos el-
fogadást követelhet meg anélkül, hogy 
ezzel bárkinek is sértenénk világnézeti 
szabadságát. Az általános értelemben 
vett erkölcstannak viszont megvan 
minden esélye felvállalni és összpon-
tosítani olyan értékstruktúrákra és 
orientációkra, melyek igenis hiányoz-
nak (a nemcsak) a mai felnövekvő 
nemzedék értékrendszeréből, és ezzel 
egyetemben a viselkedésükben sem 
jelennek – jelenhetnek meg. A világ-
nézeti és értékpluralizmus nem tudja 
olyan mértékben leszűkíteni a neve-
lésnek ezt a kiemelt területét, hogy ne 
lehessen megfogalmazni és kialakítani 
olyan nevelési tartalmat, mely megfelel 
a fentebb említett követelményeknek, 
és semmiképp sem lesz kizáró jellegű 
– sokkal inkább integráló hatást vált-
hat ki.

Nagy valószínűséggel az itt említett 
dilemmák és befolyásoló tényezők ve-
zethették a Szlovákiában már több, 
mint két évtizede a gyakorlatban is 
megvalósuló erkölcstan (etikai neve-
lés) koncepciójának megalkotóit is. 
Olyan koncepciót, tartalmat kellett 
kidolgozni, mely lehetőséget nyújt egy 
„új tartalom” beiktatására, mely nem 
lesz „kultúridegen” és lesz annyira 
univerzális, hogy különösebb ellen-
érzések nélkül alkalmazható legyen a 
mindennapi edukációs gyakorlatban 
is. Ilyen alternatíva a proszocialitás és 
a proszociális nevelés megjelenítése az 
iskolai edukáció folyamatában és tar-
talmában.

Mit értünk proszocialitás alatt, és 
miért van szükség proszociális neve-
lésre?

A proszociális nevelést az utóbbi 
évtizedekben az erkölcsi nevelés része-
ként szoktuk említeni és elemezni, an-
nak ellenére, hogy viszonylag új nevelé-
si területről beszélhetünk.  Az európai 
klasszikus filozófiában két irányvona-
lat különböztethetünk meg, melyek 
egymástól eltérő módon közelítik meg 
az emberi lény értelmezését, az embe-
rek közötti kapcsolatok magyarázatát. 

Az egyik oldalon említhetjük a vallá-
si–racionális megközelítést, mely az 
emberek közti viszonyulást racionális 
kiindulópontokon keresztül értelmezi. 
Ezzel szemben az empirikus filozófiai 
modell az embert viselkedése és an-
nak tapasztalati megfigyelése alapján 
magyarázza. Az emberek közti kapcso-
latokat, viszonyulásokat viszont nem 
elég racionális és empirikus szempont-
ból vizsgálni. Az ember én-je, ego-ja 
nem lehet elszigetelt attól a környezet-
től, melyben a kapcsolatok és a viszo-
nyulások megvalósulnak, melyre végső 
soron hatással vannak és változtatják is 
egyben. Valószínűleg ennek a felisme-
résnek köszönhetően fogalmazódott 
meg Martin Buber egzisztencialista fi-
lozófiájában a dialogikus viszony és az 
arra való törekvés gondolata. Az Én–Ő 
és az Én–Te viszonyulás közötti kü-
lönbség jól tükrözi az egzisztencialista 
gondolkodásmód másságát a többi 
filozófiai iskolával szemben. Martin 
Buber meggyőzően mutat rá arra, 
hogy mind az emberek közötti, mind 
az ember és Isten közötti viszony tel-
jessége nem érhető és fejleszthető a kí-
vánt mélységre, amennyiben objektív 
alapokra, kiindulópontokra helyezzük 
azt. Ezért van szükség az emberek kö-
zötti kapcsolatokban is szubjektív, Én–
Te értelmezésű dialogikus viszonyra, 
mely egyértelmű ugródeszkája lehet 
a proszocialitás megértésének is. Az 
embernek valós értéke akkor van, ha 
kapcsolatban van valakivel, s az érték 
visszatükröződik a másik ember sze-
mélyiségében. A személyiségközpontú 
lélektan és pedagógia is ráirányította 
figyelmünket a proszocialitás és vele 
együtt a proszociális nevelés szüksé-
gességére. Példaként említhetném Carl 
Rogerst, Thomas Gordont vagy eset-
leg még Erich Fromm főbb munkáit 
is, melyekben a másik elfogadására 
(emocionális alapon), a szeretetre, 
a felszínesség lebontására mutatnak 
rá. A 20. század második felére a 
klasszikus amerikai pragmatista 
szemléletmódot sokkal inkább a „keep 
smiling” életérzés váltotta fel, mely 
sajnos egyre inkább lett (van) jelen a 
nem csak amerikai emberek közti vi-
szonyok mindennapjaiban is. Éppen 
ezért szükséges olyan kommunikációs 
gyakorlatot és készséget bevezetni és 
elsajátítani, mely nem a „keep smiling” 
megjátszó és képmutató filozófiáját kö-
veti és vési be az emberek mindennapi 
viselkedésébe.

A proszocialitás alatt tehát olyan 
viselkedést értünk, mely másokon, 

másoknak való segítségen alapul – 
külső jutalom (anyagi vagy szociá-
lis) elvárása nélkül. A belső jutalmat 
az egyén lelkiismerete szolgáltatja. A 
proszociális nevelés az altruizmus ér-
tékét hivatott megőrizni és közvetíteni 
– a megszokottól eltérő kiindulóponto-
kon – alapokon. A proszociális nevelés 
kiindulópontjait három területre oszt-
hatjuk fel:
1. Az ember személyiségének mint 
„bio–pszicho–szocio” lénynek értel-
mezése.
2. A filozófián kívül más tudományte-
rületek és azok ismereteinek a nevelés-
tudományban való alkalmazása – leg-
inkább a személyiségközpontú lélektan 
implementációja és az értelmi intelli-
gencián kívül egyéb típusok figyelem-
be vétele és fejlesztése – MQ, EQ, SQ.
3. Az ún. nonkognitív kompetenciák 
fejlesztése, a nyitott kommunikáció ál-
tal – C. Rogers, T. Gordon.

A magyar szakirodalomban a 
proszocialitással Nagy József – „A XXI. 
század és nevelés” című összefoglaló 
művében találkozhatunk mint szoci-
ális kompetenciával. Szükségesnek 
tartom viszont megjegyezni, hogy a 
proszocialitásnak az ilyen módú értel-
mezését semmiképp sem szigetelhet-
jük el az egyén perszonális kompeten-
ciájától. A proszociális nevelés lényege 
éppen abban rejlik, hogy a proszociális 
viselkedés, tehát a másokon való ön-
zetlen segítség ne csupán egy környe-
zetünk által felállított követelménynek 
való megfelelés legyen, hanem belső 
kényszerré, szükségletté váljon. 

Szlovákiában a proszociális nevelés 
kidolgozására és a mindennapi edu-
kációs gyakorlatba való átültetésére a 
katalán Roberto Roche Olivar mun-
kássága hatott leginkább. Olivar kon-
cepciója szerint a proszociális szemé-
lyiség leginkább a következő jegyekkel 
jellemezhető:
1. képes másokkal együtt érezni,
2. örömet jelent számára mások 
megajándékozása,
3. erőfeszítésre képes másokért,
4. képes megérteni mások nehézségeit 
és aggodalmát,
5. képes átélni mások örömét és bána-
tát,
6. mások sikerét képes irigység nélkül 
fogadni.

A proszociális személyiség ezen jel-
lemzőit összefoglalva azt mondhatjuk, 
hogy a proszocialitás legfőbb attribú-
tumai – összetevői: az autenticitás, az 
akceptáció, az asszertivitás és az empá-



Katedra

24

edukáció

tia. A nevelés folyamatában ezeket 
a következő feladatok megvalósítá-
sával fejleszthetjük:
1. az egyének közötti különbségek 
elfogadása,
2. tudatosítani saját jogainkat és kö-
telességeinket,
3. tudni nem-et mondani,
4. tudni panasszal élni,
5. kinyilvánítani kérésünket – segít-
ségért folyamodni,
6. nyitott kommunikációt folytatni,
7. fejleszteni az interperszonális és 
szociális empátiát,
8. aktívnak és kezdeményezőnek 
lenni az emberi kapcsolatok kiala-
kításában és kezelésében.

Az itt felsorolt feladatok te-
kinthetőek a proszociális nevelési 
program tömör kivonatának is. 
Az eredeti, Olavar-féle koncepci-
ót Szlovákiában Ladislav Lencz és 
szakmai csapata dolgozta ki. Ez a 
modifikált program lett a kiindu-
lópontja az erkölcstan – etikai ne-
velés megnevezésű tantárgynak is, 
mely már több mint 20 esztendeje 
szerves részét képezi a primáris és 
szekundáris oktatás tartalmának. 
A Lencz-féle modifikáció lényege, 
hogy míg Olivar a proszociális ne-
velés folyamatát leginkább a kogni-
tív szenzibilizációból indítja, addig 
a módosított koncepcióban sokkal 
nagyobb teret és hangsúlyt kap a 
nevelés emocionális és szociális as-
pektusa. Ezek szerint a proszociális 
nevelés programját leginkább a kö-
vetkező ajánlások segíthetik céljai 
megvalósulásában:
1. Alakítsunk nevelési közösséget 
az osztályból!
2. Fogadjuk el a gyermeket olyan-
nak, amilyen – közvetítsünk felé 
pozitív érzelmeket!
3. Tulajdonítsunk a gyermek-
nek pozitív tulajdonságokat – 
proszocialitást!
4. Világos és egyértelmű célokat fo-
galmazzunk meg!
5. A negatív jelenségeknél igyekez-
zünk higgadtan és megértően rea-
gálni!
6. Ösztönözzük és támogassuk a 
proszocialitást!
7. Óvatosan és megfontoltan alkal-
mazzuk a jutalmazást és a bünte-
tést!
8. A nevelés folyamatába kapcsol-
juk – szervezzük be a szülőket is!

 A „képzettek vagyunk, de 
rosszak” megfogalmazású közhely, 
melyben benne rejlik a közelmúlt 
és egyben a jelen nevelésügyének 
fő diagnózisa, arra kellene, hogy 
ösztönözzön minket, hogy a 
szcientisztikus – ismeretorientált 
iskolákban olyan tartalmak és ha-
tások kerüljenek fókuszba, melyek 
a feljebb említett közhely „rossz 
emberét” jó és értékes emberré ké-
pesek alakítani. Egyben utat mutat-
ni ahhoz a folyamathoz, melyben 
mindenki képes lehet saját ember-
ségének, jóságának folyamatos ápo-
lására, fejlesztésére. A proszociális 
nevelés ennek lehet egyik építőele-
me, alternatívája, mellyel egyetem-
ben klasszikus, de mára sokszor 
elfeledett emberi kvalitásokat és ér-
tékeket fejleszthetünk, alakíthatunk 
ki. A komplex értelemben vett ne-
velésnek ugyanis fő célja, filozófiája 
nem lehet más, mint emberré válni 
és embernek maradni – minden 
körülmények között! 
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A gyermek életében az egyik  legfontosabb 
esemény, amikor elérkezik az iskolába járás 
ideje. Az iskolakezdés lehetőségeit a hatályos 
közoktatási törvény határozza meg. Nálunk, 
Szlovákiában a gyermek hat éves korában éri 
el az iskolakötelezettséget, ugyanis ebben a 
korban éri el azt a fejlődési fokot, amelyben 
iskolaéretté válik. Iskolaköteles az a gyermek, 
aki az adott év augusztus 31-ig betölti hato-
dik életévét. Amennyiben a nevelési tanács-
adó nem tartja iskolaérettnek a gyermeket, 
javaslatára az óvodában tölthet még egy évet 
a gyermek.

Az iskolaérettség fogalma nem is igazán 
helyes meghatározás, hiszen nem érettség-
ről, hanem alkalmasságról van szó. Ha nem 
megfelelő időben történik a beiskolázás, an-
nak hosszú távon negatív következményei le-
hetnek: magatartási problémák, tanulási ne-
hézségek, pszichés tünetek fordulhatnak elő.

A gyermek kora nem meghatározója az 
iskolaérettségnek, sokszor semmi külső jel 
nem mutat arra a tényre, hogy a gyermek 
iskolaéretté vált. Az iskolaérettség egy rend-
szerbe ágyazott belső érési folyamat. Sok ké-
pesség és készség fejlettségére van szükség 
ahhoz, hogy az iskolai tanulás szükségletté 
váljon, ne pedig kudarcélmények sorozata 
legyen. Fontos, hogy a gyermek értelmileg, 
testileg, érzelmileg is fejlett legyen. 

Mit jelent a testi érettség?
Azokat a gyermekeket tekintjük testileg is-

kolaérettnek, akiknek a testmagassága eléri a 
110-120 cm-t, a súlya a 18-20 kg-ot. Mutat-
kozhatnak kisebb eltérések, de ha a gyermek 
súlya jóval az átlag alatt van, akkor felmerül 
a kérdés, hogy fizikálisan bírja-e majd az is-
kolai megterhelést. Fontos, hogy a gyermek 
fizikailag is alkalmas legyen az iskolára, el-
bírja az iskolatáskát, képes legyen egyhely-
ben ülni, ugyanis ez megterhelő a hátgerinc 
számára. Elengedhetetlen, hogy fejlettek le-
gyenek a kéztőcsontjai, különben nehézséget 
okoz a helyes ceruzatartás, vonalvezetés. Az 
ép érzékszervek is fontos tényezői a biológiai 
érettségnek. A látás- vagy halláshibák nagy-
mértékben megnehezítik az iskolai ismeret-
szerzést. Ha a gyermek gyakran beteg vagy 
tartós betegsége van, érdemes megfontolni 
a halasztás lehetőségét, mert a hosszantartó 
hiányzás problémássá teheti a sikeres iskola-
kezdést.
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Mit jelent az értelmi érettség?  
A tanuláshoz szükséges az értelmi 

képesség, gondolkodásbeli fejlettség. 
Ha a gyermek gondolkodásmenete 
nem logikus vagy nehézségei vannak 
az összefüggések felismerésével, elemi 
műveletek végzésével, következtetések 
levonásával, az súlyos problémához ve-
zethet. Fontos, hogy a gyermek rövid és 
hosszú távú emlékezete jól működjön. 
Emlékezzen dolgokra, és fel tudja azo-
kat idézni. A 6 éves gyermektől elvár-
ható, hogy 15 percig képes legyen össz-
pontosítani figyelmét. Elengedhetetlen 
elvárás, hogy legyen színismerete, nem 
csupán hasonlítási alapon, valamint 
számismerete, ismerje a több–keve-
sebb–ugyanannyi fogalmakat. Legyen 
tisztában azzal, hogy melyik szám mö-
gött milyen mennyiség van. További 
lényeges kritérium a grafomotorikai 
készségek megléte, a finommozgások 
fejlettsége. A jó vonalvezetés, a helyes 
ceruzatartás elengedhetetlen feltétele 
az írás elsajátításának. Jó, ha az iskolába 
lépés előtt kialakul a lateralitás, vagyis 
a vezető kéz megválasztása. Nehezíti 
az iskolai követelmények teljesítését a 
beszédhiba, a fejletlen beszédkészség és 
a szegényes szókincs is. Nagyon fontos, 
hogy a gyermek biztonsággal ismerje 
saját testét. A bizonytalan testséma a 
világban való tájékozódást is bizony-
talanná teszi. Nagyon fontos az elemi 
mozgások összerendezettsége: a mell-
úszás, a kúszás, mászás, lábujjhegyen 
járás, sarkon járás, a külső talpélen 
járás, guggoló járás, szökdelések, fej-
emelések háton, hason. Ezek pontatlan, 
hibás végrehajtása az idegrendszer éret-
lenségét jelentik. Fontos szerepe van a 
keresztcsatornák jó működésének is. 
Ennek az a szerepe, hogy a gyermek 
egymástól függetlenül tudja mozgatni a 
végtagjait. Ha nem történt meg a füg-
getlenedés, a gyermek nemcsak a ke-
zével ír, hanem sokszor a lába, nyelve, 
egész teste követi az írásmozgást. 

