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Legkedvesebb könyvem

A címlapon Kováč René (Juhász Gyula 
Alapiskola, Léva) „Kik járnak velem a su-
liba” című fotója látható.

 Mert nem csak egy kiemelten kedvelt 
könyvem van. Az lehetetlen is lenne, mert 
azt jelentené, hogy egy szerző egyetlen 
könyvében megírta mindazt, amit fontos-
nak tartok. Sőt: nem is könyvekről, hanem 
szerzőkről kell beszélnem. Mert a szerzők 
azok, akiknek a világlátása, ha nem is azo-
nos az enyémmel, de biztosan hasonló ah-
hoz. Ugyanis azokhoz az „özönvíz előtti” ol-
vasókhoz tartozom, akik számára a könyvbe 
foglalt eszmék fontosak. Tudom, hogy most 
felkapják a fejüket azok, akik különböző 
formalista és posztstrukturalista iskolákon 
nevelkedve a nyelvi szinten keresik a szö-
vegek hordozta jelentéseket, de olvasóként 
hadd engedtessen meg nekem az eretnek 
gondolat, amelyben egyezek Philip Roth 
amerikai íróval. Ő az egyik regényében az 
irodalomprofesszor szájába adja azt a diák-
jainak szánt tanácsot, hogy az elolvasandó 
könyvek esetében nehogy irodalomtudo-
mányi ballaszttal terheljék le az értelmezést. 
Maradjanak inkább világszemléletük hatá-
rain belül. Nos, én megmaradok.
 Mindebből már kiszűrhető az a következ-
tetés, hogy kedvenc szerzőim iránti szimpá-
tiám eszmei és filozófiai megalapozottságú. 
De mik ezek az eszmék? Mindenfajta viták 
ellenére, amelyek a humán tudományokban 
lezajlottak, és amelyek arról szóltak, hogy a 
szellemi modernitás lezártnak tekinthető-e, 
és hogy valóban egy posztmodern világban 
élünk, az a véleményem, hogy a szellemi 
modernitás – minden ellentmondásossá-
ga ellenére – nem dobható a szemétre. Sőt: 
olyan értékeket emel ki, amelyek nélkül egy 
új barbárság világa jönne el. Ezek az érté-
kek az individualitás és a humanista racio-
nalizmus elveire alapozódnak. Ez azt jelen-
ti, hogy a világmagyarázat az emancipált 
egyén létére és mindenfajta transzcendens 
vonatkozástól mentes, de ugyanakkor nem 
instrumentális észre hivatkozva épül ki.
 Az én szerzőim ezeket az értékeket 
hagyják szerepelni műveikben. A sor ele-
jén egyértelműen a francia felvilágosodás 
legszimpatikusabb és legsokoldalúbb gon-
dolkodója, Diderot áll, aki nemcsak filo-
zófiai dolgozataiban, hanem regényeiben 
is ennek a humanista racionalizmusnak a 
legelső megfogalmazója. A Mindenmindegy 
Jakab és gazdája című és a saját korában 
formabontó művében egyrészt azt az iró-
niát engedi szóhoz, amely a lehetséges vi-
lágok többértelműségét demonstrálja, és 
amely kétségbe vonja a teljes és megfelleb-
bezhetetlen tudás lehetőségét. Hiába emlí-
ti Jakab lépten-nyomon a Nagy Tekercset, 
amelyen előre fel van jegyezve a jövőnk, 
saját cselekedetei az ellenkezőjét mutatják: 
azt, hogy szabadságunkban áll sorsunkat 
alakítani, és ezt a sorsot semmilyen tanítás 

Mészáros András

Kedvenc könyveim
nem vonhatja kétségbe. Másrészt Diderot 
az emberi viszonyok – és ezen belül az er-
kölcs – viszonylagosságát állítja. Ami nem 
az erkölcsi értékek megkérdőjelezését vagy 
visszavonását jelenti, hanem „csupán” azt, 
hogy erkölcs csak ott van, ahol a Másikat 
egyenrangúnak tartom magammal. Ennek 
az etikának a legfőbb maximája „a másik-
nak szerzett gyönyör” követelménye.
 A másik szerzőm mintha csak Diderot 
köpenyéből bújt volna elő, hiszen ugyan-
csak francia volt: Anatole France. Ma, sajná-
latos módon, kevesen olvassák, talán azért 
is, mert a modernisták a halálakor „dögnek” 
titulálták. De hol vannak mára ezek a mo-
dernisták? Pedig az Angyalok lázadásá-ból 
megtudhatjuk, hogy a Jó és a Rossz harcából 
– ha ez a Jó és ez a Rossz csak az ember felet-
ti uralomra tör – az ember csak vesztesként 
jöhet ki. Thaisz-nak, a szépséges alexandri-
ai kurtizánnak a története meg arra figyel-
meztet, hogy a fanatikus hit sosem vezet a 
megdicsőüléshez, ellenben a szelíd szépség 
megmenthet bennünket a kárhozattól. Az 
„igazság” minden áron való megvalósítása 
embertelenséget eredményez.
 A humanitás védelmezői közé tartozik 
a huszadik század egyik legnagyobb írója, 
Thomas Mann is, aki életével bizonyította, 
hogy a valódi hazafiság megköveteli a gon-
dolkodó embertől, hogy hazáját tagadja 
meg egy időre, ha az a haza barbárrá válik. 
Mert az emberiség előbbre való mindenfajta 
önmagába zárt nacionalitásnál. És ha elol-
vassuk A varázshegy vagy a Doktor Faustus 
című regényét, akkor azt is megtudhatjuk, 
mire vezet az, amikor a vitalitás nevében 
megkérdőjelezzük a kultúra szerepét, és a 
devalválódott értékeket vétkesen azono-
sítjuk azzal, amik eredetileg voltak. Akkor 
ugyanis megvalósul a becstelen hazudozók 
világa, amelyben csalóka mitológiák bódít-
ják el az embereket, elnyomva bennük a rá-
ciót.
 Végezetül, de nem utolsó sorban pedig 
álljon itt Milan Kundera, aki már-már szo-
morú nosztalgiával pereli vissza nekünk az 
emberi léptéket, csendet és a lassúságot. A 
Halhatatlanság a rációt vesztett emberiség 
lelkének hipetrófiáját állítja elénk, azaz azt 
az állapotot, amikor már semmi ésszerűség 
nem működik, de érzünk, mert az a köve-
telmény. Az érzelmek pedig megengednek 
minden kilengést. Letérünk Diderot Jakab-
jának útjáról, amelyen andalogva az emberi 
tér mutatkozott meg, és rátérünk az autó-
sztrádára, amely pedig a tér elértéktelene-
dése, mert már nem az utazás maga, hanem 
csak az úti cél érdekel bennünket.
 Ez a gondolat aztán előidézi Josef Čapek 
Sánta vándorát… Valahol azonban be kell 
fejezni a kedvenc írók felsorolását.

A pályázat kiírói minél szélesebb körben szeretnék megszólítani a Felvidékről is a magyar gyerekeket, csa-
ládokat, hogy történeteik leírásával járuljanak hozzá a pályázat sikerességéhez.

Kiíró: 
„Mosolyvirág” Nagycsaládosok Debreceni Egyesülete
4031 Debrecen, Angyalföld tér 11.

Téma: 
„A szülők, nagyszülők életmeséi”

Avagy írd le, amit a szüleid, nagyszüleid meséltek neked az életükről, és te érdekesnek, tanulságosnak vagy 
akár viccesnek találtad.

„Amikor  kicsi voltál...”  / „Amikor kicsi voltam...”

Minden család  őriz  történeteket gyermekei  kiskoráról;  gyesen lévő anyukák (újabban apukák, nagyma-
mák is)  szívesen mesélnek élményeikről vagy emlékeznek vissza az együtt töltött meghitt évekre.  

Mindkét témában igaz történeteket, történet-csokrokat várunk műfaji kötöttség nélkül (a családi anekdo-
táktól a mesén, novellán, riporton át a naplóig), amelynek a gyermekek (és szüleik) a szereplői. 
Írhatják szülők, nagyszülők, gyermekek, családok.   

A pályázók műveit négy korcsoportban bíráljuk el:

1. 10 éves kor alattiak,
2. 10 – 14 éves korig,
3. 14 – 33 év közöttiek,
4. 33 év felettiek

Beküldési határidő: 2015. február 15-től folyamatosan 2015. április 15-ig.

Eredményhirdetés: 2015. május 15.

Díjkiosztás: 2015. júniusban

Valamennyi korcsoportban az első három helyezettet díjazzuk, de minden pályaművet beküldő kap a 
kötetből, amit a legjobb művekből szerkesztünk.

Az eredményhirdetést követően az összegyűjtött pályázati anyagokból kötetet szerkesztünk, immár 7. éve. 
A zsűri által legjobbnak ítélt pályaművek részben vagy egészben bekerülnek a kötetbe. 
A pályázat beküldése egyúttal a kötetben való megjelenéshez való hozzájárulás is.
A pályaműveket max. 20 oldal terjedelemben, doc és rtf formátumban, elektronikusan fogadjuk el.
A pályázat további részleteiről érdeklődni lehet: mobilon a 00 36 20 312 85 84
A korábbi évek pályázati anyagát honlapunkon megtekinthetik:  http://mosolyvirag.info
A pályázati adatlap a www.mosolyvirag.hu oldalról letölthető.
A fenti határidőig, az alábbi címre kérjük megküldeni a pályázatokat és a pályázati adatlapot:

„Mosolyvirág” Nagycsaládosok Debreceni Egyesülete

E-mail címe: eletmese2015@gmail.com

Pályázati felhívás
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Katedra Dobogó

TARTALOMJEGYZÉK Megyek, írok cikket a könyv hónap-
jára, amelyet húsz év múlva, lehetsé-
ges, az e-book hónapjának fognak ne-
vezni, búcsúztam el egy ismerősömtől 
a Facebookon. Akkor már hetek óta 
azon gondolkodtam, mit lehet írni 
ebben a témában azon túl, amit már 
ezerszer leírtak. Merthogy az utolsó 
években néha szinte apokaliptikus 
hangnemben beszélnek, írnak egye-
sek az olvasás és a könyv haláláról, 
egymásra kopírozva a kettőt. Pedig 
két, egészen eltérő jelenségről van szó. 
A könyv pusztán technikai médium, 
amely lehetőséget ad az olvasásra. 
Ilyen médium az agyagtábla, a kő, a 
papirusztekercs vagy a kézzel írott 
kódex is. Kicsit furcsa lenne, ha azon 
siránkoznánk, hogy eltűnik a szép, 
míves agyagtábla, s helyébe jön ez a 
foszladozó, egybekötött papírkupac, 
amely bármikor eléghet. Talán épp-
ilyen furcsának tűnhet a könyv elsira-
tása is, amikor az internetre könyvek 
százezreit töltik fel, hogy csak magyar 
viszonylatban a Magyar Elektronikus 
Könyvtárra vagy a Digitális Irodalmi 
Akadémiára gondoljunk. Az azonban 
bizonyosnak tűnik, hogy éppen egy 
mediális és kulturális forradalom kel-
lős közepén vagyunk, amelyet egye-
sek könnyebben, mások nehezebben 
viselnek. Óriási változást jelent az 
elektronikus eszközök, az internet és 
a közösségi portálok megjelenése, és 
ezeknek a folyamatoknak még csak a 
kezdetén állunk. A médium változása 
más típusú olvasást (és tegyük rögtön 
hozzá: más típusú írást) tesz lehetővé. 
Frédéric Barbier írja, hogy az ókorban 
a papirusztekercsről való olvasás le-
hetetlenné tette a visszalapozást és a 
jegyzetelést, mivel két kézzel tartották, 
illetve hogy az olvasás kizárólag folya-
matos lehetett. Ma pedig, az internet 
korában a hypertext vált általánossá, 
amelynek során a linkelés techniká-
jának és a szörfölés jelenségének kö-
szönhetően néhány perc alatt hatalmas 
távolságokat képes bejárni az olvasó, s 
a legkülönfélébb szövegeket olvasni. 
Espen J. Aarseth szerint a hypertextek 
ún. ergodikus rendszert hoznak létre, 
amelyben az olvasó nem rendelkezik 
előre meghatározott úttal, folyton erő-
feszítéseket kell tennie, döntéseket kell 

Az agyagtáblától a Facebookig
hoznia, hogy előbbre juthasson. Persze 
tudjuk, hogy már Esterházy Péter Ter-
melési-regény (1979) című posztmo-
dern regénye is eljátszik a főszöveg és 
a lábjegyzet irodalmi felhasználásában 
rejlő nem-lineáris olvasási technikák-
kal, azonban az ergodikus rendszerek 
és a hypertext logikája abban külön-
bözik a nyomtatott szövegétől, ahogy 
Szűts Zoltán utal rá, hogy az iroda-
lomtudomány eddig azt vizsgálta, mit 
olvasunk, de most azt kell vizsgálnunk, 
hogy miből olvasunk. A hypertextet 
követő olvasás megszámlálhatatlanul 
sok lehetőséget foglal magában, egy 
végtelen, beláthatatlan labirintust, 
míg a könyv természetéből adódóan 
egészében is átlátható, birtokolható, 
belátható. (Persze ez sem teljesen igaz, 
gondoljunk csak az irodalmi művekbe 
rejtett intertextuális utalásokra, allú-
ziókra, amelyek egészét sosem fejtjük 
fel.) Mindezzel csak arra szerettem 
volna utalni, hogy a napjainkban zajló 
változások alapvetően forgatták fel az 
olvasási szokásokat. De az is egyértel-
mű, hogy az internet és az elektronikus 
média korában az olvasás fontossága 
még inkább felerősödött. Az internet 
irtózatos mennyiségű szövegállomá-
nya a leghétköznapibb és a legelké-
pesztőbb szövegtípusokat tartalmazza: 
néhány másodperc alatt a borsóleves 
receptjétől a thai posztmodern költé-
szetig szinte minden elérhető. Azok a 
gyerekek, akik eddig reggeltől estig a 
tévé előtt gubbasztottak, most a szá-
mítógép előtt ülnek, csetelnek a bará-
taikkal vagy olvassák azok Facebook-
posztjait. És közben – öntudatlanul is 
– „virtuális napló”-t írnak önmagukról 
azzal, hogy közösségi portálokon pro-
filt hoznak létre maguk számára, kiír-
ják gondjaikat, bánatukat, örömeiket, 
feltesznek képeket, zeneszámokat, lin-
keket posztolnak ki. Olvasóvá és alko-
tóvá válnak, vagyis épp ellenkezőleg: 
az olvasás és írás nem kihalóban van, 
hanem olyan emberek, akik húsz évvel 
ezelőtt valószínűleg egyetlen sort sem 
írtak volna le az örökkévalóságnak, 
most virtuális naplót vezetnek 
önmagukról. Hasonlóan a kortárs 
költők, írók is szinte „élő műalkotás”-t 
hoznak létre önmagukból a szerzői 
blogok, honlapok, közösségi portá-

Németh Zoltán
Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem, KeTK, 
Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet, 
egyetemi docens. Ipolybalogon él. 
E-mail: nemetx@gmail.com
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lok segítségével, sőt: olyan személyes 
szerzői véleményeket olvashatunk, 
olyan irodalmi vitákra láthatunk 
rá ezeken az oldalakon, amelyekkel 
egyébként sosem találkoznánk. A jövő 
irodalomtörténészének, éppen ezért, 

hogy Pál Dániel Leventét idézzem, 
kiberfilológussá kell képeznie magát 
a „philologia 3.0” területén, sms-eket, 
e-maileket, tweeteket (Twitter), blog-
bejegyzésket, Facebook-posztokat és 
lájkolásokat kell vizsgálnia, sőt akár 

tudományos hackerként kell működ-
nie. Hogy kihalna az olvasás? A tévé-
korszakhoz képest éppen ellenkező-
leg: egyre fontosabbá válik. A könyv 
pedig? Elektronikus változatban él 
tovább.

A köznapi ismeretek, megítélés 
szintjén a Gutenberg-galaxis kultúrá-
ját megtestesítő könyvtár fogalmához 
manapság gyakran kapcsolódnak az 
unalmasság, a fizikai és intellektuális 
porosodás, az avíttasság és más negatív 
tartalmú sztereotípiák. Ezzel szemben a 
Neumann-galaxis jelképrendszeréhez 
tartozó és annak hatásaként létrejövő 
net-generáció/digitális bennszülött 
kifejezésekhez az érdekes, az izgalmas, 
a progresszív, a jövő kifejezések kötőd-
nek, és annak minden eleme napjaink-
ban a legdivatosabb témák közé tarto-
zik. E jelenséget kiválóan szemlélteti, 
hogy a hivatalos felmérések szerint vi-
lágszerte a legfelkapottabb kifejezések 
között vezető szerepet kaptak az inter-
netezéssel kapcsolatosak: to Google, 
Twitter, Facebook, blog, Wi-Fi, szelfi 
stb. E leegyszerűsítő és a két attribú-
tumot egymás ellen kijátszó, gyakran 
a tudatlanság és a tájékozatlanság hi-
ányában ítélkező, a média-manipulá-
cióktól sem mentes, szekértáborokra 
osztó felfogás egyrészről nem igaz, 
hamis, másrészről pedig kifejezetten 
káros. Véleményünk és az empirikus 
kutatások szerint ugyanis a két galaxis 
kultúrája jól megfér egymás mellett, 
sőt kiválóan kiegészítik, erősítik egy-
mást. Ám ahhoz, hogy ezek a kiegé-
szítő és egymást erősítő funkciók ér-
vényesülni tudjanak, ismerni és tudni, 
továbbá alkalmazni kell a különböző 
technológiai eljárásokhoz (nyomtatás, 
elektronikus előállítás) kötődő infor-
mációhordozók közötti eligazodás, tá-
jékozódás módszereit, fogásait. 

A Gutenberg-galaxis által előállí-
tott információs források kezelésében, 
használatában több évszázados tapasz-
talatunk van már, és tegyük hozzá, 
hogy ennek ellenére vannak azokkal 
kapcsolatosan is nehézségeink, ám a 

Szaltó mortále 
az internet dzsungelében

Dr. Sipos Anna Magdolna
Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar, 

Könyvtár- és Információtudományi Intézet, címzetes egyetemi tanár; 
Budaőrsön él, sipos.magdolna.54@gmail.com

Neumann-galaxis médiáinak keze-
lésében mindössze néhány évtizedre 
vezethető vissza az emberiség tapasz-
talata. Így nem csoda, hogy e téren ma 
még jóval nagyobbak a tudásbéli hiá-
nyosságok, és egyes előrejelzések sze-
rint a Neumann-galaxisban olyan ne-
hézségekkel kell már napjainkban is és 
a közeli jövőben még inkább szembe-
sülnünk, amikre vonatkozóan ma még 
jószerivel csupán tapogatódzó válaszo-
kat tudunk adni. Gondoljunk például 
arra, hogy ma még nincs tapasztala-
tunk arra vonatkozóan, hogy a digitá-
lis technológia révén létrejövő doku-
mentumoknak mennyi a kihordási és 
megmaradási, használhatósági ideje, 
és hol van vége a különböző techno-
lógiával dolgozó nyomtatók, nyomdák 
által előállított szövegek, képek, 3D-s 
objektumok életének. E téren léteznek 
ugyan optimistább és pesszimistább 
prognózisok, de a valódi, a gyakorlat 
által is igazolt tapasztalatok még hiá-
nyoznak.

Annál inkább vannak akár szemé-
lyes élményeink is arról, hogy a digitá-
lis világ életünk minden szegmensébe 
egyre meghatározóbban beszivárog, 
megváltoztatja mindennapjainkat és 
állandó gyorsulásával gyakran olyan 
feladatok elé állít minket, amelyeket – 
a folyamatos lépéstartási kényszer elle-
nére is – egyre kevésbé tudunk kezelni, 
megoldani. Gondoljunk itt például a 
számítógépek kezeléséhez szükséges 
operációs rendszerek folyamatos és 
esetenként radikális változásaira, vagy 
például az egyszerű mobiltelefonok-
ról az okostelefonokra történő átállás, 
a digitális televíziózás mára már ál-
talánossá vált elterjedésére, továbbá 
az ezekkel kapcsolatos tudásbéli hiá-
nyosságainkra. Nap mint nap érezzük, 
hogy egyre nehezebben birkózunk 

meg a mind gyorsuló, új technológiai 
kihívásokkal, és egyre inkább növek-
szik bennünk a bizonytalanság érzése, 
egyre inkább egyfajta „vakrepüléssel” 
veszünk részt azokban a tranzakciók-
ban, amelyeket valójában egyáltalán 
nem értünk, sőt már le is mondtunk 
arról, hogy valaha is megértsük. E té-
ren mindenképpen figyelemre méltó, 
hogy a felmérések szerint a legfiatalabb 
korosztályok – a szociológusok által Y 
és a Z generációnak nevezettek – tagjai 
ugyan technikai szempontból profesz-
szionálisan használják a számítógépet 
és az internetet, de jellemzőjük, hogy 
nem érdekli őket és nem is akarják 
megérteni azok működését. 

Ám e problémák kezeléséhez, eny-
hítéséhez alig kapunk segítséget. Úgy 
tűnik, hogy az a társadalmi intézmény-
rendszer, amelynek feladata lenne e 
készségek elsajátíttatása, a vonatkozó 
képességek kialakítása és folyamatos 
fejlesztése, mintha megfeledkezett vol-
na ezekről. A közoktatás, ami feltétle-
nül meghatározó szerepet tölt(hetne) 
be e téren, például mintegy a számí-
tástechnika tömeges elterjedésének 
időszakában megrekedve, még ma is 
jószerivel az alapvető számítógépes 
technikák és programok átadására szo-
rítkozik, pedig – véleményünk szerint 
– az újabb nemzedékek esetében erre 
már kisebb mértékben lenne szükség. 
Egyrészt azért, mert mikorra bekerül-
nek a közoktatásba, addigra a számító-
gép és az internet kezelésére vonatkozó 
ismeretek teljes arzenáljával rendelkez-
nek, a mélyebb technikai kérdések pe-
dig a többséget egyáltalán nem érdek-
lik. Véleményünk szerint ezek helyett 
ma már sokkal inkább szükség lenne az 
internetes tartalomkeresés és tartalom-
kezelés, továbbá tartalomfejlesztés me-
todikájának elsajátítására, fejlesztésére, 
valamint az ide vonatkozó jogi, etikai 
és biztonsági kérdések megtanítására, 
az eszközöknek a mindennapok kultú-
rájába történő hasznos alkalmazási le-
hetőségeinek megismertetésére. Mind-
ezek hiányában mind újabb és újabb 
generációk kényszerülnek fejest ugrani 
az információk világtengerébe, a „Salto 
Mortale az interneten” mutatványra. Ez 
pedig mindazon túl, hogy az interne-
ten elérhető információs alkalmazások, 
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tartalmak rohamos növekedésével pár-
huzamosan egyre meddőbb vállalkozás 
és egyre esetlegesebb eredményekhez 
vezet, meglehetősen veszélyesnek is tű-
nik, amint azt már a különböző közös-
ségi alkalmazások tartalmával történő 
visszaélések, bűnesetek is igazolják. 

E tudáselemek megszerzésében és 
az ide vonatkozó rutinok kialakítá-
sában, fejlesztésében a nyugati világ-
ban a könyvtáraknak és különösen az 
iskolai könyvtáraknak meghatározó 

szerepet szánnak, és ez a szerep je-
lentősen hozzájárult az iskolai könyv-
tárak tevékenységének, szerepének 
megújulásához is. A Neumann-galaxis 
kultúrájának komplexitása tükröző-
dik abban az elnevezésben is, amelyet 
ezeknek az összetett képességeknek 
szakkifejezéseként használnak az 
1970-es évek közepe-vége óta: ma-
gyarul információs műveltség, angolul 
Information literacy, németül pedig 
Informationskompetenz. 

 

Media Literacy, kommunikációs, 
valamint az írásra és az olvasásra 
vonatkozó kompetenciák. Ezekkel 
az ismérvekkel jellemezhetők azok a 
készségek, amelyeknek elsajátítása és 
alkalmazása valamennyi foglalkozta-
tási ág összes szereplője számára már 
napjainkban is, a jövőben pedig még 
inkább nélkülözhetetlen. Az említett 
országokban az információs mű-
veltség terjesztését az oktatási intéz-
mények könyvtárai, a tudományos 
könyvtárak és részben a nyilvános 
könyvtárak valósítják meg. Az in-
formációs kompetenciák kialakítá-
sát és fejlesztését, begyakoroltatását 
pedig beemelték a szervezett, intéz-
ményes oktatás keretébe, és a lehető 
legkorábbi évek oktatási, nevelési 
feladatául határozták meg. Ezekben 
az országokban az alapszintű oktatás 
és nevelés végzi az információs mű-
veltség alapkészségeinek kialakítását, 
amelyre további lépcsők épülnek a 
középfokú, továbbá szakmai specifi-
kussággal a szak-, valamint a felsőfo-
kú képzésben. Ezeken túl igen ered-
ményes kezdeményezések vannak a 
felnőttek hasonló tartalmú képzésé-
re, továbbképzésére is. 

A nyugaton évek óta jól és hatéko-
nyan működő modellek azt igazol-
ják, hogy a Gutenberg-galaxis és a 
Neumann-galaxis szintetizálásának 
kiváló színtere és színhelye a könyv-
tár, ahol az életen át tartó formális 
és informális tanuláshoz szükséges 
információs jártasság elsajátítható 
és fejleszthető. Ma már a könyvtárak 
és különösen az oktatás különböző 
szintjein működő könyvtárak, vala-
mint az azokban dolgozó könyvtá-
rosok legfőbb feladatává lépett elő 
az információs műveltség fejlesztése. 
Meggyőződésünk, hogy e komplex 
képesség-együttes kialakításának és 
fejlesztésének szorgalmazása, meg-
valósítása jelentős lépés lehet a digi-
tális kultúra köz és egyén javára tör-
ténő hasznosulásának, illetve ennek 
hiánya újabb komoly hátrányokat 
jelenthet a világ színpadán zajló ver-
senyképességi játszmában. E téren 
semmivel sem pótolható kötelezett-
ségei vannak az iskolai könyvtárak-
nak, továbbá más bibliotékáknak 
is. S ne feledjük azt sem, hogy az 
írásunk elején említett, a könyvtá-
rakhoz kötődő negatív társadalmi 
sztereotípiák módosulásának, meg-
változásának lehetőségeit is magá-
ban foglalja az e feladatokra történő 
fókuszálás. 

FORRÁS:
Varga Katalin: A digitális bennszülöttek és az információs műveltség. 
A nemzetközi felmérések tapasztalatai. 
Prezentációval kísért előadás URL: informaciosmuveltseg.pte.hu

Az információs műveltség az euró-
pai kultúrkör emberének új jellem-
zője és mérőfoka, amelyet megha-
tározó nemzetközi dokumentumok 
is a 21. század kulcskompetenciái 
közé sorolnak. Így alapvető kérdés, 
hogy az iskolarendszerű oktatás ke-
retében az egyén milyen szintű felké-
szítést kap ezen a területen, különös 
tekintettel arra, hogy az egész életét 
meghatározó készségekről van szó. 
Ez biztosítja számára az informá-
cióhoz való hozzájutást és annak 
kamatoztatását, végső soron pedig 
az érvényesülés lehetőségét korunk 
társadalmában. Példaértékénél fogva 
írásunkban a német modellel élünk, 
de hasonló tartalmuk okán idéz-
hetnénk más országok – Egyesült 
Államok, Nagy-Britannia – gyakor-

latát is. Az információs műveltség 
alkotóelemeit Németországban öt 
sztenderdben határozták meg, ezek a 
következők: az információs szükség-
let felismerése; az információk kere-
sése, összegyűjtése; az információk 
elemzése, értékelése és szelektálása; 
az információk szervezése, struktu-
rálása, megosztása; az információk 
átalakításával, átformálásával, bemu-
tatásával, használatával kapcsolatos 
információtudatos viselkedés. Ám az 
információs kompetencia öt szten-
derdje önmagában még nem mutat-
ja a terminus technicus teljességét, 
annak tartalmát kiszélesíti és egyben 
árnyalja is az úgynevezett szom-
szédos kompetenciák egész sora: 
Library Literacy, Computer Literacy, 
Digital Literacy, Internet Literacy, 
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Pályafutásom során két különböző 
típusú könyvtárosi munkát ismerhet-
tem meg. 20 éven át a kassai Bocatius 
János Városi Közkönyvtár kölcsönzői 
részlegén a klasszikus értelemben vett 
könyvtáros munkáját végeztem. Ké-
sőbb, szakkönyvtárosi végzettségem 
mellé, levelezői szakon hitoktatói ok-
levelet szereztem, ami munkahelyvál-
tást igényelt. Merész elhatározás volt 
otthagyni a biztosnak és nyugodtnak 
mondható közkönyvtárosi állást. Meg-
győződésem mégis, hogy helyes dön-
tést hoztam. Így lettem a nagymúltú 
kassai „ipari” (mai nevén Szakkay Jó-
zsef Szakközépiskola) hatalmas könyv-
gyűjteménnyel, könyvritkaságokkal 
rendelkező iskolai könyvtárának veze-
tője, valamint a 15-18 éves szakiskolá-
sok és pedagógusaik könyvtárosa.

Az iskolában minden támogatást 
megkaptam ahhoz, hogy kiépítsem 
az állomány on-line katalógusát az ál-
talam jól ismert Libris programban. 
Szabadpolcos rendszert alakítottam ki, 
hogy a 16 ezer kötetes könyvállomány-
hoz a diákok és könyvtárlátogatók egy-
szerűbben hozzáférhessenek. 

Az első pillanattól tudtam, hogy a 
feldolgozás a napi kölcsönzések és a 
minisztérium által ajánlott programok 

Fülöp Éva
a kassai Szakkay József Szakközépiskola 

könyvtárosa és hitoktatója, Kassán él, 
chavva7@gmail.com

„Mesterségem, te gyönyörű…”
mellett többet szeretnék nyújtani, még-
hozzá abban a szellemben, ahogyan azt 
Comenius elgondolta: a könyvtár le-
gyen az iskola „szíve”.

Idővel egyre több magyarországi 
szakmai kapcsolatom jött létre, így rá-
láthattam az ottani iskolai könyvtárak 
működésére és a kollégák feladatai-
ra. Meghívásokat kaptam, amelyeket 
örömmel fogadtam. A szerzett tapasz-
talatokból azonnal átültettem azokat, 
amelyeket a nálunk adott lehetőségek 
engedtek. Az évek folyamán különbö-
ző típusú rendezvényeket alakítottunk 
ki a könyvtárunkban, amelyek az okta-
tási-nevelési folyamat segítségére szol-
gáltak, kedvcsinálóként ezekből kíná-
lok egy kis ízelítőt.

A könyvtáron belül gyakran kerül 
sor rendhagyó könyvtári órákra. Eb-
ben a tanévben például a „Tudomány 
és technika hete” alkalmából állítottam 
össze feladatokat, amelyet a tanulók 
párokban oldottak meg. A könyvtár-
használat körébe tartozó feladatok 
közé tartozott, hogy annotációt kellett 
írniuk a diákoknak, illetve a szakszó-
tárak közül meg kellett keresniük egy 
szó jelentését tartalmazó szócikket. A 
diákok a teremben kiállított szakköny-

vekből tetszés szerint választhatták ki 
a művet, amelyet röviden bemutattak. 
Végül két nagy csoportban a Leonardo 
hidat állították össze nagy lelkesedéssel 
és az alkotni vágyás örömével.

Iskolánkban az „Olvasás napja” a je-
les napok közé számít. Ez azt jelenti, 
hogy egy-egy tanár saját szakterüle-
téről kiválaszt egy művet a könyvtári 
könyvekből, és ezekből olvasnak fel 
a tanóra időkeretében. Ennek a ren-
dezvénynek a különleges változata az 
immár hagyományos 24 órás felolvasó 
maraton. Ez a tevékenység tulajdon-
képpen az élménypedagógia műfajába 
sorolható. A diákok egyenként 10-15 
percen át olvasnak fel hangosan egy-
egy kijelölt műből. Az „éjszakázók” ér-
dekes vetélkedőn vesznek részt, kísérő 
programként filmet nézhetnek, de a 
társasjátékok is előkerülnek ilyenkor. 
Az éjszakai órák idején egy jól felké-
szült tanári stáb biztosítja a felügyele-
tet. A pedagógusoknak persze másnap 
katedrára kell állniuk, de még így is 
vállalják ezt a nem könnyű feladatot.

Nagy segítség, hogy még mindig 
akadnak olyan diákok, akik maguk-
kal hozzák (otthonról vagy előző is-
kolájukból) az olvasás szeretetét. Egy 
ilyen diákot nevezhettem be az idén az 
„Olvass többet” nemzetközi irodalmi 
vetélkedőre, amit egy debreceni kollé-
ganő indított el a honlapján. Gyakori 
az is, hogy a diákot az első könyvtár-
látogatásakor „ragadja meg” valami. 
Ilyenkor tudom felajánlani a könyvtár-
barát, -barátnő tisztséget, amely révén 
a könyvtári élet szervezésének is része-
sei lesznek. 

Régóta híve vagyok a csapatmunká-
nak, ami tulajdonképpen önfegyelmet, 
alázatot is követel, miközben felszínre 
hozhat rejtett tulajdonságokat is, így 
járulva hozzá a szép egészhez. Ilyen 
csapatversenyt eredményezett az Isko-
lai Könyvtárak Világnapján megren-
dezett osztályok közötti tudás-verseny 
a tudomány, a földrajz, a sport, az iro-
dalom, a történelem témakörökben. 
Öröm volt nézni, ahogy felismerik a 
diákok egymás érdeklődési körét, rej-
tett tájékozottságát. Nem kevésbé em-
lékezetesek azok az irodalmi témájú 
poszterek, amelyek az „Olvasás éve” 
alkalmával készültek, ugyancsak csa-
patmunkával, egy-egy íróról, költőről, 
irodalmi alkotásról.

2006 óta rendszeresen bekapcso-
lódunk a magyarországi Bod Péter 
Könyvtárhasználati Versenybe, amely 
elsősorban a tanulók információs 
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műveltségének fejlesztésére szolgál. 
Diákjaink szép sikereket értek el a ver-
senyen, többek között azért is, mert 
ezekben az években már a mi könyv-
tárunkban is az ETO (Egyetemes Tizes 
Osztályozás) számrendszer szerint 
lehetett tájékozódni. Azóta is évente 
részesei vagyunk ennek a versenyfor-
mának, oly módon, hogy helyi szinten 
háromtagú csapatokat szervezünk, s a 
Magyarországról küldött feladatlapo-
kat oldjuk meg. Ezeket a szaktanárral 
együtt kijavítjuk, és az eredmények 
alapján a diákokat helyben jutalmaz-
zuk. Meghívásomra bekapcsolódtak a 
versenybe a Márai Sándor Gimnázium 
diákjai is. Nagy örömömre az érdeklő-
dők száma évről évre bővül.

A már hagyománnyá vált „Advent 
a könyvtárban” elnevezésű kezdemé-
nyezésemhez szívesen csatlakoztak az 
osztályfőnökök és a tanulók egyaránt. 
A könyvtár nagyterme ez alkalomra 
meghitt hangulatban, karácsonyi dí-
szekkel várja az osztályokat. A kará-
csonyvárás hangulatának megfelelően 
választjuk ki az osztályfőnökökkel a 
programot. Például hallgattuk már 
Böjte Csaba előadását a szeretetről, az 

idén pedig egy idegsebész történetéről 
szóló életrajzi filmet néztük meg az ál-
dás témakörében. 

A könyvtár termeiben a környezet-
védelem is gyakran fontos szerepet 
kap. Itt végeztük az „ökolábnyom-
mérés” nagy részét, itt készültünk 
fel az eddigi legsikeresebb „Flick the 
Switch” projekten való részvételre is, 
amely egy nemzetközi, több európai 
országgal közösen működtetett meg-
mérettetés. Ebbe a munkába szinte 
minden diákunk bekapcsolódott, 
amiben nagy szerepe volt tanára-
inknak is – az angoltanárnő például 
mindegyik aktivitásunkat angolra 
fordította. A sok készülődésnek meg 
is lett az eredménye, hiszen az aktivi-
tás területén – a szlovák, szlovén, cseh 
diákokkal szemben – első díjat szerez-
tünk.

Sosem feledkezünk meg arról, hogy 
a könyvtári események résztvevői ka-
maszok, akik szívesen veszik a harap-
nivalót is, a mi esetünkben ez többnyi-
re édes sütemény. 

Az „édes élet” hátterében azonban 
keserű valóság áll. 

Szlovákiában az iskolai könyvtáro-
sok szakmódszertana nem építi be a 
tanrendbe tanóraként a könyvtárhasz-
nálati órákat, könyvtárismeretből sem 
kell érettségizni. A munkaköri leírás 
szerint az iskolai könyvtárosnak köte-
lessége a sokrétű szervezés, de azokért 
nem jár többlet-javadalmazás. Pedig 
ebben a hivatásban is különösképpen 
fontos lenne mind a szakmai, mind az 
anyagi elismerés.

Minden nehézség ellenére vallom, 
hogy a könyvtárosi hivatás szakértel-
met, hitet, önbecsülést és önfeláldozást 
kíván. Én minden igyekezetemmel 
próbálok nyitott személyiséggel és ép 
lélekkel helyt állni nap mint nap az 
„ipari” iskolai könyvtárában, így öreg-
bítve annak jó hírnevét.

A költő helyettem is kimondja a lé-
nyeget: „Mesterségem, te gyönyörű, ki 
elhiteted: fontos élnem. Erkölcs és ré-
mület között egyszerre fényben s vak-
sötétben ... mesterségem mégis te vagy, 
mi méred, ami mérhetetlen, ha ráng-
va is, de óraként, mely képzelt ütemet 
rovátkol az egy-időn – mégis a fényt 
elválasztja az éjszakától.” (Nemes Nagy 
Ágnes: Mesterségemhez)

Ha a fiatalokat érdekes szépirodal-
mi szövegekkel és azokhoz kapcsoló-
dó izgalmas értelmezői feladatokkal 
kínáljuk meg, biztosan nem ódzkod-
nak majd az olvasástól. Mi sem alkal-
masabb az olvasói kedv felcsigázására 
egy vetélkedőnél! Tudják ezt a Legere 
Irodalmi Verseny szervezői, akik abból 
a megfontolásból hívták életre három 
évvel ezelőtt a rendezvényt, hogy fej-
lesszék a középiskolások szövegértő 
készségét, segítsék őket az érettségire 
való felkészülésben, s mivel csapatver-
senyről van szó, nem kevésbé fontos, 
hogy a diákok megtapasztalhassák a 
kooperáció formáit, előnyeit, élményét 
a felkészülés és versenyzés során. A 
versenynek a Nyitrai Konstantin Filo-
zófus Egyetem Közép-európai Tanul-
mányok Kara adott otthont, szakmai 
és szervezői hátteret pedig a Magyar 
Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet, 
valamint az Arany A. László Polgári 
Társulás biztosított immár negyedik 
alkalommal. 

A Legere mozgalommá vált az évek 
során, hiszen Pozsonytól Nagykaposig 
számos gimnázium, középiskola kap-
csolódik be, mindig nagy számú diák 
vállalkozik a felkészüléssel járó több-
letmunkára, köztük sok a visszajáró 
versenyző. Az idén 36 csapat regiszt-

Zella Ágnes
Újságíró, PetyénOlvasni élmény

A Legere Irodalmi Verseny 4. évfolyamáról
rált, talán a vonzó témának – irodalom 
és szerelem – is köszönhetően.

A Legere az őszi hónapokban zajlott, 
három fordulóból állt. A versenyzők 
házi olvasmányokból készültek, vala-
mint az egyetemen N. Tóth Anikó és 
Németh Zoltán szerelmi témájú világ- 
és magyar irodalmi művekről szóló 
előadását hallgatták meg. A diákok 
minden forduló alkalmával igényes 

tesztet töltöttek ki. A harmadik forduló 
feladatsorának megoldása után pedig a 
csapatok a szerelem és irodalom témá-
ját feldolgozó prezentációkat mutattak 
be – a prezentációkat a teszteredmé-
nyektől függetlenül értékelték.

Míg a diákok a feladatokkal bíbelőd-
tek, a felkészítő tanároknak sem kellett 
unatkozniuk: részt vehettek Csobánka 
Zsuzsa író, költő Csobi Sound elneve-



Katedra

8

A könyv hónapja

zésű módszertani foglalkozásán, mely 
a kortárs irodalom dráma- és élmény-
pedagógiai elveken alapuló tanításának 
lehetőségeit vetette fel, meghallgathatták 
Petres Csizmadia Gabriella Személyes 
(az) irodalom c. könyvének bemutató 
beszélgetését, melyet Németh Zoltán 
folytatott a szerzővel, valamint  hasznos 
ötleteket kaphattak Brutovszky Gabri-
ellától, a budapesti Jedlik Ányos Gim-
názium tanárától az irodalomtanítás 

korszerű módszereivel kapcsolatban. 
A rendezvény a Kicsi Hang verséneklő 
együttes hangulatos koncertjével zárult 
– versenyzők és felkészítők egyaránt 
nagy örömmel fogadták a szerelmi té-
májú megzenésített verseket.

A rendezvény lelke Petres Csizmadia 
Gabriella és N. Tóth Anikó volt, a ren-
dezvény szakmai és szervezési sikerét 
pedig a Magyar Nyelv- és Irodalomtu-
dományi Intézet oktatóinak – Benyovsz-

ky Krisztiánnak, Németh Zoltánnak, 
Bárczi Zsófiának, Sándor Annának, 
Menyhárt Józsefnek, doktoranduszai-
nak – Kantár Balázsnak, Tóth Gizellá-
nak, Juhász Tamásnak és hallgatóinak 
összmunkája garantálta.

A Legere Irodalmi Verseny nem való-
sulhatott volna meg a szervező intézmé-
nyek mellett a Balassi Intézet, a Lilium 
Aurum Kiadó, a Nap Kiadó és a Kicsi 
Hang támogatása nélkül.

A VERSENY EREDMÉNYEI:

1. Triumvirágok csapat: Gulázsi Melinda, Gregorovics 
Katalin, Jančo Katalin, Magyar Tannyelvű Alapiskola és 
Gimnázium, Pozsony, felkészítő: Kulcsár Mónika

2. Zsenik: Mészáros Eszter, Vida Anikó, Kenessy Klaudia, 
Madách Imre Gimnázium, Somorja, felkészítő: Fröh-
lich Ágota

3. L´amour: Faggyas Friderika, Zolczer Melánia, Novák 
László, Szondy György Gimnázium, Ipolyság, felkészí-
tő: Melaga Henriett

4. Puszedli: Gilányi Viktória, Végső Krisztina, Bertók 
Eszter, Nagykaposi Gimnázium, felkészítő: Bodnár 
Mária

5. Pimpikék: Szabó Veronika, Haraszti Stella, Balga Ta-
mara, Magyar Tannyelvű Alapiskola és Gimnázium, 
Pozsony, felkészítő: Iró Erzsébet

A LEGJOBB PREZENTÁCIÓ DÍJA:

• Erdélyi János: Iván Evelin, Kishsh Éva, Varga Lilla, Ma-
gyar Tannyelvű Magán Szakközépiskola, Nagykapos, 
felkészítő: Pankovics Andrea

• Bájoló: Hizsnyan Júlia, Máté Julianna, Bede Krisztina, 
Tompa Mihály Református Gimnázium, Rimaszombat, 
felkészítő: Károlyi Katalin

• Polaroidok: Ábrahám Dominika, Bús Anikó, Varga Bi-
anka, Magyar Tanítási Nyelvű Magángimnázium, Du-
naszerdahely, felkészítő: Horváth Péter

ÍZELÍTŐ 
A VERSENY VISSZHANGJÁBÓL:

Faggyas Friderika, versenyző, Szondy 
György Gimnázium, Ipolyság:

Harmadszor jelentkeztünk a Legerére 
csapattársaimmal, szinte úgy járunk 
ide, mint haza, olyan szívesen is, mert 
nagyon szeretjük ezt a versenyt. Jók az 
olvasmányok, a tesztfeladatok, bár né-
melyik azért erősen megdolgoztatott. 
Szerencsére nagy az összhang a csapat-
ban. Nagyon örültünk a Kicsi Hang-
koncertnek, igazi ajándék volt!

Zolczer Melánia, versenyző, az idei 
verseny témájának ötletgazdája, Szondy 
György Gimnázium, Ipolyság: Sokat 
adott a Legere most is.  Szerintem a téma 
miatt jelentkeztek ilyen sokan, és elég 
erős volt a mezőny. Nagyon kedveltük 
a kreatív feladatokat, önszorgalomból 
sms-verset és limericket is írtunk a teszt 
végére. Az előadások pedig átfogó képet 
adtak a szerelem sokféle megjelenési 
formájáról az irodalomban.

Novák László, versenyző, Szondy 
György Gimnázium, Ipolyság: Nagyon 
érdekes szövegeket kaptunk házi olvas-
mányként, tetszett a változatosság, hogy 
az ókortól egészen a posztmodernig 

betekinthettünk a szerelmi témájú mű-
vekbe. Egy kicsit csalódott voltam, hogy 
a tavalyi első helyet nem sikerült meg-
tartanunk, bár mindent megtettünk. Vi-
szont sok élménnyel lettünk gazdagab-
bak így is.

Haraszti Stella, versenyző, Duna 
utcai Gimnázium, Pozsony: Mi tavaly 
vettünk részt először a versenyen, már 
akkor is szerettük, ezért indultunk idén 
is. Az idei téma sokkal jobban tetszett, 
sokkal érdekesebb és tágabb volt, ugyan 
a felkészülés során fogalmunk se volt, 
hogy mik lesznek benne a tesztben, de 
ez csak érdekesebbé tette a versenyt. Az 
előadások is jobbak voltak idén a tágabb 
témakör miatt. Amikor nekünk kellett 
prezentációt készítenünk, ez előny is és 
hátrány is volt, mivel nem tudtuk, miről 
beszéljünk, annyi téma volt. Jó élmény 
volt újra részt venni és új dolgokat meg-
tanulni. Ha tudunk, jövőre is jövünk.

Balga Tamara, versenyző, Duna utcai 
Gimnázium, Pozsony: Nekem is nagyon 
tetszett a verseny, a téma érdekes volt, a 
tesztnél főleg az idővel volt a gond, volt, 
hogy épp meg tudtuk oldani a feladato-
kat, és volt, hogy még le is tudtuk ellen-
őrizni. A több idő csak jobb volt, nem 
stresszeltünk annyit. Jövőre is szeret-

nénk részt venni, mert három a magyar 
igazság.

Kiss Beáta, felkészítő tanár, Czeglédi 
Péter Református Gimnázium, Léva

Iskolánk a Legere verseny első év-
folyamától képviseltette magát ezen a 
szép megmérettetésen. Jómagam azon-
ban első alkalommal vittem csapatot, 
és nagyon jóleső érzés volt, hogy sok 
más versennyel ellentétben első pilla-
nattól éreztem az odafigyelést. Nagyon 
pontos, precíz útmutatást kaptunk a 
verseny tartalmát illetően. Minden 
csapat ismerhetett minden feltételt, 
az emailban elküldött segédanyagok, 
mintatesztek nagyban hozzájárultak 
a felkészülés sikeréhez. Így valóban 
egyenlőek voltak az esélyek, függetlenül 
attól, hogy egy-egy csapat először vagy 
épp sokadszor versenyzett itt. Minden 
csapat a rátermettségével, felkészült-
ségével juthatott előre. Tetszett az ol-
vasandó művek sokszínűsége. A diák 
találkozott klasszikusokkal és kortárs 
irodalommal egyaránt, a műfaji tarka-
ság, korstílusbeli különbségek jól érzé-
keltették az irodalom, benne a magyar 
irodalom gazdagságát. 

Szervezési szempontból pedig ki-
fejezetten elismerésre méltó, hogy a 
kolléganők jól ismerik a középiskolás 
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diákok és tanárok körülményeit, iga-
zodtak a közlekedés nehézségeihez, 
gondoltak a pihenés és frissítés fontos-
ságára, és még sorolhatnám. Kedves, 
korábban kiküldött levélben minden 
apróságra felhívták a figyelmet, még 
arra is gondoltak, hogy a tömegközele-
déssel utazók milyen úton-módon jut-
nak a helyszínre, megkönnyítve ezzel 
mindent....

Végül, de nem utolsósorban: kiváló 
volt a hangulat. A kísérő rendezvények, 
tanárok számára rendezett előadások, a 
szervezők végig jelenlévő kedvessége... 
Nyoma sem volt az ilyenkor gyakran 
érezhető – terhelésből adódó feszültség-
nek, épp fordítva...

Summa summarum: értékes, jól szer-
vezett, remek rendezvény volt a Legere 
idei évfolyama, bizonyára így lesz a jö-
vőben is.

Köszönet érte!

Mózes Endre, felkészítő tanár, Ma-
rianum Magyar Tannyelvű Egyházi Is-
kolaközpont, Komárom: Örülök, hogy 
diákjaim ennyi olvasmány- és verseny-
élménnyel lettek gazdagabbak, én pedig 
jobban megismerhettem őket. Sikerként 
könyvelem el azt is, hogy már most je-
lezték: jövőre is szeretnének indulni. 
Köszönöm a munkátokat, sok sikert a 
következőkhöz.

Iró Erzsébet, felkészítő tanár, Duna 
utcai Gimnázium, Pozsony: A  Legere 
versenyben annak életre hívásától je-
len vagyunk (mi csak úgy használjuk, 
legerézünk). Az olvasásra való buzdítás, 
a szövegértésben való elmélyedés csak 
javára válhat diákjainknak a versenyzés-
től függetlenül. Ez a verseny sem csak a 
másik legyőzéséről szól – persze a he-
lyezés is erős motiváló erő –, hanem  az 
irodalmi  szövegeknek a diákokhoz való 
közelebb kerüléséről, azok értelmezési 
lehetőségeiről. A versenybe szívesen be-
kapcsolódó diákok olvasók, igazi könyv-
molyok, velük nem kell megszerettetni 
az olvasást, ők példát tudnak mutatni a 
többi, nem olvasó diáktársaiknak, őket 
lehetne csaliként használni a sokszor 
többség „beetetésére”, akik irtóznak a 
könyvektől, az olvasástól. A Legere szer-
vezői előtt minden elismerésünk, mun-
kájukat profizmus jellemzi, a feladatok 
összeállításánál pedig nagyfokú kreati-
vitásuk mutatkozik meg. Az előadások 
néha nagy falatot jelentenek a gimnazis-
táknak, hiszen azokat főiskolai tanárok 
állítják össze, ill. adják elő (adattenger, 
gyors előadás).    

Pankovics Andrea, felkészítő tanár, 
Magyar Tannyelvű Magán Szakközépis-
kola, Nagykapos:

Az Erdélyi János csapattal az idén har-
madik alkalommal vettünk részt a Legere 
Irodalmi Versenyen. A csapat neve nem 
változott, de a tagjai igen. Az előző évben 
kihagytuk a vetélkedőt, mert a végzős di-
ákok a verseny kezdetén éppen szakgya-
korlaton vettek részt, és az elsősöket még 
nem ismertem annyira, hogy egy nívós 
versenynek nekivágjunk. 

Az a tapasztalatom, hogy a verseny 
egyre igényesebb, a tesztfeladatok ösz-
szetettek, a megmérettetés szorgalmas 
felkészülést igényel. A szerelem témakör 
a maga sokrétűségével, műfaji sokszínű-
ségével meg is kívánta az odafigyelést, a 
szöveggel való foglalkozást, értelmezést. 
Ki szeretném emelni a kötelező prózai 
szövegek, versek sokszínűségét, érdekes-
ségét és igényességét. Nemcsak nekem, 
a tanárnak tetszettek, hanem a diákok-
nak is. Csak néhányat szeretnék kiemel-
ni: Szerb Antal, E. A. Poe novellái, F. G. 
Lorca, Tóth Krisztina versei egy egész 
sor új irodalmi alkotást nyitottak meg 
a gyerekek előtt, Falcsik Mari szenvedé-
lyes szerepverse kapcsán pedig beleásták 
magukat Báthory Anna korába és a róla 
szóló regényekbe. A decemberi forduló-
ra a diákok már láthatóan elfáradtak, a 
prezentáció anyaga pedig egyre sokré-
tűbb lett. 

Minden évben nagy érdeklődés kíséri 
a diákok saját szövegbemutatóját. Egyre 
több a hagyományos prezentációtól való 
eltérés. Film, dramatizált szöveg, átirat, 
plakát mutatja a diákok kreativitását.

A tanárok részére szervezett mód-
szertani előadások nagy előnye, hogy a 
gyakorlatban is alkalmazhatóak. Ötletet 
kaptunk kortárs költők verseinek elem-
zésére, és új tanulásszervezési módsze-
reket ismerhettünk meg.

Az irodalmi verseny nemcsak a tudás 
és megmérettetés forrása, hanem a talál-
kozások és új barátságok kialakulásának a 
színtere is. Egy életre szóló élményt jelent 
a versenyző tanulóknak, és igényes olva-
sóvá, széles látókörű emberré neveli őket.

Saróka Liliána, egyetemi hallgató, a 
prezentációs zsűri tagja, Nyitrai Kons-
tantin Filozófus Egyetem:

Különleges érzés volt zsűrizni a ver-
senyzőket, hisz pár évvel ezelőtt még én is 
annyi idős voltam, mint most ők. Nyitott 
szemekkel és szívvel figyeltem az alkal-
mi pódiumon felcsendülő gondolatokat, 
irodalmi tényeket, szerelmi történeteket, 
s volt, hogy az élmény hatására még a hi-
deg is kirázott. Másrészt azért is páratlan 
volt ez az alkalom, mert tudatosítottam, 
egy-két éven belül már talán az én diákja-
imért fogok izgulni az ilyen versenyeken.

Sándor Anna, egyetemi docens, a 
prezentációs zsűri egyik elnöke, Nyitrai 
Konstantin Filozófus Egyetem:

A Legere verseny számomra a harmó-
niát jelenti. Azt az összhangot, amely a 
verseny küldetése és a versenyző diákok 
között önként és nem kötelezően szü-
letik meg. A verseny célja ugyanis köz-
tudottan összecseng az irodalomtanítás 
legfőbb küldetésével, az olvasással, s 
erre utal a latin megnevezés jelentése is. 
A Legere ezt a küldetését maradéktala-
nul teljesíti. Mindig lenyűgöz, ahogy a 
középiskolások önszorgalomból elmé-
lyülnek a szépirodalom olvasásában, 
mint ahogy az is, hogy az olvasás mi-
csoda kreatív ötleteket és alkotói lele-
ményességet szabadít fel bennük.

Biztosan nem szerény, de nem is lehe-
tetlen az a kívánságom, hogy ez a lelkü-
let ne szakadjon meg a verseny végezté-
vel, s az olvasás továbbra is tegye szebbé 
és teljesebbé a fiatalok mindennapjait. 
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A könyv hónapja

Számos alkalommal tettük fel ma-
gunknak azt a kérdést, hogy mennyi-
re hasznosak az iskolai olvasmányok, 
mennyire szükséges a „jól bevált” 
olvasmánylista időszakonkénti aktu-
alizálása, és hogy egy tanárnak egyál-
talán mennyi beleszólása lehet az ol-
vasmányok kiválasztásába. Mindezek 
mellett gyakran éppen a megszólított 
korosztály, azaz a diákok igényeiről, 
olvasási készségeiről, érdeklődési kö-
réről feledkezünk meg. Természetesen 
olvasni kell, és az is bizonyos, hogy a 
nagy klasszikusokat sem hagyhatjuk 
ki az olvasmánylistából (legalábbis mi 
ezt gondoljuk, vagy ennek vagyunk ki-
téve). De mit szólnak ehhez a diákok? 
Ők mit olvasnának szívesen? Mennyi-
re képesek megemészteni az általunk 
vagy a tanterv által nyújtotta házi ol-
vasmányokat?

A legtöbb tanuló általában a kötelező 
szó hallatán már eleve undorral veszi a 
kezébe az adott könyvet, tele előítéle-
tekkel és negatív attitűddel (ezért is ja-
vasoltabb az árnyaltabb házi olvasmány 
kifejezés alkalmazása, még akkor is, ha 
valójában ugyanazt a tartalmat rejti). 
Akármilyen érdekfeszítő és izgalmas is 
legyen a könyv, ha kötelező, ha mi, pe-
dagógusok adjuk a kezükbe, ne számít-
sunk nagy lelkesedésre. Szerencsések 
lehetünk, ha végül tényleg elolvassák 
a könyvet, és még szerencsésebbek, ha 
magával is ragadja őket az olvasmány. 

Brutovszky Gabriella
Magyar-német-biológiaszakos tanár (Jedlik Ányos Gimnázium, Budapest) 

és irodalomkutató (Eszterházy Károly Főiskola, Eger), lakhely: Budapest – Rozsnyó, 
e-mail: brutigabi@gmail.com

Populáris olvasmányok az iskolában1

1 A kutatás az Európai Unió és Magyarország támogatásával, az Európai Szociális Alap társfi-
nanszírozásával a TÁMOP 4.2.4.A/2- 11-1-2012-0001 azonosító számú „Nemzeti Kiválóság 
Program – Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása 
és működtetése konvergencia program” című kiemelt projekt  keretei között valósult meg.

Ha sok pozitív olvasási élményt szerez-
nek, nagyobb eséllyel tudjuk őket mo-
tiválni a következő kötelező olvasmány 
elolvasására, ha viszont a mű kevésbé 
az ő világuk, lehet, hogy egy életre 
elmegy a kedvük az olvasástól. Ter-
mészetesen a kötelező olvasmányokat 
nem mellőzhetjük az órákról, de akkor 
mégis hogyan tudnánk a diákokat az 
olvasásra ösztönözni?

Egy érdekes és egy általam jól bevált 
módszert osztanék meg Önökkel. A 
házi (kötelező) olvasmányok mellett a 
diákjaimnak felajánlottam egy általuk 
megszavazott populáris mű elolvasá-
sának lehetőségét. A diákok minden 
hosszabb tanítási szünetben elolvasnak 
egy olyan könyvet, amit az ő javaslata-
ik alapján a legtöbben megszavaznak. 
A szünet után természetesen közösen 
feldolgozzuk a művet, ugyanolyan 
igényességgel, mint a többi házi olvas-
mányt. A diákok ezt az olvasási stra-
tégiát nagyon megkedvelték, hiszen 
végre olyan művet olvashatnak, ami 
modern, amit nem egy tanár kötelez, 
és ami populáris jellegű. Érdekes, hogy 
a tanulók a populáris olvasmányok 
hatására már nem érezték a kötelező 
olvasmányokat sem olyan nagy kény-
szernek, sokkal szívesebben olvasták 
azokat. Előnyként említhetném még 
azt is, hogy míg a középiskolában a di-
ákok csak az utolsó évben találkozhat-
nak kortárs irodalommal, amit sokan 

maguk is szóvá tesznek, a populáris 
olvasmányprojekt hatására már a kö-
zépiskolai tanulmányok elejétől kezdve 
megismerkedhetnek a tanulók kortárs 
bestsellerekkel, populáris művekkel. 

Hogyan is néz ki egy ilyen könyv-
választás? A diákok maguk készülnek 
egy rövid népszerűsítő beszámolóval 
az általuk javasolt könyvről, aminek 
az a célja, hogy megfelelő érvekkel 
meggyőzzék az osztálytársaikat arról, 
hogy az általuk népszerűsített könyvre 
szavazzanak (ezzel egyébként jól lehet 
gyakoroltatni az érvelési és meggyőzé-
si technikát, valamint az előadói kész-
séget is). Általában osztályonként 4-5 
diák mutat be könyvet (max. 5 perces 
beszámoló), majd a bemutató utána a 
legtöbb szavazatot kapott könyv a nye-
rő, és az kerül elolvasásra a következő 
hosszabb tanítási szünetben. Így ke-
rült a 15-16 éves korosztálynál eddig 
elolvasásra Susan Collins Éhezők via-
dala, J. D. Salinger Zabhegyező és Jane 
Teller Semmi című műve (ez utóbbi 
mű feldolgozásához, íme, egy javasolt 
projektterv: http://www.osztalyfonok.
hu/cikk.php?id=1022). Ezek a művek 
egyébként a tantervhez is nagyon jól 
illeszthetők. Az Éhezők viadala fősze-
replői, Peeta és Katniss sorstörténetét 
összevethetjük Rómeó és Júlia sorsával, 
az utópia kapcsán Gulliver utazásaival 
vagy az 1984-gyel. A Zabhegyező és 
a Semmi című mű értelmezése során 
pedig kitérhetünk a különcség, a sza-
badelvűség, a szabad gondolkodás to-
poszára, amely például jól illeszthető 
Voltaire Candide című művéhez. 

A populáris olvasmány megszavazá-
sa sem mindig könnyű. Érdemes meg-
adnunk néhány szempontot a diákok-
nak, mielőtt egy könyvet bemutatnák. 
Elsősorban próbáljuk őket arra ösztö-
nözni, hogy a saját korosztályukat meg-
célzó, mind lányok, mind fiúk számára 
ajánlott könyvet javasoljanak. Ügyelje-
nek arra, hogy olyan művet válassza-
nak, ami a könnyedebb olvasás mellett 
mégis valamilyen mélyebb tartalmat, 
érdekes nézőpontokat mozgósít. Nem 
utolsó szempont a könyv elérhetősége. 
Mivel ezek a könyvek általában újak, 
nem biztos, hogy könyvárban hozzáfér-
hetők. Ilyenkor a könyv megvásárlása a 
megoldás, de sajnos ez nem mindenki 
számára lehetséges, ezért érdemes arra 
is megkérni a könyvet prezentáló diá-
kot, hogy nézzen utána, hol érhető el 
a könyv, esetleg létezik-e elektronikus 
változata, valamint hol lehet a könyvet 
a legolcsóbban beszerezni. Volt olyan 
eset is, amikor megegyeztünk a diákok-
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kal, hogy mennyi pénzt tudnának rá-
szánni a könyvre. Az is megoldás lehet, 
hogy egymásnak kölcsönzik a könyvet, 
ez a nyári hosszabb szünetben nagyon 
jól tud működni. 

A populáris olvasmányt elsősorban 
a felsőbb tagozatosok és a középis-
kolás korosztály számára javaslom 
alkalmazni, ahol a diákoknak azt is 
érdemes egy-egy populáris mű elol-

vasása után elmondani, hogy ezek a 
művek nem feltétlenül az esztétikai 
minőségük miatt értékesek, hanem a 
bennük rejlő témák, mélyebb gondo-
latok miatt. 

Az ókori Görögországban a gyermek 
iskolába lépésétől kezdve a paidagógosz 
vette át nevelését egészen tizennyol-
cadik életévéig. S bár őket még nem 
nevezhetjük a mai értelemben vett ta-
nároknak – hiszen ezen idős és művelt 
rabszolgák feladata az előkelő családok 
gyermekeinek iskolába kísérése, azok 
könyveinek cipelése, a tanítás végezté-
vel pedig hazakísérésük volt –, mégis 
többet értek holmi szolgánál, ugyanis 
különös keverékei voltak a nevelőnek, 
társalkodónak és házitanítónak. Platon 
a paidagógosz feladatát egyenesen egy 
testi rokkantéhoz hasonlította, kinek 
„betegsége állandó, gyógyítani nem 
tudja”. 