A beiskolázás következő előfeltétele 
a jó térérzékelés. A bizonytalan tér-
érzékelés a gyermek nyugtalanságát 
okozhatja, és ilyenkor a gyermek egész 
személyisége bizonytalanná válhat. In-
dokolatlan félelmei lehetnek, ami akár 

Sokadszorra az iskolaérettségről
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agresszióban nyilvánulhat meg. A tér-
irányok felismerése térben és síkban 
elengedhetetlen feltétele az írás, olvasás 
megtanulásának. A tér- és síkbeli rep-
rodukáló képesség előfeltétele annak, 
hogy a gyermek le tudja utánozni, má-
solni a látott mozdulatot, térbeli konst-
rukciót vagy a síkban alkotott mintát. 
Ennek hiányában képtelen lesz önál-
lóan dolgozni, képtelen lesz a tanítói 
utasítás, minta követésére és értelmezé-
sére. A tanulás egyik legfontosabb útja 
ugyanis az utánzás, másolás. 

Jelentős készség a soralkotás, a sorrit-
mus folytatása, az írástérben és időben 
meghatározott rend, szabály szerint 
alkotott sor kialakítása. Az olvasás egy 
betűsor dekódolása, vagyis a soralkotás 
képessége nélkül lehetetlen megtanulni 
írni, olvasni. Az iránykövetés képessége 
azt jelenti, hogy a gyermek keze képes 
legyen a gyors, hirtelen irányváltozta-
tásra. Az, hogy balról jobbra haladva 
írunk, olvasunk, megállapodás kérdése, 
nincs köze a természetességhez. Nem 
biztos, hogy a gyermek számára ma-
gától értetődő ez az irány, ezt meg kell 
tanulnia. 

Elengedhetetlen továbbá a szem-kéz 
koordináltság készségének a fejlettsé-
ge is. A szem koordinálatlan mozgása 
vagy nehézkes fixációja az olvasás és az 
írás megtanulását nehezíti. A szem-kéz 
koordinálása a betűk vonalrendszerbe 
történő elhelyezésének a feltétele. A 
pontos és fontos információk kiválasz-
tásához szükséges a biztos alak-háttér 
megkülönböztetése, ezért fontos, hogy 
a gyermek el tudjon vonatkoztatni a 
zavaró körülményektől, meg tudja kü-
lönböztetni az alakot a háttértől. Ennek 
hiánya a figyelem elterelődését okozza 
az olvasott szövegről, hiszen a gyermek 
tekintete ugrál a sorok között.

Mit jelent az érzelmi érettség?   
Nagyon sok értelmes gyermek van, 

aki érzelmileg nem tud elszakadni csa-
ládjától, csak édesanyja mellett érzi jól 
magát, és csak az otthon nyújt számára 
biztonságot. 

Érzelmi szempontból jó lenne, hogy a 
gyermek az iskolába lépést megelőzően 
legalább egy évig látogatná az óvodát. 

Ennyi idő alatt kellőképpen megerősö-
dik érzelmileg, nem sír, képes a prob-
lémáit megoldani és segítséget kérni. 
Megszokja a csoportot, a csoportmun-
kát, a szabályokat, amelyek másképp 
működnek, mint amiben a gyermek 
otthon nevelkedik. Az óvodában meg-
szokja a nagyobb közeget, megismeri 
csoporttársait, akikkel később iskolába 
megy. A csoportos foglalkozások során 
kisebb feladatokat bíznak rá, melyeket 
képes teljesíteni, bekapcsolódik a cso-
portmunkákba, barátokat szerez, és jól 
érzi magát. Az óvodában szocializáló-
dó gyermek bátran mozog, válaszol, és 
szerepel idegen emberek között is.

Mit jelent a szociális érettség?  
A szociális érettség fogalma alatt azt 

értjük, hogy a gyermek be tud illesz-
kedni az iskolai közösségbe, együtt 
tud működni osztálytársaival, képes 
önállóan dolgozni, nem igényel egyéni 
foglalkozást. Csak akkor igényli a segít-
séget, ha elakad a feladatok megoldásá-
ban. A közösségben keresi társaival a 
kapcsolatot, nem lép fel támadólag. 

Végül néhány jótanács:
• Ne siessünk az iskolakezdéssel! Nap-

jainkban a gyerekek döntően 7 éves 
kor körül kerülnek iskolába. A tava-
szi születésű, tehát 6 éves korukat épp 
hogy betöltött gyerekek nagyon fia-
talok lesznek az osztályban. A jó ké-
pességű 6 éves is fáradékonyabb, több 
játékot és szabadságot igényel még, 
mint a hét vagy hét és fél éves társa.

• Kérdezzük meg az óvónőtől, aki napi 
szinten ismeri a gyermeket, javasol-
ja-e a gyermek beiskoláztatását.

• Kérjük ki egy szakember véleményét 
is a kérdésben.

• Keressünk fejlesztési lehetőséget az 
utolsó óvodai évre a gyermeknek.

• Ha gyerekünk valamilyen speciális 
problémával küzd, például feltételez-
hető, hogy   a későbbiekben tanulási 
nehézségei lesznek, mindenképpen 
olyan iskolát KELL keresnünk, ahol 
értik a problémáját és szakszerűen 
tudják segíteni őt. 

• Általános tanácsként azonban azt ja-
vaslom: figyeljünk a gyerekünkre.
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a magyar nyelvtan oktatásának tantervi 
követelményrendszere Szlovákiában (I. rész)

Vančo Ildikó
Nyitrai Konstantin Filozófus egyetem, KeTK magyar Nyelv- és Irodalomtudományi 
Intézet, egyetemi docens; Párkányban él, e-mail: vancoildiko@gmail.com

Az általános iskola felső tagozatán a magyar nyelv és irodalom tantárgy óra-
kerete az öt év során 23 óra, a heti kötelező óraszám az ötödik és a hatodik év-
folyamban öt-öt óra, a hetedik és a nyolcadik évfolyamban négy-négy óra, a ki-
lencedik évfolyamban öt óra1. A heti óraszám megoszlása általában heti két óra 
nyelvtan és három óra irodalom, illetve egy óra nyelvtan és három óra irodalom.  

A nyelvtan- és irodalomtanítás órakerete az általános iskola felső tagozatán

Osztály Heti óraszám Éves óraszám Ebből
nyelvtanóra

Ebből 
irodalomóra

5. 5 165 72 93
6. 5 165 85 80
7. 4/5 132/165 63/75 69/90
8. 4 132 66 66
9. 5 165 80 85

A magyar nyelv és irodalom tantárgyként a Nyelv és kommunikáció művelt-
ségi területhez tartozik, a tantárgyi oktatási program az állami oktatási program 
részeként került kidolgozásra (Štátny vzdelávací program, Maďarský jazyk a lite-
ratúra – príloha ISCED 2 (2010) ). Évfolyamokra lebontva tartalmazza az adott 
tantárgyból elsajátítandó minimális tananyagkövetelményt, valamint azokat a 
készségeket, melyek a tananyag elsajátításán keresztül kialakítandóak. A felső ta-
gozat számára a tantárgyi követelményrendszert Tímár Lívia és Simon Szabolcs, 
az Állami Pedagógiai Intézet munkatársai dolgozták ki.

A 2010-ben kidolgozott és 2011-től érvényes Magyar nyelv és irodalom tan-
tárgyi oktatási program terjedelme 31 oldal, s az Állami Pedagógiai Intézet mel-
lett tanácsadói szerepben működő tantárgybizottságok egyike, a Magyar nyelv és 
irodalom tantárgybizottság2 hagyta jóvá. A dokumentum tartalmazza a tantárgy 
funkcióját, a tantárgy célját, az oktatás tartalmát, a műveltségterület szerkezetét, 
ami 3 részből áll: a) nyelvi kommunikáció, b) kommunikáció és fogalmazás, c) 
irodalom. A részletes tantárgyi követelményrendszert évfolyamonként a stan-
dard tananyagtartalom (Obsahový štandard) rész tartalmazza, amelyet a stan-
dard elsajátítandó készségek rész (Výkonový štandard) követ. 

A követelményrendszert megvizsgálva megállapítható, hogy a  reform előtti 
állapothoz képest a legfőbb változás a tantárgy funkciójának meghatározásában 
található. 2010-ben a szlovákiai oktatási reformot a Szlovák Nemzeti Párt irányí-
tása alatt működő iskolaügyi minisztérium folytatta le, mindent elkövetve a ki-
sebbségi oktatási hálózat elsorvasztásáért, az anyanyelvi tanórák mennyiségének 
szűkítéséért. 

Ezért az új tantárgyi oktatási program kidolgozói szükségesnek tartották le-
szögezni3, hogy a magyar nyelv és irodalom tantárgy a  nemzetiségi oktatási 
rendszerben kulcsfontosságú. Megjegyzik továbbá, hogy magyar nyelv tantárgy 
általános jellemzői mellett, melyek megegyeznek a szlovák nyelv tantárgy jellem-
zőivel, a tantárgy sajátságos vonásokkal is rendelkezik, melyek egyrészt a magyar 
nyelv szlovákiai helyzetéből, másrészt a nyelv funkciójából adódnak, mivel az 
Szlovákia jelentős számú kisebbségének nyelve. A tantárgy funkciójának leírását 
az a megállapítás zárja, hogy Szlovákiában a magyar nyelv kisebbségi nyelv, a 
magyar nemzetiség számára fő kommunikációs eszköz, s nemzeti identitásának 
és kultúrájának fontos szimbóluma4 (ŠVP 2010: 2)5.

A tantárgy céljai között kapott helyet az a megállapítás, hogy beszélői számára 
a magyar nyelv anyanyelvként ugyanolyan jelentőségű, mint a szlovák nemze-

tiségű diákok számára a szlovák nyelv. 
A  szerzők leszögezik, hogy a  felsorolt 
érvek alapján szükséges, hogy a magyar 
nyelv és irodalom tantárgy órakerete 
ugyanakkora legyen, mint a  szlovák 
nyelv és irodalomé a szlovák tannyelvű 
iskolákban6. A szerzők utalnak a két-
nyelvűségre, és az ebből adódó esetle-
ges nyelvi bizonytalanságra is, mint a 
kisebbségi lét velejárójára. Leszögezik, 
hogy a magyar tanítási nyelvű isko-
lák diákjai a magyar nyelv standard 
változatával az iskolában találkoznak, 
annak használata számukra a minden-
napi életben, mivel idiolektusuktól el-
tér, nem teljes mértékben természetes7. 
Ezért tantárgyi célként jelenik meg a 
nyelvi bizonytalanság megszüntetése, 
a magyar nyelv standard változatának 
elsajátítása, amit megfelelő speciális 
nyelvi nevelés segítségével kell elérni. 
A magyar nyelv és irodalom oktatá-
sának további, és – határozottan he-
lyeselhető – célja, hogy a diákok olyan 
szintű nyelvi készségeket szerezzenek 
a magyar nyelvben, hogy azt minden 
kommunikációs helyzetben, legyen az 
beszélt nyelvi vagy szaknyelvi, a  kor-
osztálynak megfelelő szinten, az okta-
tott művelődési területeken a nyelvtani 
és helyesírási normával összhangban 
használni tudják.

A művelődési terület célkitűzései 
nagyon tiszteletreméltók, a cél a kulcs-
kompetenciák (melyek azonban köze-
lebbről nem kerülnek meghatározásra) 
elsajátítása oly módon, hogy:
• a diákok megértsék az anyanyelven 

való művelődés fontosságát,
• hogy képesek legyenek a nyelvet 

önálló történelmi jelenségként értel-
mezni, mely tükrözi a nemzet törté-
nelmi és kulturális fejlődését,

• pozitív viszonyt alakítsanak ki anya-
nyelvükhöz,

• s értsék az anyanyelv jelentőségét a 
személyiség és kulturális értékek ki-
alakításában.
A magyar nyelvtan és irodalom ok-

tatásának ilyen megközelítése szakmai 
szempontból előrelépést jelent, s a 
szerzők emberi helytállásának is tanú-



27

Katedra anyanyelvtanítás

bizonysága. Mindent megtettek azért, 
hogy az anyanyelvi oktatás – abszurd 
módon, és az asszimiláció célzatával 
megkérdőjelezett – létjogosultságát 
szakmai, nyelvészeti érvekkel is alátá-
masszák.

Sajnos a bevezető rész után a tantár-
gyi oktatási program további részeiben 
a leíró nyelvtani szemlélet tükröződik. 
A nyelvtan és irodalom tanítás ugyan a 
műveltségterületetek struktúrájában a 
Nyelv és kommunikáció (Vzdelávacia 
oblasť: Jazyk a komunikácia) művelt-
ségi területen belül jelenik meg, de a 
tananyag a hagyományos strukturalis-
ta tananyagfelosztást tükrözi.

A műveltségi terület szerkezete a kö-
vetkező:
• Nyelvi kommunikáció8: a nyelv 

hangzó oldala, helyesírás, lexikoló-
gia, morfológia, szintaxis.