A rabszolgaság eleve feltételezi a 
függő viszonyt, s ez mit sem változott 
az idők folyamán, csupán más és más 
formát öltött. Így sorolhatjuk a mo-
dern kori „rabszolgák” közé a pedagó-
gusokat is, akik napjainkban számtalan 
dologtól és személytől függenek, bele-
értve a társadalom, a szülők s a tanulók 
elvárásait, szeszélyeit. Persze, akadnak 
olyanok is, akik a saját maguk által 
kialakított ideál-kép rabszolgái, még 
akkor is, ha az nem felel meg a való-

Mgr. Bohuniczký Dömény Andrea
Szent János Egyházi Alapiskola Dunaszerdahely,  

gyógypedagógus es tanácsadó, diplomás nővér;
Dunaszerdahelyen él, domeny.andrea@freemail.hu

Modern kori rabszolgák
ságnak. Példának okáért azt képzelik, 
hogy tökéletesek. 

Ennek a vélt „tökéletességnek” több 
válfaját ismerjük. Itt vannak, mondjuk, 
azok a pedagógusok, akik ugyan hibát-
lanul ismerik tantárgyuk minden csín-
ját-bínját, a tudást átadni viszont nem 
képesek. Amikor felnőtt fejjel ismét 
tanulásra szántam magam, megkértem 
matematika szakos kollégámat, vezes-
sen be az integrálok világába. Tíz per-
ces magyarázás után – látva értetlen-
ségemet –, közölte, inkább főzőkanál 
kéne a kezembe, mintsem hogy tovább 
képezzem magam. Természetesen a 
legjobb szándéktól vezérelve tanácsol-
ta ezt, hozzátéve, ő bizony nem vesző-
dik az osztályában sem az olyanokkal, 
akiknek felfogóképessége jóval az át-
lagé alatt marad. S az ő szemszögéből 
nézve még némi igazságalapja is lehet 
annak, hogy értelmesebb az időnket 
azokba a tanulókba fektetnünk, akik-
ben a potencionális fejlődőkészség s az 
értelem jóval az átlagé felett van. Kér-
dés azonban, ez-e a megfelelő hozzáál-
lás egy tanár részéről.

Aztán az „anti-pedagógus”, aki élete 
felén túl, karrierépítés céljából – maga 

sem értve, hogyan –, végre feltornáz-
za magát az igazgatói székig. Ott aztán 
első feladata „hozzáértését” bizonyítan-
dó, hogy háborús övezetté változtatja a 
tanári kart, ahol mindenki azért küzd, 
hanyagolva hivatását, nehogy ő legyen 
a következő, kinek mondvacsinált okok 
miatt búcsút kelljen mondania munka-
helyének. Szinte tökélyre emeli a mód-
szert is, hogyan lehet elidegeníteni ma-
gától szülőt s tanulót. Az már csak hab 
a tortán, mikor úgy dönt, hogy az évek 
óta az iskolában dolgozó, egyetemi 
speciális szakképzettséggel rendelkező 
pedagógust se szó, se beszéd lecseréli 
egy mindennemű pedagógiai tanulmá-
nyokkal és tapasztalatokkal nem ren-
delkező faművesre. Igaz, Jézus is elsajá-
tította az asztalos mesterséget, ráadásul 
tanító is volt a szó legnemesebb értel-
mében, de akárhogy is vesszük, azóta 
eltelt kétezer egynéhány év. Ennyi erő-
vel, mivel a gyerekek húsból vannak, 
taníthatná őket akár egy hentes is, s ha 
rosszak lennének, esetleg rájuk ijeszte-
ne, hogy fasírtot csinál belőlük… 

Végezetül pedig, a sor legvégén, ott 
kullognak azok a pedagógusok, akik 
nem hiszik magukról, hogy tökélete-
sek, mégis a legjobbak s legembersége-
sebbek mind közül. Kár, hogy a fentebb 
említettek miatt sokan általánosítanak, 
s ebből kifolyólag nem értékelik kellő-
képp ezen pedagógusokat, nevelőket. 
Ők a gyermekek „rabszolgái”, hiszen 
teljes elfogadással, egyenrangú félként 
szeretik és tisztelik őket. Azonosulási 
minták, pozitív modellek, mindig ön-
magukat adva, a másik fél jó oldalait 
látva inkább, mintsem ítélkezve felet-
te. Ismerik s alkalmazzák Carl Rogers, 
a humanisztikus pszichológia egyik 
alapítójának állítását: „Az empátia, a 
bizalom, a kongruencia és az elfogadás 
légkörében minden személyiség alkal-
massá válik a tanulásra”. 

Természetesen szem előtt kell tar-
tani azt is, hogy a jó pedagógussal 
szembeni elvárások olykor irreálisak, 
túlidealizáltak és teljesítésük bizony 
néha a lehetetlennel egyenlő. Épp ezért 
pedagógusnap alkalmából értékeljük 
legalább erkölcsileg azokat a tanárokat, 
akik mégis megpróbálkoznak a lehe-
tetlennel: saját magukat téve rabszol-
gákká gyermekeink szabad szellemű, 
teljes értékű emberré neveléséért.
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Penzinger Iván – van-e, ki e nevet nem ismeri? Dunaszerdahelyen aligha. Di-
ákok, szülők, kollégák, ismerősök százai beszélnek róla elismeréssel, emelik 
ki szakértelmét, egyéniségét, humorát egyaránt. 2013-ban Dunaszerdahely 
legnépszerűbb tanárává választották, majd egy évre rá megkapta az Év Pe-
dagógusa díjat. Penzinger Ivánnal, a dunaszerdahelyi Magyar Tanítási Nyel-
vű Magángimnázium matematika-fizika szakos tanárával beszélgettem. 

Mgr. Horváth Péter
A dunaszerdahelyi Magyar Tanítási Nyelvű Magángimnázium 

magyar-történelem szakos tanára, Félen él, 
horvathmok@gmail.com

„A matematika 
nem egyéjszakás kaland”

 Ha frissdiplomás egyetemistaként 
felvázolják neked, hogy 2015-ben 
ilyen életed lesz, akkor örültél volna 
ennek? A fiatal Penzinger Iván meg 
lenne elégedve a mostanival?

– Igen, elégedett lenne vele, mert el-
értem mindent, amit szerettem volna. 
Nem mondom, hogy nem lehetne va-
lamivel jobb, de a legfontosabb terveim 
megvalósultak: család, tanítás, anyagi 
biztonság. Úgy jöttem ki az egyetem-
ről, hogy tanítani akarok, és nagy sze-
rencsém volt, hogy sikerült.

 Volt olyan pillanat, amikor komo-
lyan elgondolkoztál azon, hogy fel-
hagysz a tanítással?

– Egyszer előfordult. Lett volna egy 
másik lehetőségem, de aztán meggon-
doltam magam. Hogy miért, azt ma-
gam sem tudom. Abban az időben ez 
egy biztos állás volt, és nem akartam 

helyette egy bizonytalant. Ráadásul 
szerettem is, ezért sem hagytam ott.

 Ismerik a nevedet. Ezt akartad?
– Ez nem volt tudatos, így alakult. 

Soha nem a hírnév motivált. Ahogy 
már említettem, nagyon nagy szeren-
cse kellett ahhoz, hogy az életem és 
karrierem így alakuljon. Sok minden 
már az elején eldőlt: egy jó iskolában 
kezdtem tanítani, és nem bélyegeztek 
meg negatívan. Ha egy tanár a pályá-
ja elején negatív bélyeget kap, abból 
nagyon nehéz kimászni. Szerencsére 
nálam ez pont fordítva volt, mert az én 
„bélyegem” pozitív volt. 

 Tudatosan építetted fel az „image”-
edet vagy csak önmagadat adtad?

– Inkább az utóbbi. Nem volt ebben 
tudatosság, soha nem éreztem, hogy 
egyfajta „image”-t építenék. Önmaga-

mat adtam, és ezt értékelték. Ugyanaz a 
Penzinger Iván vagyok az iskolában is, 
otthon is, a szabadidőmben is, mindig. 
Nem az „image” a lényeg. 

 Nagyon sok tanáregyéniség van, 
aki pont az ellentéted. Távolságtartó, 
merev, síri csendet követel az órákon. 
Van, aki erre esküszik, van, aki arra. 
Te ezt hogyan látod?

– Én rengeteg mintával találkoztam 
már, hiszen nagy iskolában kezdtem 
tanítani. Láttam a szakbarbárt, a 
kedveset, a szigorút, a komolyat stb. 
Tudtam, hogy milyen akarok és mi-
lyen nem akarok lenni. Az egyik titka 
annak, hogy ismertebb lettem, talán 
pont az, hogy régen inkább az volt a 
jellemző, hogy az órán síri csend volt, 
csak a tanár beszélhetett. Az én órá-
mon zajlott az élet, viccelődtem, mert 
én azt vallom, egy órának jó hangula-
túnak kell lennie. Így jobban kitűntem 
abban a környezetben. De ez csak egy 
út a sok közül. Sokan másképp csinál-
ják, és pont ez a jó, hogy különbözőek 
vagyunk. 

 Amikor egy tanár közvetlenebb 
hangot üt meg, fennáll a veszélye, 
hogy nem veszik komolyan a diákok. 
Rólad mégis azt mondják, hogy szi-
gorú vagy. Hogy sikerült ezt elérni?

– Erre nincs recept, rá kell érezni. 
Érzem azt, ha az óra túlment egy ha-
táron. Nem mindegyik óra szuper. 
Sokszor érzem, hogy most több volt 
a beszéd, mint amennyi kellett volna. 
Tudok én erélyes lenni, hangosabban 
rájuk szólni, és csend van. De annak 
se látom értelmét, ha meg se szólalnak.  
Mint ahogy annak se, hogy féljenek tő-
lem. Lehet másképp is szigorúnak len-
ni. Persze az évek folyamán engedtem 
is a követelményeimből, aki azt mond-
ja magáról, hogy ő nem, az hazudik.

 Te lettél a dunaszerdahelyi tanárok 
„aranylabdása”. Jelent ez valamit a ta-
nári karrieredre nézve?

– Nem azért lettem tanár, hogy egy-
szer majd díjat kapjak érte. Teljesen 
esélytelennek éreztem magam, hiszen 
előző évben megkaptam a közön-
ségdíjat. A díjátadón rengeteg olyan 
kolléganőt láttam, aki megérdemelte 
volna. Ez egy olyan díj, ahol nem lehet 
összemérni dolgokat. Nem lehet ösz-
szevetni húsz évet és ötven évet, egyik 
szakot a másikkal, alapiskolás tanárt 
a középiskolással. Lehetetlen. Amikor 
kimondták a nevemet, meg se tudtam 
szólalni, annyira meg voltam lepődve, 
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aztán nagy nehezen kinyögtem három 
mondatot és leültem. Abszolút nem 
számítottam rá, de nagyon jól esett. 

 Ez most egy nyilvános elismerés 
volt. De, gondolom, nap mint nap 
kapsz „vállbaveregetést” diákoktól, 
szülőktől, kollégáktól  négyszemközt 
is. Ez is számít?

– Igen, nagyon számít. Szerencsém 
van, mert nagyon ritkán jönnek szem-
rehányásokkal, kevés negatív kritiká-
val találkozom. Kifejezetten jólesik, 
amikor régi diákjaimtól hallok köszö-
netet. Ilyenkor érzem azt, hogy érde-
mes ezt csinálni, mert látom a mun-
kám eredményét. 

 Számos egyetemistának nyújtasz 
segítséget, képben vagy az egyetemi 
szintű tananyaggal is. Soha nem gon-
dolkoztál azon, hogy egyetemi tanár 
légy?

– El tudnám magam képzelni ilyen 
szerepben is, de akkor nem az anya-
nyelvemen tanítanék. Márpedig ma-
gyarul sokkal jobban fejezem ki ma-
gam, jobban tudok viccelődni. El 
tudnám mondani az anyagot szlovákul 
is, de akkor túlságosan figyelnék arra, 
hogy hogyan mondom. Nekem fon-
tos, hogy az órákat én is élvezzem. Ez 
az egyik oka annak, hogy nem vonzott 
az egyetemen tanítás. A másik pedig 
az, hogy én mindig jól éreztem magam 
a középiskolás diákok között. Ez az a 
szint, ami nekem legjobban megfelel. 

 Türelmes ember látszatát kelted, de 
mindenkinél van határ. Mivel lehet a 
legjobban kiborítani téged?

– Ha látom, hogy valakinek valami 
nem sikerül, de mindent megtett, azt 
becsülöm. Ő kihozta magából a ma-
ximumot, megtett érte mindent, én 
elfogadom azt, hogy nem tudja annyi-
ra. Ha valakin látom, hogy semmit se 
tesz érte, elvárásai viszont vannak, az 
kiborít. 

 Tizenhat évet húztál le a Vámbéry 
Ármin Gimnáziumban, majd jött a 
dunaszerdahelyi magángimnázium. 
Megérezted ezt a váltást egyáltalán? 
Hiszen több kollégáddal együtt vál-
tottatok iskolát, nem igazán változott 
a tanári közösség.

– Ez így igaz. Sok kollégám megma-
radt, és az osztályom fele is jött velem a 
másik gimnáziumba. A változás a han-
gulatban volt: kisebb a nyomás, jobb a 
légkör, teljesen más így tanítani.

 Szívesen mennél a magángimiből 
nyugdíjba?

– Igen. Bár nem szívesen képzelem el 
magam hatvan évesen.  

 Olyan pályán vagyunk, ahol a fér-
fiakból van kevesebb. Ami kevesebb, 
az mindig értékesebb is. Miért van 
ránk szükség ezen a pályán?

– A férfiak általában kiegyensúlyo-
zottabbak. A diáknak is egészen más a 
viszonya a férfi tanárhoz, más a nőhöz. 
Látnia kell ezt is, azt is. A tanári közös-
ségben sem mindegy, hogy milyen az 
összetétel, bár én mindig olyan szeren-
csés voltam, hogy az átlaghoz képest 
elég sok férfival dolgoztam együtt. 
Nagy szükség van férfiakra a szakmá-
ban, éppen ezért szomorú, hogy egyre 
kevesebb férfi választja a tanári pályát. 

 Bár kevés a férfi az oktatásügyben, 
mégis sokszor ők vannak vezető po-
zícióban. Te megpályáznál igazgatói 
posztot?

– Soha eszembe se jutott, és nem is 
tervezem. Engem nem vonzott. Ki nem 
állhatom a papírmunkát és gyűlölök 
szerepelni. Főleg a nagyközönség előtt. 
A diákok előtt szívesen produkálom 
magam, de máshol nem.

 Ha felsőbb oktatásügyi szinten 
megkeresnének, hogy tanácsolj há-
rom dolgot, ami minőségi változást 
hozna az iskolaügybe, mi lenne az?

– Nem három dolog lenne, az biz-
tos. Sok gyereket fölöslegesen tanítunk 
sok mindenre, a gimnáziumok jobban 
szakosodhatnának. A fejpénzrendszer 
teljesen elrontotta az iskolaügyet, az 
iskolák nagyon kiszolgálják a gyereke-
ket. Ha rajtam múlna, a központi tesz-
telések online, számítógépen keresztül 
zajlanának.

 A kötelező matematika érettségi 
nincs köztük?

– Nem hoznám vissza. Sokan azt hi-
szik, hogy ez a szívügyem, de nem az. 
Nekem is plusz gond lenne, hogy köte-
lezően mindenkit fel kell rá készíteni. 
Így legalább csak az érettségizik belőle, 
akit tényleg érdekel, vagy akinek a to-
vábbtanuláshoz szükséges.

 Szakbarbár vagy?
– Nem.
 

 Pedig gyakran hangsúlyozod, hogy 
a matematika fontosabb, mint más 
tantárgyak.

– Ezt csak viccből mondom, bár a 
gyerekek sokszor komolyan veszik. Ha 
hangsúlyozom a matek fontosságát, az 
azért van, mert sok egyetem követeli, 
és sokan elbuknak rajta. Számos diá-
kom hitte azt, hogy neki soha nem fog 
kelleni a matek, aztán az érettségit kö-
vetően jöttek utánam, hogy „tanár úr, 
segítene?” A matematika nem olyan 
tantárgy, hogy egy éjszaka alatt meg 
lehet tanulni. A diákoknak is mindig 
mondom, hogy ez nem egyéjszakás 
kaland. 

 Itt most az irodalomtanár beszél-
get a matektanárral. Humán és reál, 
érzelem és értelem. Te vagy a matek-
tanár. Ezt az életed is tükrözi? Tehát 
Penzinger Iván magánemberként is 
mindenre magyarázatot akar keres-
ni, mindig a realitás és a tények me-
zején mozog? 

– Én különválasztom a szakmát és 
magánéletet. Nem keresek mindenre 
magyarázatot, nem is lehet. De azért 
inkább racionális ember vagyok, két-
szer kettő az mindig négy. 

 Ismert arc vagy Dunaszerdahe-
lyen és környékén, ezt a politika nem 
próbálta kihasználni, és megnyerni 
téged magának?

– Nem. Soha nem kerestek meg, és 
nem is hiányzik. Jól elvagyok nélküle. 

 Rengeteget tanítasz. Mi jelenti szá-
modra a kikapcsolódást?

– Sport és kultúra. Fontos, hogy 
kondícióban tartsam magam. Ahhoz, 
hogy bírjam a gyűrődést, kell a fizikai 
kondíció. Régebben teniszeztem, most 
leginkább biciklizni szeretek. Tavakat 
körbebiciklizni kimondottan nagy él-
mény volt, a Fertő-tó és a Balaton már 
kipipálva. Remélem, folytatódik a sor 
továbbiakkal is. A kultúra terén pedig 
a színház nyújt kikapcsolódást, első-
sorban a győri és komáromi színház 
közelségét használom ki, oda járunk 
leggyakrabban. 

 Van olyan fizikai teljesítmény, amit 
célul tűztél ki magad elé?

– A célom kb. 700-800 km biciklizés 
egy hét alatt. A legközelebbi tervem 
az, hogy hazatekerek Regensburgból a 
Duna mellett. De a Rajna-part is vonz. 

 Úgy vettem észre, hogy a te generá-
ciód pedagógiailag nagyon erős. Mit 
szólsz a mostani pályakezdőkhöz? 
Van remény?
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– A jó tanárnak szüksége van szak-
mai felkészültségre, anélkül nem megy. 
A diáknak látnia kell, hogy a tanár ért 
hozzá, és nem lehet őt néhány perc 
alatt megfogni. A mi időnkben a tanári 
pályát inkább a jobb tanulók választot-
ták, ma már nincs mindig így. Mos-
tanság sokan csak azért csinálják, mert 
kellett a papír, és ez jött össze. De tisz-
telet a kivételnek, a mai fiatalok között 
is vannak nagyon jók, szóval a kérdésre 
válaszolva, igen, látok reményt.

 Szinte már közhellyé vált, hogy a 
tanári pálya nem munka, hanem hi-
vatás. Látszik rajtad is, hogy szereted 
ezt csinálni. Számodra ez hivatás?

– Nem szeretem ezt a fogalmat, 
hogy hivatás. Racionális vagyok. Ez 
is egy szakma, egy pénzkeresési mód, 
és minden szakmát meg kell becsülni. 
Persze nemcsak a pénz miatt tanítok, 
hanem mert szeretem. Azt viszont 
nem szeretem, ha túlragozzák ennek a 
szakmának az értékét és jelentőségét. 

 Végezetül néhány hétköznapi kérdés. 
Sör vagy bor?
– Régen sör, most már bor. 
Hegyvidék vagy tenger?
– Is-is.
Színház vagy mozi?
– Színház. 
Kutya vagy macska?

– Kutya. 
Horror vagy vígjáték?
– Iskola után inkább vígjáték. Nem 
akarom, hogy még a szabadidőmben is 
rémisztgessenek.
Meccsnézés vagy filmnézés?
– Meccsnézés. 
Barcelona vagy Real Madrid?
– Real Madrid. De amúgy Bayern 
München.
Retro vagy modern?
– Modern.
Fekete vagy fehér?
– Fekete. 
Szőke vagy barna?
– Szőke, utána egy barna. De inkább 
barna. 

A pedagógusi hivatást (mesterséget) elemezve nagyon könnyű olyan közhe-
lyekbe belefutni, melyek a tisztelt olvasó számára érdektelenné, esetleg „alacso-
nyabb élvezeti értékűvé” tehetik az éppen csak bevezetőjénél járó tanulmányt. 
Sajnos, az igaznak hitt/vélt és elcsépelt „örök” igazságok problémája nem orvo-
solható egyszerű ígérettel, fogadalommal, mely szerint kötelezném magam, hogy 
a tanulmányban nem lesz fellelhető egyetlen közhely sem, mely a pedagógusi 
professziót és annak soktényezős körülményeit illeti. Szakmánk (mesterségünk) 
ugyanis mára elért egy olyan állapotot, melyet leginkább a focihoz és a politiká-
hoz tudnék hasonlítani. Tudniillik, a focihoz, a politikához és a neveléshez (ezen 
belül a pedagógusi mesterséghez) mindenki ért. Nemre, származásra, vallási-fe-
lekezeti hovatartozásra, végzettségre – és még sorolhatnám – való tekintet nélkül. 
Nem tudom teljes bizonyossággal megítélni és eldönteni, hogy eme kitüntetett 
figyelem örömre vagy inkább bánatra ad-e okot. Személyes véleményemet tol-
mácsolva: jómagam egész jól meglennék a (köz)vélemény jóval kisebb figyelme 
nélkül is. Ezen persze nem azt értem, hogy mindazok, akiket a nevelés és az ok-
tatás problémája közelebbről is érint, ne szenteljenek neki figyelmet. Bevezetőm 
köre ezzel be is zárul, mivel nehéz vitába szállni azzal, hogy a nevelés és az oktatás 
kérdése tényleg nagyon sokakat (ha nem mindenkit) érint, s ezáltal az érintettek 
sajátjuknak is érzik a mindenkori beleszólás jogát. Így viszont a kérdés már filo-
zófiai jellegű, s én most inkább neveléstudományi probléma elemzésére, megvi-
lágítására vállalkoznék.  

Dr. Pintes Gábor, PhD. 
Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem, 

Pedagógiai Kar, Neveléstudományi Tanszék, 
tudományos dékánhelyettes; 

lakhely: Dunaszerdahely; 
e-mail: gpintes@ukf.sk 

és edu.gpintes@gmail.com

Szemben 
az árral 
– avagy kinek/minek feleljen meg 
a ma és a holnap pedagógusa?

A PEDAGÓGUS 
MINT A MINDENKORI 

„JÓ/MEGFELELŐ” NEVELÉS 
MEGVALÓSÍTÓJA

Bármennyire is szeretném a pe-
dagógusi szakmát különválasztani 
mindazon rendszerektől, melyekkel 
függőségi viszonyban van, elemzésem 
során mindig valamivel és valakivel 
kapcsolatban, viszonyítva tudnék csak 
fejtegetésbe bocsátkozni. Beszélhetünk 
persze a pedagógusi autonómiáról és a 
saját elképzelés érvényesítéséről is, de 
csakis valami/valaki kontextusában. 
Éppen ezért gondolom azt, hogy a pe-
dagógusi szakma (mesterség) sokkal 
inkább valamiféle „megrendelés” tel-
jesítésére, megvalósítására született és 
alakult olyanná, amilyen ma. Annak 
ellenére, hogy a magyar neveléstudo-
mányi szakterminológia még mindig 
tartja magát a jól megszokott kifejezé-
sekhez, a szakmai (s fokozatosan a la-
ikusi) nyelvhasználatba is beférkőznek 
már olyan kifejezések és megjelölések, 
melyek a klasszikus értelemben vett 
pedagógus fogalmát jelentős mérték-
ben kibővítik. Az edukátor fogalma is 
ékes példája a fent említett jelenségnek. 
Tartalma szempontjából jóval többet 
foglal magába, mint tanárt, ill. iskolá-
ban dolgozó pedagógust. Tudom, nem 
mindig fogadjuk tárt karokkal az olyan 
tendenciákat, melyek idegen erede-
tű és hangzású fogalmakat ágyaznak 
nyelvünkbe. Az ilyen jellegű dilem-
mák leginkább azzal orvosolhatók, ha 
nyelvünkben találunk neki megfelelő 
kifejezést, vagy egy már használatos 
fogalom tartalmát bővítjük ki. A pe-
dagógus mint a mainál jóval tágabb 
értelemben vett fogalom erre remek 
lehetőséget kínál. Ehhez viszont szük-
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ség lenne a régi beidegződéseken felül-
kerekedni, és a katedra mögött álló és 
magyarázó pedagógus képét jócskán 
átrajzolni és lényegesen több tartalom-
mal megtölteni. 

Térjünk viszont vissza az alapprob-
lémánkhoz, mely szerint a pedagó-
gusi szakma (mesterség) a priori arra 
született, hogy valamiféle küldetést 
teljesítsen. Bármilyen nevelésfilozófiai 
fundamentumból indulunk is ki, ab-
ban egyetértés van, hogy a világunkba 
születő/érkező gyermek fejlődésre és 
fejlesztésre szorul és tart igényt. Mind-
össze néhány szélsőséges irányzat vall-
ja azt a nézetet, hogy a gyermek már 
a kezdetek kezdetétől képes az önfejlő-
désre és önfejlesztésre. Józan gondol-
kodással és az olvasók valószínű pár-
toló többsége tudatában ezt a nézetet 
itt el is vetném. A helyzet tehát úgy áll, 
hogy a gyermeknek nevelésre és okta-
tásra van szüksége. Nem számít új ke-
letű felismerésnek az sem, hogy a min-
denkori társadalomnak (hatalomnak, 
irányításnak) elementáris érdeke, hogy 
mindezen folyamatokat a kezében 
tartsa. Itt kerül képbe a pedagógus, aki 
hivatásából adódóan arra rendeltetett, 
hogy a mindenkori jó/megfelelő ne-
velést megvalósítsa. Teljes pedagógusi 
autonómiáról és a szabad akarat meg-
nyilvánulásáról ezért csakis korlátozott 
értelemben lehet beszélni. Mindezek 
fényében most megkísérelem rend-
szerbe foglalni azon három színteret, 
tényezőt, melyek, ha nem is explicit 
módon, de talán mégis leglényegesebb 
determinánsai annak, milyen lesz/le-
het és miként alakul/alakulhat egy pe-
dagógus pályája.

Ad 1. A pedagógusképzés és a felső-
oktatás világa

Az optimális esetben éppen a fel-
nőttkorba lépő fiatal már a tanár-
képzés színterére sem lép úgymond 
tabula rasa-val, hanem a pedagógusi 
mesterséget és pályát illetően inkább 
idealisztikus, semmint reális elképze-
lései vannak. A realitás talajára való 
zuhanást először az okozhatja, hogy 
előre megszabott szakirányok között 
kell megtalálnia azt, melynek jó eset-
ben a hátralévő életét, de legalább a 
következő 5-6 évet fogja szentelni. A 
jó, bölcs, szép, gondolkodó stb. ember 
nevelésére, oktatására felsőoktatási in-
tézményben nálunk szakosodni nem 
lehet. Választani kell nagyon is konkrét 
szakok között, melyekben sajnos gyak-
ran elveszik a jóság, bölcsesség, szép-
ség eszménye. A pedagógusból szakos 

lesz, valamilyen szakos. Nem elsősor-
ban a jóságra, bölcsességre, szépségre 
nevelő mester! Szakos tanár. Hogy mi-
ért? Mindössze azért, mert a felsőfokú 
tanárképzés 75-90%-át szaktantárgyak 
teszik ki. Ez a tartalom kövezi ki a 
szaktanárhoz vezető utat, s ebből adó-
dik az egyik legfontosabb és legmegha-
tározóbb fokmérője és követelménye a 
MA pedagógusának: legyen jó szakos. 
Nem tévedésből mellőztem a szak-
ember (esetleg mester) kifejezést. Az 
én szóhasználatomban az mást jelent, 
mint „csak jó szakosnak” lenni. A ket-
tő persze nem zárja ki egymást, de a jó 
szakos tanár nem ekvivalense a peda-
gógus mesternek. Ahhoz vissza kellene 
térnünk az igazi emberi fundamen-
tumokhoz: jósághoz, bölcsességhez, 
szépséghez.  A szaktantárgyak melletti 
10-25% szerintem ehhez kevés. Marad 
tehát az önképzés és önnevelés, mely-
ben eldől, hogy az esetleges jó szakos 
tanárból lesz-e pedagógus mester.

Ad 2. Az iskola világa – a mindennapi 
pedagógiai gyakorlat

A mindenkori társadalmi hatalom-
tól való függés és egyben az implicit 
megfogalmazott szociális megrende-
lés színtere az iskola és a mindennapi 
pedagógiai gyakorlat. A konkrét szak-
ra felkészített pedagógus központilag 
jóváhagyott dokumentumok és azok 
tartalma alapján köteles teljesíteni és 
megvalósítani mindazon elváráso-
kat, melyekért mondhatni megalázó 
megbecsülés illeti. Az elvárások első-
sorban nem a jóságot, bölcsességet és 
szépséget célozzák meg. Sokkal inkább 
olyan standardok teljesítését, melyek 
az aktuális társadalmi hatalom alap-
ján kívánatosak az összjó és összérdek 
szempontjából. Mindezek mellett a 
pedagógusi autonómia elég szürreális 
elképzelésnek tűnhet. Adódik tehát a 
következő követelmény: odaadóan és 
lelkiismeretesen kövesse és teljesítse 
mindazon formális és tartalmi elvá-
rásokat, melyek a végrehajtó hatalom 
által fogalmazódnak meg!

Ad 3. A társadalom külső elvárásai: 
család, diákok, tágabb környezet

A harmadik általam felvázolt de-
termináns nem kapcsolódik törvé-
nyekhez, de még más alacsonyabb 
fontossággal bíró rendelethez sem. 
Mindazonáltal ki merem jelenteni, 
hogy a pedagógusi szakma és pálya 
egyik legnagyobb félelmét és szeren-
csétlenebb esetben állandó aknameze-
jét jelenti az a szociális közeg, melyben 

a pedagógusi mesterséget egy életen át 
űzni kell. Nem állítom, hogy a (saját) 
szaktárca általi (le)becsülés könnyen 
megemészthető, és ne okozna szívfáj-
dalmat a szívvel-lélekkel élő és dol-
gozó pedagógusnak. Ezzel nagyjából 
minden kezdő pedagógus képbe kerül 
az első munkaszerződése aláírásakor. 
Sokkal több gyötrelmet és fájdalmat 
okoz egy pedagógusnak az, amikor 
az alapvető megbecsülést és tiszteletet 
azoktól sem kapja meg, akikkel tény-
leg napi kapcsolatba kerül, és konk-
rét munkája értékét és össztársadalmi 
hozadékát nem holmi általánosított 
korelemzési kritériumok együtthatói 
alapján számítják ki. A megbecsülés 
és tisztelet gyakran feledtetni tudja a 
havonta rendszeresen érkező pofono-
kat. Hiányuk viszont olyan csapások 
sorozatát jelenti, melyekkel csak ke-
vés ember képes megbirkózni. Ezért 
is gondolom úgy, hogy a harmadik 
elvárásnak – mármint megfelelni a 
társadalom széleskörű igényeinek és 
mosollyal, higgadtsággal fogadni a 
tisztelet és megbecsülés hiányát – csak-
is nagy adag cinizmussal, esetleg fleg-
ma hozzáállással lehetséges. Gyakran 
mosolygom azon, hogy a pedagógiából 
államvizsgázó hallgatók feleletében a 
pedagógusi pálya utolsó, de megfogal-
mazásuk szerint szerves részét képező 
és törvényszerűen bekövetkező szaka-
sza a pedagógusi kiégés. Cinikusan azt 
is mondhatnám: ők már tudnak va-
lamit. Némi tapasztalattal felvértezve 
inkább azt állítom, hogy kritikai gon-
dolkodás hiányában a leendő pedagó-
gus „bemagolja a tételt”, és anélkül ejt 
ki valamit a száján, hogy azt jól meg-
gondolná. Ha másra nem, azért gon-
dolatébresztésre mindenképpen jók 
az ilyen esetek (az persze külön prob-
léma, hogy a magoló diák önmagából 
kiindulva szintén magolást fog elvárni 
diákjaitól – sajnos).