• Kommunikáció és fogalmazás: a 
kommunikáció mint az információ 
forrása, szóbeli és írásbeli megnyil-
vánulás, történetek és élmények el-
mondása, saját alkotó írás, szubjektív 
és objektív kommunikáció.

• Irodalom: általában az irodalomról, 
az alapvető irodalmi műfajok, alap-
vető irodalmi zsánerek, az irodalmi 
mű szerkezete, az irodalmi szöveg 
stilisztikája, verstani ismeretek, az 
irodalmi művek szerzőiről való in-
formációk. 
A  tantárgyi oktatási program tar-

talmi részében a tananyagot a szerzők 
évfolyamonként adják meg, először 
standard tananyagtartalomként, majd 
kulcsszavak formájában, s  ezt köve-
tik a standard elsajátítandó készségek. 
Áttekintve a  nyelvtani tananyagok 
követelményrendszerét, szembetűnő 
hiányosság, hogy az ötödiktől a ki-
lencedik osztályig az oktatást megha-
tározó kerettantervben nem kapott 
helyet tananyagrész a nyelvváltozatok 
mibenlétéről, jelenlétéről a mindenna-
pi nyelvhasználatban, mint ahogyan a 
nyelvnek a kognícióban betöltött sze-
repe sem. A beszélt nyelvről való is-
meret indirekt módon, nyelvhelyességi 
követelményként jelenik meg a keret-

tantervben, és a követelmények vagy 
leíró nyelvtaniak, vagy a helyesírásra 
vonatkozóak, aminek következtében 
az írott és beszélt nyelvváltozatokról 
való ismeretek nem különülnek el. Az 
ilyen típusú nyelvtani ismeretek elsajá-
títtatására való törekvés következmé-
nye, hogy nem csak a nyelv működé-
séről való gondolkodás, de a  nyelvről 
való gondolkodás kialakítására sem 
tesz kísérletet.  A kimeneti követelmé-
nyek a nyelvtani ismeretek felsorolásá-
ban merülnek ki, olyan ismereteket is 
számon kérve, amelyek minden anya-
nyelvi beszélő számára evidensek (pél-
dául: Tudni a  melléknevek fokozását. 
(ŠVP MjL 2010: 14)) Az alábbiakban 
közölt elsajátítandó tananyagtartalmak 
minden esetben a Nyelvi kommuniká-
ció rész alatt szerepelnek:
• A diák tudja helyesen9 képezni az 

igealakokat feltételes mód egyes 
szám 1. személyben és többes szám 
3. személyben (ŠVP MjL 2010: 14) . 
A követelmény valószínűleg a 

nákozás elkerülésére irányul. Kérdé-
ses, hogy anyanyelvi beszélő számára 
miért okozna problémát a  feltételes 
módú  többes szám 3. személyű alak 
képzése. Aki ugyanis egyéni nyelv-
használatában a  standardtól eltérően 
a  magánhangzó harmónia törvényét 
alkalmazva -nák toldalékot használ 
a  standardban megkövetelt -nék he-
lyett, sosem véthet a  standard ellen 
a  többes szám 3. személy esetében, 
ott ugyanis a magánhangzó-harmónia 
minden esetben érvényesül.
• A diák tudja helyesen képezni az 

igéket felszólító módban (ŠVP MjL 
2010: 14).
Ebben az esetben nem világos, hogy 

vajon a helyesírásról, vagy a beszélt 
nyelvről van-e szó. Mivel a következő 
készség szintű követelménynél az -s, -sz, 
-z, -dz, -t végű igék helyes írásásának 
elsajátításánál az írásbeli követelmény 
külön megjelenik, itt talán a  beszélt 
nyelvi alakokról lehet szó. Akkor 
viszont értelmetlen a  követelmény, 
hiszen anyanyelvi beszélő beszélt 
nyelvi szövegben nagy valószínűséggel 

csak helyesen tudja képezni a felszólító 
módú igéket, hiszen ez a  nyolcadik 
osztályba járó tanulók anyanyelvi 
kompetenciájának része kell, hogy 
legyen. Elképzelhető még, hogy a cél a 
-suk/süközés használatának elkerülése 
volt, de akkor a megfogalmazás téves, 
hiszen a  kijelentő módban jelennek 
meg a  felszólító móddal megegyező 
formájú alakok.  

A kilencedik évfolyamra vonatkozó 
standard tananyagtartalom Nyelvtan, 
stilisztika, helyesírás alcímű (ŠVP MjL 
2011: 28) részében található a nyelv ré-
tegeivel foglalkozó tananyag:

A magyar nyelv szókincse:
– a magyar szavak eredete (finnugor 

eredetű szavak, jövevényszavak, idegen 
eredetű szavak)

– irodalmi nyelv
– nyelvjárási szavak
– szakszavak
– szleng
– archaizmusok, neologizmusok
Az ehhez rendelt elsajátítandó kész-

ségek a következők:
• A diák tudja a szövegben megkülön-

böztetni az eredeti magyar és az ide-
gen eredetű szavakat.

• Tudja kikeresni a  szövegben az ar-
chaizmusokat és neologizmusokat.

• Ismerje fel a szövegben a nyelvjárási 
elemeket és szakszavakat.

• Ismerje fel a  szövegben az összetett 
és képzett szavakat.

• Tudja az összetett szavak helyesírá-
sát10 (ŠVP MjL 2010: 31).
Az öt követelmény közül egyik sem 

elsajátítandó készség, hiszen mind az 
öt lexikális tudást kér számon, ráadá-
sul azt is problematikus módon. Kö-
vetelmények között az eredeti magyar 
és idegen eredetű terminus technicus 
használata nehezen elfogadható, hi-
szen hogyan értelmezhető az eredeti 
magyar kifejezés? És melyek az idegen 
eredetű szavak? Nagy mértékben zava-
ró és szintén nehezen értelmezhető az 
archaizmusok és neologizmusok felis-
merésének követelménye a szövegben, 
s teljesen érthetetlen, hogy miért került 
egy mondatba a nyelvjárási elemek és a 
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szakszavak felismerésének követelmé-
nye, hiszen bármilyen felosztást is al-
kalmazunk, eltérő stílus-, illetve nyelvi 
rétegről van szó. Ez az anyagrész arra 
lett volna kiválóan alkalmas, hogy be-
mutassa a  szavak stílusértékének ala-
kulását, illetve a társadalmi változások 
miatt lezajló lexikai változásokat.

Összegezve elmondható, hogy a 
Nyelvi kommunikáció részben a nyelv és 
a kommunikáció helyett a mechanikus 
taxonomikus tudás az elvárás. Míg 
a  tantárgy funkciójának leírásában 
megjelenik, hogy a  kisebbségi 
helyzetben levő diákok nem a standard 
nyelvváltozatot használják, s  hogy 
a  legtöbb esetben azzal először az 
oktatás során találkoznak, a  tananyag 
meghatározásakor erre annak 
kidolgozói nem voltak semmilyen 
mértékben tekintettel. Az elsajátítandó 
tananyagtartalom szerint a  szlovákiai 
magyar nyelvváltozatról, a  kétnyelvű-
ség tényéről, mivoltáról a diákoknak az 
általános iskola befejezése után sem kell 
többet tudniuk, mint az általános isko-
la felső tagozatának megkezdésekor. 
Az elsajátítandó tananyagban a diákok 
által használt nyelvváltozat csak nyelv-
művelő szempontból, stigmatizáltan 
jelenik meg, amire a többször megjele-
nő „tudja helyesen használni“ szókap-
csolat is utal.

Mindezek alapján megállapítható, 
hogy a  tantárgy céljaiként és funkció-
jaként megfogalmazott szakmai alap-
vetés és a  tananyag, illetve az elsajátí-
tandó készségek mint követelmények 
között erős ellentmondás van, s  ami 
még ennél is jelentősebb probléma: az 
elsajátítandó tananyagból nem derül 
ki, hogy a  tantárgy céljai hogyan, mi-
lyen módon valósíthatóak meg.

Jegyzetek:
1 A kötelező óraszám magyar nyelv és iroda-
lomból az általános iskola alsó tagozatának 
1. évfolyamában heti nyolc óra, a második, 
harmadik és negyedik évfolyamban heti hét-
hét óra.
2 A tantárgybizottság tagjainak névsora, fel-
adatköre, tagjává válásának feltételei nem 
nyilvánosak. Az oktatási dokumentumok 
hivatkoznak rá, de működéséről, működésé-
nek feltételeiről a nyilvánosságnak nincsenek 
információi.
3 http://www.statpedu.sk/files/documents/
svp/2stzs/isced2/vzdelavacie_oblasti/
madarsky_jazyk_literatura_isced2.pdf
4 „Maďarčina je na Slovensku menšinovým 
jazykom. Pre príslušníkov maďarskej 
národnosti je hlavným komunikačným 
prostriedkom zároveň významným 
symbolom národnej identity ako aj kultúry 
(ŠVP 2010: 2).“
5 Az itt és a tanulmány többi részében közölt 
fordítások saját fordításaim.
6 „Na základe uvedených argumentov je 
potrebné stanoviť týždennú hodinovú 
dotáciu maďarského jazyka a literatúry na 
všetkých stupňoch ZŠ a SŠ s VJM v rozsahu 
hodinovej dotácie slovenského jazyka a 
literatúry na školách s vyučovacím jazykom 
slovenským (ŠVP MjL 2010: 2).“
7 „Okrem nadobudnutia jazykových 
kompetencií v oboch jazykoch na rôznych 
úrovniach prirodzeným následkom 
dvojjazyčného prostredia je však aj istá 
jazyková neistota používateľov jazyka aj 
v materinskom jazyku. Deti v školách s 
VJM sa stretávajú so štandardnou podobou 
maďarčiny, ktorá im z hľadiska aktívneho 
používania nie je úplne prirodzená (ŠVP MjL 
2010: 3).“
8 Az itt felsorolt fogalmak a tananyagtartalom 
szószerinti fordítása, fordítás tőlem: V. I.
9 Kiemelés tőlem V. I..
10 Vedieť rozoznať v texte pôvodné maďarské 
slová a slová cudzieho pôvodu. 
Vedieť vyhľadať v texte archaizmy a 
neologizmy. 
Spoznať v texte dialektizmy a 
profesionalizmy. 
Spoznať v texte slangové výrazy. 
Vedieť identifikovať v texte zložené a 
tvorené slová. 
Ovládať pravopis zložených slov“ (ŠVP 2010: 
31).

„Hogyan érzem magam egy park-
ban mint valamilyen állat, növény 
vagy tárgy?”

A kutatásunkba bevont nyolc felvi-
déki és budapesti iskola tanulói többfé-
le módon közelítették meg az átválto-
zásukat. Volt, aki álomként fogta fel a 
helyzetet, volt, aki űrlényként érkezne, 
volt, akit elvarázsoltak, volt, aki csupán 
feltételes módot használt, de a legtöb-
ben nem foglalkoztak azzal, hogy mi-
ként és miért változtak át. Ez vagy az 
lett belőlük, és kész. 

Álmomban cinke voltam a játszóté-
ren. (…) felébredtem. Eszembe jutott 
különös álmom. Örömmel futottam ki 
én is a parkba a gyerekekkel. Kíváncsi 
voltam, hátha találok egy kis cinkét, 
amely éppen engem figyel. (Nagy Fru-
zsina – Alistál)

 (Kavicsként:) Több millió éve vala-
ki átvarázsolt minket kaviccsá. (…) Az 
„iskola” nekünk az a kifejezés, amit tisz-
telnünk kell, de mi nem járhatunk oda. 
Talán soha többé, hacsak valaki fel nem 
oldja a varázslatot. (Cserkúti Gyula – 
Régi Kós)

Egyik nap elgondolkodtam azon, 
hogy mi lenne, hogyha például egy pad 
lennék. Emberek sora ülne rám. (…) 
Lehet, hogy éppen itt kérik meg vala-
ki kezét, itt köt életre szóló barátságot 
két ember. De nem minden szép és jó. 
Grafittis huligánok firkálnának össze. 
(Légarán Luca – ELTE)

A tanulók elképzelt új létezési for-
mája keveredik eredeti emberi mivol-
tukkal, legalább is érzelmi-gondolati 
síkon. Emberek az állatban, növényben 
vagy tárgyban. Gyakori, hogy a dolgo-
zatokban előforduló többi állat, növény 
vagy tárgy is mesebeli lény. Néhány 
dolgozat írója utal is a hibrid állapot 
fonákságára:

(Padként) azért látom, hogy mi törté-
nik körülöttem. (…) Emberi fejjel el sem 
lehet gondolni, hogy mi ok van arra, 
hogy valaki szennyezzen. (Viczián Máté 
– ELTE) 

Én vagyok a nádszegi parkban a 
csúszda. Én csak azt nem szeretem, 
amikor a gyerekek lecsúsznak rajtam és 
leszellentenek. De van olyan gyerek is, 
aki bárányhimlősen csúszik le rajtam. 
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Az is előfordul, hogy a dolgozat írója 
egy általa látott filmet travesztál. A kö-
vetkező dolgozat szerzője például alig-
hanem a „Cápamese” című amerikai 
rajzfilmre utal, amelyben az egyik hőst 
Cápaölőnek nevezik:

Én egy mókus vagyok. Egyszer, ami-
kor másztam a fára, egy nyest volt ott. 
Fel akart falni. (…) bebújtam az odú 
mélyébe, és nem talált meg. Ezért a ba-
rátaim elneveztek Nyestirtónak. (Pinta 
Joshua – Kós) 

Egy másik dolgozat hőse mintha a 
„Charli – Majom a családban” c. német 
televíziós sorozatból lépett volna ki:

 Én egy kis majom vagyok. (…) Min-
dig vannak kinn gyerekek, akikkel csúsz-
dázni szoktam és kergetőzni. Kaptam 
tőlük egy nevet is: Charlie. (Táborský 
Martin – Nyárasd)

Kutatásunk nem reprezentatív, de – 
legalább hipotetikusan – a statisztikai 
adatokból is levonható néhány követ-
keztetés: 

A nyolc iskola tanulói a „parkos” 
témában 160 dolgozatot írtak. Leg-
többen állatot (42%), legkevesebben 
növényt (19%) választottak, a tárgyak 
részaránya: 38%. Állatot a felvidéki, 
tárgyat a budapesti tanulók választot-
tak nagyobb arányban, a növényeknél 
nincsen különbség. A tanulók 28-féle 
állatot, 10-féle növényt és 20-féle tár-
gyat választottak. 