NÉZZÜNK KICSIT A JÖVŐBE!

A fent említett követelmények, elvá-
rások mind-mind abból a pedagógus-
felfogásból indulnak ki és táplálkoznak, 
hogy a mindenkori hatalomnak joga 
(és nem utolsósorban alapvető érdeke) 
van megfogalmazni a jó/megfelelő ne-
velés és oktatás eszményét, tartalmát, 
és a pedagógusra hárul mindennek 
megvalósítása. A nyugati civilizációk 
már több ezer éve bonyolult rendszer-
ként foghatóak fel, és ebbe nincs is 
szándékom forradalmi és szélsőséges 
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nézetekkel belekötni. Gondom inkább 
azzal van, hogy a felvázolt pedagógus-
képből valahogy kimarad az ember, a 
humanum. A pedagógus egyik legjel-
lemzőbb vonása a nevelés és oktatás 
folyamatában a tudástöbblet. Ez alatt 
nem a tartalmi tudás többletét értem 
– leginkább. Akik egy kicsit is ismerik 
írásaimat, esetleg a Katedra folyóiraton 
kívül is megjelent munkáimat, tudhat-
ják, mennyire irtózom a „tudás – tan-
anyag átadása” megfogalmazástól. En-
nél jobban talán csak attól, ha valaki ezt 
komolyan is gondolja és a pedagógiai 
praxisban gyakorolja. Persze lehetne 
érvelni ellenem azzal, hogy a fent meg-
fogalmazott követelmények pontosan 
ezt a filozófiát követik. S itt van az a bi-
zonyos kutya elásva. A humanum defi-
citje az aktuális pedagógus-felfogásban 
azt jelenti és eredményezi, hogy a tanár 
adja át az anyagot. Mint valamilyen 
tárgyat, csomagot. Felmerül bennem 
a kérdés: miért kell ehhez értelmiségi-
nek lenni, miért kell ehhez egyetemet 
végezni és élethosszig tanulni? Átadás-
hoz nem kell tudástöbblet, csak egy jó 
forrás, és kész is a „dolog”. Az átadás-
ban definíciók, felosztások, magolás és 
szenvedés van. Tudást átadni lehetet-
lenség. Feltalálásáért 100 Nobel-díjat 
is adnának. Még akkor is, ha a nevelés-
tudománynak soha nem volt (és nem 
is lesz) Nobel-díj kategóriája. Ez lenne 
az emberiség egyik legnagyobb vívmá-
nya. Amennyiben a pedagógus tényleg 
rendelkezik tudástöbblettel (nem csak 
több ismerettel), rajta múlik, miként 

képes azt hasznosítani. Képes-e meg-
fertőzni diákjait a jóság, bölcsesség és a 
szépség utáni vággyal, vagy meghagyja 
azt magának, és „tananyagot fog át-
pakolni”? Nálam nem vitatéma, hogy 
szükség van-e sok ismeretre. Mert 
igenis, szükség van. Hol többre, más-
hol kevesebbre. Mindez viszont nem 
működőképes megfelelő gondolkodás 
nélkül. A gondolkodás nem tantárgy-
függő, és nem tartozhat csak egyik vagy 
másik tantárgy anyagába. Szilárd meg-
győződésem, hogy a jövő pedagógusi 
munkájának ez lesz az egyik sarokköve. 
Megtanítani gondolkodni. Sajnos, itt 
sem számíthatunk egyszerű útra, mivel 
a legtöbb pedagógus számára mind a 
mai napig a megtanítani valakit vala-
mire egyet jelent a tananyag átadásá-
val. Látnunk kell, hogy az idő eljárt a 
tartalom átadásának filozófiája felett. 
Úgy-ahogy működött ez még akkor, 
amikor az ismeretek szinte kizáróla-
gos forrása a tanár és a tankönyv volt. 
Ma már erre nem építhetünk, a jövőről 
nem is beszélve. Nem kívánok pesszi-
mista jövőképet festeni, de szerintem 
a tananyagátadáshoz előbb-utóbb nem 
lesz szükség hús-vér emberre. Megold-
ják majd ezt más, intelligens mestersé-
ges technológiával. Ezért kellene arra 
összpontosítani, amit csak a humanum 
képes az edukáció során nyújtani. Nem 
fogom konkretizálni, mert akkor már 
közhelyekben beszélnék. Az új elvárá-
sok, követelmények már megfogalma-
zódtak, megvalósításukhoz viszont a 
megfelelő feltételek és környezet hiány-

zik. Az egyik legalapvetőbb feltételnek 
tekintem azt, hogy az edukáció ne a 
tananyagátadásról szóljon, hanem sok-
kal mélyrehatóbb célokat kövessen. 

Nem várok szimpátiatüntetést azért 
sem, ha meg merem jegyezni, hogy 
iskoláinkban ma nagyon sok a gyenge 
pedagógus. Nem hiszem, hogy gyen-
ge diákból varázsütésre jó pedagógus 
lehet. Tisztelet a kivételnek, de gyenge 
diákból nem lesz jó tanár. A helyzet 
viszont úgy áll, hogy egyetemeinken 
a tanítói és tanári szakokra leggyak-
rabban a gyenge előmenetelű és tudá-
sú (motivációjú, akaratú stb.) diákok 
jelentkeznek. Világszerte készültek 
már egzakt tanulmányok arról, hogy 
gyenge diákoktól (hallgatóktól) nem 
lehet minőségi nevelő-oktató munkát 
várni. Sokan viszont várják a csodát 
(vagy legalábbis úgy tesznek), csak 
nem tudom, miben bízva. Sok terüle-
ten teljesít gyengén a hazai oktatásügy, 
s ebben mindenkinek megvan a maga 
bűne. A szaktárcától kezdve, a peda-
gógusképzésen át, a pedagógusokig 
bezárólag. Szintén nem lehet tiszta a 
társadalmi környezet (szülők, diákok, 
tágabb környezet – közvélemény) lel-
kiismerete sem. Visszatérve a beveze-
tőben leírtakhoz, nem érzem kedvező 
körülménynek azt, ha szinte mindenki 
érteni vél a neveléshez és az oktatáshoz, 
és ebből fakadóan beleszólási jogot is 
formál magának. A globális kérdések-
től egészen a részletekig. Amennyiben 
ez továbbra is így fog haladni, tényleg a 
(magyar) foci és a švejki politika szint-
jére fogunk süllyedni.

Végezetül persze illene valami pozi-
tív és reményteljes jövőképet is felvá-
zolni. Nem tartom magam jósnak és a 
jelen helyzetből, viszonyokból kedvező 
képet prognosztizálni számomra egyet 
jelentene a hazugsággal. Van viszont 
egy reményem. Ez pedig a pedagógu-
si humanitásban rejlik. Biztos vagyok 
benne, hogy mindig voltak és lesznek 
olyan pedagógusok, akik megharcolják 
mindennapi harcukat. Még akkor is, 
ha ez az árral szembeni haladást fogja 
jelenteni. Mindehhez az (igazi) peda-
gógusoknak kívánok sok megbecsü-
lést, tiszteletet és sikert!
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BEVEZETÉS

A neveléstudomány egyik irányága a pedagógusok tár-
sadalmi megbecsülésének vizsgálata, mely különböző 
szempontok szerint értelmezi, vizsgálja, vagy épp értékeli 
a tanár társadalmi értékrend-közvetítésben betöltött szere-
pét. A külföldi és a hazai szakirodalom is a 80-as évektől 
foglalkozik mélyrehatóbban a témához tartozó kutatások 
eredményeivel. A különféle vizsgálatok a pedagógusi szerep 
értelmezéséből kiindulva elemzik a tanárok diákokra gya-
korolt hatásának szubjektív és objektív elemeit, miszerint a 
hagyományos pedagógusi szerephez képest egyre inkább ta-
goltabb szereprendszer bontakozik ki az iskolai tevékenység 
egyre táguló körét követve (Trencsényi 1988: 55–78). 

A pedagógusi pálya nemcsak hivatás, hanem szerepválla-
lás is egyben. A szerepvállalás viselkedési programot jelent, 
vagyis a tanítás mellett ez egy komplex feladatkör, mely ren-
geteg összetevőből áll: szociális percepció, a problémák saját 
erőből való megoldása, kommunikáció, a másik elfogadása 
és még sok más fontos részelem.

A PEDAGÓGUSOK JELENLEGI HELYZETE

Milyen a pedagógusok jelenlegi helyzete? Sajnos a koráb-
bi beígért változásokhoz képes eléggé stagnál. A pedagógusi 
pálya presztízse még mindig nagyon alacsony. Nagyon sok 
a tanárjelöltek közt az olyan, aki a tanulmányai befejezése 
után más munkát választ, mivel egyéb (főként az anyagi) 
mutatók mellett nem látja a szakmai előrelépést, a fejlődés 
lehetőségeit. Szlovákiában 2005-ben bevezették a bolognai 
rendszerű egyetemi képzést, viszont azóta se született meg 
a régóta tervezett pedagógus-életpályamodell, így az alap-
képzést befejező egyén szinte besorolás nélkül marad. A 
folyamatos terhelés, a magasabb elvárások miatt sorozatos 
a pályaelhagyó. Pályaelégedetlenséggel és karriertervekkel 
foglakozik Chrappán Magdolna, aki több tanulmányában 
is rámutatott arra a tényre, hogy a pályaelhagyók legfőbb 
indoka a jövedelem, valamint a szakmai előrelépés hiánya 
(Chrappán 2010: 267–286). 

JAVASLATOK A VÁLTOZÁSRA       

Hogyan változhatna a jelenlegi helyzet? Mindenképp egy 
olyan jól strukturált rendszert kellene kiépíteni, amely az 
egyetemekkel együttműködve, már a tanárhallgatók képzé-
sével kezdődne. Fontos lenne ugyanis a tanárképzést nem 
egy (sok esetben túlságosan) elvont rendszerként kezelni, 
hanem együttműködve a közoktatási intézményekkel kiala-
kítani annak gyakorlati oldalát. Saját tapasztalataimból kiin-
dulva pályakezdő tanárként nagy feladatom volt a középis-
kolai tananyag újratanulása. Miért volt erre szükség? Azért, 
mert az oktatási folyamat egyik résztvevőjeként ráeszméltem 
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Gondolatok 
a pedagógusi pályáról

arra, hogy az egyetemi irodalomelméleti és irodalomtörté-
neti tudnivalók gyakran nagyon eltávolodnak és „túlzottan 
elméleti síkra” vezérlik magát a tananyagot. Ez a sajátosság 
nemcsak az anyanyelvi oktatásban érzékelhető, így van ezzel 
több kolléga is. Éppen ezért az első és legfontosabb feladat 
a racionalizálás, vagyis a túlzottan elvont, sokszor a tanári 
pályára lépők számára feleslegessé vált ismeretek leszűkí-
tése, valamint a közoktatási programmal való párhuzamba 
állítása. Miért hangoztatják az egyetemi szemináriumokon 
a különféle oktatási módszereket, s miért nem esik szó pl. az 
alapiskolai és középiskolai központi mérésekről (Tesztelés 5, 
Tesztelés 9, Monitor), vagy azokról a fontos momentumok-
ról, melyek igenis meghatározók a tanulók egyes életszaka-
szaiban? Valahogy a tanárképzés programját összhangba 
kellene hozni az alap-, illetve a középiskolai oktatás követel-
ményeivel, s a mélyebbre ható irodalomtudományi, -elméle-
ti, nyelvtudományi ismereteket a posztgraduális képzésekre, 
speciálkollégiumokra kellene átszervezni.

Nagyon sürgető probléma a megfelelő pedagógus-életpá-
lyamodell kidolgozása, melynek a továbbképzési rendszer 
optimalizálása mellett a finanszírozás is lényegi összetevője. 
Sürgető problémák ezek, mert elhanyagolásuk következmé-
nyeit már most tapasztalhatjuk. A jelenlegi „tanári bértáb-
lát” teljesen át kellene szervezni, mégpedig úgy, hogy akár a 
huszonöt, harminc éve pályán levő pedagógus is motiválva 
legyen a továbbképzésre. Éppen ezért a racionalizálás után a 
motiváció a következő fontos kulcsszó. 

Az OECD felmérései alapján a tanulók elérhető ered-
ményeit alapvetően befolyásolja a  tanárok munkájának a 
minősége.  Ezt nagyon fontos lenne figyelembe venni a fi-
zetések mérlegelésénél. A kérdés: hogyan lehetne a tanári 
munka minőségének a mérésére alkalmas eszközt kifejlesz-
teni? Több tényezőt is figyelembe kell venni, mint pl. a tanár 
képzettsége, szaktárgyi tudása, a tanári diploma szintje, a 
tanításban szerzett gyakorlat ideje, az elvégzett továbbkép-
ző tanfolyamok jellege.  A  szakmai továbbképzések  tartal-
ma, módszerei, eszközei nagyon szerteágazóak lehetnek. A 
szakmai továbbképzés különféle formái, például a magasabb 
rendű gondolkodási készség fejlesztésére irányuló, a prob-
lémamegoldó képességet fejlesztő vagy a különleges bánás-
módot igénylő tanulókkal való foglalkozásra felkészítő tré-
ning egyaránt hasznos lehet.

ÖSSZEGZÉSEK

A fentiekben a pedagógusi pálya jelenkori helyzetével 
foglalkoztunk. Próbáltunk rávilágítani azokra a tényezők-
re, melyek nagyban befolyásolják a tanári hivatást, kezdve 
a tanárképzéssel, a motiváció fontosságával, az erkölcsi és 
anyagi megbecsüléssel, szakmai előrelépések lehetőségével. 
Ezek mind javaslatok, melyek válaszra várnak, illetve várnak 
a felsőbb szervek reakciójára annak érdekében, hogy a tanár 
valóban a társadalmi értékrend közvetítő szerepét töltse be.
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Földrajz

2013 őszén az Állami Pedagógiai Intézet mellett működő 
földrajz szakbizottság újdonsült tagjaként nagy lelkesedés-
sel, munkakedvvel és elvárásokkal fogtam a földrajzokta-
tás megújításának munkálataihoz. Az első megbeszélésen 
azonban máris szembesülnöm kellett azzal a ténnyel, mi-
szerint az itt folyó munka nemcsak a szakmaiságról, hanem 
a – pedagógiával számomra összeegyeztethetetlen – lobbi-
zás gyakorlásáról is szól. Megtudtam például, hogy a jelen-
leg érvényben lévő földrajz tantervek sokat kritizált pontja, 
Szlovákia földrajzának oktatása azért került a kilencedik 
évfolyamba, mert a szlovák politikusok ezt szabták feltéte-
lül a heti óraszám emelése érdekében. A földrajz iránt elkö-
telezett szakembereknek csak ezzel a kompromisszummal 
sikerült elérniük, hogy négy helyett öt órát kapjon a felső 
tagozatos földrajzoktatás. 

Az új állami kerettantervek előkészítésekor, hasonló nyo-
más alatt dolgozva, a földrajztanítás minőségének emelé-
sét tűztük ki célul. Ehhez nélkülözhetetlennek bizonyult az 
óraszámok emelése, melyet sikerült is 1 órával növelni, így 
az ötödik évfolyamban 2 óra, a hatodik évfolyamtól pedig 
heti 1 óra került be az állami kerettantervbe.

A bizottság tagjaiban egységes álláspont alakult ki a te-
kintetben, hogy a kiharcolt plusz egy órát az ötödik évfo-
lyamban való óraszám növelésére szeretnénk felhasználni. 
A gyerekek ebben a korban rendkívül fogékonyak az újra, 
kíváncsiak Földünk rejtelmeire, könnyű lekötni őket a já-
tékos feladatokkal, csoportmunkával, érdekességeket felvo-
nultató földrajzórákkal. A pozitív visszacsatolás kialakítása 
pedig nélkülözhetetlen a későbbi évfolyamokban elvárt ko-
molyabb eredmények megalapozásához. 

Kötelező tanórák száma
ISCED 2
2008/09-től

ISCED 2
2015/16-tól

5. évfolyam 1 2
6. évfolyam 1 1
7. évfolyam 1 1
8. évfolyam 1 1
9. évfolyam 1 1
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KIHÍVÁSOK ÉS LEHETŐSÉGEK
Tervezett változások 
a földrajz alapiskolai oktatásában

A művelődési program összeállítása során az iskolák va-
lós lehetőségeiből indultunk ki. Egyik fő célunk a tananyag 
mennyiségének óraszámokhoz igazított redukálása volt. 
Fontosnak tartottuk a pedagógiai célok, kialakítandó kész-
ségek pontosítását is oly módon, hogy azok elősegítsék a 
tanárok individuális tanítási módszereinek fejlesztését, a 
progresszív, modern tanulási módszerek és digitális techno-
lógiák felhasználásával. Míg a jelenleg életben lévő rendszer 
lehetőséget ad az iskoláknak a témakörök évfolyamok közöt-
ti átcsoportosítására, addig a jövőben erre már nem lesz le-
hetőség, megakadályozva ezzel a gyermekek iskolák közötti 
átlépésekor fellépő problémákat. 

A  földrajz tantárgy tananyagának tartalma a  következő-
képpen módosul a 2008-as kerettantervhez képest: 

Témakör
ISCED 2
2008/09-től

ISCED 2
2015/16-tól

5. évfolyam •	 Bolygónk, 
a Föld

•	 A térkép és 
a földgömb

•	 A legszebb 
természet által 
létrehozott he-
lyek a Földön

•	 A legszebb 
ember által lét-
rehozott helyek 
a Földön

•	 Bolygónk, 
a Föld

•	 A Föld ábrá-
zolása

•	 Utazások 
a Földön

•	 Tanulmány-
utak, túrák

6. évfolyam •	 Ausztrália és 
Óceánia 

•	 Sarkvidékek 
•	 Amerika

•	 Afrika regio-
nális földrajza

•	 Ázsia 
regionális 
földrajza

7. évfolyam •	 Afrika
•	 Ázsia

•	 Európa regio-
nális földrajza

8. évfolyam •	 Európa •	 Szlovákia 
regionális 
földrajza

9. évfolyam •	 Szlovákia •	 Ausztrália 
és Óceánia 
regionális 
földrajza

•	 Sarkvidékek 
regionális 
földrajza

•	 Amerika 
regionális 
földrajza

A művelődési program formai szempontból két nagy 
blokkra osztható. Az egyikben a tanulók tudásmennyiségét, 
teljesítményét illető végső elvárások szerepelnek, míg a má-
sikban az előzőekhez hozzárendelhető tartalom, szakkifeje-
zések találhatóak.  A tananyag feldolgozása során az elmé-
lyülést helyezzük előtérbe a mennyiséggel szemben, illetve 
az elsajátított ismeretek gyakorlati felhasználására – elemzés 
készítésére, saját alkotó tevékenység létrehozására – helyez-
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zük a hangsúlyt. Fontosnak tartjuk, hogy a tanulók aktívan 
figyeljék a körülöttük lévő világot. A teljesítményi standar-
dok előtérbe helyezik a felfedező jellegű tanulási módszere-
ket, melyek a tanulók aktív bevonásával érik el az újonnan 
megismert kifejezések jelentésének valódi elsajátítását.

A földrajztanítás során továbbra is az lesz a legfontosabb 
cél, hogy a tanulók megismerjék Földünk egyedülállóságát, 
különlegességét. Az ötödik évben elsajátított természet- és 
társadalom-földrajzi ismeretek alapot képeznek a regionális 
földrajzi ismeretek kialakításához. A Bolygónk, a Föld tan-
anyagrész egy egyedülálló és összetett rendszer, melynek 
megfelelő bemutatása során a gyermekben kialakulhat a 
rendszerszintű gondolkodás – ez más tudományágak meg-
ismerésének is segítségére lehet. A természetföldrajznál fon-
tos a matematikával és a fizikával való tantárgyközi kapcso-
latok erősítése, míg a társadalom- és regionális földrajznál 
a történelem és más társadalom ismeretek bevonása válik 
nélkülözhetetlenné. A geopolitikai összefüggések, a globális 
szintű problémák felvetésekor pedig a tanulók megérthetik 
világunk összetettségét, ami elősegítheti világnézetük kiala-
kulását, személyiségük fejlődését. 

A megújított földrajztanítás fő céljai a következők lesznek:
A diák tudjon
• térképet (papír alapút és digitális felbontásút egyaránt) 

értelmezni,
• egy térségről információkat prezentálni (grafiko-

nok, táblázatok, diagramok, képek, filmek segítsé-
gével),

• különböző forrásokból kikeresni, összehasonlítani 
az egyes információkat

• indokolást adni arról, miért különböznek a Föld tájai,
• állást foglalni az emberiség legégetőbb problémáit il-

letőleg,
• értelmezni a táj természeti és társadalmi összetettségét.

Úgy gondolom, hogy napjaink pedagógiája nem kevés 
kihívás elé állítja a pedagógusokat. A jó, „IGAZI” tanár, sze-
rintem ezt lehetőségként értékeli, és megszeretteti tantár-
gyát a gyerekekkel. A téma iránt elkötelezett tanuló szinte 
észrevétlenül sajátítja el az új ismereteket, alakítja ki a szük-
séges készségeket, melyek nélkülözhetetlenek a magasabb 
iskolai szinteken. 

Napjainkban egyre többet hallunk 
annak fontosságáról, hogy az iskola 
egyik fő feladata az érthető, szemlél-
tető oktatás és a mindennapi életre 
való nevelés. Az oktatás korszerű-
sítésével, a módszerek variálásával 
változik a tananyag összetétele, az 
átvett anyagok nagysága, illetve a 
tanár szerepe egyaránt. A változások 
egyik ajánlott és járható útja lehet a 
projektmódszer jelentősebb beépítése 
az oktatásba. 

Számtalan alkalommal törtem azon 
a fejem, hogyan lehetne a legegysze-
rűbben szemléltetni, s egyben a legha-
tékonyabban megtanítani a 21. század 
gyermekét arra, hogy használja a kép-

Varga Tamás
A gútai II. Rákóczi Ferenc Alapiskola 

magyar-földrajz szakos tanára
vargatomi7@gmail.com

VULKÁNOK
Ötletek természetföldrajzi 
témakör oktatásához

zeletét és próbálja a megszerzett tudást 
alkalmazni. Jobban mondva a diák 
lexikális ismereteit összekötni a kép-
zeletével és a fantáziájával úgy, hogy 
az ismeret birtokában az adott témáról 
megfelelő módon tudjon kommuni-
kálni. A földrajz tantárgy keretén belül 
több formában is hasznosítható a pro-
jektmódszer, csak kellő idő és energia 
kell a kigondolásához, előkészítéséhez 
és a kivitelezéséhez. 

Így volt ez akkor is, mikor a 
természetföldrajz egyik legérdekesebb 
témájához értünk a tananyaggal, ami 
nem volt más, mint a kőzetlemezek 
mozgása, valamint a vulkánok műkö-
dése. 

Az adott tananyag elsajátításához 
pedig a projektoktatás módszerét vá-
lasztottam.

A projekt első feladata az volt, hogy 
valamilyen úton szemléltetnem kell a di-
ákok számára azt, hogy mikor és milyen 
módon alakul világunk arculata, mely-
hez a kőzetlemezek mozgásának igen-
csak sok köze van. Így a legegyszerűbb 
formát választottam, és segítségül hív-
tam az információs és kommunikációs 
eszközök legújabb példányait, ismer-
tebb néven a táblagépeket. Az internet-
nek köszönhetően rengeteg animáció 
és kisfilm található az egyik legismer-
tebb megosztó portálon és a különbö-
ző oktatással foglalkozó weboldalakon. 
Azonban azt is fontosnak tartottam, 
hogy a látottakat valamilyen módon ki-
csiben is tapasztalnunk kell, ezért arra 
kértem a diákjaimat, hogy földrajzórá-
ra hozzanak magukkal két darab irodai 
géppapírt és két darab rajzlapot. A pa-
pírok segítségével szemléltettük, hogy 
is mozognak ezek a lemezek. Az irodai 
géppapír az óceáni kőzetlemezeket, míg 
a rajzlapok a szárazföldi kőzetlemeze-
ket voltak hivatottak ábrázolni. A papí-
rok összenyomásával szinte tökéletesen 
tudtuk ábrázolni, mikor melyik lemez 
melyik mellett csúszik el, tolódik alá, 
vagy épp tornyosul fel.

 A második feladat volt a fő góc-
pont, melyet meg kellett oldani. Ez pe-
dig nem volt más, mint házi feladatra 
kapott vulkánok elkészítése. Bátran 
kijelenthető, hogy igazi családössze-
hozó projekt ez, hiszen egy tűzhányó 
elkészítéséhez sok szorgos kéz, ötlet és 
megfelelő kivitelezés kell. Szerencsére 
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a tanulók – és csak a margóra jegyzem 
meg, hogy a kedves szüleik is – igen-
csak nagy kreativitással vannak meg-
áldva ezen a téren. A kész tűzhányókat 
a suliban több csoportra osztottuk. 
Az első csoport a vulkán környékét, a 
második csoport a belső felépítését, a 
harmadik pedig azt volt hivatott szem-
léltetni, hogy milyen módon tör ki és 
alakít utat magának a láva egy kis pap-
rikás szódabikarbóna és ecet segítségé-
vel. A különböző csoportok azt kapták 
feladatul, hogy a saját projektjeiket 
kellett a többiek számára bemutatni 
és – nem utolsó sorban – a tanultakat 
felhasználva elmagyarázni, hogy az 
általuk készített makettek mit is ábrá-

zolnak és milyen módon kapcsolhatók 
össze a tananyaggal. 

A harmadik feladat pedig egy ösz-
szegzés volt, melyet egy kérdezz-felelek 
típusú játék keretén belül játszottunk 
végig a csoportokkal, ahol a kérdések 
teljesen egészében lefedték az átvett 
tananyagot, és érintették a témazáró 
dolgozat kérdéseit is. 

A projektmunka során a tanár sze-
repe teljes mértékben megváltozik. 
A frontális „én beszélek, te figyelsz” 
szerepkörből végre kiesik a tanár, és 
az irányítás helyett inkább az együtt-
működés, a tanácsadás és a munka-
folyamat koordinálása a lényeg. A 
projektmódszer segítségével az egyik 

legnehezebb feladatunk válik lehetsé-
gessé. Ugyanis fel tudjuk kelteni a di-
ákok érdeklődését, elindítva ezzel azt a 
folyamatot, hogy kíváncsiak legyenek a 
körülöttük lévő világ kisebb-nagyobb 
csodáira, valamint ösztönözhetjük 
őket az önálló gondolkodásra, pontos 
feladat végrehajtásra és a csapatmunka, 
valamint a csoportban való dolgozás 
előnyeire is.    

FELHASZNÁLT IRODALOM:
Honfi Anita – Komlódi Nóra: Projektpeda-
gógia. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 2010.
Pálfi Sándor: A projektpedagógia tanulás-
szemlélete az óvodában. In: Óvodai Nevelés, 
2007.

Véleményem szerint a mai kor pedagógusának legna-
gyobb feladata, hogy megragadja és tartósan lekösse a tanu-
lók figyelmét. A gyerekek szinte elvesznek abban a hatalmas 
inger- és információmennyiségben, ami nap mint nap éri 
őket. Nem beszélve arról, hogy a felgyorsult világunkban 
nem tanultak meg különbséget tenni fontos és kevésbé fon-
tos információ között, nem tudják kiszűrni az értékeseket.

Hogy célunkat elérjük és diákjaink figyelmét tartósan le 
tudjuk kötni, különféle „fegyverekkel” kell magunkat felvér-
tezni. Elérhetjük a figyelmük felkeltését megfelelő motiváció-
val. Jó megoldás lehet az is, ha a már meglévő képességeikre 
alapozva segítünk nekik felfedezni rejtett oldalukat, képessé-
güket. Nem utolsó sorban pedig kezünkben van a játék ha-
talma, ami nem feltétlenül kell, hogy csak a szórakozásról 
szóljon. A legjobb viszont, ha mindezen fegyvereket egybe-
kovácsolva próbálunk hatni gyermekeinkre. A következőkben 
egy ilyen módszert mutatok be a földrajz keretein belül, me-
lyet érdemes más tantárgy tananyagára átültetve is kipróbálni.

A módszer alapját a klasszikus és „közutálatnak” kitett 
vaktérkép, valamint annak kitöltése jelenti. Ebben az eset-
ben viszont nem egyéni, hanem csoportmunkáról van szó, 
ahol a csoporton belül mindenkinek megvan a maga fel-
adata. Az adott téma szerint a tanulókat csoportokba, csa-
patokba osztjuk. Minden csoport kap egy előre elkészített 
vaktérképet (lehetőleg nagyobb – A2, A1, A0 méretben). 
Amennyiben lehetséges, a vaktérképet függesszük vagy ra-
gasszuk ki olyan helyre, hogy a csapat minden tagja szá-
mára jól látható legyen. A csoportok megkapják a földrajzi 
fogalmakat, melyeket a pedagógus előre elkészít, kinyomtat 
vagy felír papírcsíkokra olyan méretben, hogy jól olvasha-
tók legyenek nagyobb távolságról is.

Ezután a csapat tagjai eldöntik, ki melyik funkciót vállalja 
magára. Szükség van egy koordinátorra, aki a fogalmakért 
és a munkáért felelős. Felolvassa a fogalmakat a  többiek-

Mgr. Tóth Tibor
A komáromi Eötvös Utcai MTNY Alapiskola 

földrajz–történelem szakos tanára, Karván él, toth@eotvos.sk

Csoportos vaktérkép
Térképismereti gyakorlat 
szórakoztató módon

nek, vigyáz rá, hogy minden fogalom megtalálja a helyét, ne 
maradjon ki egyik sem. Kijelölik a térképészt, tehát azt az egy 
tanulót, aki a papírcsíkokat, vagyis a földrajzi fogalmakat a 
vaktérképre ragasztja. Ez csakis az ő feladata, senki más nem 
ragaszthat a vaktérképre. A többi csapattag a kutató lesz, aki 
atlasz vagy térkép segítségével a koordinátor által felolvasott 
földrajzi fogalmat keresni kezdi. Amelyik diák megtalálta a 
keresett fogalmat, megmutatja a térképésznek, aki a kutató 
segítségével és magyarázata által a lehető legpontosabb hely-
re illeszti, ragasztja a fogalmat a vaktérképen. Addig folytat-
ják ezt, míg minden fogalom fel nem kerül a  vaktérképre. 
Ilyen módon nagyméretű tematikus térképeket készíthetünk 
a tanulók segítségével. Hangsúlyozzuk ki a diákoknak, hogy 
a pontosság a fontos, nem pedig a gyorsaság. 

Abban az esetben, ha egyforma mennyiségű fogalmat osz-
tunk szét a csapatok között, lehet versenyeztetni őket időre 
is, de minden esetben a pontosságra törekedjünk, ez legyen 
a mérvadó.

A módszert lehet bonyolítani, nehezíteni, ami még ösz-
szetettebb csapatmunkát igényel a tanulók részéről. Nehezít-
hetjük a koordinátor és a kutatók munkáját, ha a fogalmakat 
nem rendezzük kategóriák szerint (pl. folyók, tavak, szige-
tek, félszigetek, tengerek, öblök stb.), hanem összekeverjük 
és a csapatok koordinátorának kell kiválasztania, hogy me-
lyik fogalomra van szüksége az ő csapatának. Amennyiben 
a koordinátor tévedne és rossz, illetve szükségtelen fogalmat 
választ a csapatnak, azt a kutatók közlik vele, és a fogalom 
visszakerül a közös fogalmak közé.

Az izgalmat tovább fokozhatjuk, ha az osztályban csak egy 
vaktérképet függesztünk ki, és a térképészeknek erre az egy vak-
térképre kell a fogalmakat felragasztaniuk. Ebben az esetben na-
gyon fontos, hogy a pedagógus olyan méretű papírcsíkokra írja 
fel a fogalmak nevét, melyek nem takarják egymást majd a vak-
térképen (illetve valamilyen módon pontosítsa, egyértelműsítse 
azoknak elhelyezését). Javasolt az óra előtt összeállítani a teljes 
térképet a fogalmakkal, úgymond kipróbálni, letesztelni, hogy 
minden a megfelelő helyre kerüljön. Ilyen módon általános vagy 
több témával foglalkozó térképet készítenek a diákjaink.

Az ilyen tanórára való felkészülés viszonylag sok időt vesz 
igénybe a pedagógus részéről, de megéri, mivel a módszer 
rendkívül izgalmas, szórakoztató a gyermekek számára, 
mindemellett nagymértékben fejleszti a kooperatív, kom-
munikációs és orientációs készségeket, fokozza az empatikus 
képességet, részben pedig felkészít az életben betöltött egyes 
szerepekre, funkciókra is.
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A magyar nyelvtan oktatásának 
tantervi követelményrendszere 
Szlovákiában (II. rész)
A GIMNÁZIUMOK SZÁMÁRA 
KIDOLGOZOTT TANTERVI 
KÖVETELMÉNYRENDSZER

A középiskolák számára 2011-től ér-
vényes követelményrendszert magyar 
nyelvből és irodalomból Csicsay Károly, 
Kulcsár Mónika és Simon Szabolcs dol-
gozták ki (Štátny vzdelávací program, 
Maďarský jazyk a literatúra – príloha 
ISCED 3A (2011)). A nyolcosztályos 
gimnáziumok utolsó négy évében és a 
négy éves gimnáziumokban az óraszám-
keret a négy évre összesen nyolc óra. Ez 
azt jelenti, hogy évfolyamonként mind-

össze heti két órában oktatható a nyelvtan 
és irodalom együttesen, amiből általában 
egy óra nyelvtan és egy óra irodalom1.

Az iskolák rendelkeznek heti két 
óra választható tanórakerettel, amiből 
növelhető az egyes tantárgyakra jutó 
óraszám. Arra nézve sajnos nem ren-
delkezünk adatokkal, hogy az egyes 
oktatási intézmények ezt a lehetőséget 
milyen tantárgyak óraszámának növe-
lésére használják2. A  magyar tanítási 
nyelvű középiskolák3 tehát a nyelvtan 
és irodalom tanítása terén jóval kedve-
zőtlenebb helyzetben vannak, mint az 
általános iskola felső tagozata.

A nyelvtan- és irodalomtanítás órakerete a gimnáziumban

Osz-
tály

Heti 
óra-
szám

Éves 
óraszám

Ebből 
nyelv-

tan

Ebből  
irodalom

Választha-
tó órakeret

1. 2 66 33 33 2
2. 2 66 33 33 2
3. 2 66 33 33 2
4. 2 66 33 33 2

megemlítve a kétnyelvűséget, a máso-
dik évfolyam szövegtannal kezdődik, 
majd a szó és a lexéma, szóképzés, 
szókincs, szófajok tárgyalása követke-
zik és helyesírás tananyagot ír elő, a 
harmadik évfolyam két fő témaköre a 
morfémák és a mondattan, a negyedik 
évfolyam a hangtannal kezdődik, kü-
lön kiemelve tárgyalja a felszólító mód 
helyesírását, majd stilisztikával fejező-
dik be. A program szerzői szakítanak 
ugyan a hagyományos tananyagbeosz-
tással, de amit helyette kínálnak, rend-
szerszerűségében nem segíti sem az azt 
oktatni kényszerülő pedagógust, sem a 
tananyagtartalmakat elsajátítani igyek-
vő diákot.

AZ ELSŐ ÉVFOLYAM 
TANANYAG-KÖVETELMÉNYÉNEK 

RÉSZLETES ELEMZÉSE

Az első évfolyamban a Nyelvi kom-
munikáció alcím alatt a következő 
nyelvészeti részterületek találhatóak: 
Nyelv, stilisztika, textológia, retorika, 
helyesírás. A nyelv az ember és nyelv, 
valamint a gondolkodás és a nyelv 
kölcsönös összefüggései pontok alatt 
jelenik meg. A továbbiakban a felso-
roláshoz azonban nem igazodik a tar-
talmi rész, amely kifejtésnek rövidsége 
miatt nem nevezhető.   Az első évfo-
lyam tananyagkövetelményének első 
pontja a tanulás módjainak elsajátítá-
sa, a második pont tartalmazza a már 
említett ember és nyelv fogalmakat 
(ŠVP MjL 2011: 6). A tananyag továb-
bi négy pontja kommunikációelméleti 
fogalmakat tartalmaz Jakobson kom-
munikációelméleti és Bühler organon 
modellje alapján: a kommunikációs 
helyzet, a kommunikáció tényezői a 
nyelv funkciói (kiemelve a nyelv kifeje-
ző, ábrázoló és felhívó funkcióit). Ör-
vendetes, hogy megjelenik a  tananyag 
részeként a kétnyelvű társadalmak fo-
galma. Az erre vonatkozó szlovák nyel-
vű terminus technicus azonban a szlo-
vák kétnyelvűségi szakirodalomban 
nem használatos (bilingválne jazykové 
spoločenstvá) ‘kétnyelvű nyelvi közös-
ségek’. A kétnyelvűség szlovák termi-
nológiáját tartalmazó rövid szótárban 
(Štefánik–Lanstyák–Palcútová 2004) 
a dvojjazyčné spoločenstvo ‘kétnyelvű 
közösség‘ vagy a bilingválna komunita 
‘kétnyelvű közösség‘ kifejezés található. 
A dokumentumban használt kifejezés 
valószínűleg a nyelvközösség szlovák 
megfelelője kíván lenni4. A félreértést 
fokozhatja, hogy a szlovák ‘spoločenstvo’ 

A középiskolák számára kidolgo-
zott állami tantárgyi oktatási program 
magyar nyelv és irodalomból terjedel-
me 23 oldal terjedelmű, szerkezetében 
megegyezik az általános iskola felső 
tagozata számára kidolgozott álla-
mi tantárgyi oktatási programmal. A 
program kidolgozói a tantárgy funk-
cióját és céljait szó szerint vették át az 
ISCED 2 tantervi követelmény rend-
szeréből. Ez az eljárás azért meglepő 
és megkérdőjelezhető (a szerzőség 
problémáját most nem érintve), mert 
a két dokumentum az oktatás más-más 
szintjének tananyagtartalmát és köve-
telményrendszerét állapítja meg, tehát 
a tantárgy – bár természetesen vannak 
hasonlóságok – emiatt nem tekinthető 
azonosnak sem a céljait, sem a funkció-
ját tekintve, még abban az esetben sem, 

ha az azokban megfogalmazott nyelvi 
és társadalmi környezet azonosnak is 
tekinthető.

A tananyagtartalmat tekintve a tan-
tárgyprogramban a nyelvtudomány 
következő területeit nevezik meg a 
szerzők: szemantika, stilisztika, tex-
tológia, retorika, nyelvtörténet és 
nyelvtudomány. Az évfolyamokra ki-
dolgozott standard tananyagtartalom 
kevés információt nyújt a tananyag 
mibenlétéről, mivel azt címszavakkal 
felsorolásszerűen, illetve kulcsszavak 
formájában teszi közzé. Felépítése in-
kább kaotikusnak mint logikusnak 
mondható, a felsorolt fogalmak nem 
a tananyag rendszerét láttatják, mivel 
esetlegesen következnek egymás után. 
Az első évfolyam tananyaga a nyelv és 
kommunikáció témaköröket bontja ki, 
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kifejezés egyik, és a gyakrabban hasz-
nált jelentése társadalom, így könnyen 
jöhet létre téves fordítás, értelmezés. 
A szlovák nyelvű ‘bilingválne jazykové 
spoločenstvá’ kifejezésre a Google szlo-
vák keresője 72 találatot ad (2014. má-
jus 29-ei adat), mind a 72 a magyar 
iskolák által kidolgozott iskolai oktatási 
programokban. Ez a központilag ki-
adott dokumentumok nagy presztízsé-
re utal (s ez nem is lehet másképpen, 
hiszen hivatalos dokumentumként 
használata kötelező). Ennek következ-
ménye a szlovákul nem létező szakkife-
jezés automatikus átvétele. Ugyanakkor 
figyelmeztet a hasonló dokumentumok 
alkotóinak szakmai felelősségére. Nem 
az új szakkifejezések bevezetését tar-
tom problémásnak, hanem annak pon-
tatlan, és minden magyarázat nélkül 
való bevezetését5. 

Külön pontban szerepel a standard 
tananyagban az Információ és a kom-
munikáció. Arra nézve, hogy ez alatt 
mit kell pontosan érteni, nem kapunk 
eligazítást. A gyakorló tanárok nagy 
valószínűséggel a jelenleg a középis-
kolák első osztálya számára érvényes 
tankönyv tartalmára támaszkodnak, 
amikor a megtanítandó tananyagok 
tanmenetét elkészítik. A standard 
tananyagtartalmat felsoroló részben 
jelenik meg a szövegolvasás és -értés 
fogalma, újfent annak kifejtése nélkül, 
hogy ez alatt mit kellene érteni. Mivel 
készség kialakításáról van szó, a meg-
tanítandó tananyagtartalomban való 
elhelyezése nem indokolható.

A felsorolás a retorikai alapisme-
retekkel folytatódik, amelyek közül 
az „érvelés fajtái és módszerei” van 
kiemelve. Úgy tűnik, hogy ebben az 
esetben egy magyarországi érettségi 
tétel köszön vissza a standardban (VII. 
témakör: A retorika alapjai, 17. tétel: 
Az érvelés fajtái és módszerei). A lis-
ta utolsó két pontja a nyelvkultúra (4. 
pont) és a helyesírás és fogalmazási 
gyakorlat (5. pont). A megtanítandó 
tananyag öt pontra leszűkített felso-
rolása értelmezhetetlenné teszi a tan-
anyag tartalmát. A nyelvkultúra kife-
jezés önmagában szótári jelentésére is 
leszűkíthető, de értelmezhető nagyon 
szélesen is. Ugyanez érvényes az ilyen 
módon meghatározhatatlan fogalma-
zási gyakorlatokra és helyesírási köve-
telményekre is.

Az elsajátítandó készségek listája jó-
val bővebb, két nagyobb egységre oszlik: 
Nyelvi kommunikáció és Kommunikáció 
és fogalmazás részre. Mindkét egység 
tartalmazza az elsajátítandó Ismere-

tek, Készségek és Attitűdök felosztást. A 
Nyelvi kommunikáció alatti alcím újra 
megjeleníti, hogy mely nyelvészeti te-
rületekről lesz szó, a Nyelv, stilisztika, 
textológia, retorika és helyesírás kifeje-
zések a standard tananyagtartalomból 
idemásolt sor, miközben a stilisztika 
és textológia magának a standard tan-
anyagtartalomnak nem része, s az ezt 
követő Ismeretek, Készségek és Attitűdök 
felosztás sem tartalmaz stilisztikai, tex-
tológiai tananyagot.

Az elsajátítandó Ismeretek két tételt 
tartalmaz: Kétnyelvű beszélők szókin-
cse (?) (szótára?) (Slovník bilingválnych 
hovoriacich), valamint A szótárak külön-
böző típusai (Rôzne typy slovníkov). Saj-
nos újra egy nehezen értelmezhető ter-
minus technicus jelenik meg: a slovník 
bilingválnych hovoriacich (’kétnyelvűek 
szókincse’) kifejezésben a ’slovník’ el-
sődleges jelentése szótár, ugyanakkor 
jelenthet szókincset is. Mivel kétnyelvű 
beszélők szótáráról nem tud a szakiro-
dalom6, a dokumentum megalkotói 
valószínűleg a szókincsre gondoltak. 
Ebben az esetben egyértelműbb lett vol-
na a ’slovná zásoba’ kifejezés használata 
terminológiai és szakmai szempontból 
egyaránt. A szótár értelmezést ráadá-
sul felerősíti a már említett, a sorban a 
következő követelmény: A szótárak kü-
lönböző típusai. Ez a szlovák kifejezés is 
megjelenik néhány iskolai tanmenetben 
(Google: 7 találat), ami újra felhívja a 
figyelmet a dokumentum létrehozóinak 
szakmai felelősségére.

A készségek alcím alatti fogalmak 
elvárásként való felsorolása azért prob-
lematikus, mert nem különíti el az 
elvárt lexikális tudást és az elvárt és 
kialakított készségeket. A dokumen-
tum (illetve annak megalkotói) nem 
az elsajátított ismeretek készségszintű 
használatát tűzi ki célul, hanem újra 
ismeretek felsorolását kéri. A felsorolt 
készség szintű elvárásokban három 
esetben kérnek számon ismereteket 
(kiemelve): 

• Ismerje a kommunikációs té-
nyezők fontosságát.

• Tudja (ismerje) a nyelv műkö-
désének módját kétnyelvű kör-
nyezetben.

• Tudja (ismerje) az érvelés 
alapvető eszközeit.

• Tudjon tájékozódni helyesírási, 
értelmező, szinonima és fraze-
ológiai szótárakban, és tudjon 
bennük szavakat és szókapcso-
latokat keresni.

• Tudjon a szövegben, annak jelen-
tését figyelembe véve, helyes sor-
rendbe rakni mondatokat (sic!).

• Tudja önállóan kijavítani saját 
munkáját.

• Tudja alkalmazni a magyar he-
lyesírást az oktatás szintjének 
megfelelően.

• Tudja leküzdeni a szövegértés-
ben felmerülő akadályokat.

• Tudjon szöveget értően olvasni.

Mivel a felsorolás újra szinte csak 
kulcsszavakra korlátozódik, problé-
mássá teszi még azon kijelentések ér-
telmezését is, melyek valóban a kiala-
kítandó készségekre vonatkoznak.

A „Tudja önállóan kijavítani saját 
munkáját; Tudja leküzdeni a szövegér-
tésben felmerülő akadályokat; Tudjon 
szöveget értően olvasni” kialakítan-
dó készségek esetében elmarad azok 
konkrét meghatározása, így az azokat 
értelmezni próbálókban több kérdés is 
felmerül: javítás alatt mit értsünk, a szö-
veg milyen típusára, milyen szintjére 
vonatkozik? Hogyan, mi módon ismeri 
fel a diák a szöveg értésében felmerülő 
akadályokat, problémáit, ha a diákok 
értésbeli hiányosságait a tanárok is sok 
esetben a szorgalom hiányának tudják 
be? A szöveg milyen szintjének megér-
téséről van szó? Mit jelent jelen esetben 
az értő olvasás? Az olvasásnak milyen 
szintje várható el a gimnázium első év-
folyamában? Szó szerinti, értelmező, 
bíráló, alkotó olvasás? A szöveg melyik 
szintjére kiterjedő értő olvasásról van 
szó? Mondatok, bekezdések, nagyobb 
szövegegységek, az egész szöveg meg-
értéséről van szó? Tovább bonyolíthatja 
a helyzetet, hogy a magyar szakiroda-
lomban az értő olvasás az olvasás első 
szintje, vagyis a szó szerinti megértés, 
ami a szövegből való információk ke-
resésének szintjét jelenti. Ez azonban 
általában alsó tagozatos elvárás. Így 
sajnos újra kijelenthető, hogy a nem 
megfelelő terminológia használata újra 
és újra értelmezési problémákat okoz.

Még nehezebben értelmezhető a kö-
vetkező elvárás: „Tudjon a szövegben, 
annak jelentését figyelembe véve he-
lyes sorrendbe rakni mondatokat.” E 
mondat ilyetén való megfogalmazása 
azt jelzi, hogy a követelményrendszer 
alkotóinak nyelvszemlélete, szöveg-
felfogása egy elképzelt, ideális, meg-
változtathatatlan, feltehetőleg írott 
szövegre vonatkozik. Úgy vélik, hogy 
a szöveg egy adott egység, ami adott 
mondatokból áll, s ha a mondatok sor-
rendjét megváltoztatjuk, nem lesz a 
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végeredmény jó szöveg. Ezzel szemben 
a szöveg minden esetben produktum, 
amelynek szerkezete az adott közlési 
helyzetnek megfelelően alakul. A diák-
tól az várható el, hogy az adott közlési 
helyzetnek megfelelő adekvát szöveget 
hozzon létre. Nehezen gondolható el, 
hogy az idézett mondat ennek a kész-
ségnek a fejlődését várja el.

Nemcsak a készségek leírásában ta-
lálhatóak nehezen értelmezhető álta-
lánosságok. Az Attitűdök célkitűzései a 
következők: Pozitív viszony kialakítása 
az anyanyelvhez; Az írásbeli munka 
esztétikai minőségére való odafigye-
lés; Pozitív viszony kialakítása az írás-
hoz és az írásbeliséghez. Esetünkben 
az esztétikai minőség vajon mit takar? 
Esztétikai minőség alatt az esztétikum 
megjelenési formáit, egy adott alkotás, 
dolog egészének összhatását jellemző 
értékszerkezetet értik, s például a szép-
séget, fenségest, bájost, rútságot, tragi-
kumot, alantast, groteszket, abszurdot, 
komikumot, humorost, ironikust stb. 
szokták sorolni. Az írásbeli munka ki-
fejezés ugyanakkor csupán a külalak 
esztétikai minőségének elsőbbségére 
utalhat, anélkül, hogy tudnánk – bár 
valószínűleg a szerzők bele sem gon-
doltak ebbe –, hogy milyen legyen az 
a bizonyos esztétikai minőség. Itt ismét 
csak a nem átgondolt és nem meg-
felelő terminológiai szóhasználatba 
ütközünk. Mindez ahhoz vezet, hogy 
az oktatandó tananyag keretét megha-
tározó dokumentum már ismertetett 
problémái legalábbis megkérdőjelezik 
a tantárgy célkitűzéseinek a megvaló-
síthatóságát. Az elemzett problémák 
felhívják a pontos szakfordítás fontos-
ságára is a figyelmet, s hogy ennek el-
maradása kétnyelvű környezetben mi-
lyen értelmezési problémákhoz, s téves 
szakmai tartalmak közvetítéséhez is 
vezethet.

A standard elsajátítandó készségek 
Kommunikáció és fogalmazás részé-
nek Ismeretek alcíme alatt megtalál-
ható elvárások részben megismétlik 
a tananyag tartalmi részében felso-
roltakat (a kommunikáció folyamata 
és tényezői, a nyelv funkciói: kifejező, 
ábrázoló és felhívó funkció, valamint a 
kétnyelvű nyelvközösségek), miközben 
a pontos elvárás, hogy mit is kellene 
ezekről a fogalmakról a tanulóknak el-
sajátítaniuk, sehol nem kerül kifejtésre.  

A Készségek alcím alatt található 
tizenhét készségszintű elvárásból a 
következő emelhető ki mint azon el-
várások egyike, mely a mindennapi 
életben is hasznosítható: Megnyilvá-

nulásainkat (verbális és nem verbális) 
igyekezni kell a kommunikációs folya-
mat tényezőinek megfelelően alakítani 
a különböző konkrét kommunikációs 
helyzetekben. Hogy ezt a tanulónak 
milyen szinten kellene „igyekeznie”, 
hiszen ennek elsajátítása jelentené az 
adott oktatási szint teljesítését, arra 
nézve nem kapunk magyarázatot.

Bizonyos elvárások ismétlődnek, 
tartalmukban nagyon hasonlóak, il-
letve kifejtetlenségük miatt nehezen 
értelmezhetőek. A Tudni vázlatot ké-
szíteni, Tudni a szövegek lényegét ki-
emelni, Tudni jegyzetet készíteni, és 
Tudni különféle szövegvázlatokat ké-
szíteni sokszorosan kér számon hason-
ló, egyébként fontos készséget, pon-
tos megfogalmazásuk nélkül. Szintén 
nehezen értelmezhető készségszintű 
tudást kér számon az oktatás kimene-
teként az a megfogalmazás, amely sze-
rint A tanuló tudjon kérdésekre, hir-
detésekre és ajánlatokra reagálni (ŠVP 
MjL 2011: 8).

A fentebb kifejtettek alapján egyértel-
műen megállapítható, hogy az általános 
tantervi követelmények tananyagtar-
talma és a kimeneti, elsajátítandó kész-
ségrendszere több pontban is nem csak 
hogy nem egyértelmű, de időnként ne-
hezen értelmezhető, kifejezésmódjában 
is pontatlan. Elvárásai nem adnak út-
mutatást arra nézve, hogy mit, hogyan 
és milyen szinten kellene elsajátítani. A 
magyar nyelv és irodalom tantárgynak 
az általános iskola felső tagozata és a 
gimnázium számára kidolgozott általá-
nos követelményrendszere nem fogal-
mazza meg a benne használt alapvető 
kategóriák jelentését, vagyis hogy mit 
értsünk standard tananyagtartalmon 
vagy a standard elsajátítandó készsé-
geken. Az sem fogalmazódik meg exp-
licit módon, hogy a dokumentumban 
a készség fogalma mit jelent, s az ezen 
belül megjelenő Ismeretek, Készség, At-
titűd kifejezéseket hogyan értelmezze 
a dokumentumhoz igazodni kénytelen 
pedagógus. Az egyes kategóriákon belül 
megjelenő elemek megfogalmazásuk-
ban időnként félrevezetőek és tartal-
muknál fogva nem alkalmasak a kate-
góriák értelmezésének segítésére.

Külön problémát jelent, hogy a kö-
vetelményrendszer csak szlovák nyel-
vű. Maga a dokumentum elsődleges 
nyelve valószínűleg magyar volt, azon-
ban a szakkifejezések szlovák nyelvű 
fordítása nem mindig kielégítő, s a két 
nyelv eltérő rendszere miatt a nyelvtani 
szakkifejezések megfeleltetése is ne-
hézséget okozott.

A követelményrendszer tartalmi ré-
szét tekintve kijelenthető, hogy a ma-
gyar nyelvtan tananyagtartalmában 
és követelményrendszerében néhány 
tananyag részre vonatkozóan ugyan 
megtalálhatóak a 20. század második 
felének bizonyos nyelvészeti eredmé-
nyei, azonban egységes, az egész tan-
anyagot érintő paradigmaváltás nem 
történt meg, ennek következtében a 
tantervekben érvényes szemlélet a 
szaktudományi eredmények változó 
mértékű keveredését mutatják az el-
avult tartalmakkal. A tananyag felosz-
tása logikátlan, szakmai érvekkel nem 
indokolható. Tolcsvai Nagy Gábornak 
a nyelvtanoktatással kapcsolatos meg-
állapítása teljes mértékben érvényes a 
szlovákiai magyar nyelvtanoktatásra 
is: „A magyarországi anyanyelvi ok-
tatásban alapvetően a strukturalista 
szemléletmód (annak korai változata) 
érvényesült az 1960-as évektől (a tan-
könyvek, a kötelező tanmenetek, az 
éppen érvényes nemzeti alaptanterv 
vagy kerettanterv révén). Ez a szem-
lélet módosult az évtizedek során, 
elsősorban a kommunikációelméleti 
és a retorikai tényezők bevonásával” 
(Tolcsvai 2013).

Annak ellenére, hogy a tantárgy cél-
jai között a nyelvi helyzet leírása során 
helyet kapott a megállapítás, hogy a ki-
sebbségi tanulók kétnyelvű helyzetben 
élnek,  és felhívják a figyelmet az ebből 
adódó problémákra, a  beszélt nyelv-
ben a standardtól való nagyobb fokú 
eltérésre, vagy a nyelvi bizonytalanság 
jelenségére a  diákok nyelvhasználatá-
ban, a tananyag összeállítása nem ref-
lektál ezekre a  jelenségekre. A nyelvi 
bizonytalanság megszüntetése ugyan 
tantárgyi célként megjelenik, és a  cé-
lok között megfogalmazódik az a kö-
vetelmény is, mely szerint a magyar 
nyelv standard változatának elsajátí-
tását megfelelő speciális nyelvi nevelés 
segítségével kell elérni, de ez a „spe-
ciális” nyelvi nevelés teljes mértékben 
az oktatást megvalósító gyakorló pe-
dagógusokra hárul, magukra hagyva 
őket ezzel a  létfontosságú feladattal, 
mivel az általános tantervi követel-
ményrendszer ehhez semmilyen segít-
séget nem nyújt.
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JEGYZETEK
1 Általános tapasztalat, hogy a magyar taní-
tási nyelvű középiskolákban a gyakorlatban 
több irodalom órát tartanak, mint nyelvtan 
órát (vö.: Sándor2007).

2 A szlovák nyelv és irodalom négy évre el-
osztható tanórakerete is 8 óra.
3 A szlovák tanítási nyelvű iskolákban a szlo-
vák nyelv és irodalom tantárgy tanórakerete 
a képzés időtartamára 12 óra.
4 Szlovákul: ‘rečové spoločenstvo‘. A 
dvojjazyčné rečové spoločenstvo kifejezés 
használatára Lanstyák Istvánnál is találunk 
példát: Maďarčina na Slovensku – štúdia z 
variačnej lingvistike. Sociologický časopis - 
Czech Sociological Review, Vol. 38 (2002), č. 
4. című tanulmányában (411. old.)
5 Sajnálatos, hogy egy újabb dokumentum, 
az érettségizők számára kidolgozott tudás 
és készség célkövetelmény magyar nyelv-
ből és irodalomból (Cieľové požiadavky 
na vedomosti a zručnosti maturantov z 
maďarského jazyka a literatúry)
http://www.statpedu.sk/files/documents/
cp-2013-2014/cp_madarsky _jazyk_a_
literatura_2013_2014.pdf (letöltve 2014. május 
20)) szintén ezt a kifejezést használja (szerzők: 
Mgr. Kulcsár Mónika, PaedDr.  Csicsay Károly, 
Simon Szabolcs, PhD.). Ezen dokumentum ki-
dolgozása során sem került sor az egyes kifeje-
zések ellenőrzésére, használatuk átgondolására.
6 Hacsak a dokumentum kidolgozói nem a 
Termini Kutatóhálózat ht-online szótárára 
gondoltak (l. http://ht.nytud.hu/index.php), 
de bővebb információk nélkül csak találgatni 
tudunk.

A nyelvvel és a nyelv használatával 
kapcsolatban számos közkeletű, ám 
nyelvtudományi szempontból téves 
vélekedés él a köztudatban. Ezek az 
úgynevezett nyelvi tévhitek vagy mí-
toszok közösségi kultúránk részei, és 
befolyásolják a hétköznapi beszélők 
nyelvi viselkedését. Talán az egyik leg-
ismertebb ilyen nyelvi tévhit az, hogy a 
nyelvjárás értéktelen, aki pedig nyelv-
járásban (tájszólással) beszél, az műve-
letlen. Emiatt sokan szégyellik nyelvjá-

Presinszky Károly
Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem, 

KETK Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet, 
adjunktus; Nyárasdon él, 

kpresinszky@ukf.sk

Leendő magyartanárok 
és a nyelvi tévhitek

rásukat, és igyekeznek „műveltebbnek” 
tűnni azzal, hogy kerülik a tájszavakat. 
A nyelvtudomány azonban nem tesz 
értékkülönbséget nyelvek, nyelvválto-
zatok, nyelvjárások között. A szlovákiai 
magyarok kétnyelvűségével kapcsolat-
ban pedig sokan azt hiszik, hogy sem 
a magyar, sem a szlovák nyelvet nem 
beszéljük rendesen. Az ilyen és ehhez 
hasonló nyelvi tévhitek ereje abból fa-
kad, hogy az emberek nem kérdőjele-
zik meg a bennük megfogalmazott állí-

tást, hanem elfogadják, igaznak hiszik 
és terjesztik.

A nyelvi tévhitek terjedésében, ter-
jesztésében sajátos szerepe van az is-
kolának, illetőleg a magyartanároknak, 
valamint azoknak az egyetemi hall-
gatóknak, akik magyartanári pályára 
készülnek, hiszen a felnövekvő generá-
ció nyelvszemléletét leginkább ők ala-
kítják majd. Ha a magyartanár nyelvi 
tévhiteket ad át tanítványainak, akkor 
tudományos szempontból pontatlan 
információkat terjeszt, és rossz irányba 
befolyásolhatja a felnövekvő nemzedék 
nyelvszemléletét. Fontos, hogy a ma-
gyartanárok tisztában legyenek a nyelvi 
tévhitek jelentőségével, tudományosan 
cáfolni tudják, és ne terjesszék azokat.

Az egyetemi oktatás során (is) fo-
lyamatosan szóba kerülnek a nyelvhez, 
nyelvhasználathoz és a nyelvet használó 
emberhez kapcsolódó (főként negatív) 
vélemények, melyek a hallgatók köré-
ben heves és termékeny viták alapját 
képezik. A Nyelvművelés c. kurzus 
keretében 2009-től minden évben kér-
dőíves vizsgálattal igyekszem választ 
kapni arra, hogy milyen típusú nyelvi 
tévhiteket támogatnak leginkább a nyit-
rai magyar szakos tanárjelöltek. Miért 
támogatják, illetve hogyan cáfolják a tu-
dománytalan megállapításokat. A vizs-
gálat során igyekszem kizárni az egye-
temi oktatás tudományos szemléletének 
hatását, ezért főként az elsőéves hallga-
tók véleményét tartom a legfontosabb-
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nak. Az elmúlt 5 tanév során közel 200 
hallgató véleményét ismertem így meg. 

A szlovákiai magyar nyelvészek közül 
többek között Lanstyák István, Sándor 
Anna, Vančo Ildikó, Kožík Diana és 
Menyhárt József végzett olyan kutatáso-
kat, melyekben az adatközlők nyelvről 
és a nyelvhasználatról való vélekedéseit, 
valamint a nyelvi tévhiteket vizsgálták. 
A megkérdezettek (akik között peda-
gógusok is voltak) nyelvváltozatokhoz 
való viszonyulása racionális volt. Fon-
tos, megőrzendő értéknek tartották a 
nyelvjárásokat. Ugyanakkor a többsé-
gük egyetértett azzal, hogy az iskolában 
a köznyelv használata az elvárt, a nyelv-
járási és kétnyelvűségi jelenségek hasz-
nálata pedig javítandó. E szakirodalmi 
megállapítások alapján az elsőéves nyit-
rai egyetemi hallgatóim körében érzel-
mi alapú pozitív véleményeket vártam 
az anyanyelvről, a magyar nyelvről; a 
szlovák nyelvről semleges, racionális 
érveket; a kétnyelvűségről és a kódvál-
tásról pedig, mivel döntő többségük 
magyardomináns kétnyelvű, a szakiro-
dalom alapján negatív, érzelmi alapú 
vélekedésekre számítottam.