Az állatot választók közül a legtöb-
ben emlősállatot választottak (52%). A 
madarak és a kis állatok (hangya, gi-
liszta, csiga stb.) részaránya közel egy-
forma (26%, illetve 23%). A legtöbben 
kutyának képzelték magukat (főként 
lányok), a második helyre a mókus 
került. Voltak, akik nem parkban élő, 
csak oda tévedt állatot választottak:

Én, a pocok és a barátaim sokat ját-
szunk, üregeket ásunk és hűsölünk. Teg-
nap például majdnem megtalálta az 
anyósomat egy kutya. (…) A múltkor 
egy varjú majdnem felfalta a pocakost. 
(Szarvas Kikinda Édua – Németvölgyi) 

Hogy érzem magam mint tyúk? Hogy 
őszintén mondjam: jól. Még akkor is, ha 
éjjel járok ide. Elszöktem a gazdámtól, 
mert nem adott elég ennivalót. Itt, a 

parkban rengeteg kukac és egyéb finom-
ság van. (…) Gyönyörű az élet! Aki nem 
hiszi, próbálja ki! (Bondor Jusztina – 
Pozsonyeperjes)

A növényválasztók mintegy fele-fe-
le arányban választottak fákat, illetve 
egyéb növényeket (bokor, virág, fű). 
Az egyéb növények arányszáma na-
gyobb a budapestieknél, mint a felvi-
dékieknél, s nagyobb a lányoknál, mint 
a fiúknál. Az előbbinek az lehet az oka, 
hogy a budapesti parkokban több az 
egyéb növény, az utóbbinak pedig az, 
hogy a lányok jobban szeretik a virágo-
kat és a fűszálakat, mint a fiúk. (Ilyen 
bontás esetén azonban már a kis elem-
számmal is számolni kell, s azzal is, 
hogy a növényt választó lányok száma 
nagyobb, mint a fiúké.)

A tárgyválasztók 49%-a játéknak, 
36%-a műtárgynak (pad, szobor stb.), 
15%-a természeti tárgynak (kavics, 
levél, toboz) képzelte magát. A műtár-
gyak arányszáma a budapestieknél, a 
másik két tárgycsoport arányszáma a 
felvidékieknél nagyobb. A budapesti 
tanulók 11-féle, a felvidékiek csupán 
3-féle játéknak (hinta, csúszda, má-
szóka) képzelték magukat. Ennek oka 
nyilván a játszóterek eltérő felszerelt-
sége. A lányoknál a hinta, a fiúknál a 
mászóka vezet mindkét országban.

A dolgozatok négy csoportba sorol-
hatók aszerint, hogy választott helyze-
tükben hogyan érzik magukat a tanu-
lók: 1. jól, 2. rosszul, 3. változó (illetve 
néhány dolgozat nem besorolható.) 
A leggyakoribb a harmadik változat, 
vagyis az, hogy az új szerepnek van jó 
és rossz oldala is, hol ilyen, hol olyan. 

1. Példák a „jól”-ra: 
Én mint mókus igazán jól érezném 

magam a Gesztenyés-parkban. (…) a 
többi mókus társammal jókat játsza-
nék és étkeznék. (…) Az emberek min-
dig megcsodálnának, és a gyerekek azt 
mondanák, hogy – Nézd, egy mókus! 
(Horváth Dóra Villő – ELTE) 

Én egy galamb vagyok, és remekül 
megy a sorom. Rengeteg öreg néni szór 
nekem magokat, és ezért nem kell keres-
nem élelmet. Szabadon repülhetek, és ez 
annyira jó. Hamarosan megtalálom éle-
tem párját. Szeretném ilyen tökéletesen 

És a gyerekek ugrálni is szoktak rajtam. 
Meg felfutni. Éjjel nem vagyok egyedül, 
mert a hinta és a pad is haverom. Közel 
vagyok a templomhoz, ezért ide járok 
misére. Helló! (Dallos René – Nádszeg)

 (Hintaként:) Nagyon furcsa az élet-
módom. Nem is iszok, nem is eszek, 
csak itt hűsölök egy nagy gesztenyefa 
alatt és várom, hogy valaki hintázzon 
rajtam. (Németvölgyi iskola)

Én személy szerint (már ha személy-
nek számítok) sokat szomorkodom, mi-
vel a tölgyfának a legkisebb rügyén nőt-
tem ki, mint egy kis virág. (Hozslinszky 
Virág – Kós)

A meseszerű hősökkel gyakorta me-
seszerű cselekmény párosul. Néhány 
eklatáns példa: 

Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy 
giliszta, vagyis én. Nyugodtan éltem az 
életemet. Járkáltam a földben, hol ide, 
hol oda a nádszegi parkban. (Győri 
Sebastián – Nádszeg)

Én, a kicsi kő bemutatom a legkisebb, 
és egyben legjobb haverom. A neve: 
Kövi. Van a környéken egy gonosz kő is. 
Úgy hívják: Ka Vicsi, de már kőbörtön-
ben van. (Schiller Gábor – Németvöl-
gyi)

Sziasztok! Sün Balázs vagyok. Elme-
sélem nektek az egyik legszebb, legka-
landosabb napomat. (…) hirtelen arra 
ébredtem fel, hogy bottal böködnek, s 
hangosan kiabálnak a gyerekek: – Mi 
ez? – kérdezte az egyik. – Hát sün, nem 
látod? – vágta rá a másik. – Játsszunk 
vele! Ekkor én hirtelen összehúztam 
magam, s tűpárnává változtam. S mivel 
táltos voltam, emberi hangon szólaltam 
meg: – Aki bántani mer, megszúrom! 
(…) Hát te tudsz beszélni! Mesélj ne-
künk! (…) Mesélni kezdtem. (…) (Tóth 
Krisztián – Nyárasd)

Zöld vagyok és rácsos. Egy focipálya. 
(…) Ma csak egy felnőtt angol jött ide 
a gyerekeivel játszogatni, és mindig ilye-
neket kiabált, hogy kell ide lőni a kapu-
ban! Meg: Szépet rúgtál, fiam! (Moreno 
Márk – Kós)

Én vagyok a legifjabb szobor a MOM 
parkban. (…) Egyszer az történt, hogy 
rablók éjszaka elraboltak. (Papp Dániel 
– SOTE Gyakorló)
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élni tovább az életemet. (Vadász Viola 
– Kós)

 (…) én csak egy pad vagyok. (…) sze-
retek itt élni. Itt hasznos vagyok. (Bíró 
Hanna – ELTE)

2. Példák a „rosszul”-ra:
Sziasztok! Csigunak hívnak. Egy csiga 

vagyok és a nyárasdi parkban élek. (…) 
Elmesélem nektek, hogyan telnek az óta 
a napjaim. (…) Délután arra ébredek, 
hogy valami csiklandoz. Hát egy fűszál! 
Beljebb megyek a házamba. Zajt hallok, 
meg éneket. Úgy vélem, a gyerekek már 
megint megtaláltak. Mindig azt akar-
ják, hogy jöjjek ki. Valami rázkódást 
érzek. Egy kisfiú beletett a kisautójába, 
de úgy elgurított vele, hogy kirepültem 
a nagy fűbe. Hallom, hogy keres engem, 
de én elbújok. Nem nekem valók az ef-
féle izgalmak. (…) Valamilyen nyugod-
tabb hely után kell néznem. (Lelkes Má-
tyás – Nyárasd)

Apró, fiatal giliszta vagyok a Város-
majori Parkban. (…) délután nagyon 
reszketek, jönnek az iskolások. (…) 
Ilyenkor mellettem mászkálnak, vala-
mikor rám is lépnek. Legjobb lesz, ha 
elköltözöm innen. Összecsomagolok a 
kis bőröndbe. A kalapomat a fejembe 
csapom és máris indulok. (Körmendy 
Vera – Régi Kós)

 (Hintaként:) Mikor ide kerültem, 
többször feltettem magamnak azt a 
kérdést, hogy „Boldog vagyok én itt?”A 
válaszom: nem. Mert mindig magasra 
löknek, márpedig én félek a magasban. 
(Cseh Vivien – Pozsonyeperjes)

3. Példák a „változó”-ra:  
Én egy szegény vizslakölyök vagyok. 

A gazdám elhagyott, és most itt kóbor-
lok a parkban. (…) folyton menekülök a 
sintér elől. De annak örülök, hogy nem 
vagyok bezárva egy házba és sokat fut-
kározhatok. De az élet már csak ilyen. 
(Parragh Balázs – Kós)

Sziasztok! Épp most érkeztem Afri-
kából. A párommal már megtaláltuk a 

régi fészkünket. (…) nagyon jól érezzük 
magunkat. Csak az a baj, hogy az au-
tók túl hangosan búgnak. Emiatt néha 
azt kívánom, hogy bárcsak ne lennénk 
itt. De utána mindig meggondolom ma-
gam, mert itt az erdő mellett rengeteg az 
ennivaló. Viszlát! Fecske (Kollárovics 
Zsófia – Nádszeg)

Én egy lucfenyő vagyok, aki a 
nyárasdi parkban él. (…) nekem is van-
nak barátaim. Néhányan lombhullatók 
és valahányan örökzöldek. Szerencsére 
szép, magas fává nőttem, ezért belátom 
majdnem az egész falut. De ez néha a 
káromra is van, mert amikor fúj a hideg 
szél, nagyon fázom. (Androvics Kristóf 
– Nyárasd)

 A „változó” típusú dolgozatok egyik 
altípusa, amikor a „jól” „rosszul”-ra, 
majd újra „jól”-ra változik. Például:

Én egy színes csúszda vagyok. (…) 
Egy napon egy nagyon kövér fiú csúszott 
rajtam. (…) Utána ugrálni kezdett és 
mást nem engedett rám. A kicsi gyere-
kek sírtak. Én is sírtam, nyikorogtam és 
egyszer csak nagy roppanással eltörtem. 
(…) jött egy szerelő és megjavított. (Var-
ga Csilla – Pozsonyeperjes)

(padként:) Télen, egy fagyos estén két 
fiatal fiú nem bírt az erejével és letépték 
rólam a léceket. Hiába tiltakoztam, el-
lenkeztem, nem hallották a sikolyomat. 
Egész télen így, megcsonkítva álltam 
itt, senki sem tudott leülni rám. A múlt 
héten aztán jött egy fiatalember, hozott 
magával két deszkát (…) és felcsava-
rozta rám azokat. (Krascsenits Réka – 
Nyárasd)

Én most azt gondolom, hogy a major-
ban lévő Beethoven-szobor vagyok. (…) 
Örültem, hogy a gyerekek a közelemben 
vannak. De most teljesen megváltozott 
minden: összekentek festékkel. (…) Re-
mélem, egy szép napon letisztítanak, és 
akkor újból boldog lehetek. (Simon Klá-
ra – Régi Kós)

 

Ma már egyre többen ismerik fel, 
hogy az úszás olyan testgyakorlati ág, 
amelyet minden korosztály egy életen 
át a sérülés veszélye nélkül művelhet. 
A vizes közeg felhajtóereje csökken-
ti a nehézségi erő mértékét, ezáltal 
mozgás közben kíméli a gerincet és az 
ízületeket, ugyanakkor erősíti a test-
tartásért felelős izomcsoportokat. Az 
úszás közben elfoglalt vízszintes test-
helyzet kedvezően hat a keringési és a 
légzőrendszere is. A felhajtóerő meg-
nehezíti a légzést, így a légzőizmokat  
fokozottabb munkára kényszerítve 
erősíti.

Előző vizsgálataink eredményei 
azt mutatták, hogy a gyermekkori 
motorikum fejlesztésében a vízi kép-
zés nem jelent korlátozó tényezőt, és 
a megfelelően összeállított vízi moz-
gásanyag nem csupán az úszástudás 
szintjére hat pozitívan, hanem a fizikai 
képességek fejlődésére is. A vízi kép-
zés tehát ugyanolyan hatásos, mint a 
képességfejlesztésnél alkalmazott szá-
razföldi sportágak mozgásanyaga. Az 
említett okok ösztönöztek minket a 
kutatás folytatására.

Ebben a kismintás előtanulmányban 
a 7-8 éves gyermekek vízi képzésének 
tapasztalatait és eredményeit mutatjuk 
be. Ennek a korosztálynak az iskolai 
testnevelés keretén belül a 2013/14. 
tanévben első alkalommal szerveztük 
meg az úszótanfolyamot 18 órában 
heti egyszeri gyakorisággal. Célunk a 
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vízi mozgásprogram hatásvizsgálata, 
valamint a főbb összefüggések feltárása 
és elemzése volt.

Az úszótanfolyamon két osztály-
ból összesen 32 tanuló vett részt, a 
többiek (14 tanuló) szárazföldi fog-
lalkozásokon vagy sportegyesületek-
ben edzett. Mivel csupán 18 óra állt 
rendelkezésünkre, a tanfolyam első 
fázisában oktattuk az úszókészsége-
ket (12 óra), majd a második fázisban 
8 órában a hátúszás lábtempóját. Az 
antropometriai méréseket és a fizikai 
képességek tesztelését minden tanu-
lónál elvégeztük. Az úszástudás fejlő-
dését az úszók esetében az első és az 
utolsó foglalkozáson sportágspecifikus 
próbákkal teszteltük. A vízi mozgás-
program célja az öt alap úszókészség 
és hátúszás lábtempójának elsajátítása 
volt. A fizikai képességek közül mind-
két osztályban a hasizom dinamikus 
erejét és az egyensúlyérzékelés szintjét 
vizsgáltuk. Az adatok feldolgozásánál 
a nemek között nem tettünk különb-
séget.

A vizsgálat eredményei
A vizsgálat elején és a végén a két 

osztály testméretei között a különb-
ség nem volt számottevő. A vizsgálat 
során a tanulók testmagassága és test-
tömege jelentősen megnőtt a belépő 
értékekhez képest. A testtömeg index 
csak a 2.A osztályban lett lényegesen 
nagyobb kilépéskor.