Kétféle kérdőív segítségével tesztel-
tem ezeket a feltételezéseket. Az egyik 
direkt, eldöntendő kérdések formájá-
ban vizsgálta a tévhitekhez való viszo-
nyulást, pl. Egyetért-e Ön azzal, hogy a 
kétnyelvűek egyik nyelvüket sem beszélik 
rendesen? A kérdésre 3 lehetőséget ad-
tam: igen, nem, részben, és indoklást is 
kértem. 2014 őszén viszont az új első-
éves hallgatók körében kissé megvál-
toztattam a kérdések típusát, és nyitott, 
bővebb választ igénylő, kiegészítendő 
kérdéseket alkalmaztam, pl. Mi a véle-
ménye arról, aki keveri a magyar nyel-
vet a szlovákkal? Kíváncsi voltam, hogy 
lesz-e eltérés a kétféle módszer között, 
illetőleg milyen mértékben kerülnek 
felszínre a nyelvi tévhitek a válaszok 
szabad megfogalmazása során. A vizs-
gálat főként a kétnyelvűséghez kapcso-
lódó véleményekre koncentrált.

Az anyanyelv meghatározásában 
a pozitív viszonyulások és az érzel-
mi összetevők domináltak. A legtöbb 
elsőéves számára az anyanyelv egyet 
jelent a következő fogalmakkal: kötő-
dés, származás, szülők, otthon, haza, 
nemzet, történelem. Néhány válaszból 
idézek: Az anyanyelv köt a hazádhoz 
és a származásodhoz. Egy egész nem-
zet múltjával köt össze. Ezen a nyelven 
hangzanak el a legszebb szavak, monda-
tok, melyek egy másik nyelven idegen ér-
zéseket váltanak ki belőlem. Néhányan 
racionális érvként a magyar nyelv jel-

legére utaltak, ám válaszaikban felbuk-
kantak nyelvi mítoszok: Jó dolog, hogy a 
világ egyik legnehezebbnek tartott nyel-
vét beszélem, mivel a többi nyelvvel csak 
a gondom van, és ha szlovák volnék, és 
a magyart szeretném megtanulni, esé-
lyem se volna. Csupán 3 hallgató véle-
ményét tekinthettem semlegesnek vagy 
enyhén negatívnak, miközben igyekez-
tek a kétnyelvű beszédhelyzetekre, az 
anyanyelv gyengébb hatókörére utalni: 
Mivel otthon az anyanyelvemen beszé-
lek, ezért szabadabban tudok kommu-
nikálni, nem kell feszélyezve éreznem 
magam, hogy valamit elrontok. Viszont 
más környezetbe bekerülve, egy szlovák 
közegben már kissé bátortalanabban 
szólalnak meg azok az emberek, akiknél 
javarészt az anyanyelvük dominál. A 
korábbi évek vizsgálatai során is a hall-
gatók több mint fele egyetértett azzal a 
megállapítással, hogy minden embert 
különösen bensőséges viszony fűz az 
anyanyelvéhez. A legnagyobb arányban 
azt a megállapítást támogatták, hogy 
minden ember az anyanyelvén tud a 
legjobban gondolkodni, fogalmazni, 
ismereteket szerezni.

A szlovák nyelvről arányosan osz-
lottak meg a pozitív és negatív véle-
mények. Azonban az érzelmileg néha 
erősebben telített véleményekben is 
megfogalmazódott a sok szlovákiai 
magyar szerint racionális, ám minden-
képpen tévhitnek tekinthető vélekedés, 
hogy a szlovák nyelv az érvényesülést 
jelenti: Igazán megvallva nem nagyon 
szeretem a szlovák nyelvet, de illőnek 
tartom, hogy megtanuljam, ha már 
itt élek. Gyűlölöm, de ha érvényesülni 
szeretnék itthon, akkor meg kell tanul-
nom, ezért is jöttem szlovák közegbe. 
Ritkán, de akadt azért olyan vélemény 
is, melyben racionális érvek jelentek 
meg: A szlovák nyelv meghatározó sze-
repet játszik életünkben, hiszen Szlová-
kiában élünk, azonban semmiképp sem 
elhanyagolható az a tény, hogy a nem-
zetiségünk magyar, tehát a szlovák nyelv 
mindig is másodlagos lesz számunkra.

A kétnyelvűség meghatározásában 
a nyelvtudás mértéke jelenik meg a 
legtöbb válaszadónál: Az a kétnyelvű, 
aki mind a két nyelvét rendesen elsajá-
tította. Akkor kétnyelvű valaki, ha jól 
tudja mindkét nyelvét. Mi nem vagyunk 
kétnyelvűek, mert szlovákul nem iga-
zán tudunk. A hallgatók negyede szó 
szerint megfogalmazta a legismertebb 
vélekedést a kétnyelvűségről, neveze-
tesen: Kétnyelvű az, aki két nyelvet tud 
anyanyelvi szinten használni. A koráb-
bi vizsgálatok során a kétnyelvűségi 

tévhitek közül akkori adatközlőim kö-
rében nagy támogatottságot élvezett a 
két nyelv anyanyelvi szintű ismereté-
nek mítosza. Közel 60%-uk értett ezzel 
akkor egyet, azzal indokolván, hogy 
magas szinten kell két nyelvet tudni ah-
hoz, hogy kétnyelvűnek tekinthessük. 
A kétféle kérdéstípus válaszai alapján 
különbséget fedezhetünk fel. Az eldön-
tendő kérdésre többen adnak igenlő vá-
laszt, a kifejtő kérdéseknél pedig 50%-
kal ritkábban jelenik meg az anyanyelvi 
szint feltétele a kétnyelvűség meghatá-
rozásában. Akik nem vagy csak részben 
értettek ezzel egyet, azok szerint a két-
nyelvűséghez nem kell mindkét nyel-
ven anyanyelvi szint, elég a használat 
gyakorisága. Hasonló vélekedésekkel, 
szintén nagy számban az újabb vizsgá-
lat során is találkozhatunk: Kétnyelvű 
ember az, aki gyerekkorától két nyelvet 
tanul és használ. Az a kétnyelvű, aki a 
hétköznapok során két nyelvet használ. 
Elvétve megjelentek olyan vélekedések 
is, melyek már a következő kérdéshez 
kapcsolódnak: Olyan embert tartok két-
nyelvűnek, akinek nem okoz problémát 
egyik nyelven sem megszólalni, és legfő-
képp az, hogy, nem keveri a két nyelvet.

A nyelvek közötti váltás és a váltoga-
tás (kódváltás/kódváltogatás) feltűnő 
jelenség, ezért kértem a hallgatókat, 
hogy fejtsék ki róla a véleményüket. 
A kódváltással szemben gyakori volt 
a negatív vélemények megfogalmazá-
sa, főként érzelmi összetevők alapján: 
Valaki beszéljen vagy magyarul, vagy 
szlovákul. A kettőt keverni nem igazán 
szép dolog, mivel más-más kultúrák 
nyelvét keverjük. Még hallani is nagyon 
rossz, mikor belekeverünk pár szlovák 
szót a mondatainkba. A legtöbb esetben 
ilyenkor az emberek nem tanulják meg 
az egyik nyelvet sem rendesen. Zavar, 
ha ilyeneket hallok, és a saját szóhasz-
nálatomban minél inkább kerülöm. Azt 
gondolom, hogy ez nem tesz jót a nyelv-
nek, mivel vannak a szlovák szavaknak 
magyar megfelelői, így azokat kéne 
használni. 

A régebben megkérdezett egyetemis-
ták nem vagy csak részben támogatták 
ezeket a mítoszokat. Indoklásaikban 
főként az önkényességet kifogásolták, 
mondván, hogy a szlovákiai magyarok 
nem szándékosan veszik át a szlovák-
ból a szavakat. Kifogásolták továbbá 
a kontaktusváltozatok zagyva jelzővel 
való illetését, főként azzal az indoklás-
sal, hogy két nyelv keveréke, ha olyan 
környezetben hangzik el, ahol értik 
mindkét nyelvet, nem lehet zagyva. 
Akik csak részben értenek egyet, azok 
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számára inkább elfogadható a zagyva, 
mint az önkényes jelző. Legkevésbé 
támogatták korábbi adatközlőim azt a 
mítoszt, mely szerint két nyelv keverése 
a megbecsülés hiányát jelzi a nyelvek-
kel szemben. Indoklásaikban azonban 
a legtöbben egy újabb mítoszt terem-
tettek, illetőleg támogattak azzal, hogy 
a következőket vallották: Két nyelv ke-
verése inkább azt fejezi ki, hogy a beszélő 
mindkét nyelvet nagyra becsüli. Voltak 
objektív indokok is, melyek szerint a 
nyelvek keverése és megbecsülése nem 
függ össze egymással, hanem inkább 
szokás, megszokás kérdése. 

Két nyelv keverésének okaként a 
nyelvek ismeretének hiányát az adat-
közlők 26%-a tekintette. A többség 

tehát ezt a mítoszt nem támogatta. 
Az eldöntendő kérdésre kevesebben 
adtak egyetértő választ, míg a kifejtő 
kérdéseknél gyakrabban megjelentek 
az említett kétnyelvűségi mítoszok. 
Ennek ellenére ritkábban, de pozitív 
véleményekkel is találkoztam az újabb 
vizsgálat során, melyek a nyelvtanulás 
egyik lehetőségét látják a kódváltásban: 
A nyelvtanulás egyik módja, természe-
tes jelenség, helyzettől függ, haszon: két 
kultúrát is megismer valaki. Per pillanat 
én is keverem, de csak itt Nyitrán, hogy 
tanuljam, ragadjon rám valami tudás.

Összegzésként és értékelésként el-
mondható, hogy a vizsgált elsőéves 
nyitrai magyar szakos hallgatók érzel-
mi alapú pozitív véleményeket adtak 

az anyanyelvről, a magyar nyelvről. A 
szlovák nyelvről inkább semleges, de 
nem a várt racionális érveket sorolták 
fel. A kétnyelvűségről és a kódváltásról 
pedig negatív, érzelmi alapú gondolato-
kat fogalmaztak meg. Érdekes különb-
ségekre mutattak rá az eltérő vizsgálati 
módszerek. A kétnyelvűség meghatá-
rozásában az eldöntendő kérdéseknél, 
a kódváltásról szóló véleményalkotás-
nál pedig a kiegészítendő kérdések vá-
laszaiban jelentek meg inkább a nyelvi 
tévhitek. Úgy gondolom, van mit ten-
ni a magyar szakra készülő egyetemi 
hallgatók körében (is), hogy az általuk 
leginkább támogatott nyelvi tévhitekről 
való gondolkodás megváltozzon.

„Felemás beszéd felemás lélek jele.” 
(Kodály Zoltán)

Elkezdődött a gyermekek iskolába való beíratása, s csak-
hamar itt lesz az óvodába való beíratás ideje is. Éppen ezért 
hadd ajánlom mind a szülők és nagyszülők, mind pedig a 
pedagógus kollégák figyelmébe Kodály Zoltánnak – szá-
momra minden idők legjelesebb magyar nevelőjének – né-
hány örökérvényű „tanítását”.

Kodály Zoltán írja: „A nemzetnevelés már az óvodában 
kezdődik (…). Az óvoda nemzetnevelő hivatása: a tudat-
alatti magyarság alapköveit lerakni. (…) Az alapkövek közül 
három emelkedik ki: a beszéd, az ének, a mozdulat. (…) A 
zene és testmozgás szerves kapcsolata: énekes játék a szabad 
ég alatt, ősidők óta a gyermek életének legfőbb öröme (…). 
Aki nem játszotta gyermekkorában e játékokat, annyival is 
kevésbé magyar. Egy csomó jellegzetesen magyar testmoz-
dulat, szólás-, hanglejtésforma, dallam: kimaradt lelki életé-
nek építőanyagából.” 

Továbbá: én abban is Kodály Zoltánnak hiszek, hogy a 
gyermeket „nem volna szabad anyanyelvén kívül más nyelv-
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re tanítani, mielőtt azt tudatosan nem bírja, tehát tízéves kora 
előtt. A többnyelvű gyermek végül egyiket sem tudja igazán.” 
Nekünk, kisebbségben élőknek nem kell túl messzire men-
nünk ahhoz, hogy Kodály igazáról meggyőződjünk. A „kö-
zegnek, amelyben élünk, az anyanyelven történő művelődés 
háttérbe szorulásának, sajnos, már lépten nyomon érezhető 
a hatása: egyre fogyatékosabb anyanyelvtudásunk, mi több: 
ezáltal nemzeti tudatunk is. Ennek az önpusztításnak legfőbb 
gerjesztői azok a szülők, akik a hazugságtól – miszerint: ha 
gyermekét a többség nyelvén oktató-nevelő intézménybe já-
ratja, „az majd jobban érvényesül” – félrevezetve gyermekük-
től megtagadják a magyar iskolát. Jómagam azok közül való 
vagyok, akik a hontalanság éveiben lettünk kisiskolások. Tő-
lünk nem a szüleink, hanem a korszak „gyalázatos politiká-
ja” tagadta meg (egy időre) az anyanyelvünkön való tanulás 
lehetőségét, ránk zúdítva a „semmit sem értek” rémületét, a 
„bizonytalanság” érzését, az álmatlan éjszakákat. Ennek okán 
bátorkodom így fogalmazni: Minden szülőnek tudatosítania 
kell: a gyermeket idegen nevelési vagy tanítási nyelvű intéz-
ménybe kényszeríteni, megtagadni tőle a mindenkinek kijáró 
alapvető emberi jogokat: a természetes fejlődés, az anyanyel-
ven való tanulás és művelődés jogát: ma is kifejezetten bűn! 
Mindezek ellenére számomra is természetes, hogy a „kisebb-
ségi” – már csak önbecsülése miatt is – tanulja és majd felnőtt 
korára fokozatosan sajátítsa el a többség nyelvét. De! Azt is tu-
datosítani kellene már, hogy gyermekeink sikeres életútját ed-
dig sem, az Európai Unióba lépésünk óta pedig végképp nem 
a szlovák nyelv ilyen vagy olyan szinten való tudása, hanem 
– mint az Comenius óta köztudott – csakis az anyanyelven 
elsajátítható naprakész alapos tudás határozza meg. Tehát: az 
idegen nyelveknek (minden belemagyarázás ellenére) – ide-
értve a szlovákot is – elsajátíttatása (nem az óvoda, hanem) az 
iskola feladata!

Hadd idézem újfent Kodály tanár úr tanítását: „Az idegen 
nyelvekről nem mondhatunk le. Sőt arra kell törekednünk, 
hogy legalább egyet minden művelt magyar tökéletesen tud-
jon. De használjuk fel idegen nyelvtudásunkat arra, hogy vele 
magyar nyelvtudásunk nyerjen, ne veszítsen. (…) Mielőtt 
(…) arra törekszünk, hogy az angolt angolosan, a németet 
németesen beszéljük: próbáljuk meg a magyart magyarosan, 
minden idegen mellékíz nélkül beszélni.

Ha nyelvünk harangszavát repedt fazékká engedjük zül-
leszteni, ne csodálkozzunk, ha senki sem hallgat ránk, és el-
merülünk a népek tengerében.”
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Az iskolabusz az a jármű, amivel a tanköteles gyerek 
eljut az iskolába, és ami haza is szállítja őt. Az első ilyen 
eszközt Londonban állították üzembe még 1827-ben (ter-
mészetesen lóvontatással). Ma inkább az USA-ra és Kana-
dára jellemző a speciális iskolabusz, de megtalálható Af-
rika egyes országaiban, és ma már néhány magyarországi 
iskolában is. 

Szlovákiában, de Magyarországon sincs a gyerekszállí-
tásnak kultúrája, viszont egyre több iskola próbálkozik ez-
zel a megoldással. Reggel felveszik, délután pedig leteszik 
a gyerekeket a megbeszélt megállókban, ahol a szüleik már 
várják őket. A tanulók többsége így egyidőben érkezik az 
iskolába, és a szülők válláról leveszik az autóztatás terheit. 

Néhány amerikai államban az iskolabuszokat az állam 
üzemelteti, de van, ahol maga az iskola. A lényeg az, hogy 
minden gyereket iskolabusz visz a lakástól az iskolába. Év 
elején megkapja a gyerek a menetrendet, hogy hány óra-
kor jön érte a busz minden reggel, és hány órakor hozza 
haza. 

Az iskolabuszok színe sárga (School Bus Yellow). Tu-
dományosan igazolt, hogy ez az a szín, mely sötétben a 
legjobban látható, illetve a ráfestett fekete betűk ezen a 
sárgán a legkontrasztosabbak. 

Az iskolabuszok a közlekedésben kiemelt elsőbbséget 
élveznek. Fel- és leszálláskor a forgalom mindkét oldalon 
(kötelezően) leáll. A szembejövő forgalom is áll (kivételt 
csak az osztott utak képeznek). Amennyiben kint a tábla, 
villognak a fények, mindenki türelmesen áll, vár, nem ki-
abál a lassan búcsúzkodó szülőkre, nem fenyegeti a lassan 
cihelődő gyereket. 

A buszokon nyolc figyelmeztető lámpa van (4 elől és 
4 hátul). Mialatt a gyerekek le- és felszállnak, a lámpák 
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Az iskolabuszokról

Az amerikai iskolabusz
Forrás: http://cotcot.hu/cikk/
2010/02/17/amit-irigylunk-iskolabusz

piros és borostyán színnel felváltva villognak. A STOP 
táblát a vezető a sofőrfülkéből irányítva aktiválja. Ezen is 
vannak világító fények, gyakran maga a felirat is villog. 

A buszokon méretüktől függően több vészkijárat is ta-
lálható, az ablakokon, a tetőn, de minden buszon, még a 
legkisebben is kötelező a hátsó vészkijárat. 

A legtöbb járaton ma már videokamerákat is felszerel-
nek, amelyek nemcsak a gyerekek viselkedését rögzítik, 
hanem balesetek esetén a körülmények rekonstruálásában 
is segítséget nyújtanak. 

Amerikában az iskolabuszok naponta több mint 25 mil-
lió gyereket szállítanak. Ez óriási felelősség, ezért nem 
akárki ülhet a buszok volánja mögé. Azonkívül, hogy egy 
nagyméretű járművet vezetnek, szemmel kell tartaniuk 
a buszban utazó, néha több mint 70 gyereket (a buszban 
senki sem állhat, mindenkinek ülőhelye van). 

Úgy tartják, hogy az iskolabusz vezetője a család ba-
rátja is. Ismeri a szülőket, testvéreket, így a család biztos 
lehet benne, hogy a gyermek nem egy idegennel megy el. 

Minden gyermek más és más. Vannak rosszabb nap-
jaik, és vannak neveletlen, szófogadatlan gyerekek is. 
A buszsofőrnek ezekre a helyzetekre is megoldást kell 
találnia. 

Tanév elején az iskola felméri, hogy kik igényelnek is-
kolabuszt. Ennek megfelelően alakítják a megállóhelyeket 
és az időpontokat. Ezt a listát küldik el a buszvállalatnak 
(tehát nem a buszsofőr dönti el, hogy mikor és hol áll 
meg!).

A gyerekeknek pedig „buszbérletet” adnak, ezzel je-
lentkeznek a sofőrnél első alkalommal és minden olyan 
esetben, ha kivételesen új sofőr vezet. A bérleten szere-
pel a gyerek neve, fényképe, az iskola neve, a gyermek 
életkora, évfolyama, gyakran az is, hogy melyik teremben 
tanul, a busz száma és a gyerek aláírása. 

Amerikában az iskolabusz-rendszer kiválóan műkö-
dik, de már magyarországi és hazai kezdeményezésekkel 
is találkozunk. A budapesti Bornemissza Péter Általános 
Iskola és Gimnázium New Yorkból hozatta az első „igazi” 
iskolabuszt 1999-ben, és 2006-ban újból az Egyesült Álla-
mokban rendelték meg a sárga „school bus”-t. 

Hasonlóképpen cselekedtek a zala megyei Gelsén is. A 
polgármester szerint a tengerentúlon vásárolt 67 szemé-
lyes iskolabusz olcsóbb és praktikusabb is, mint az európai 
gyártmányok. Van rajta pl. egy terelőkar, amely megaka-
dályozza, hogy leszállás után a gyerekek átfussanak a busz 
előtt. Minden üléshez jár biztonsági öv, és a kerekesszék-
kel közlekedőknek is van rámpa (www.rtlklub.hu).

Az iskolahálózat várható racionalizálása, a kislétszámú 
iskolák esetleges bezárása kapcsán Szlovákiában is aktuá-
lissá válik az iskolabuszok bevezetésének kérdése. 

Néhány magániskola már ma is szállítja a gyerekeket. 
A több évtizedes amerikai tapasztalatok segítségünkre 

lehetnek a buszok kialakításában, a gyerekek szállításának 
megszervezésében és a közlekedésbiztonsági előírások 
megváltoztatásának kezdeményezésében. 

Megjegyzés:
Szlovákiában ma is több ezer gyerek ingázik. Sokan kö-

zülük naponta több mint egy órát utaznak (buszoznak, 
vonatoznak, villamosoznak…) a külvárosokból, ill. a vi-
déki kisvárosokból a központi iskolákba. A gond az, hogy 
kevésbé biztonságos körülmények között, mint azt az is-
kolabuszokkal tehetnék.  
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„AZ ÉN ISKOLÁM”

A kutatásunkba bevont nyolc felvidéki és budapesti is-
kola tanulói összesen 77 dolgozatot írtak „Az én iskolám” 
címmel, ami az összes dolgozat 28%-a. A tanulók, a leíró 
részek mellett, véleményt is nyilvánítottak az iskoláról és a 
tanulásról. (E témakörben elhagyjuk az idézett tanulók ne-
vét.) Egy nádszegi lány ezt írta: Az iskolánkban nekem az 
tetszik a legjobban, hogy van interaktív tábla és hetente egy-
szer számítógép terembe megyünk. Nagyon izgalmas ezeket a 
dolgokat használni. (…) A lányok közül nem mindenki csú-
folódik, de van, aki állandóan. Ezeket leszámítva én szeretem 
ezt az iskolát, és szerintem nagyon jó ide járni. Egy másik 
nádszegi lánynak ellenkező a véleménye: Az ovisok mindig 
arra vártak, hogy iskolába járhassanak. Épp ahogy én is. Az-
tán amikor iskolába kerültem, már nem is akartam iskolás 
lenni. Megutáltam a tanulást. De azért nem olyan rossz, hisz 
itt vannak a barátok! Egy fiú a Kós iskolából a tanulás mi-
att szereti az iskolát: Szeretek ide járni, mert itt jókat lehet 
inni a tudás kútjából. Hasonlóképpen ír a Kósról egy lány is: 
Szeretem, mert itt tanultam meg írni, olvasni, számolni. Sok 
barátot szereztem, teljesen hozzákötődtem. A tanulás és a 
barátság másoknál is párosul. Egy alistáli fiú így ír: Nagyon 
szeretek ebbe az iskolába járni, mert sok új dolgot tanulhatok 
meg. (…) A legjobb barátomat is itt ismertem meg. Egy lány 
a SOTE Gyakorlóból ezt írta: Ez egy sporttagozatos iskola. 
(…) sajnos nem mindenki tanul jól, de a barátnőm igyekszik 
jól tanulni, és meg kell, mondjam, sokat fejlődött év eleje óta. 
Szerencsére a legtöbben jól tanulnak. Egy pozsonyeperjesi 
lányt más fajta barátság lehetősége vonzza: Azért szeretek 
ebbe az iskolába járni, mert sok érdekes dolgot megtanulha-
tok és szép fiúk is vannak. Olyan tanulók is akadnak, akik 
a tanáruk miatt szeretnek iskolába járni. Egy nyárasdi fiú: 
Szeretek iskolába járni, mert nekünk van a legjobb osztály-
főnökünk. Egy nádszegi lány: Szeretek iskolába járni, mert 
jó a tanító néni. Egy budapesti lány az ELTE Gyakorlóból: 
Az én iskolám a legjobb. Minden nap csak játszunk és él-
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vezzük, hogy olyanokat tanulunk, ami később még valamire 
jó lesz. (…) A két tanárunk, Kati néni és Erzsi néni olyan jó, 
hogy el nem lehet mondani. A tanításban zsenik. Van, ahol 
az iskolaépület is vonzó tényező. Egy nyárasdi lány: Örülök, 
hogy ilyen modern, szép iskolába járhatok. Sok szép napot töl-
tök itt a barátaimmal. Egy nyárasdi fiú: Ez egy háromemeletes 
épület, és nagyon mutatós. Kívülről szép színesek a falai, ami 
jókedvet sugároz. De belülről is nagyon vidám. 

Vannak, akik fejlesztési ötleteket is megfogalmaztak. Egy 
nyárasdi fiú: Az udvar hátsó részében én szétbontanám a vala-
mikori iskolakonyhát, ami most már oda nem illik, és parkosí-
tanék tovább. Egy nádszegi fiú: A szökőkutat is fel kellene újí-
tani. Más tanulók inkább az életük megkönnyítéséhez adnak 
ötleteket, például egy másik nádszegi fiú: Ne 7.40 kezdődjön 
az iskola, hanem 8.00, mert akkor nem kéne rohanni (…) És a 
tanító nénik is kevesebb leckét adjanak. A Kós-iskola régebbi 
negyedikesei közül két fiút a dekoráció vonzza (valószínűleg 
padtársak voltak). Egyikük ezt írta: Mikor bemegyek a negye-
dikesek folyosójára, csodás munkák helyezkednek el a falon. 
Természetesen a legtöbb és legszebb látnivalót az a)-sok, azaz 
mi csináltuk. A másik fiú irodalmiasabb: A mozgó lábaim 
nagyon siettek az iskola felé. A szemem már látta Kós Károly 
művét. A szívem egy nagyot dobbant. (…) A hirdető táblán 
végignéztem, mint villám a sötét éjszakán. (…) A falon a gyö-
nyörű képektől tátva maradt a szám. Az osztályban látható 
művek még jobban tetszettek, mert azok a saját munkáink. 

„HOGYAN ÉRZEM MAGAM 
MINT KÜLFÖLDI LÁTOGATÓ?”

E témakörben 61 dolgozat készült, ami az összes dolgozat 
22%-a. 

Az osztályfőnököket megkértük, hogy a téma ismerte-
tésekor közöljék a tanulókkal, hogy nemcsak egy valóban 
megtörtént külföldi utazásukról írhatnak, hanem el is kép-
zelhetnek egy látogatást akár külföldön, akár – külföldiként 
– otthon. A dolgozatokban 11 valós országban tett valós 
látogatás szerepel. A leggyakrabban említett hely Magyar-
ország, Olaszország, Horvátország és Ausztria. Képzeletbeli 
utazást csaknem ugyanannyian választottak, mint valósat. 
(Azt, hogy képzelt utazásokról van szó, a leírt képtelenségek 
támasztják alá.) Ebben tanári inspirációnak is szerepe lehet, 
legalább is erre utal az, hogy a „Kós”-ban valamennyi, az 
ELTE Gyakorlóban a legtöbb dolgozatíró Magyarországra 
látogatott el egy külföldi személy bőrében, Szlovákiában pe-
dig elsősorban a pozsonyeperjesi dolgozatírók választottak 
képzeletbeli utazást. 

Két eperjesi lány Kínában, kettő egy-egy képzelt ország-
ban, kettő pedig Ausztriában, illetve – mint odalátogató 
idegen – Szlovákiában tett képzeletbeli utazást. Dolgozataik 
hasonlósága arra utal, hogy a lányok, kivált az egy padban 
ülők, némiképp befolyásolták egymás szövegét. (Ebben az 
osztályban a fiúk a jobb tanulók.)

A múlt héten Kínában voltunk nyaralni. Út közben kissé el-
tévedtünk (…) Végül anyu megtalálta a térképen Kínát. 

A családommal elmentünk Kínába. (…) Megkérdeztük egy 
embertől, hogy merre van a tengerpart. Azt válaszolta: „abala 
kutyimba”. Nem értettük. (…) Bejelentkeztünk egy kínai be-
széd tanfolyamra, és megtanultunk kínaiul. 

Egyszer a család kirándulni ment Ausztriába. (…) út köz-
ben eltévedtünk. Én nagyon féltem. Épp arra jött egy ember. 
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Megkérdeztük, hogy merre van Ausztria? Az ember meg tud-
ta mondani. 

Az egyik képzelt ország az Umpa-lumpa-sziget. A dolgo-
zat írója bizonyára a „Charlie és a csokigyár” című filmben, 
vagy a film alapjául szolgáló Roald Dahl-regényben találko-
zott a kis termetű umpa-lumpákkal. 

Egy nap anyukám szólt, hogy csomagoljak, mert megyünk 
Umpa citybe. (…) Az ottani umpalumpák nem nyers csigát 
esznek, csakis csokis epret. Ők nem umpalumpa nyelven be-
szélnek, csak halandzsázni tudnak. Ruházatuk büdös, és nem 
olyan illatos, mint a mienk. Ezért utálok ott lenni. 

A másik képzelt ország: Mestúra. A dolgozat írója nyil-
ván nem a Dominikai Köztársaságban található La Mestura 
nevű városra gondolt, talán valamelyik számítógépes játék-
ban találkozhatott a névvel. 

A Mestúra-szigeten mestúrul beszélnek. Ez a nyelv nagyon 
csúnya. Egy nap után már meg is bántam, hogy eljöttem ide. 
Az étel ehetetlen volt. (…) Muszáj volt csigatojásban fürde-
nem. (…) Soha többet nem megyek vissza oda.

A valós útleírásokra leginkább két motívum, a nyelvtudás 
és a honvágy jellemző. Az alábbiakban alistáli dolgozatokból 
idézünk:

Remélem, a nyáron ismét eljutunk Horvátországba. A be-
vásárlásokat szeretném majd én csinálni. Úgy érzem, amit 
eddig tanultam angolul és szlovákul, azt már fel fogom tudni 
használni. (Gyurkovics István Williams).

Tavaly anyuékkal kiruccantunk egy napra Ausztriába. (…) 
egy eladó kérdezett tőlem valamit, és én csak néztem. (…) A 
német nyelv idegen volt számomra, mert én angol nyelven ta-
nulok. (…) Rájöttem, hogy a nyelvek tanulása fontos dolog. 
(Ollé Anna)

Szüleimmel elindultunk Ausztriába, a „Märchen-park” 
nevű családi vidámparkba. (…) Németül volt kiírva minden, 
ezért én kalauzoltam körbe anyuékat, mert a német nyelv 
nem okoz nehézséget. (Nagy Fábián)

Igazából még nem tudom, milyen lehet külföldön nyaralni, 
mert eddig csak Magyarországon voltam, ott pedig az anya-
nyelvemet beszélik. (…) Honvágyam nem szokott lenni, sőt, 
néha alig akarok hazamenni. (Marczell Anna) A kislány „Az 
én iskolám” című dolgozatában ezt írta: Kedvenc tantárgyam 
a szlovák nyelv...

Nyaraimat többnyire Görögországban töltöm. (…) A 
nyelvet beszélem, hiszen félig görög vagyok, ezért könnyen 
szóba elegyedek a parton az ottani gyerekekkel. (…) Mindig 
jól érzem magam, de egy idő után hiányoznak az otthoni-
ak. Ha pedig otthon vagyok, az ottaniakat látnám szíve-
sen. Ez a kettősség végigkíséri az életemet. (Charokopakis 
Mikos)

Tavaly Magyarországon voltunk nyaralni. Nem volt nyel-
vi nehézségem, mert ott is magyarul beszélnek.(…) Félig volt 
csak honvágyam, haza akartam menni, mert hiányoztak az 
állataim, és ott is akartam maradni. (Nagy Fruzsina) 

Tavaly nyáron Olaszországban voltam. (…) Első éjszaka 
kicsit honvágyam volt, hiányzott a megszokott környezet, fő-
leg az ágyam. (Hamada Balázs) 

A Magyarországra látogató külföldi szerepét játszó buda-
pesti tanulók között is akad, aki számol a nyelvtudás hiányá-
val. Ez olykor irreális vagy groteszk módon nyilvánul meg. 