A vizsgálat alapvető kérdése az volt, 
hogy a rendelkezésünkre álló 18 órás 
időkeret elegendő-e arra, hogy a tanu-
lók az alap úszókészségeket elsajátít-
sák, és képesek legyenek a 12 méteres 
távot (a medence szélessége) hátúszás 
lábtempójával megállás nélkül átúszni. 
Annak ellenére, hogy a tanulók rendel-
keztek némi vízi tapasztalattal, a belépő 
tesztelések alkalmával néhányan nem 
tudták a tesztfeladatokat végrehajta-
ni, vagy nagyon gyenge teljesítményt 
nyújtottak. A kimeneti eredményeket 
elemezve azonban elmondhatjuk, hogy 
a tanfolyam befejeztével minden tanuló 
képes volt az alap úszókészségek végre-
hajtására és a 12 méteres táv teljesítésé-
re. Az úszókészségek szintje a vizsgálat 
végén mindkét osztályban jelentősen 
javult. Az egyes tesztekben nyújtott 
teljesítmények különbsége a két osztály 
között nem volt szignifikáns. Vélemé-
nyünk szerint a vízbiztonsági alapgya-
korlatok jobb eredményei mindkét 
osztályban az ideg-izomrendszer és az 
analizátorok alkalmazkodásával, a gya-
korlatok jobb technikai végrehajtásával 
magyarázhatók.

A fizikai képességek fejlődését első-
ként az egyes osztályokon belül vizs-
gáltuk. A 2.A osztály úszó csoportja 
mindhárom tesztben sokkal jobban 
teljesített a vizsgálat végén. A 2.B osz-
tályban kilépéskor csak a hasizom 
dinamikus ereje mutatott komoly ja-
vulást. A nem úszó csoportoknál ki-

lépéskor csupán egy mutató esetében 
volt kimutatható különbség, mégpedig 
a 2.B osztályban a hasizomerő szintje 
volt jobb a belépő adatokhoz képest. 
Az úszó és a nem úszó csoportokat 
összehasonlítva a felülés tesztjében ki-
lépéskor a 2.B osztály  nem úszó cso-
portjának a teljesítménye felülmúlta az 
úszó csoportét. A többi teszt esetében 
az úszó és nem úszó csoportok kilépő 
teljesítményei lényegében azonosak 
voltak.

Az egyes próbák kimeneti szórás-
értékei szerint az úszók mindkét osz-
tályban egységesebb teljesítményt 
nyújtottak az egyes tesztekben a nem 
úszó csoportokhoz képest. A nem úszó 
csoportok esetében a nagyobb egyéni 
különbségek okát abban látjuk, hogy 
ezekben a csoportokban a nem sporto-
ló tanulók mellett olyan tanulók is vol-
tak, akik versenyszerűen – napi szin-
ten – különböző sportegyesületekben 
edzenek.

A kismintás elővizsgálat eredményei 
azt mutatják, hogy érdemes foglal-
kozni a kisiskolások úszástudásának 
és fizikai képességeinek a mérésével, 
egyszersmind további programokat 
kidolgozni ezek fejlesztésére. Eddigi 
vizsgálataink tükrében további felada-
tunknak tekintjük ennek a területnek 
a többirányú és részletesebb megkö-
zelítését, ugyanakkor a nagyobb elem-
számmal történő tanulmányozását.

 

Viczay Ildikó – Kontra józsef

Viczay Ildikó: UKF Nyitra, KETK, Pedagógusképző Intézet, 
adjunktus, e-mail: iviczayova@ukf.sk
Kontra józsef: Kaposvári egyetem, PK, Pedagógia-Pszichológia Tanszék, 
egyetemi docens, e-mail: kontra.jozsef@ke.hu

Kisiskolások vízi 
fejlesztésének 
tapasztalatai
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Tesztelés

Rovatunkban ezúttal komplett „pró-
batesztet” közlünk. Ha erre csupán a 
tanóra 45 perce vehető igénybe, java-
soljuk, hogy a pedagógus válasszon ki 
az alábbiakból kb. 15 feladatot.

 1. Számítsd ki: 

 2. Hány különböző kétjegyű számot 
képezhetünk az 1, 2, 3 számjegyekből, 
ha a számjegyek nem ismétlődhetnek?
 3. Az ABCD téglalap AB oldalának 
hossza 132  mm, az AC átlóé pedig 
157 mm. Hány mm2 a téglalap terüle-
te?
 4. Egy áru eredetileg 12 400 €-ba ke-
rült, majd leszállították az árát, és most 
10 788 €-ba kerül. Hány százalékos volt 
az árcsökkentés?
 5. Hány hektoliter vízzel tölthető meg 
az a medence, amelynek méretei: 20 m; 
9,5 m és 3 m?
 6. Peti palántáz. Ha óránként nem 12, 
hanem 16 palántát ültetne ki, akkor 
épp egy órával korábban végezne a 
munkával. Hány palántát kell kiültet-
nie?
 7. Két szám aránya 7 : 8. A kisebbik 21. 
Mennyi a számok összege?
 8. Egy henger átmérője 18 cm, magas-
sága 16 cm. Hány cm3 a térfogata? (A π 
értékét és a végeredményt is add meg 
két tizedesjegynyi pontossággal!)
 9. Az egyenlő szárú trapéz egyik alap-
ja 68 mm, a másik alapja 12 mm, szá-
rainak hossza 53 mm. Hány mm2 a tra-
péz területe?
 10. Melyik az a természetes szám, 
amely 13 ezresből, 16 százasból, 23 tí-
zesből és 15 egyesből tevődik össze?

 11. Mennyi a ( ) ( )
( ) ( ) ( )322

223

123
333

−−+−−
−−−−  

kifejezés értéke?

12. Az      

egyenlet gyöke:
A) 9; B) 11; C) 18; D) 34;

13. Az osztályban 6 fiú van. Ők teszik 
ki az osztály létszámának 40%-át. Hány 
leány van az osztályban?
A) 8; B) 9; C) 12; D) 15;
 14. A rombusz területe 52,5 cm2, ma-
gassága 4,2 cm. Hány cm a kerülete?
A) 12,5; B) 16,8; C) 50; D) 156,25;

 15. Egy kocka felszíne 10,14  dm2. 
Hány cm3 a térfogata?
A) 1,3;  B) 13; 
C) 2,197; D) 2197;

16. Hány negatív egész szám tesz eleget 

a   feltételnek?

A) 0; B) 1; C) 2; D) 3;

17. A kúp sugara 60  cm, alkotója 
100 cm. Hány cm3 a térfogata?
A) 50 240; B)  301  440;  
C) 904 320; D) 54 259 200;

Felkészítő feladatok a matematikai tesztelésre – VI. rész

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

18. A 20 cm-es gyertya 4 óra alatt ég le. 
Hány perc múlva lesz a gyertya hossza 
5 cm?
A) 1; B) 3; C) 60; D) 180;

19. A  kifejezés 
értéke:
A) –31; B) –7; C) +7; D) +31;
20. Egy téglalap alakú kert képének 
méretei egy 1 : 3 000 mértékű tervraj-
zon: 12 mm és 16 mm. Hány m2 a kert 
valódi területe?
A) 168 B) 1680 C) 1728; D) 17 280.
Az eredmények gyors összefoglalásá-
hoz használhatjuk az alábbi eredmény-
lapot:
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1. Az óra címe: A félelmetes Óz lelep-
lezése, A nagy szélhámos varázsereje, A 
léggömb felszáll – az Óz, a nagy varázs-
ló című regény feldolgozásának nyol-
cadik órája
2. Az óra általános céljai: szociális 
kompetencián belül az együttműködé-
si készség fejlesztése, valamint a prob-
lémamegoldó képesség, beszédkészség 
fejlesztése
3. Az óra irodalmi céljai: az olvasottak 
értelmezése, a főszereplő karakterértel-
mezése
4. Az óra fókusza: bátorítsuk egymást 
arra, hogy mindenki vállalja fel önma-
gát

RÁHANGOLÓDÁS
1. Óz mondja1

 Munkaforma: frontális munka
 Tanulási eljárás: drámajáték
 Segédeszközök: -
 Fejlesztési célok: koncentráció, ver-

sengési képesség fejlesztése
 Irodalmi cél: a szereplő hatalmának 

megismerése

Az óra eleji ráhangolódó feladat a 
Tanár úr azt mondta játék adaptálása. 
A tanulók a tábla elé sorakoznak, majd 
különböző tanári instrukciókat kap-
nak: pl. sétálniuk kell, egy lábon ugrál-
niuk, leguggolniuk stb. Minden inst-
rukció ezzel a mondattal kezdődik: Óz 
azt mondja, sétáljatok/ ugráljatok stb. A 
játék lényege, hogy a feladatokat csak 
akkor kell a gyerekeknek végrehajtani-
uk, ha a tanár az Óz azt mondta felve-
zetéssel kezdi. Abban az esetben, ha a 
tanár csak magát az utasítást mondja, 
akkor a gyerekeknek mozdulatlanul 
kell maradniuk. Aki eltéveszti a játé-
kot, az kiesik. A játék megmozgatja a 
gyerekeket, és ráhangol Óz birodalmá-
nak bebarangolására, ahol minden Óz 
akarata szerint történik.

JELENTÉSTEREMTÉS
2. Így történt

 Munkaforma: páros munka
 Tanulási eljárás: sorrendbe helyezés
 Segédeszközök: képek
 Fejlesztési célok: együttműködési, 

ábraolvasási képesség fejlesztése
 Irodalmi cél: a szöveg és a kép ösz-

szekapcsolása, a cselekmény vázának 
felidézése

A tanár minden párosnak egy la-
pot oszt, amely az olvasott fejezetek 

mozzanatait tartalmazza képekben. 
A tanulók feladata, hogy a történések 
alapján, számozás segítségével helyes 
sorrendbe rakják a képeket. A feladat-
megoldás versenyszerűen zajlik, a leg-
gyorsabb és helyesen megoldó páros jó 
pontot kap.

3. Óz beszéde
 Munkaforma: egyéni munka
 Tanulási eljárás: drámajáték
 Segédeszközök: -
 Fejlesztési célok: beszédkészség, fo-

galmazási képesség fejlesztése
 Irodalmi cél: a cselekménysűrítés fel-

oldása
A tanulók feladata, hogy képzeljék el 

azt, mikor Óz a mumpicok földjére ér-
kezett, és a nép azt hitte, hogy varázsló. 
Vajon mit mondhatott Óz az ott lakók-
nak? A tanár felszólít néhány diákot, 
akik E/1-ben előadják, hogy szólt Óz a 
néphez.

4. Kettéosztott napló2

 Munkaforma: csoportos munka
 Tanulási eljárás: kettéosztott napló
 Segédeszközök: papír, toll
 Fejlesztési célok: az érvelés képessé-

gének, saját vélemény kifejezésének a 
fejlesztése

 Irodalmi cél: szövegértelmezés, kom-
mentálás, önálló vélemény megfogal-
mazása 

A diákok kétfelé osztanak egy lapot, 
majd a bal felére írják fel, hogy „Óz he-
lyesen cselekedett”, a jobb felére pedig, 
„Óz rosszul cselekedett”. A tanulóknak 
a lap mindkét felére legalább három ér-
vet kell gyűjteniük.

5. Vita
 Munkaforma: csoportmunka
 Tanulási eljárás: vita
 Segédeszközök: -
 Fejlesztési célok: érvelés, beszédkész-

ség fejlesztése
 Irodalmi cél: véleményformálás a 

főszereplő viselkedéséről, mások meg-
győzése

A tanár kérdéseket tesz fel, ame-
lyekre a diákoknak válaszolniuk kell, 
érveket mondaniuk. A kérdések a kö-
vetkezők:
- Miért volt Óznak jó, hogy nem vállalta 
fel önmagát?
- Volt-e Óznak ebből valami hátránya?
- Milyen embernek tartjátok Ózt?

A tanár arra kéri a tanulókat, hogy 
az osztály bal felére üljenek azok a di-
ákok, akik jó embernek tartják Ózt, a 
jobb oldalra pedig azok, akik rossznak 
ítélik meg. Ezt követően mondjanak 
érveket, hogy miért gondolják úgy.

6. Óz ajándéka
 Munkaforma: páros munka
 Tanulási eljárás: rajz
 Segédeszközök: könyv, papír ceruza
 Fejlesztési célok: ábraolvasási kész-

ség, fogalmazási készség fejlesztése
 Irodalmi cél: vizualizáció és az olva-

sottak összekapcsolása
A tanár párosokat alakít ki, minden 

páros egy-egy szereplőt alakít. A fel-
adatuk az, hogy keressék ki a könyv-
ből, mivel ajándékozta meg Óz az adott 
szereplőt. Majd ezt le kell rajzolniuk, a 
rajz köré írni, hogy a tárgyi ajándékon 
kívül még mit kaptak Óztól.

REFLEKTÁLÁS
7. Bátoríró szavak

 Munkaforma: egyéni munka
 Tanulási eljárás: drámajáték
 Segédeszközök: -
 Fejlesztési célok: beszédkészség
 Irodalmi cél: a szöveg befogadó-köz-

pontú értelmezése

A tanulók körben állnak. A tanár 
egy képzeletbeli ajándékot fog a kezé-
be, elmondja a diákoknak, hogy ezt az 
ajándékot mindenki azzá változtatja, 
amivé szeretné. A feladatuk, hogy a 
diáktársuknak átdobják a képzeletbeli 
ajándékot, megmondják, mi az, és jó 
tanáccsal, bátorítással lássák el azt a di-
ákot, akinek az ajándékot dobták.

8. Házi feladat
Házi feladatra a következő három 

fejezetet kell a tanulóknak elolvasniuk, 
valamint a tanórából meg kell jegyez-
niük, milyen formában kaptak ajándé-
kokat a szereplők, és ezt le kell írniuk 
az olvasónaplóba is. A következő órára 
egy rövid fogalmazást is készíteniük 
kell arról, szerintük végül hogyan fog 
Dorka hazajutni. 

Jegyzetek:
1 KAPOSI L. 1987. Játékkönyv 2. Gödöllő Mű-
velődési Központ, Gödöllő, 1987, 18.
2 PETHŐNÉ NAGY, CS. 2005. Módszertani 
kézikönyv. Korona Kiadó, Budapest, 2005, 
258

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

Ármai zalaba andrea
Gyermekotthoni nevelő, lakhely: Ebed, e-mail: andra.zalabova@gmail.com
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Alig ültek el az ötvenéves Tanítókó-
rus jubileumi koncertjének az akkord-
jai, máris készülni kellett egy másik 
nagy eseménysorozatra. Mintegy szü-
letésnapi ajándékként egy háromhetes 
amerikai turné „hullott” a kórus ölébe. 
Bevallom, az „ölébe hullott” némi túl-
zás, hiszen a kórus elnökének, Hecht 
Annának türelmesen és rámenősen 
kellett kilincselnie azért, hogy a ven-
dégszereplés anyagi hátterének másik 
felét valahogyan előteremtse. Az egyik 
felét ugyanis az egyesült államokbeli 
vendéglátók Poznán Béla püspök irá-
nyításával összegyűjtötték. Szponzo-
rok (Fóthy János, Bajkay Béla és Nagy 
Ágnes) és maguk a kórustagok járultak 
hozzá a repülőút költségeihez. Az uta-
zást sokan nem tudták vállalni. Több-
nyire nem a kiadások, hanem a szo-
katlan időpont miatt. Nem szerencsés 
dolog októberben három hétre „kies-
ni” az iskolából. Voltak, akik a várható 
megterhelés miatt mondtak nemet, hi-
szen három hét alatt 16 teljes estét be-
töltő hangversenyt adni még akkor is 
fárasztó, ha a műsor egy részét minden 
alkalommal az énekkart Amerikába 
elkísérő somorjai Csalló zenekar töltöt-
te ki. Akik ennek ellenére vállalták az 
utat, ritkán panaszkodtak fáradtságra. 
A rengeteg kanadai és egyesült álla-
mokbeli látnivaló, az amerikai magya-
rok közvetlensége, művészettisztelete 
minden nehézséget feledtetett.

A schwechati repülőtérről felszálló 
gépünk megközelítőleg 9 óra múlva 
landolt a torontói repülőtéren, ahol 
Vass Zoltán lelkész várt bennünket. To-
ronto Kanada legnagyobb városa (kb. 
5,5  millió lakossal). A helybéliek el-
mondása szerint területe akkora, mint 
Bács-Kiskun-megyéé. Ezt mi is meg-
tapasztaltuk: turnénk első állomásán 
családoknál laktunk, többségünkkel 
másfél-két óráig kellett autózniuk ven-
déglátóinknak a szállásról a református 
templomig vagy a fellépés helyszínéig.

A kórustagok legtöbbje először járt 
Amerikában. Bár az amerikai filmekből 

Minden tanóra elhagyhatatlan része, 
amikor a tanulók teret kapnak arra, 
hogy valamilyen módon megnyilvá-
nuljanak – válaszoljanak a kérdésünk-
re, ők kérdezzenek, feladatot oldjanak 
vagy véleményt mondjanak. A véle-
mény megalkotása nem könnyű fel-
adat, viszont nagyon fontos, hogy a ta-
nulók kritikus gondolkodása fejlődjön, 
s tudjanak, illetve merjenek véleményt 
alkotni. Ezt a tevékenységet folyamato-
san gyakoroltatni kellene velük, hiszen 
később, életük minden részében szük-
ségük lesz rá.

 Az oktatásban minden órán teret 
kaphat a véleményalkotás gyakorlása. 
Irodalomórán például az egyes szerep-
lőkről és azok cselekedeteiről fejthetik 
ki gondolataikat a diákok; történe-
lemórán állást foglalhatnak egy-egy 
uralkodói program mellett vagy ellen; 
zeneórán az egyes zenei stílusokkal 
szemben fejthetik ki a álláspontju-
kat; etikaórán valamilyen erkölcsi 
kérdésben fejthetik ki véleményüket; 
stb. Tudatosítanunk kell, hogy a véle-
mények eltérőek lehetnek, és minden 
véleményt egyformán értékesnek kell 
nyilvánítanunk. A legfontosabb, hogy 
magát a véleményformálást értékeljük, 
arra buzdítsuk a diákokat, hogy osszák 
meg nyilvánosan is a gondolataikat. De 
hogyan lehet erre rábírni a tanulókat?

 Létezik egy módszer, amely már 
nem új keletű, ám annál effektívebb. 
A neve angolosan Buzz group, avagy 
Zümmögő csoport. A név a módszer 
során tapasztalt kiscsoportos véle-
ménycserék kisebb hangját, „zümmö-

gését” hivatott megidézni, hiszen ezt 
a módszert alkalmazva, szinte biztos, 
hogy egy tanuló sem marad csendben. 

 A tanár feladata egy bizonyos prob-
léma vagy kérdéskör felvetése, amelyre 
különböző nézetek alapján különböző 
megoldások, vélemények születnek. 
Nagyon fontos konkrét kérdéseket, 
illetve feladatokat adni a tanulóknak, 
hogy ne akadjanak el. A módszer lé-
nyege, hogy az osztályt 2-3, maximum 
3-4 tagú csoportokra osztjuk, s úgy is 
ültetjük, hogy ne zavarják egymást a 
munkában. A tanár elmondja az alap-
vető információkat, meghatározza 
a csoportok részére álló időt (10-15 
percnél ne legyen több), s minden cso-
portnak kiosztja az előre kinyomtatott 
kérdéseket. Ezek után a csoportok 
megvitatják a kérdéseket, elkezdődik 
az intenzív véleménycsere, majd a vég-
ső konklúzió papírra vetése. Az idő le-
telte után a csoport közösen beszámol 
az eredményeiről: mindenki hozzátesz 
egy-egy gondolatot a témához. A vita 
eredményét a tanár a táblára jegyzeteli, 
s miután mindenki elmondta a véle-
ményét, közös összegzésre kerül sor.

 A lényeg ennyi. Érdekes, üde, min-
denkit megmozgató módszer. Több 
mindenre fel lehet használni, csak a 
tanár kreativitása szab határt. Én na-
gyobb gyerekeknél használom összeg-
ző órákon. Nagyon szerethetően dol-
gozható fel vele pl. a Csongor és Tünde, 
a Hamlet, a Különös házasság vagy bár-
milyen egyéb szöveg. A tanulók szere-
tik, s szerintem ez a lényeg!

Játékra fel!

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

„Buzzzzz group”, 
avagy intenzív véleménycsere a tanórán

Fekete Farkas Tímea
magyar-angol szakos tanár, Fülek, 
e-mail: feketefarkastimea@gmail.com
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szinte minden ismerősnek tűnt, mégis 
érdekes volt a maga valóságában látni 
a kerítés nélküli telkeket, a lépten-nyo-
mon feltűnő mókusokat, a városi épüle-
tek tűzlépcsőit, a fából épült családi há-
zakat. Azt azonban csak itt tudtuk meg, 
hogy a téglaépületek is valójában fából 
vagy acélszerkezetre épülnek, a tégla 
csak külső, fából vagy préselt papírból 
készült „álca”. Az ablakokat nem nyitni 
kell, hanem felhúzni. Európai szemmel 
nézve furcsa volt, hogy a mosdóhasz-
nálat mindenhol ingyenes, és – persze 
– a vécék mindig tiszták, mindig mű-
ködnek. Nehéz volt megszokni az euró-
paitól eltérő mértékegységeket – állan-
dó fejszámolásra késztetve bennünket: 
hány kilométer lehet a hatvan mérföld, 
hány kilogramm is az ötven font, vagy 
hogy milyen ruhát vegyünk fel más-
nap, ha az időjárás-előjelzés szerint 
70  °F-ot (Fahrenheit-fokot) jósoltak. 
A legfurcsább azonban az volt, amiről 
a filmek nem árulkodnak: az amerikai 
ételek, italok. Az édes italok számunk-
ra ihatatlanul édesek voltak, a pékáru 
is mind édes volt, a szállodák svédasz-
talain felkínált sonkát is csak egyszer 
kóstoltuk meg, mert a juharszirup-
pal nyakonöntött sonka nem magyar 
gyomornak való. Szerencsére a turné 
minden állomásán legtöbbször helybéli 
magyar közösségek főztek számunk-
ra. (Életemben ennyi töltött káposztát 
nem fogyasztottam el, mint az amerikai 
három hét alatt. De volt más is: Poznán 
Béla saját főzésű őzpörköltje, káposztás 
tészta, székelykáposzta, lángos, rántott 
szelet, olasz tészták, francia krémes, kü-
lönféle kalácsok stb.) Maradandó emlé-
ket hozott maga az amerikai közlekedés 
is. A filmekben általában autós üldözé-
sekkel, szabálytalankodókkal találko-
zunk. A három hét alatt ennek nyomát 
sem tapasztaltuk: a gépkocsivezetők 
rendkívül előzékenyek; a főúton haladó 
a legnagyobb természetességgel engedi 
áthaladni, lekanyarodni a mellékútról 
jövőt. Gyorsan vezetnek, de mindig 
maximálisan figyelnek egymásra. A há-

rom hét alatt egyetlen közúti balesetet 
sem láttunk.

Két napot töltöttünk Kanadában. 
Mielőtt az Amerikai Egyesült Álla-
mok területére léptünk volna, néhány 
órát eltöltöttünk a Niagara-vízesésnél. 
A sors különös kegye, hogy az ameri-
kai turnénk 21 napjának kétharmadát 
szinte nyári időjárás kísérte. Így volt ez 
a Niagara-vízesés mellett is. A határát-
kelés gond nélkül folyt, csupán annyi 
negatív élményünk maradt, hogy az 
Ikertornyok lerombolása óta rögesz-
mésen alapos határőröknek majdnem 
két órájukba tellett az ötvenfős csopor-
tunk átvizsgálása. Ezért jelentős ké-
séssel, éjféltájt érkeztünk meg Poznán 
Béla püspöki székhelyére, a Connec-
ticut államban található Fairfieldbe. A 
turné további napjaiban végig velünk 
maradt a nagybalogi származású refor-
mátus püspök.

A három hét alatt 16 teljes hangver-
senyt és néhány alkalmi hangversenyt 
adtunk. Többnyire templomokban 
vagy a templom közösségi termében 
léptünk fel. (Nem tudom, így van-e 
ez mindenhol Amerikában, de ahol 
mi megfordultunk, a templom alatt 
mindig volt egy – a temploméval azo-
nos alapterületű – közösségi terem 
konyhával, színpaddal, öltözőkkel, 
kiállítótermekkel.) Szerepeltünk sze-
retetotthonokban, iskolában, ’56-os 
emlékünnepélyen, vasárnapi istentisz-
teleten és misén (egy alkalommal úgy, 
hogy a kórus egyik fele a református, 
a másik a katolikus templomban éne-
kelt). Alkalmi hangversenyeket is ad-
tunk (egy polgármesteri hivatalban, az 
Ikertornyok helyén létrehozott meden-
ce-emlékműnél vagy épp a Niagara-
vízesés közelében). A szereplés helyszí-
neit egy térképen megjelölve európai 
szemmel nézve hatalmas távolságokat 
jártunk be: Toronto, Manchester (New 
Hampshire), Fairfield, New York (a 
Magyar Főkonzulátuson és a 82. utcai 
Magyar Református Egyház Székhá-
zában), Carteret (New Jersey), New 

Brunswick (New Jersey), Ligonier 
(Pennsylvania), Lorain (Ohio), Cleve-
land (Ohio), Chicago (Illinois). Az 
utolsó fellépésünk október 26-án, 
vasárnap volt Chicagóban a Szent 
István-templomban, majd a Magyar 
Baptista Gyülekezet templomában. A 
hazautazásig, október 30-ig tehát volt 
még három teljes napunk. Poznán Bé-
lát sohasem hagyta el a humorérzéke; 
javasolta, hogy a fennmaradt három 
nap alatt tartsuk meg „Szent Heverdel” 
ünnepét. Mondanom sem kell, a há-
rom chicagói nap távolról sem a he-
verésről szólt. A városnézésre további 
három nap sem lett volna elegendő.

Egy-két kivételtől eltekintve a kö-
zönségben mindig ültek magyarok és 
magyarul nem értők is. Ezért szinte 
lehetetlen lett volna a műsorközlő szö-
vegét előre megtervezni. Ez már azért 
sem volt lehetséges, mert nem volt két 
egyforma hangversenyünk; a műveket 
a karnagyok (Józsa Mónika és Tóth Ár-
pád) minden esetben az alkalomhoz il-
lően válogatták össze. A kétnyelvű mű-
sorközlés így Tóth Árpádra hárult, aki 
–  saját bevallása szerint  – nem beszél 
tökéletesen angolul, de ebből mi (ango-
lul nem beszélők) vajmi keveset vettünk 
észre. A Csalló zenekar műsorát több-
nyire Hecht Éva konferálta (ha hihetünk 
a közönség véleményének) tökéletes 
angolsággal. A Szlovákiai Magyar Peda-
gógusok Vass Lajos Kórusa nem csupán 
a hangversenyeken mutatkozott be. A 
koncertek előtt, után és azok szüne-
tében is a minket Amerikába elkísérő 
szponzorok a kórus CD-it árulták.

Nem sokkal a Tanítókórus haza-
érkezése után kaptuk az örömhírt: a 
Csehszlovákiai Magyar Tanítók Köz-
ponti Énekkarának alapító karnagya, 
Szíjjártó Jenő zeneszerző december 13-
án posztumusz Magyar Örökség-díjat 
kap. A budapesti Magyar Tudományos 
Akadémia dísztermében Szíjjártóné 
Nagy Ilona és a Tanítókórus elnöke, 
Hecht Anna vette át a díjat, a laudációt 
e sorok írója tartotta.

a Szlovákiai magyar Pedagógusok 
Vass lajos Kórusa amerikában
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A Selye János Gimnázium által nem-
régiben megrendezésre került a komá-
romi járási kosárlabda-bajnokság a kö-
zépiskolás fiúk számára, Paraska István 
szervezésében. 

A  versenyen 7 csapat indult, 2 fel-
vonásban zajlott. Az elsőre december 
5-én került sor, itt 3 csapat mutathatta 
meg tudását. A komáromi Ľudovít Ja-
roslav Šulek Gimnázium, az ógyallai 
Építőipari Szakközépiskola és a komá-
romi Kereskedelmi és Szolgáltatóipari 
Szakközépiskola – ebből a  csoportból 
a  szlovák gimnázium és az Építőipari 
Szakközépiskola jutott be a döntőbe. 

A 2. csoport megmérettetésére dec-
ember 8-án került sor, ahol a komáro-
mi Ipari Szakközépiskola, komáromi 
Műszaki Szakközépiskola, az ógyallai 
Műszaki Szakközépiskola és a  Selye 
János Gimnázium játszott – innen az 
Ipari és a SJG került be a döntőbe. 

A szerdai  döntőben a  3. helyért az 
Építőipari Szakközépiskola és az Ipa-
ri vetélkedett, végül Ógyalla került ki 
győztesként. 

Nagy meglepetésre a  döntőben az 
eddig legyőzhetetlennek tűnő szlovák 
gimnázium vereséget szenvedett el 
a SJG csapatától 38:36 arányban, így ők 
képviselhetik a Komáromi járást a ke-
rületi versenyen.