Amerikai turista vagyok. (…) Mivel nem tudok magyarul, 
a tolmácsom beszél helyettem. (Maróth Márton – Kós) 

Én egy orosz ember vagyok. (…) Magyarországon kevesen 
beszélik az orosz nyelvet, de találkoztam egy kisfiúval, aki tu-
dott oroszul. (Bajzik Tamás – Kós) 

A magyar nyelv nagyon érdekes és gazdag, kicsit furcsa, 
de csak azért, mert francia vagyok. Az írás ésszerű, ezért vi-
szonylag könnyű megtanulni, persze egy magyar embernek. 
(Endrődy András – SOTE Gyakorló)

A nyelvi problémák olykor félelmes vagy legalább is kelle-
metlen emlékként idéződnek fel. 

„A szakács nagy hangon mondott valamit. Nagyon meg-
ijedtünk, azt hiszem, törökül beszélt, és mi nem értettük. 
(Csölle Krisztián – Nyárasd)

Nemrég, amikor Ausztriában voltam, nagyon furcsa volt. 
Minden németül volt kiírva, és semmit sem értettem. (Zelei 
Rózsa – ELTE Gyak.)

A gyerekeket sokszor már az utazás is izgalomba hozza. 

Amikor Horvátországba mentünk, Apa egész úton azt 
számlálta: Alugy nyugodtan, reggel lesz, mire odaérünk. 
De én olyan izgatott voltam, hogy semmit se tudtam alud-
ni.  Nagy élmény volt már a tuneleken (= alagútakon) 
végigmenni. Egész úton hazafelé szomorú voltam, mert 
nagyon szerettem volna még maradni. (Táborský Martin – 
Nyárasd) 

A külföldi nyaralás izgalmát fokozhatja a repülőút. Az 
alább idézett két nyárasdi tanuló feltehetően együtt nya-
ralt.

„A múlt év nyarán szüleimmel és barátaimmal Török-
országban voltunk kirándulni. Már régóta vágytam erre az 
útra, tervezgettem, s elképzeltem, milyen is lesz. A legjobban 
a repülőút hozott lázba, ugyanis még soha nem repültem. 
Bevallom, hogy féltem a légnyomástól, a rosszulléttől, de sze-
rencsére élveztem a repülést, s csodáltam a gyönyörű kilátást.” 
(Tóth Krisztián)

Egy nap odahívtak magukhoz anyuék, és megkérdezték, 
mit szólnék egy törökországi kiránduláshoz? (…) Mindjárt 
kérdéseket tettem fel, hogy Mikor? Hogyan? Mivel? A Mivel?- 
re adott választól nagy izgalomba jöttem. Az volt rá a válasz, 
hogy repülőgéppel. Kicsit féltem tőle, de azt gondoltam, nem 
lehet baj, mert együtt vagyok a szüleimmel. (Csölle Krisztián)

Volt, aki a Magyarországra látogató külföldi helyében 
mindent szépnek látott. 

Egy öreg, jószívű taxis fogadott. (…) jólelkű és szelíd hor-
dárok vártak. (…) A szobámban elképesztő, bronzzal bevont 
csillár lógott. Sajnos haza kell indulnom.” (Czeizler Márton 
– Németvölgyi) 

Egy másik dolgozat szerzője viszont, olasz turistaként, 
idegen szavakkal megspékelve a párbeszédeket, azt írta le, 
hogyan akarták nálunk becsapni. 

„– 3000 forint a taxi? Ez leni nagy rablás! (…) Mit vegyek? 
Piros arany? Az mi? Ó stake nyam-nyam. Kvanto kosta? – 
5400 Ft. – Köszönöm, nem. Csao! Megyek vissza Itáliába. 
Nem jövök vissza soha. (Richter Donát – Kós) 

A dolgozatok között akadnak olyanok, amelyeket akár 
egy gyermekszáj kötetbe is be lehetne illeszteni. 

„Velence igazából a tenger alacsony részére épült. (…) A víz 
néha megárad, ami aligha baj lenne, de az árvizek nem olya-
nok, mint más országokban, hogy a hegyekben elolvad a hó, és 
a víz leömlik, mert a tengerben nincsenek hegyek.” 

„Magyarország szép ország, gyönyörű régi kultúrája van, 
mellesleg múltja, jelene, jövője. Történelme is igen változatos, 
de térjünk át a XXI. századba. (…) A sportlétesítmények arról 
tanúskodnak, hogy a magyarok kedvelik a sportot. Úgy gon-
dolom, ez méltó befejezése ennek a leírásnak.” 

(folytatjuk)



Katedra

30

Házi olvasmány

1. Az óra címe: Délre!, A harcias fák 
támadása, A porcelán csecsebecsék 
országa – az Óz, a nagy varázsló 
című regény feldolgozásának ki-
lencedik órája

2. Az óra általános céljai: a szociális és 
kognitív kompetencia fejlesztése

3. Az óra irodalmi céljai: az olvasot-
tak értelmezése, egy jó boszorkány 
megismerése, a szereplősztereotí-
piák felülbírálása, a népmesei tí-
pusok újraértelmezése

4. Az óra fókusza: megtanítani a tanu-
lókkal, hogy a cél eléréséhez aka-
dályokba ütközünk, amiket meg 
kell oldani

RÁHANGOLÓDÁS

1. Kiállítás
– Munkaforma: egyéni munka
– Tanulási eljárás: kreatív írás, jóslás
– Segédeszközök: rajzok
– Fejlesztési célok: fantázia fejlesztése
– Irodalmi cél: a saját elképzelés ér-

vényesítése

A diákoknak erre a tanórára egy fogal-
mazást kellett készíteniük arról, szerintük 
milyen módon jut haza Dorka Kansasba. 
Minden tanuló felolvassa a fogalmazását, 
majd a munkákat mindenki felteszi a fa-
liújságra. A fogalmazásokat majd akkor 
vesszük elő ismét, ha befejeztük a regény 
feldolgozását – ekkor összevetjük, kinek 
mennyire igazolódott be a jóslata.

2. Keresztrejtvény
– Munkaforma: egyéni munka
– Segédeszközök: keresztrejtvény
– Fejlesztési célok: problémamegol-

dó képesség, gondolkodási képesség 
fejlesztése

– Irodalmi cél: a cselekmény vázá-
nak felidézése

A tanár minden diáknak egy ke-
resztrejtvényt oszt ki. Hat kérdésre kell 

Ármai Zalaba Andrea
Gyermekotthoni nevelő, Ebeden él, 

andrea.zalabova@gmail.com

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

meghatározott időn belül helyesen vá-
laszolniuk. A leggyorsabb és jó megol-
dó jutalmazást kap.

Hol nem kelhetnek át a kvarangyok?
Milyen irányba indult Dorka a boszor-
kányhoz?
Milyen fák szerepeltek az olvasott fejezet-
ben?
Miből voltak a csecsebecsék?
Hogy hívták a bohóc bácsit?
Kik laknak Dél országban?

JELENTÉSTEREMTÉS

3. A jó boszorkány
– Munkaforma: csoportos munka
– Tanulási eljárás: drámajáték
– Segédeszközök: anyagok
– Fejlesztési célok: kreativitás, 

együttműködési készség fejlesztése
– Irodalmi cél: az új szereplőről való 

elképzelések kinyilatkoztatása

A tanár arra kéri a tanulókat, hogy 
anyagokból készítsenek egy bábut, ami 
Glindát jeleníti meg.

4. Útban Glindához
– Munkaforma: csoportmunka
– Módszertani stratégia: drámajáték, 

állókép
– Segédeszközök: -
– Fejlesztési célok: együttműködési 

képesség, problémamegoldó, szervezé-
si képesség fejlesztése

– Irodalmi cél: egy adott részlet 
megjelenítése

A tanár 3 csoportot alakít ki. A cso-
portoknak egy általuk meghatározott 
részletet kell állóképben megvalósíta-
niuk, Útban Glindához címmel, majd a 
többi tanulónak kitalálni, hogy melyik 
jelenetről van szó. 

5. Fel a létrán!
– Munkaforma: egyéni munka, fron-

tális munka

– Tanulási eljárás: rajz
– Segédeszközök: tábla
– Fejlesztési célok: ábraolvasási kész-

ség fejlesztése
– Irodalmi cél: a vizualizáció és az 

olvasottak egybekapcsolása

A tanár felrajzol a táblára egy létrát, 
és a legfelső fokához írja, hogy cél. El-
mondja a tanulóknak, hogy a létra a 
Glindához vezető utat jelképezi. Min-
den lépcsőfoka valami mást jelent, 
vagyis lehetnek akadályok, de segítsé-
gek is. Megkéri a diákokat, hogy jöjje-
nek ki a táblához, és a történet alapján 
mindenki írjon egy lépcsőfokra egy 
akadályt, majd az üres lépcsőfokokat 
saját fantáziájuk szerint töltsék ki. Ha 
ezzel elkészültek, közösen megbeszélik, 
hogy juthatnak el a célig, a tanár el-
mondja, hogy minden egyes lépcsőfo-
kon csak akkor lehet feljebb kerülni, ha 
az adott akadályt sikerült megoldaniuk. 

REFLEKTÁLÁS

6. Az én célom
– Munkaforma: egyéni munka
– Tanulási eljárás: drámajáték
– Segédeszközök: -
– Fejlesztési célok: problémamegol-

dó készség fejlesztése, beszédkészség 
fejlesztése

– Irodalmi cél: az olvasottak saját 
személyre való vonatkoztatása

A tanár elmondja a tanulóknak, 
hogy mindenki életében vannak célok, 
amiket el szeretne érni, és ugyanúgy, 
mint a történetben, mi is ütközhetünk 
akadályokba. A tanár azt kéri a diá-
koktól, hogy mindenki gondolkodjon 
el, milyen cél van most elé kitűzve az 
iskolával kapcsolatosan. Ezt követően 
megrajzolják saját létrájukat, amely fo-
kaira szintén az akadályokat, valamint 
a támogatást kell ráírniuk. A létra mel-
lé pedig írják azt, mit tesznek meg a cél 
elérése érdekében. Ha mindenki kész a 
feladattal, bemutatják a létrájukat. 

7. Házi feladat
Házi feladatra az utolsó négy fejezetet 

kell elolvasniuk a tanulóknak, valamint 
az olvasónaplóba véleményt kell írniuk 
a meseregényről. Ehhez a tanár egy visz-
szajelzést igazoló kérdéssort állít össze a 
diákoknak Kedvencek címmel, amit az 
olvasónaplóba kell beleragasztaniuk és 
kitölteniük a kettéosztott napló techni-
kájával. A kérdéssor a következő:

– Miért tetszett/nem tetszett a könyv?
– Ki a kedvenc szereplőd? Miért?
– Mi a kedvenc jeleneted? Miért?
– Ajánlanád-e másoknak a könyvet? 

Miért?
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A Katedra folyóirat legutóbbi szá-
mában már foglalkoztunk az interkul-
turális kommunikációs kompetencia 
témakörével – röviden vázolva azon 
készségek aspektusait, melyek az alap- 
és középiskolai idegennyelvi órákon 
fejlesztésre szorulnak. Az utóbbi hó-
napok nemzetközi tragédiái mint az 
idegengyűlölet s az intolerancia meg-
nyilvánulásai alátámasztják azokat az 
oktatási elméleteket, melyek szerint 
kulcsfontosságú, hogy a nyelvtanu-
lók ne csak az adott idegen nyelvet 
sajátítsák el, de megismerjék azokat 
a kulturális aspektusokat is, melyek a 
céltársadalom mindennapjait jellem-
zik. Ellenkező esetben ugyanis a cél-
kultúrában tapasztalt kulturális sajá-
tosságok sokkszerű hatással lehetnek 
a nyelvhasználóra, amelyek gyakran az 
adott kultúra iránti ellenszenvhez vagy 
más konfliktusokhoz vezethetnek. A 
cél tehát a nyelvtanulók interkulturá-
lis kommunikációs készségének (IKK) 
fejlesztése, amely magában foglalja az 
adott idegen nyelv kulturális vonatko-
zásainak elsajátítását is. 

Az Európai Tanács által kidolgo-
zott Közös Európai Referenciakeret: 
a nyelvtanulás, nyelvtanítás és értéke-
lés (röviden KER, angolul: Common 
European Framework of Reference 
for Languages: Learning, Teaching, 
Assessment, azaz CEFR) az IKK öt 
összetevőjének fejlesztésére hívja fel 
a figyelmet. A dokumentum szerint 
fontos, hogy az idegen nyelvi tan-
órák keretein belül a nyelvi (lexikális, 
grammatikai, szemantikai, fonológiai, 
helyesírási, helyes kiejtési) kompeten-
ciák kialakítása mellett kellő figyelmet 
szenteljünk a szociolingvisztikai, prag-

Sándor Zsuzsanna 
A Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Pedagógiai Karán 

angol nyelvből doktorál, Nyitrán él, 
e-mail: zuzana.sandorova@ukf.sk

A szociolingvisztikai kompetencia 
fejlesztése az idegennyelv-oktatásban

matikai, szociokulturális, valamint 
paralingvisztikai kompetenciák fej-
lesztésének is. 

A tanulmány további része elsőként 
a szociolingvisztikai kompetencia té-
makörében próbál útmutatást adni 
azzal kapcsolatban, hogy az idegen 
nyelvi oktatáson belül pontosan mely 
aspektusokkal szükséges foglalkozni, 
valamint azzal kapcsolatban is, hogy 
mindezt hogyan, milyen módszerek 
segítségével tegyük. 

„Mivel a nyelv szociokulturális je-
lenség”, fontos, hogy a nyelvtanulók 
elsajátítsák azokat a nyelvi ismereteket, 
amelyek „a nyelvhasználat társadalmi 
dimenziójának kezeléséhez szüksége-
sek”. A következő kérdéskörök tartoz-
nak ide: „a társadalmi viszonyok nyelvi 
jelölése, az udvariassági szokások, a 
népi bölcsesség kifejezései, stílusréteg-
beli különbségek, dialektus és akcen-
tus” (KER, 2002, 143). Mivel azonban 
a szociolingvisztikai kompetenciákon 
belül a B1-es, ún. „küszöbszintig” 
bezárólag leginkább a társadalmi vi-
szonyok és az udvariassági szokások 
jelzéseinek elsajátítására kell fektetni a 
hangsúlyt, a továbbiakban főként ezek-
kel az aspektusokkal foglalkozunk. 

Elsőként tehát a társadalmi viszo-
nyok nyelvi jelölésének kérdéskörét 
vizsgáljuk meg, mely további részte-
rületekre bontható. Először is fontos, 
hogy a nyelvtanuló – korára és tu-
dásszintjére való tekintet nélkül – el-
sajátítsa az üdvözlések különböző 
formáit, figyelembe véve, hogy épp 
megérkezik valahova (pl. Hello. ’Szia!’, 
Good evening. ’Jó estét!’, stb.) vagy tá-
vozni készül (pl. Good-bye. ’Viszont-
látásra!’, See you. ’Szia!’, stb.). Nem 

kevésbé fontos szempont az sem, hogy 
a személy, akinek köszön, közeli barát-
ja (pl. Hi. ’Szia!’, stb.) vagy rangban/
korban felette álló egyén (pl. Good 
morning. ’Jó napot kívánok!’ stb.). 

Az üdvözlésekhez szorosan kapcso-
lódnak a különböző megszólítási for-
mák is, melyek helyes megválasztása 
legfőképpen annak függvénye, hogy 
mekkora távolságtartást kíván az adott 
kommunikációs helyzet. Tehát pl. az 
angolnyelv-tanulónak tudatosítania 
kell, hogy a Your Majesty ’Felség!’ meg-
szólítással elég, ha II. Erzsébet angol 
királynőt tiszteli meg, míg az idege-
nekkel szemben a Sir! ’Uram!’, Madam! 
’Asszonyom!’ kifejezések a megfele-
lőek, tanárait pedig azok családnevét 
használva (pl. Mr. Birk ’Birk Tanár Úr’, 
stb.) szólíthatja meg. Korosztályának 
tagjaival szemben viszont nyugodtan 
használhatja az informális megszólítás 
kifejezőeszközeit, amely általában a ke-
resztnév használatára korlátozódik (pl. 
Tom ’Tomi’, Sue ’Zsuzsi’). A bizalmas 
viszonyra utaló (pl. Dear! ’Kedvesem!’, 
Darling! ’Drágám!’, stb.), valamint a já-
tékos sértés (pl. You little fool! ’Te kis 
bolond!’) megszólítási formáit viszont 
a legtöbb kultúrában jobb, ha csupán 
az otthon falain belül alkalmazza.

A társadalmi viszonyok nyelvi jelö-
lésének utolsó aspektusaként meg kell 
említenünk az olyan kifejezések, mint 
például az Oh, my God! ’Óh, Istenem!’ 
vagy a Damn! ’A francba!’, valamint a 
töltelékszavak (pl. Well,… ’Nos,…’, 
stb.) helyes megválasztását is, melyek-
ről általánosságban elmondható, hogy 
szinte egyáltalán nem kapnak szerepet 
az idegennyelv-oktatásban. Pedig az 
anyanyelvi beszélők szóbeli megnyil-
vánulásaiban „hemzsegnek” az olyan 
kifejezések, amelyek arra szolgálnak, 
hogy a nyelvhasználók időt nyerjenek, 
míg megformálják mondanivalójuk 
következő részét. Nyilvánvaló, hogy 
egy nyelvtanuló számára egyenesen 
kulcsfontosságú lehet az említett stra-
tégia alkalmazása, ezért fontos, hogy 
rendszeres használatuk szerves része 
legyen a legkülönfélébb párbeszédek 
gyakorlásának. Ugyanígy, a feljebb em-
lített üdvözlések és megszólítások elsa-
játításának leghatékonyabb módszere, 
ha minden szituációs játék, illetve dia-
lógus „kötelező” elemévé tesszük őket. 

A szociolingvisztikai készségek kö-
vetkező aspektusát azok az udvarias-
sági szokások alkotják, amelyek kultú-
ránként szintén eltérőek lehetnek, és 
„gyakori forrásai a népcsoportok kö-
zötti félreértéseknek, különösen akkor, 
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ha az udvarias kifejezéseket szó szerint 
értelmezik” (ibid., 144). Ide sorolhat-
juk a pozitív és negatív udvariassági 
formulákat, a Please, ’Kérem’, Thank 
you. ’Köszönöm.’ és hasonló kifejezések 
megfelelő használatát, valamint az ud-
variatlanság elkerülésének szabályait. 

Az ún. pozitív udvariasság nyelvi ki-
fejezőeszközeire (pl. érdeklődés valaki 
hogyléte felől, hála kifejezése, ajándé-
kozás, stb.), leggyakrabban a kommu-
nikáció legelső fázisaiban van szükség, 
mert nemcsak a partnerek egymáshoz 
való viszonyulását határozzák meg, ha-
nem az egész beszélgetés kimenetelét is 
befolyásolják. Hasonlóképpen, a nega-
tív udvariassági kifejezések használatát 
egyfajta stratégiaként kell értelmezni, 
melynek célja a kapcsolat megtartása, 
valamint a konfliktusok elkerülése. Ide 
tartozik például a bocsánatkérés, az 
udvarias elutasítás és ellentmondás (pl. 
No, I’m afraid not. ’Attól tartok, nem.’, 
stb.), illetőleg a tompítás alkalmazása. 

Az udvariassági szokások további as-
pektusa, a Please, ’Kérem’, Thank you. 
’Köszönöm.’ és hasonló kifejezések, 
melyeknek – rendszerint az anyanyelv 
hatására történő – nem megfelelő hasz-
nálata is kellemetlen helyzetbe hozhat-
ja a nyelvhasználót. Jellemző rájuk, 
hogy általában minden nyelvben más 
lexikális egységek segítségével fejezik 
ki őket, ezért tükörfordításban telje-
sen értelmetlen jelentést kaphatnak, 
mint például, a Here you are. esetében, 
amely a ’Tessék.’ szó megfelelője. De 
ugyanígy, a Please, ’Kérem’ sem hasz-
nálható a You are welcome. ’Szívesen.’ 
szinonimájaként az angol nyelvben 

olyan értelemben, ahogyan a ’Kérem’ 
szó a magyar nyelvben. 

Végül, de nem utolsó sorban fon-
tos, hogy a nyelvtanulók figyelmét 
felhívjuk azoknak a nyelvi megnyilvá-
nulásoknak az elkerülésére, melyeket 
a célkultúra képviselői udvariatlan 
magatartásként, az udvariassági szo-
kások szándékos semmibevételeként 
értelmezhetnek. Ilyen pl. a nyersesség, 
szókimondás, szemrehányás, rendreu-
tasítás, türelmetlenség, és még sorol-
hatnánk. Konkrét példákat említve, a 
What do you want? ’Mit akarsz?’ ki-
fejezés rendkívül nyersen és sértően 
hathat, de ugyanígy elképzelhetetlen 
étkezésnél a Pass me the salt.  ’Add ide 
a sót!’ szókapcsolat használata a Could 
you és a please szavak hozzáadása nél-
kül.

Ami az udvariassági formulák elsa-
játítását segítő oktatási módszereket 
illeti, a vázolt kategóriák abban a kivé-
teles helyzetben vannak, hogy még az 
osztályterem falain belül is egy arány-
lag természetes közeg alakítható ki a 
gyakoroltatásukra, szemben azokkal 
az aspektusokkal, melyek ugyanebben 
a térben csak mesterségesen fejleszthe-
tőek (pl. telefonbeszélgetések, bevásár-
lás stb.). Hiszen a tanóra folyamán is 
számos olyan alkalom adódhat, amikor 
szükségessé válik az említett kifejezé-
sek alkalmazása, például a Here you are. 
’Tessék.’, Thank you. ’Köszönöm.’, You 
are welcome. ’Szívesen.’, stb. (pl. amikor 
a tanuló tanárának ad valamit vagy kap 
attól), valamint az udvarias kérések (pl. 
Could you repeat it once again, please? 
’Megismételné, kérem, még egyszer?’, 

Open your exercise-book, please. ’Légy 
szíves, nyisd ki a füzeted!’, stb.) és el-
utasítások (pl. I’m afraid I can’t accept 
it. ’Attól tartok, ezt nem tudom elfo-
gadni.’, stb.), illetőleg a bocsánatkérések 
(pl. Sorry for being late. ’Elnézést a ké-
sésért.’, stb.) használata. Ezért ajánlatos 
megkövetelni minden ilyen helyzetben 
a megfelelő kifejezések alkalmazását, 
illetőleg a fontosságukra rendszeresen 
felhívni a tanulók figyelmét. A legha-
tékonyabban azonban akkor járunk el, 
ha már a kezdetektől erre szoktatjuk 
a diákokat, s a legelső tanórákon időt 
szánunk arra, hogy elsajátítsák az ún. 
classroom language ’osztálytermi angol/
német stb.’ leggyakoribb nyelvi kifeje-
zőeszközeit. 

Összegzésképpen elmondható, hogy 
mind a társadalmi viszonyok, mind az 
udvariassági szokások leginkább akkor 
fejleszthetők sikeresen, ha kontrasztív 
módon rámutatunk a célnyelvben s az 
anyanyelvben betöltött funkciójuk kü-
lönbségeire, s ha a tanulók a szituációs 
játékok és párbeszédek szerves része-
ként sajátíthatják el. 

Megjegyzés: Az IKK további elemei-
vel, így a pragmatikai, szociokulturális, 
valamint paralingvisztikai kompeten-
ciák fejlesztésével a Katedra folyóirat 
következő számaiban foglalkozunk. 
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nyelvtanítás, értékelés. 2002. [online]. [cit. 
2014-09-03]. Retrieved from: <http://www.
nyak.hu/nyat/doc/ker_2002.asp>.
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Using Diagrams for Teaching 
(and Remembering) the Usage 
of Tenses [Part 4]

Overview

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

Diagrams, tense usage, and explanations

Future Simple + Going to

The diagram speaks for itself. If we want to refer to a future 
time and the situation does not fit into any of the remaining 
three future tenses, we use either future simple (the outer 
circle) or the ‘going to’ structure (the inner dot). The only 
difference between the two is that we use the latter when we 
want to express a strong intention (I overslept. I am definitely 
going to be late). While using future simple (especially the 
interrogative forms), in case of ‘I’ and ‘we’ we can use shall 
instead of will (We shall see what happens tomorrow.).

Future Continuous

This diagram should already be familiar for the students 
(Pres. C., Past C.), which means that the teacher might ask 
them to compare it with the diagram for e.g. Past Contin-
uous. The Ss will probably see the identical elements, such 
as the blue arrow (indicating the continuous nature of the 
event/activity) or the movable vertical lines (representing 
the length of the event/activity). The short, red line indicates 
the future time of the activity (I will be studying tomorrow 
at 5 o’clock). Future Continuous can also be used in cases 
where the future event/activity lasts for a specific time, (I 
will be studying all day tomorrow). This situation can easily 
be illustrated on the diagram by sliding the two vertical lines 
in the desired position in order to fit the specific time peri-
od, or by inserting more short red lines (hence referring to 
the continuity of the action).

Future Perfect

Similarly to the previous diagram, the teacher should ask 
the Ss to try to identify any of the elements of the diagram 
based on their knowledge on the topic. The barrier on the 
right side of the diagram represents a specific time in the 
future, when an event/activity will have ended. The dashed 
line at the left side of the blue arrow indicates that we do not 
have to know when the event/activity started. E.g. By this 
time next year she will have lost 15 kilograms of body weight 
(we do not need to know when she started her diet). The 
teacher might want to emphasize that in case of complex 
verbs (e.g. to be delivered) the sentence might look like as 
if it was formed with Future Perfect Continuous, however, 
it is not. The reason for the accidental mismatch is usually 
caused by the ‘been’ in the sentence: By tomorrow 4 am all 
the vegetables will have been delivered to the market.

Future Perfect Continuous

This tense is quite tricky. There are two things which 
need to be emphasized on this diagram. One of them is the 
dashed line at the left side of the blue arrow indicating that 
it might overlap the present moment (NOW). The other 
one is the vertical red line representing a specific time in the 
future which might or might not be the end of the event/
activity (hence the dashed continuation of the arrow). Let 
us examine the structure of this tense with the top-down 
approach. Suppose that we tell the following sentence to our 
friend this year in June: Next year in June he will have been 
a university student for 3 years. The first thing to be noticed 
is that this tense needs two time factors (“next year in June”; 
“for 3 years”). In case of this example, the action definitely 
started in the past (two years ago in June) and will continue 
even after the specific time in the future (next year June). 
This means that on the left side of the diagram, the arrow 
will start before the present moment (NOW) and on the 
right side it will continue even after the vertical red line (the 
person will continue attending the university). We also can 
use the word ‘when’ to indicate a specific future time: When 
the sun rises she will have been sleeping for 10 hours. To sum-
marize, we use Future Perfect Continuous to express how 
long some activity will have been going on.

Using diagrams for teaching the tenses of the English lan-
guage is not a new idea. Many coursebooks contain similar 
diagrams than the ones used in this article series to make 
the tense usage explanations more clear. However, the tech-
nique proposed here suggests that these diagrams can be 
used to exploit another one of their advantage: remember-
ing the usage of the tenses by simply storing an image of 
each diagram in our minds and, when the need arises, using 
that image to deduce the tense usage we need.
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Rovatunkban ezúttal is egy komplett „próbatesztet” köz-
lünk. Ha erre csupán a tanóra 45 perce vehető igénybe, ja-
vasoljuk, hogy a pedagógus válasszon ki az alábbiakból kb. 
15 feladatot.

1.  Számítsd ki: 52 – 3 · (6 · 53 – 72)2 =
2.  Három jó barát 6 : 5 : 4 arányban osztott szét egymás 

közt néhány régi pénzérmét. Hármuk közül ketten így 
épp 126 darabot kaptak. Hány darabot osztottak szét 
összesen?

3.  Egy hangverseny belépőjegyeit 1-től 200-ig számozták 
meg, és véletlenszerűen osztották ki az iskola 200 ta-
nulója közt. Mennyi a valószínűsége annak, hogy Peti 
jegyének sorszáma osztható 9-cel, nem tartalmaz 0-t 
és háromjegyű?

4.  A paralelogramma egyik oldala 15 cm, ami a kerületé-
nek nyolcada. Milyen hosszú a paralelogramma másik 
oldala?

5.  Az üzemben 38 alkalmazott dolgozott. Egy átszervezés 
során egy nőt és egy férfit irodai munkára állítottak át. 
Most az üzemben kétszer annyi férfi dolgozik, mint nő. 
Hány férfi dolgozott az üzemben az átszervezés előtt?

6.  Az osztály tanulói közül 8-an tagjai az iskola énekka-
rának, 13-an pedig képzőművészeti szakkörbe járnak. 
3 olyan tanuló van, aki tagja az énekkarnak is, és a 
képzőművészeti szakkörbe is jár. 5 tanuló nem tagja a 

Horváth Géza
Nyugalmazott pedagógus, 

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

Felkészítő feladatok 
a matematikai 
tesztelésre – VII. rész

énekkarnak sem, és nem jár a képzőművészeti szakkör-
be sem. Mennyi az osztály létszáma?

7.  Két szám aránya 3  :  5, átlaga pedig 16. Mi a nagyobb 
szám?

8.  Egy kocka térfogatának mérőszáma kétszer akkora, 
mint a felszínéé. Mennyi a kocka élének mérőszáma?

9.  A húr 5 cm-re van a 13 cm sugarú kör középpontjától. 
Határozd meg a húr hosszát (cm-ben)!

10. Törölj a 613037526 számból két számjegyet úgy, hogy 
a számjegyek összetolása után kapott szám osztható 
legyen 36-tal! Melyik a megmaradt (összetolt) számok 
közül a lehető legkisebb?

11.  Mennyi a 
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12. Az I. y = 3x – 4, II. y = –5x, III. 
3

2xy =  és IV. 
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függvények közül az alábbiak grafikonja egyenes:

     A) I. és II.; B) I., II. és III.; C) II., III. és IV.; D) mindegyiké;

13. 6 csapat körmérkőzést játszik. Hány mérkőzést játsza-
nak összesen?

  A) 5-öt; B) 6-ot; C) 15-öt; D) 30-at;

14. Adott egy k(O;  6  cm) kör és egy P pont, amely a kör 
középpontjától 8 cm-re van. Hány érintő húzható ebből 
a pontból a körhöz?

  A) 0; B) 1; C) 2; D) végtelen sok;

15. Egy kör kerületének és területének aránya 1 : 3. Mennyi 
a kör sugara?

  A) 3 cm; B) 6 cm; C) 12 cm; D) 18 cm;

16. Hány fokot zárnak be egymással az óra mutatói 3 óra 10 
perckor?

  A) 35; B) 40; C) 65; D) 95;

17. Adott egy k(O; 12 cm) kör és egy olyan EFGH négyzet, 
amelynek középpontja egybeesik a k kör középpontjá-
val. Hány közös pontja van a négyzet oldalainak és a 
körvonalnak?

  A) 0; B) 4; C) 5; D) 8;

18. A kétjegyű természetes számoknak hány százalékát te-
szik ki a 10-zel osztható számok? 

  A) 9; B) 10; C) 11; D) 20;

19. Az osztály tanulóinak egyötöde kitűnőre, 2-vel több ta-
nuló dicséretesre írta meg a próbatesztet. 3-mal többen 
kaptak jó érdemjegyet, mint kitűnőt, és 1-gyel keveseb-
ben elégségest, mint kitűnőt. 1 tanuló elégtelent kapott. 
Mennyi az osztály létszáma?