A Ľudovít Jaroslav Šulek gimnázium 
2014. november 26-án kosárlabdaver-
senyt szervezett lánycsapatok számára. 
A versenyen 5 csapat mérte össze tudá-
sát, köztük a SJG lánycsapata. Nagy volt 
az öröm, mert a  magyar gimnázium 
csapata elsőként végzett, amire talán 
eddig még nem is volt példa. Ezzel az 
eredménnyel a  lányok kivívták a  jogot 
a kerületi versenyen való részvételre. 

A Pozsony Kifli Polgári Társulás kiadá-
sában nemrég jelent meg a Pozsonyi me-
sék újabb kötete, Bartók és Kempelen után 
Lechner címmel. A sorozat (nemcsak) 
gyerekeknek szóló, illusztrált formában 
olyan egy-egy Pozsonyhoz kötődő jelentős 
személyiséget mutat be, aki valamilyen 
módon hozzájárult a város fejlődéséhez. 
A sorozat legújabb kiadványában 
Lechner Ödön házi sapkáján keresztül 
ismerkedhetünk meg nemcsak a híres 
építész életével, munkásságával, barát-
ságával Zsolnayval, a híres pécsi kerá-
miagyár tulajdonosával, de a 19. század 
második és a 20. század első felének tör-
ténelmi eseményeivel, a szecesszió kiala-
kulásával és nem utolsósorban a pozsonyi 
Kék templom építésének folyamatával is. 
A könyv bemutatója után örömmel vet-
tük tudomásul, hogy a szerző, Benyovszky 
Mánya Ágnes Érsekújvárban él, ezért dec-
ember 9-ére elhívtuk őt író-olvasó találko-
zóra. A tervezett beszélgetés helyett a friss 
írónő, publicista kellemesen meglepte a 
diákokat – a hagyományos prezentáció 
helyett B. Mánya Ágnes, aki nem mel-
lesleg magyar nyelv és történelem szakos 
tanár is, egy kétségkívül érdekes előadást 
készített a szecesszióról, annak jegyeiről az 
építészetben és a Kék templom építésének 
kezdeteiről. A diákok sok érdekes infor-
mációhoz jutottak és valóban rendhagyó 
művészettörténet óra részesei lehettek.

Hogyan találkozott 
lechner és zsolnay

Peternai zsuzsanna

2014. november 25-én az az örömte-
li esemény ért minket, hogy a  komáromi 
Selye János Gimnáziumban üdvözölhettük 
a Bear Educational Theatre színjátszó cso-
portot az Angol nap keretén belül.

A  társulat prágai székhelyű. Célja, hogy 
az angol nyelvet különféle interaktív elő-
adások és alkotóműhelyek által közelebb 
hozza a  diákokhoz. A  darabokat profesz-
szionális színészek és tanárok állítják össze, 
akik Nagy-Britanniából és a világ egyéb tá-
jairól származnak.

Iskolánk aulájában három előadást te-
kinthettek meg diákjaink: kétszer ugyanazt 
a darabot Detektívek címmel, illetve a Nagy-
Britannia történelme című produkciót. 
A színészeknek nagyon ügyesen és gyorsan 
sikerült a  több mint 420 különböző korú 
diák figyelmét lekötni. A színpadról 
folytattak velük beszélgetést, végigvezetve 
őket a történeten, a bonyodalmon, egészen 
a logikus végkifejletig.

Az előadások után kisdiákjainknak – a 
prímó és szekundó osztályosoknak – a 
művészek workshopokat tartottak. A rövid 
kommunikációs játékok színházi elemeket 
tartalmaztak, természetesen angol nyelven. 
A „kicsik“ telve lelkesedéssel tettek ígéretet 
arra, hogy az iskola legjobb angolosai lesz-
nek.

az angol nyelv napja
Hevesi Petruf alena

Mi az a jótékonykodás? Mit is jelent 
segíteni? A feltett kérdésekre a Páz-
mány Péter Gimnázium II. osztályos 
tanulói már biztosan tudják a választ. 
Intézményünk negyedik alkalommal 
szervezte meg a decemberi szeretet-
szolgálatot, ahol diákjaink önzetlenül 
segíthettek a rászorulóknak.

Az iskola EKOMUKO program-
jának értelmében ezen jótékonysági 
nap során minden évben másodikos 
diákjaink látogatnak el Érsekújvár 
szociális intézményeibe. A szolgálat 
hagyományosan a karácsonyt 
megelőző hétben valósult meg. 
Tanulóink a Csodaország bölcsődébe, 
az autista gyermekek magániskolá-

Soóky zoltán
Pázmány Péter gimnázium
érsekújvár
Újra megvalósult a Pázmány Péter gimnázium diákjainak jótékonysági napja

járási kosárlabda-bajnokság

jába és a „Vek nádeje” (A reménység 
kora) szociális otthonba látogattak el. 
Mindhárom intézményben nyílt szív-
vel segédkeztek az ott dolgozók mun-
kájában, részesei lehettek a szociális 
munkának. Sokan diákjaink közül már 
most segítséget kaptak pályaválasztá-
suk kérdésének megválaszolásában.

Délután, ahogy már minden évben 
megszokott, a fő téri plébániatemplom 
előtt – hatodik alkalommal – a Korzo 
Hotel vezetőségének köszönhetően, 
ételosztásra került sor a város hajlékta-
lanjai és szociálisan hátrányos helyzetű 
lakosai között, Horváth tanár úr szer-
vezésében. Az ételosztásban gimnáziu-
munk diákjai is résztvettek.
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Andrej Kiska köztársasági elnök 
2015. január 9-én vette át Juraj Draxler, 
oktatás-, tudományos, kulturális és 
sportminiszter javaslatát a Szlovák Tu-
dományos Akadémia elnöki státuszá-
nak megújítására. Jaromír Pastorek po-
zícióját, az akadémiai elnökséget Pavol 
Šajgalík vette át. Az új elnök máris 
megkezdte tárgyalásait a miniszterrel 
a Szlovák Tudományos Akadémia idei 
terveit illetően.

Juraj Draxler, oktatás-, tudományos, 
kulturális és sportminiszter öt százalé-
kos fizetésemelést hagyott jóvá a peda-
gógusok számára. A miniszter ezzel a 
döntésével a tanárok szakmai és finan-
ciális elismerésének növelését szeretné 
szolgálni. A fizetés öt százalékos eme-
lése 2013 óta harmadszor történik. A 
fizetésemelés keretéül 50 millió euró 
elkülönítésére volt szükség. 

A pedagógusok bérezésének emelé-
sével együtt a közalkalmazottak fize-
tésének emelésére is sor kerül. Január 
1-jétől 1,5 százalékos béremelés tör-
ténik, 2015 júliusában pedig további 
emelkedéssel számolhatnak az érintet-
tek. A kollektív szerződések aláírásánál 
Juraj Draxler miniszter úron kívül je-
len volt Robert Kaliňák belügyminisz-
ter, Peter Kažimír pénzügyminiszter, 
Ján Richter munkaügyi miniszter, Ján 
Čislák egészségügyi miniszter és Igor 
Federič, a Kormányhivatal főigazgató-
ja, valamint Jozef Dvonč, a Települések 
Egyesületének elnöke, illetve további 
rangos szakemberek és képviselők is. 

Új elnöke lett 
a Szlovák Tudományos 
akadémiának

2015-ben 5 százalékos 
fizetésemelésre 
számíthatunk

Január 15-étől ismét lehetőség 
nyílik a tablethasználatra irányuló 
továbbképzés látogatására. Ez a to-
vábbképzés már a harmadik állomása 
annak az informatikai kompetenciák 
fejlesztését megcélzó képzéssorozat-
nak, amely a modern számítástechni-
kai eszközök zökkenőmentes felhasz-
nálásának világába kívánja bevezetni 
a tanárokat. Az első két képzés során a 
tanárok elsősorban a táblagép tanórán 
történő hasznosításával szembeni el-
lenérzések leküzdésével foglalkoztak, 
és a táblagép-használat alapjaival is-
merkedtek meg. A nemsokára induló 
harmadik fázisban, a Samsung School 
nevet viselő továbbképzés program-
jában olyan oktatási csomagokkal is-
merkednek meg az érdeklődők, ame-
lyek ún. tablettantermeket hoznak 
létre, és lehetővé teszik az ellenőriz-
hető és irányított tablethasználatot a 
tanóra folyamán. A táblagép tanórán 
történő, didaktikai eszközként való 

A  minisztérium effektíveb-
bé és átláthatóbbá szeretné tenni 
az iskolaügyön belüli munkale-
hetőségek elérését. Juraj Draxler 
miniszter úr ezért január elején 
együttműködési szerződést kötött 
a  Profesia cég vezérigazgatónőjével, 
melynek értelmében ezentúl már 
nem csak a  minisztérium honlapja 
(www.minedu.sk) összegzi a  be-
töltetlen állásokról szóló felhívá-
sokat, hanem az ország legkereset-
tebb állásközvetítő portálja, a www.
profesia.sk oldala is. Az álláskere-
sés hatékonyságának növeléséhez, 
az iskolaügy személyi feltételeinek 
zökkenőmentesebb biztosításá-
hoz már a  2013-tól működő  www.
edujobs.sk portál megjelentetése is 
hozzájárult, a  kérvények kiterjesz-
tésétől azonban még effektívebb 

eredményeket vár a  minisztérium. 
A  profesia.sk oldalt havonta több, 
mint egy millióan látogatják.

 A  most kötött szerződés értelmé-
ben az iskolák térítésmentesen nyil-
vánosságra hozhatják a  tanerőkre 
vonatkozó igényeiket, felhívásaik 
párhuzamosan megjelennek az em-
lített portálokon. Az iskolák közvet-
lenül a  www.minedu.sk oldalon ke-
resztül meg tudják hirdetni a kívánt 
állásaikat. 

Az egyszerűsödő folyamatnak kö-
szönhetően remélhetőleg minden 
tanár könnyebben megtalálja a  szá-
mára leginkább testre szabott állását. 
Az edujobs.sk oldalon az állásközve-
títésen túl értékes elemzések és infor-
mációk találhatók a tanári pályával 
kapcsolatban.

az álláskeresési 
folyamat innoválása

megnyíltak a Samsung School kapui 
– várják az érdeklődő tanárokat

használata rendkívül sok előnnyel jár: 
lehetőséget kínál például az egyéni 
tartalmak megosztására, az interaktív 
táblára történő csatlakozásra, vagy az 
effektív és gyors tanulói visszajelzé-
sekre. Juraj Draxler oktatás-, tudo-
mányos, kulturális és sportminiszter 
fontosnak tartja, hogy a mai modern 
társadalom eszközei megtalálhatóak 
legyenek az oktatási intézmények fa-
lain belül is, hogy a fiatalok megta-
nulják azokat tudatosan és hasznosan 
alkalmazni. A tablettantermek az in-
teraktív oktatási folyamatok színterei 
lehetnek, és a táblagépek attraktívab-
bá, élményszerűbbé tehetik a tan-
anyag bemutatását.

 Szlovákiában 1026 iskola tanárai 
csatlakoztak eddig a projekthez. A 
résztvevők a minisztérium támoga-
tásával kedvezményesen táblagépek-
hez juthatnak. Bővebb információ 
a www.digiskola.sk/samsungschool 
oldalon található.
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2014 decemberében kerültek leadásra 
az alapiskolák számára összeállított új 
Állami művelődési programok munka-
verziói, melyek elsősorban a természet-
tudományi tárgyak megerősítésére és 
az elsősök tananyagának revidiálásra 
irányulnak majd. Újdonságként jelenik 
meg az is, hogy a második idegen nyelv 
oktatása a jövőben kikerül a kötelezően 
oktatott tantárgyak sorából. 

Az új Állami művelődési program-
ban az iskolák szabadon dönthetnek 
arról, hogy a tananyag tartalmát évfo-
lyamokra bontva építik fel, vagy osztat-
lanul közlik azt. Juraj Draxler, oktatás-, 
tudományos, kulturális és sportminisz-
ter fontosnak tartja, hogy az új prog-
ram reagáljon az iskolák visszajelzése-
ire, igényeire, melyek között a tananyag 
évfolyamokra történő bontása szerepel, 
azonban olyan kerettantervet kíván 
létrehozni, amely lehetőséget biztosít a 
tananyagok variálhatóságára. 

Fontos változásnak minősül továbbá, 
hogy a gyakorlati orientáltságú – pl. a 
maunális készség gyakorlására irányu-
ló – tantárgyak is kiemelt szerephez 

2014 decemberében mutatták be az 
óvodák Állami művelődési program-
jának revidiálását, melyet 2015 szept-
emberétől már érvénybe is léptet az új 
minisztérium. Az új program az előző-
vel szemben lényegesen egyszerűbb és 
könnyebben kezelhető lesz. 

A módosítás elsődleges célja a gya-
korlati felhasználhatóság és könnyű 
alkalmazhatóság volt. A miniszter úr 
ismertetője szerint a revidiálás nem 
tartalmaz lényeges változtatásokat, 
inkább az áttekinthetőségre fektettek 
nagyobb hangsúlyt. A minisztérium 
ugyanis fontosnak tartotta, hogy az 
óvodákat tehermentesítse a felesleges 
bürokráciai munkáktól. 

Az új program megerősít néhány 
oktatói-nevelői területet, ilyen például 
a logikus gondolkodás fejlesztésének 
területe. A szövegértés megalapozását 
is fontosnak tartja, ezért már az óvo-
dában megkezdődik a nem folytonos 
szöveggel, ábrákkal való dolgozás. A 
feldolgozás módja ugyanakkor tovább-
ra is a játékosság elvét követi majd.

jutnak. Ez a változás elsősorban a szak-
középiskolák visszajelzéseire reagál. A 
minisztérium szükségesnek tartja az 
iskolák felszereltségének folyamatos 
javítását is, amelyet elsősorban a struk-
turális alapokból, projektek formájában 
kíván az iskolák számára elérhetővé 
tenni. Az egyes műhelyek modernizá-
lásai már a 2014-es évben is zajlottak, 
így lehetőség nyílt a mindennapi élet-
hez szükséges tudnivalók – például 
háztartástan, a főzés alapjai – megfelelő 
felszerelések között zajló elsajátítására. 

Változások várnak az idegennyelv-
oktatásra is. Az angol nyelv oktatása 
továbbra is az alapiskola 3. osztályában 
kezdődik, azonban a hetedikben belé-
pő második idegen nyelv oktatása már 
nem lesz kötelezően oktatott tantárgy. 
A második idegen nyelv oktatásának 
visszaszorítását Juraj Draxler miniszter 
úr azzal indokolta, hogy Szlovákiában 
számos gyermek a szlovák nyelvet is 
másodnyelvként sajátítja el az iskolá-
ban, így az anyanyelven kívüli további 
három nyelv tanulása teljesíthetetlen 
követelménynek tűnik számukra. Ettől 

függetlenül a miniszter úr fontosnak 
tartja a második idegen nyelv oktatásá-
nak felkínálását, hogy az érdeklődők ne 
szenvedjenek hátrányt a változtatások 
miatt. 

A természettudományi tárgyak óra-
számának megerősítése az iskolák 
szabad óraszámának visszaszorítását 
eredményezi. A visszaigazolások sze-
rint az iskolák ugyanis azt a gyakorlatot 
alkalmazták, hogy a szabadon variálha-
tó óraszámokat ezeknek a tárgyaknak 
szentelték. Az új Állami művelődési 
program kötelező óraszáma viszont en-
nek következtében nőtt az előzőhöz ké-
pest. Az új kerettanterv munkaverzióját 
a következő linken lehet megtekinteni:
Állami művelődési program az alsó 
tagozatosok számára: http://www.
minedu.sk/data/att/7123.pdf
Állami művelődési program a felső 
tagozatosok számára: http://www.
minedu.sk/data/att/7122.pdf
Kerettanterv a szlovák nyelvű iskolák 
számára: http://www.minedu.sk/data/
att/7152.pdf

Ismét megújul az alapiskolák Állami művelődési programja

Az új dokumentum közel két évig 
készült, és a tesztelés során pozitív 
visszajelzéseket kapott. A miniszté-
rium a 2015-ös évben nagyobb fi-
gyelmet kíván szentelni az óvodák 
számára, szeretné az intézmények 
befogadásképességét növelni, aminek 
megszervezésére közel 10 millió euró 
összeget el is különített. A miniszter úr 
fontosnak tartja azonban, hogy az óvo-

Megújul az óvodák Állami művelődési programja is
dák pályázati úton, az eurofondokból 
merítve is dolgozzanak a bővítésükön. 
Az óvodák kapacitásának megerősítése 
a fiatal családok elengedhetetlen segít-
ségére szolgálhat.

Az óvodák megújított Állami mű-
velődési programjának munkaverziója 
ezen a linken érhető el: http://www.
minedu.sk/data/att/7066.pdf
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Legkedvesebb könyvem

A címlapon Bosák Mátyás (Hidaskürti 
Alapiskola és Óvoda) fotója látható “Ami-
kor a suliba érkezem” címmel.

 A legkedvesebb könyv kiválasztása 
igencsak elgondolkodtatott, mert a sa-
ját könyvtáramból válogatva se tudtam 
döntésre jutni. Rá kellett jönnöm, hogy 
valójában nincs egyetlen megnevezhető 
„kedvenc könyvem”, de vannak megha-
tározó olvasmányélményt nyújtó, kedves 
és számomra értékes könyveim. Ezek 
közül már könnyű volt kiválasztanom a 
címben szereplő könyvet.
 Az elmúlt év augusztusában egy na-
gyon tanulságos, élményekben gazdag 
erdélyi társasutazáson vettem részt. Sok 
ismert és számomra ismeretlen tájat 
fedezhettem fel, új élményekkel, érzel-
mekkel gazdagodhattam. Sok kitűnő 
embert ismerhettem meg és szerezhet-
tem új barátokat. Így ismerhettem meg 
a bemutatandó könyv szerzőjét, Deáky 
Andrást Gyimesbükkön, aki megaján-
dékozott ezzel a maradandó élményt és 
követendő szemléletet nyújtó könyvvel.
 A Kárpátok legkeletibb karéjában a 
Tatros folyó több mint harminc kilomé-
ter hosszú völgyében, a beleereszkedő 
patakok mentén sorjázó lakott telepü-
lésekből rendeződik Gyimes völgyének 
három nagyközsége, Gyimesfelsőlok, 
Gyimesközéplok és Gyimesbükk. Ez a 
csodálatos 1050 méter magas Fügés-te-
tő alatti táj a gyimesi csángó népcsoport 
otthona, Deáky András könyvének a té-
mája. Könyvéről maga a szerző így vall: 
„Nem regényt tart a kezében a Tisztelt 
Olvasó, még csak önéletrajzi írást sem, 
hanem sokkal inkább egy kortörténeti 
dokumentumot, annak ellenére, hogy 

Deáky András: 
Szemben az árral 
(Élet a Gyimesekben)

Zirig Árpád

többnyire azokat a történeteket állítom 
egymás mellé időrendi sorrendben, 
amelyek megestek velem életem folya-
mán.”
 Ezek a történetek gyakran szomorúak, 
lesújtóak, megalázóak, de jelzik a ma-
gyarság elzárt, kiszipolyozott csoport-
jának a sziszifuszi,  erőfeszítéseit,  mun-
kájának az apró sikereit, a megmaradás 
lehetőségének az útját és reményébe ve-
tett hitét is. Így állnak össze ezek a tör-
ténetek egy csodálatos vallomássá, lelket 
erősítő egységgé. Gyimesbükköt a ro-
mán hódító akarat orvul Bákó megyé-
hez csatolta, nem számítva azzal, hogy 
a Kárpáti-expressz utolsó állomáshelye 
zarándokhellyé magasztosul, mert aki 
csak egyszer is megfordul a Deáky And-
rás és barátai által  teremtett szellemi 
birodalomban, az megerősödve magyar-
ságában, emberileg tisztábban tér meg 
oda, ahonnan jött.
 Ezt a könyvet tiszta szívvel ajánlom 
minden felvidéki magyar pedagógus fi-
gyelmébe, minden magyar könyvtárban 
ott volna a helye. Van mit tanulnunk be-
lőle, mert a megoldás a mi kezünkben 
van. Megmaradásunk a szülőföldünkön 
elsősorban tőlünk függ! Függ attól, hogy 
föl merjük-e vállalni magyarságunkat, 
gyerekeinkre, diákjainkra áttestálni azt, 
merjük-e önmagunkat őseinkkel, törté-
nelmünkkel, szokásainkkal, nyelvünk-
kel, kultúránkkal, szellemi-lelki értéke-
inkkel együtt vállalni. Cselekedjük ezt 
mindig önmagunk épülésére, és soha 
sem mások ellen.

Narrátor: 
1848 a zavargások éve volt. Először 
Palermóban, Nápolyban, Párizsban, 
Münchenben, majd Bécsben – és en-
nek hatására kitört a forradalom Pesten 
is, március 15-én. 

1. szavaló:
Föltámadott a tenger,
A népek tengere;
Ijesztve eget földet,
Szilaj hullámokat vet 
Rémítő ereje.

Készülj, hazám,
Készülj boldog haza!
Oly ünnep vár reád, amilyet
Még nem pipázott magyar ember,
Amely majd hét országra szól.

Narrátor: Március 14-én este a Pilvax-
ban összegyűlt fiatalok a bécsi esemé-
nyek hírére az azonnali cselekvés mel-
lett döntöttek. Az ifjú radikális költők, 
írók a sajtószabadság kivívását tartot-
ták a legfontosabbnak, és csak azután 
az évenkénti országgyűlést, a törvény 
előtti egyenlőséget és a többi reformot.  
Március 15-én a fiatalok, köztük Petőfi, 
a Pilvax kávéházból előbb az egyetemre 
mentek. Az ottani ifjúság csatlakozásá-
val létszámuk már 1000 főre duzzadt, 
az utcán tovább csatlakoztak hozzá-
juk, így többezres tömeggel érkeztek 
a Hatvani utcába, Landerer és Hecke-
nast nyomdája elé. Itt a nép nevében 
lefoglalták a sajtót, kinyomtatták Petőfi 
Nemzeti dalát és Mit kíván a magyar 
nemzet? címmel a 12 pontot.

Dal: Talpra magyar (Kormorán: 1848)
12 pont – felolvasás (a közönség között 
szórólapok osztása)

Narrátor: Most már a liberális ellen-
zékiek Nyáry Pál, Klauzál Gábor és 
mások is melléjük álltak. Forradalmi 
választmányt alakítottak, amely a tö-
meg élén a várba vonult, hogy követelje 
a cenzúra hivatalos eltörlését és a saj-
tóvétség miatt bebörtönzött Táncsics 

Ünnepi műsor az 1848-as 
szabadságharc és forradalom 
kitörésének emlékére

Mihály azonnali szabadon bocsátását. 
A bécsi forradalom híre miatt a hely-
tartótanács és a katonai főparancsnok-
ság nem szánta rá magát a fegyveres 
beavatkozásra. A katonaság parancsot 
kapott, hogy maradjon a laktanyák-
ban, a cenzúrát eltörölték, Táncsicsot 
szabadon engedték. Az éljenző tömeg a 
kiszabadított fogoly kocsijából kifogta 
a lovakat, az írót diadalmenetben vitte 
Pestre.

2. szavaló:
Kelj föl rabágyad kőpárnáiról,
Beteg, megzsibbadt gondolat!
Kiálts föl érzés, mely nyögél
Elfojtott, vérző szív alatt!

Oh, jőjjetek ki, láncra vert rabok,
Lássátok a boldog dicső napot,
S a honra, mely soká tűrt veletek,
Derűt, vigaszt és áldást hozzatok.

Narrátor: Ez év augusztusában meg-
kezdik a nemzetőr csapatok szervezé-
sét.

Dal: Huszárgyerek... (népdal)

Narrátor: A forradalom és szabadság-
harc dicső időszakában számos győztes 
és vesztes csata követte egymást. Majd 
1849. augusztus 11-én Kossuth le-
mond, és átadja a hatalmat Görgeynek.
„Magam s a minisztérium nevében 
ezennel a kormányról lelépek, s addig, 
míg a nemzet hatósága szerint intéz-
kednék, a legfőbb polgári s katonai 
kormányzati hatalmat Görgey Artúr 
tábornok úrra ruházom.” 

Dal: Hadnagy uram (hangszeres kísé-
rettel)

Hadnagy uram, hadnagy uram!
Mi bajod van, édes fiam?
Piros vér foly a mentére!
Ne bánd, csak az orrom vére.

Hadnagy uram, hadnagy uram!
El ne essék itt az útban.

Belebotlám egy nagy kőbe,
Szegezz szuronyt, s csak előre!

Megy a honvéd, áll a hadnagy,
Mély sebében összeroskad.
Hadnagy uram, hadnagy uram!
Csak előre, édes fiam!

Narrátor: 1849. augusztus 13-án 
Görgey Világosnál letette a fegyvert 
Paszkievics serege előtt. Ezután nem 
volt többé komoly ellenállás Magyar-
országon. 

3. szavaló:
Csend van.

Itt-ott
A pernyét
S az eltévedt
Éjjeli lepkét
Magasba vágja
Az őrtűz
Erőre kapott lángja
A venyige serceg, sír
Mintha jövője fájna.

Újra sötét a csend.

A ló álmában felhorkan,
A nád gyanúsan zizeg,
Tó tükre toccsan, 
Gyűrűiben remeg.

Micsoda nyugalom.

Hallod?
Harang sír
Egy távoli város
Leomlott templomából.

Hangja megrezzen szemedben
Az idegen határon.
Testvére itt áll.
Ágyúba öntve vádol.

De nem hallja őket
Sem London, 
Se Konstantinápoly.

Dal: A költő visszatér (Kormorán:1848)

Összeállította: Csicsay Éva

 Szereplők: énekkar, narrátor; a szavalatokat, szövegrészle-
teket szétoszthatjuk 
 Kellékek: szórólapok, a hangszeres kísérethez hangszerek 

 Versek, részletek: 
  Petőfi Sándor: Föltámadott a tenger; Készülj, hazám!
  Vörösmarty Mihály: Szabadsajtó

  Gyulai Pál: Hadnagy uram…
  Kovács István: Világos, 1849
  12 pont

 Zene:  
  Kormorán:1848
  Huszárgyerek – népdal 
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Szlovákiai magyar pedagógusok és szülők lapja

A hónap témája: idegennyelv-oktatás

 Sándor Zsuzsanna: Az interkulturális 
   kommunikációs kompetencia fejlesztése 
   az idegennyelv-oktatásban
 Zolczer Péter: Hangsúlyban a kompetenciák
 Pintes Lívia: Discere non est vitiosum, 

   sed ignorare - Nem a tanulás szégyen, 
   hanem a tudatlanság
 Vízi Andrea: Alapvető, kedves Watson!
 Puskás Andrea: Warming-up Activities 

   for Primary School Pupils

 Menyhárt József: 
   Kockázatos mellékhatások
 Bereznai Malvína: 

   Sokadszorra az iskolaérettségről
 Pintes Gábor: Proszocialitás 

   és proszociális nevelés
 Csicsay Alajos: A szlovákiai 

   magyar iskolák és tanítóiknak 
   sorsa a 20. században

A Katedra folyóirat szerkesztősége 
alap- és középiskolák közötti versenyt hirdet, melyben

A LEGKREATÍVABB ISKOLAI RENDEZVÉNYT
keresi.

A pályázati anyag egy konkrét iskolai rendezvény beszámoló jellegű leírását 

(3500–10000 karakternyi terjedelemben) és a rendezvény forgatókönyvét tartalmazza, 

amely a 2014/2015-ös tanév folyamán kerül megrendezésre. 

Ajánlatos fotómellékletet is küldeni.

A pályázat célja: 
A hagyományos iskolai rendezvények 

– karácsonyi ünnepség, farsangi bál, sportvetélkedők stb. – 

mellett ötletbázist hozni létre, amely inspiráló jelleggel bírhat 

más iskolák számára is.
A kreatív, egyedi ötletek az iskola különlegességét, 

az adott közösségben betöltött pozícióját is erősítik.

A pályázatot az iskola nevében lehet benyújtani, tanárok és diákok egyaránt bekapcsolódhatnak.

A pályázati anyagot elektronikus formában várjuk 

a katedra.szerkesztoseg@gmail.com címre. 

A levél tárgyába írják a LEGKREATÍVABB ISKOLAI RENDEZVÉNY tárgymegjelölést.

Mellékletként, kérjük, tüntessék fel a pályázó iskola nevét, postacímét, 

e-mailcímét és telefonszámát.

Beküldési határidő: 2015. június 30.

A legjobb pályázatok elismerő oklevélben és jutalomban részesülnek, 

illetve a www.katedra.sk honlapon közzétételre kerülnek. 

A győztes pályamunkák a Katedra 2015/2016-os évfolyamának hasábjain is olvashatók lesznek.

Az eredményhirdetésre a 2015 őszén tartandó Katedra Napok keretén belül kerül sor.

Pályázati felhívás