  A) 15; B) 20; C) 25; D) 30;

20. Egy henger alakú hordó átmérője 1,2 m, magassága 1 m. 
Hány hl víz fér bele?

  A) 1,13 hl B) 4,52 hl C) 11,3 hl; D) 45,2 hl.
 
Az eredmények gyors összefoglalásához használhatjuk a 

Katedra februári számában közölt eredménylapot.
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A német nyelvoktatás 
sikerei

A Selye János Gimnázium három ta-
nulója vett részt a  2015. január 12-én 
megrendezett német nyelvi olimpia 
járási fordulóján: Juhász Anikó a IV.D 
osztályból, aki a 2. helyet szerezte meg, 
Elek Fanni Mária a  II.D osztályból, 
aki 1. lett, s  így részt vehet a verseny 
kerületi fordulóján Nyitrán. Harma-
dikként pedig Kovarčík Sára, iskolánk 
terciós diákja, aki 2014 novemberében 
– megnyerve kategóriájában a  duna-
szerdahelyi Vámbéry Ármin Gimná-
ziumban megrendezett nyelvi versenyt 
– vándorserleggel tért haza. Sára kiváló 
teljesítményt nyújtott a  járási német 
olimpián is, és benevezett a  kerüle-
ti olimpiára. Két tanuló, Fábián Rita 
a  III.D-ből és Šarai Tamás a  IV.A-ból 
egyenesen a  kerületi versenybe kap-
csolódnak be.

A diákok és tanáraik egyaránt büsz-
kék a versenyzők kitűnő nyelvtudásá-
ra.

együttszavalanemzet.hu
A Magyar Kultúra Napja idén immár 26. alkalommal került megrendezésre. 

Január 22-én a Himnusz megírásának alkalmából ismét számos kulturális ese-
mény zajlott Magyarországon és világszerte a magyarlakta területeken. 

Ezen rendezvénysorozat keretén belül Jordán Tamás színművész irányításával 
együtt szavalt a nemzet. Ebbe kapcsolódott be iskolánk, a komáromi Selye János 
Gimnázium három osztálya: a IV.D, a III.D és a nyolcosztályos gimnázium negyedik 
évfolyamának tanulói, vagyis a IV.N. Tíz óra előtt pár perccel megnyitottuk az ese-
mény YouTube csatornáját. Nem kellett sokat várnunk, hogy Jordán Tamás vezény-
letével elkezdődjön a gyakorlás, amelyhez energikus karmozdulatai adták az ütemet. 
Idén az esemény fő központja Orosháza volt, ahol egy teremnyi diák szavalt együtt 
mindazokkal, akik az internet segítségével bekapcsolódtak a közös szavalásba.

Tíz óra tíz perckor 3 gongütés jelezte a közös versmondás kezdetét. Elő-
ször Kölcsey Ferenc Himnuszának első versszakát mondtuk együtt. Soronként, 
szavanként haladtunk, az elhangzottak mindenki tudatába bevésődtek. Ezt 
követően második nemzeti himnuszunkat, Vörösmarty Mihály Szózatát szavaltuk. 
Nemzetünk sorsáról szóló költeményünk most is aktuális, főleg nekünk, határon 
túli magyaroknak. Nemzeti öntudatunkat megerősítve töltötték be a vers végső 
sorai osztálytermünket:

„A nagy világon e kívül
Nincsen számodra hely, 

Áldjon vagy verjen sors keze,
Itt élned, halnod kell.”

Ölveczky Judit és Balogh Péter, 
a Selye János Gimnázium III.D osztályának tanulói

A világszervezet ezelőtt 10 évvel, 
2005 januárjában nyilvánította január 
27-ét nemzetközi holokauszt-emlék-
nappá, ugyanis ezen a napon szabadult 
fel az auschwitzi haláltábor. Ez alka-
lomból világszerte megemlékezések, 
találkozók zajlanak. 

Az érsekújvári Pázmány Péter Gim-
náziumban projektnap keretében gon-
dolunk az áldozatokra (minden év 
szeptember 9-én és január 27-én), és 
gondolkodunk el azon, miért veszélyes 
közömbösnek maradni és hallgatni ak-
kor, amikor mások az elnyomás áldo-
zataivá válnak. A foglalkozások segítik 
a diákokat, hogy bármely társadalom-
ban felismerjék az előítélet, rasszizmus, 
antiszemitizmus és sztereotipizálás kü-
lönböző megnyilvánulásait.

Beszélgetünk a hatalomról és a ha-
talommal való visszaélésről, valamint 
arról, mi az egyes emberek, szerveze-
tek és nemzetek szerepe és felelőssége, 
amikor az emberi jogokat a szemünk 
láttára lábbal tiporják. Fejlesztjük a de-
mokratikus gondolkodást és szociális 
kompetenciát, toleranciára és aktív ál-
lampolgárságra nevelünk.

A diákokhoz olyan módon kell el-
juttatni az adott korszak eseményeit 
és az azokból levont következtetése-
ket, amelyek nem csupán preventív 
célt szolgálnak a jövőre nézve, hanem 
le is kötik ezt a generációt. Plakátokat 
elemzünk, filmet vetítünk, virtuális 
sétát teszünk Auschwitzba, játékos 
feladatokat oldunk. A náci munka- és 
megsemmisítő táborok világa egyike a 
legnehezebben tanítható témakörnek. 
Számomra mindig kérdés, mi az, amit 
még megmutathatok, és mi az, amit 
már nem tud érzelmileg elviselni egy 
középiskolás. Megtörtént, hogy sírva 
szaladt ki egy tizenötéves lány, látva a 
megrázó képsorokat, amelyeket a fel-
szabadítók készítettek a haláltáborban.

Kiváló oktatási segédanyagok tölt-
hetők le magyar nyelven az izraeli Yad 
Vashem keretében működő Nemzet-
közi Holokauszttanulmányok Iskolá-
ja honlapjáról. Többek közt az a 207 
fényképből álló dokumentumgyűjte-
mény, ami Auschwitz Album (elég ezt 
beírni a keresőbe) néven vált ismertté. 
Ugyanitt olvasható: „A Holokauszt 
példa nélkül álló esemény, amely mé-

lyen megrázta az emberi civilizáció 
alapjait. Arra kényszerít minket, hogy 
elgondolkodjunk az ember és a társa-
dalom természetéről, a modern állam-
ról alkotott legalapvetőbb nézeteink-
ről, azzal kapcsolatos felelősségünkről, 
hogy világpolgárként fel kell emelnünk 
szavunkat és meg kell akadályoznunk 
ártatlan emberek igazságtalan szenve-
dését, bárhol is történjék a világban. A 
Holokauszt egyetemes figyelmezteté-
sül szolgál.”

Ezért tartja intézményünk is fon-
tos kötelességének, hogy a multikul-
turalizmus iskolaprogramunk része 
legyen. Radnótit, Pilinszkyt, Kertész 
Imrét is sokkal könnyebb egy ilyen 
nap után közelebb hozni a gimnazis-
tához. 

Auschwitz-Birkenau felszabadítása 
és a II. világháború befejezése óta 70 
év telt el. Évről évre kevesebb egykori 
fogoly és kiszabadító van közöttünk. 
Az emlékezés felelőssége már az új 
nemzedéké. „Szerintem ez nagyon jó 
program, én minden évben szívesen 
abszolválnám. Felváltott foglalkozá-
sok más-más módszerekkel – nagyon 
élvezetes volt. A film ugyan szomorú, 
de nagyon tanulságos, tetszett. 10 pon-
tos emléknap volt, köszönjük!” – írta az 
egyik diák búcsúzóul.

Benkő Tímea

Auschwitz 
felszabadítására 
emlékeztünk
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DSD a Selyében – megéri?
A kilencedikeseknek pályaválasztáskor rengeteg szempont alapján kell eldönte-

niük, hol fognak továbbtanulni. Természetesen elsődleges az érdeklődési kör és a 
jegyek átlaga; csak ezután jöhet szóba az iskolák tanterve és az általuk kínált sok-
sok plusz dolog, amelyek segítségével az ott végzett diákok jobban, könnyebben 
érvényesülhetnek az életben.

A Selye János Gimnázium mellett szól így például a DSD német nyelvvizsga, 
melynek ingyenes letételére minden évben lehetőség nyílik a tanulók számára – 
így ez az idei tanévben sem maradt el. Természetesen vannak olyanok, akiket nem 
érdekel ez a lehetőség, hiszen a tanulás mellett csak „púp a hátra”, hogy erre az 
időigényes vizsgára készüljenek. Én viszont úgy gondolom, mindenképpen megéri 
megpróbálni – ha másért nem is, legalább azért, mert nem kerül semmibe; hiszen 
előfordulhat, hogy néhány év múlva, akinek lehetősége lett volna letenni, de nem 
élt vele, megbánja, amikor több száz eurót kifizetve ül vissza az iskolapadba.

Miután tavaly, harmadikosként sikeresen zártuk a DSD I középfokú nyelvvizs-
gát, idén a DSD II felsőfokú nyelvvizsgával próbálkoztunk meg, melynek írásbeli 
részére még decemberben került sor az újvári szlovák gimnáziumban. Itt – sok 
esetben – körmönfont kérdésekre való helyes válaszolással kellett megmutatnunk, 
mennyire értünk meg egy-egy bonyolult szöveget hallás, illetve olvasás után. Ezt 
követően egy témát kaptunk, melynek kidolgozására két óra állt rendelkezésünk-
re. A fogalmazást és a teszteket Kölnben javítják ki, így az eredményekre májusig 
várnunk kell. A szóbeli rész januárban került megrendezésre iskolánk épületében, 
melynek sikerességét viszont már aznap megtudhattuk: a nyolc vizsgázó közül egy 
kapott B2-es minősítést, míg a többieknek sikerült a C1-es szintet elérni. Ha az 
írásbeli is hasonlóan jól sikerült, mindannyian jogosultságot kapunk arra, hogy 
német nyelvű egyetemen/főiskolán tanuljunk.

A szóbeli vizsga egyébként négy részből állt; első ízben mindenki kapott egy-egy 
témát, melyről húsz perc alatt kellett készítenünk egy ötperces előadást, majd pedig 
öt percen keresztül beszélgetnünk a vizsgáztatókkal a témával kapcsolatban. A har-
madik öt percben egy előre kidolgozott prezentációt adtunk elő, majd pedig továb-
bi öt percen keresztül az előadásunkkal kapcsolatos kérdésekre válaszoltuk meg.

Szerintem mindenki kihozta magából a maximumot, rengeteget készül-
tünk, izgultunk – szóval, ahogy Fekete Judit tanárnő mondaná: Das war ein 
Gymnasialen Niveau!

Köszönettel tartozunk gimnáziumi tanárnőinknek, hogy időt és energiát nem 
sajnálva készítettek fel és buzdítottak bennünket; különösképpen Fekete tanárnő-
nek, aki több mint három éven keresztül gondoskodott arról, hogy ez a vizsga si-
kerüljön, illetve Sáfi Zsuzsanna tanárnőnek, aki délutánonként DSD órákat tartott 
nekünk, és Anna Kley-nak, iskolánk jelenlegi németországi önkéntesének, akihez 
szabadidejében is bátran fordulhattunk a kérdéseinkkel.

Én még külön köszönetet szeretnék mondani két alapiskolás tanítómnak, 
Mácsodi Annának és Tóth Gézának, hogy elindítottak a német nyelv szeretetének 
és ápolásának útján.

Juhász Anikó
IV.D, Selye János Gimnázium

 
 Farsangi díszbe öltözött 

a dunaszerdahelyi 
Thermalpark

A dunaszerdahelyi Építészeti Szak-
középiskola diákjainak köszönhető-
en egyedi farsangi díszben pompázik 
a  dunaszerdahelyi Thermalpark ho-
telje, melyet az ide látogató vendégek 
rendszeresen megcsodálnak. A  hotel 
vendégei főként cseh és szlovák idő-
sebb turisták, akik értékelni tudják a 
diákok kreativitását. Az ügyes kezű 
virágkötők egyedi technikával dolgoz-
va, könnyen beszerezhető, esetleg a 
háztartásban is megtalálható alapanya-
gokból mesés dekorációt készítenek 
számunkra az évszaknak, illetve egyes 
ünnepeknek megfelelően.

Jelenleg a farsang és a Valentin nap 
jegyében díszítették fel a hotel recep-
cióját, illetve az éttermet. A vendégek 
körében nagy sikert aratott a recepciós 
pulton elhelyezett szív alakú dekoráció, 
amely különféle babokból és fából ké-
szült némi színes tüll kíséretében, vala-
mint a körülbelül 100 cm magas, piros, 
szív alakú figura, amire ránézve a ven-
dég azonnal jókedvre derül. Emellett 
minden ide látogató vendégnek meg-
akad a tekintete a  színes álarcokból 
és virágokból álló talajdíszen, amely 
színösszeállítását tekintve harmonizál 
a recepció színeivel és teljes mértékben 
a  farsangi ünnepi kavalkádot juttatja 
eszünkbe. A  díszítésnek köszönhető-
en a vendéget barátságos, néha játékos 
hangulat fogadja, melynek köszönhe-
tően a szállodába látogatók gyakran 
elidőznek az egyes dekorációs elemek 
tanulmányozásával, esetleg fényképe-
zésével, hogy aztán otthon maguk is 
megpróbálkozzanak az elkészítésével.

Reméljük, hogy még hosszú ideig 
sikerül együtt dolgoznunk az iskolával, 
és a diákok még sok-sok mesés deko-
rációval lepnek meg bennünket és ven-
dégeinket. 

Mgr. Hrapka Kristína
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A Modern oktatás – digitális oktatás 
nevű projektnek köszönhetően 2  360 
alap- és középiskola jutott interaktív 
tantermekhez: a tanárok tehát a kréta 
helyett az interaktív táblák használatát 
választják. Az interaktív tantermekben 
a tanárok animációk, videók és más 
digitális segédeszközök segítségével 
vonhatják be a  tanulókat az oktatás 
folyamatába úgy, hogy notebookok se-
gítségével interaktív táblákon jelenítik 
meg a tananyagot.

A pedagógusok már egy hónapi 
használat után dicsérték az új oktatási 
formát, mivel úgy tapasztalták, hogy 
az interaktív táblák bevezetésével ja-
vult az oktatás színvonala. Több tanár 
is kijelentette, hogy a diákok játékos 
bevonásával könnyebbé vált a tanítás, 
egyszerűbb és szórakoztatóbb lett a 
tananyaggal való ismerkedés, hiszen 
a digitális technikának köszönhetően 
a  tanulók szinte beépültek a  tanítási 
folyamatba. Az interaktív tanterem 
nemcsak a vizualizációnak teremt he-
lyet, hanem a képi látványt megfelelő 
hangeffektusok bevonásával is mélyíti: 
lehetőség nyílik például a tengerfenék 
növény- és állatvilágának bemutatá-
sára, amihez megfelelő zenei aláfestés 
választásával fokozhatjuk az esztétikai 
élményt. A tanárok arról is beszámol-
tak, hogy a képek és zenei aláfestés 
mellé kínált tanári narráció, magya-
rázat csak fokozza a diákok figyelmét. 
Fontosnak tartják, hogy a digitális 
technológia oktatásba emelése mellett 
a hagyományos tanítási módszereket 
is megőrizzék, és az interaktívtábla-

Ösztöndíjjal A V4-ek országaiban

Véget ér a „kréta-kor”

használat kizárólagossága helyett az 
oktatási módszerek gazdagítását szol-
gálják. 

A Modern oktatás – digitális oktatás 
nevű nemzetközi projekt újdonságnak 
számít a hazai oktatásban, ugyanis az 
EU-s eszközök egyenesen a pedagógu-
sokhoz jutnak. Összesen 5 350 000 eurót 
fordítottak az interaktív táblák üzembe 
helyezésére, melynek nagy része EU-s 
forrásból származik. Jelenleg 2  360 is-
kola több mint 40 000 tanára alkalmaz 
interaktív táblát, melyek Szlovákia egész 
területén megtalálhatóak, kivéve a  Po-
zsonyi Területi Önkormányzatot.

A minisztérium számos iskolát meg-
szólított, felkínálva az új technológia 
bevezetését, azonban nem mindegyik 
érdeklődött az új lehetőség iránt. 
A projekt első fázisában, a 2013-as év 
folyamán a Pozsonyi kerületen kívül 
valamennyi iskolát megszólítottak, 
azonban mintegy 150 iskola visszauta-
sította az ajánlatot. 

Az érdeklődő iskolák számára 2014 
májusa és decembere között alakítot-
tak ki interaktív tantermeket, amelyek 
interaktív táblát, laptopot és hangtech-

nikát tartalmaznak. A tantermek fel-
szereltsége a  nemzeti projekt futamá-
nak ideje alatt kölcsönben vannak az 
iskoláknál, azonban 2015. december 
1-jétől az iskolák tulajdonává válnak.

A  projekt jelenleg új fázisába érke-
zett, amit a  tanárok észrevételeinek, 
javaslatainak feldolgozása képez. A 
projektvezetők még sok száz észrevé-
telt várnak a pedagógusoktól, azonban 
az eddig beérkezett hozzászólások már 
feldolgozás alatt állnak. Az eredmények 
folyamatosan megtalálhatók a projekt 
oldalán  (www.digitalnevzdelanie.sk), 
melyet a szülők, tanulók és tanárok 
egyaránt megtekinthetnek.

A  projektet az EU szociális alapja tá-
mogatja. Célja az alap- és középiskolák 
oktatási rendszerének innovációs mód-
szerek bevezetésével történő átalakítása, 
valamint a  végzős diákok felkészültsé-
gének javítása a  munkapiac jelenlegi és 
jövőbeli igénye szerint. Ugyanakkor a 
projekt célkitűzései közé tartozik a kü-
lönböző digitális feladatok kidolgozása, a 
diákok motiválása, illetve a természettu-
dományi és technikai jellegű tantárgyak 
nagyobb fokú elsajátításának növelése is. 

A szlovákiai egyetemisták, doktoran-
duszok, főiskolai és egyetemi oktatók és 
kutatók pályázatot nyújthatnak be nyári 
egyetemeken, tanulmányutakon és ku-
tató munkákon való részvételre  a  Vi-
segrádi négyek bármely országába. Az 
ösztöndíj-lehetőség a következő tanévre 
szól, és az időtartama néhány hétre, de 
akár tíz hónapra is terjedhet. A  Viseg-
rádi négyek országaiban a  szlovákiai 
egyetemisták és doktoranduszok tehát 
akár egy tanévet is tölthetnek, illetve 
alkalmuk nyílik a záródolgozatuk, szak-
dolgozatuk vagy disszertációs munká-
juk megírására is, melyet a CEEPUS tesz 
lehetővé a közép-európai egyetemek 
csereprogramjának keretén belül. 

A sikeres pályázók bilaterális ösz-
töndíjprogram keretén belül utazhat-
nak Csehországba, Lengyelországba 
vagy Magyarországra. Az ösztöndíj fe-
dezi a megélhetési költségeket az adott 
országban, az Oktatásügyi, Tudomá-
nyos, Kulturális és Sportminisztérium 
pedig magára vállalta az útiköltség té-
rítését.

Az adminisztrációs munkákat az 
SAIA, n.o. szervezet végzi, amely 1990-
től segíti hazai tudományos élet és 
oktatásügy nemzetközi kiépítését. Az 
Oktatásügyi, Tudományos, Kulturális 
és Sportminisztériummal kötött szer-
ződések alapján, valamint a Kormány-
hivatallal és más szervezetekkel szoro-

san együttműködve irányítja a  hazai 
egyetemisták ösztöndíjkérvényeinek 
adminisztrációs munkálatait, tájékoz-
tatást nyújt a külföldi tanulmányi lehe-
tőségekről, illetve külföldiek számára 
segítséget nyújt a hazai egyetemeken és 
főiskolákon való elhelyezkedésben.

A 2014/2015-ös tanévben a 62 Cseh-
országba, Magyarországra és Lengyel-
országba jelentkező közül 52 pályázót 
választottak ki az egyes bizottságok. A 
résztvevők nyári egyetemeken, tanul-
mányi utakon vagy kutatásokon vet-
tek részt. Az ösztöndíjjal és a pályázati 
anyaggal kapcsolatban bővebb infor-
máció a SAIA portálján, a www.granty.
saia.sk címen található.
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2015 folyamán 200 főiskolás kap-
csolódhat be abba a  nemzeti projekt-
be, mely lehetőséget nyújt gyakorlati 
tapasztalatok megszerzésére. A tavalyi 
évben 174 diák kapott lehetőséget arra, 
hogy bepillantást nyerjen egy üzem 
belső életbe. Eddig több mint 2  700 
hallgató vett részt különböző tanulmá-
nyi látogatáson 91 üzemben.

Korszerű didaktikai 
eszközök 

az angol nyelv 
tanításához

Az MPC közbeszerzési pályázatot írt ki Új trend az angol nyelv 
tanításában az alapiskolák tanárai számára elnevezéssel. A pro-
jekt célja az alapiskolák angol nyelvű oktatásának minőségi javí-
tása az egész ország területén.

A pályázók az angol nyelv oktatásához használható edukációs 
csomaghoz, azaz didaktikus eszközökhöz juthatnak, amely digi-
tális segédanyagokat, módszertani útmutatókat és munkafüze-
tet tartalmaz. A didaktikus eszközök tartalma összhangban áll 
az Állami művelődési program előírásaival.

A nemzeti projekt révén 2015 folyamán országszerte mintegy 
3 000 tanár és azok tanulói juthatnak hozzá a csomaghoz, ami 
az angol nyelv kommunikációs szintjének emelését szolgálhatja 
a középiskolások számára.

  A pályázaton nyert didaktikus eszközök a meglévő angol 
tankönyvek kiegészítő elemei lesznek, melyet az Oktatásügyi, 
Tudományos, Kulturális és Sportminisztérium is jóvá hagyott. 
A bekapcsolódó tanárok iskolázásokon vesznek részt, ahol elsa-
játítják az új eszközök kezelését és célirányos felhasználásának 
lehetőségeit.

A  beruházás összege eléri a  6,4 millió eurót. Amennyiben 
a  projekt sikeresnek bizonyul, a következő években lehetőség 
nyílik további didaktikus segédeszközök beszerzésére is.

Szakmai gyakorlat egyetemisták számára
Az Oktatásügyi, Tudományos, Kul-

turális és Sportminisztérium az üze-
mekkel karöltve a tavasz folyamán nyílt 
napokat szervez, és elsősorban a kevés-
bé frekventált szakmákat és a munka-
erő-hiányban szenvedő ágakat próbálja 
népszerűsíteni. A minisztérium fontos-
nak tartja, hogy az érdeklődő hallgatók 
megismerjék az üzemek termelési fo-

lyamatait, és a tapasztalatszerzés mellett 
megkezdjék a megfelelő kapcsolatépí-
tést. A projekt elsődleges célja ugyanis, 
hogy kapcsolatot teremtsen az üzemek 
és egyetemek, illetve azok diákjai kö-
zött, valamint hozzásegítse a végzős 
diákokat a szakmájukban való elhelyez-
kedéshez. Az ilyen típusú projektek már 
a tanulmányi évek alatt megalapozzák a 
munkaadó és munkavállaló jövendő si-
keres együttműködését. 

Az egyes üzemek már számos főis-
kolán és egyetemen bemutatkoztak, 
többek között a  Zsolnai Egyetemen, 
a  trencséni Alexander Dubček Egye-
temen, továbbá a  nagyszombati és 
a kassai egyetemeken. A találkozókon 
a diákoknak lehetőségük nyílt arra is, 
hogy meghallgassák az iskolájukon 
már végzett és azóta valamilyen üzem-
ben elhelyezkedett hallgatóik beszá-
molóját. A projektet ezidáig sikeresen 
alkalmazták a Nagyszombati, Trencsé-
ni, Nyitrai, Zsolnai, Besztercebányai, 
Eperjesi és Kassai kerületekben.

A  projekttel és a  tervezett rendez-
vényekkel kapcsolatos információk 
a  www.vysokoskolacidopraxe.sk olda-
lon találhatók.
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Legkedvesebb könyvem

A címlapon Kováč René (Juhász Gyula 
Alapiskola, Léva) „Kik járnak velem a su-
liba” című fotója látható.

 Mert nem csak egy kiemelten kedvelt 
könyvem van. Az lehetetlen is lenne, mert 
azt jelentené, hogy egy szerző egyetlen 
könyvében megírta mindazt, amit fontos-
nak tartok. Sőt: nem is könyvekről, hanem 
szerzőkről kell beszélnem. Mert a szerzők 
azok, akiknek a világlátása, ha nem is azo-
nos az enyémmel, de biztosan hasonló ah-
hoz. Ugyanis azokhoz az „özönvíz előtti” ol-
vasókhoz tartozom, akik számára a könyvbe 
foglalt eszmék fontosak. Tudom, hogy most 
felkapják a fejüket azok, akik különböző 
formalista és posztstrukturalista iskolákon 
nevelkedve a nyelvi szinten keresik a szö-
vegek hordozta jelentéseket, de olvasóként 
hadd engedtessen meg nekem az eretnek 
gondolat, amelyben egyezek Philip Roth 
amerikai íróval. Ő az egyik regényében az 
irodalomprofesszor szájába adja azt a diák-
jainak szánt tanácsot, hogy az elolvasandó 
könyvek esetében nehogy irodalomtudo-
mányi ballaszttal terheljék le az értelmezést. 
Maradjanak inkább világszemléletük hatá-
rain belül. Nos, én megmaradok.
 Mindebből már kiszűrhető az a következ-
tetés, hogy kedvenc szerzőim iránti szimpá-
tiám eszmei és filozófiai megalapozottságú. 
De mik ezek az eszmék? Mindenfajta viták 
ellenére, amelyek a humán tudományokban 
lezajlottak, és amelyek arról szóltak, hogy a 
szellemi modernitás lezártnak tekinthető-e, 
és hogy valóban egy posztmodern világban 
élünk, az a véleményem, hogy a szellemi 
modernitás – minden ellentmondásossá-
ga ellenére – nem dobható a szemétre. Sőt: 
olyan értékeket emel ki, amelyek nélkül egy 
új barbárság világa jönne el. Ezek az érté-
kek az individualitás és a humanista racio-
nalizmus elveire alapozódnak. Ez azt jelen-
ti, hogy a világmagyarázat az emancipált 
egyén létére és mindenfajta transzcendens 
vonatkozástól mentes, de ugyanakkor nem 
instrumentális észre hivatkozva épül ki.
 Az én szerzőim ezeket az értékeket 
hagyják szerepelni műveikben. A sor ele-
jén egyértelműen a francia felvilágosodás 
legszimpatikusabb és legsokoldalúbb gon-
dolkodója, Diderot áll, aki nemcsak filo-
zófiai dolgozataiban, hanem regényeiben 
is ennek a humanista racionalizmusnak a 
legelső megfogalmazója. A Mindenmindegy 
Jakab és gazdája című és a saját korában 
formabontó művében egyrészt azt az iró-
niát engedi szóhoz, amely a lehetséges vi-
lágok többértelműségét demonstrálja, és 
amely kétségbe vonja a teljes és megfelleb-
bezhetetlen tudás lehetőségét. Hiába emlí-
ti Jakab lépten-nyomon a Nagy Tekercset, 
amelyen előre fel van jegyezve a jövőnk, 
saját cselekedetei az ellenkezőjét mutatják: 
azt, hogy szabadságunkban áll sorsunkat 
alakítani, és ezt a sorsot semmilyen tanítás 

Mészáros András

Kedvenc könyveim
nem vonhatja kétségbe. Másrészt Diderot 
az emberi viszonyok – és ezen belül az er-
kölcs – viszonylagosságát állítja. Ami nem 
az erkölcsi értékek megkérdőjelezését vagy 
visszavonását jelenti, hanem „csupán” azt, 
hogy erkölcs csak ott van, ahol a Másikat 
egyenrangúnak tartom magammal. Ennek 
az etikának a legfőbb maximája „a másik-
nak szerzett gyönyör” követelménye.
 A másik szerzőm mintha csak Diderot 
köpenyéből bújt volna elő, hiszen ugyan-
csak francia volt: Anatole France. Ma, sajná-
latos módon, kevesen olvassák, talán azért 
is, mert a modernisták a halálakor „dögnek” 
titulálták. De hol vannak mára ezek a mo-
dernisták? Pedig az Angyalok lázadásá-ból 
megtudhatjuk, hogy a Jó és a Rossz harcából 
– ha ez a Jó és ez a Rossz csak az ember felet-
ti uralomra tör – az ember csak vesztesként 
jöhet ki. Thaisz-nak, a szépséges alexandri-
ai kurtizánnak a története meg arra figyel-
meztet, hogy a fanatikus hit sosem vezet a 
megdicsőüléshez, ellenben a szelíd szépség 
megmenthet bennünket a kárhozattól. Az 
„igazság” minden áron való megvalósítása 
embertelenséget eredményez.
 A humanitás védelmezői közé tartozik 
a huszadik század egyik legnagyobb írója, 
Thomas Mann is, aki életével bizonyította, 
hogy a valódi hazafiság megköveteli a gon-
dolkodó embertől, hogy hazáját tagadja 
meg egy időre, ha az a haza barbárrá válik. 
Mert az emberiség előbbre való mindenfajta 
önmagába zárt nacionalitásnál. És ha elol-
vassuk A varázshegy vagy a Doktor Faustus 
című regényét, akkor azt is megtudhatjuk, 
mire vezet az, amikor a vitalitás nevében 
megkérdőjelezzük a kultúra szerepét, és a 
devalválódott értékeket vétkesen azono-
sítjuk azzal, amik eredetileg voltak. Akkor 
ugyanis megvalósul a becstelen hazudozók 
világa, amelyben csalóka mitológiák bódít-
ják el az embereket, elnyomva bennük a rá-
ciót.
 Végezetül, de nem utolsó sorban pedig 
álljon itt Milan Kundera, aki már-már szo-
morú nosztalgiával pereli vissza nekünk az 
emberi léptéket, csendet és a lassúságot. A 
Halhatatlanság a rációt vesztett emberiség 
lelkének hipetrófiáját állítja elénk, azaz azt 
az állapotot, amikor már semmi ésszerűség 
nem működik, de érzünk, mert az a köve-
telmény. Az érzelmek pedig megengednek 
minden kilengést. Letérünk Diderot Jakab-
jának útjáról, amelyen andalogva az emberi 
tér mutatkozott meg, és rátérünk az autó-
sztrádára, amely pedig a tér elértéktelene-
dése, mert már nem az utazás maga, hanem 
csak az úti cél érdekel bennünket.
 Ez a gondolat aztán előidézi Josef Čapek 
Sánta vándorát… Valahol azonban be kell 
fejezni a kedvenc írók felsorolását.

A pályázat kiírói minél szélesebb körben szeretnék megszólítani a Felvidékről is a magyar gyerekeket, csa-
ládokat, hogy történeteik leírásával járuljanak hozzá a pályázat sikerességéhez.

Kiíró: 
„Mosolyvirág” Nagycsaládosok Debreceni Egyesülete
4031 Debrecen, Angyalföld tér 11.

Téma: 
„A szülők, nagyszülők életmeséi”

Avagy írd le, amit a szüleid, nagyszüleid meséltek neked az életükről, és te érdekesnek, tanulságosnak vagy 
akár viccesnek találtad.

„Amikor  kicsi voltál...”  / „Amikor kicsi voltam...”

Minden család  őriz  történeteket gyermekei  kiskoráról;  gyesen lévő anyukák (újabban apukák, nagyma-
mák is)  szívesen mesélnek élményeikről vagy emlékeznek vissza az együtt töltött meghitt évekre.  

Mindkét témában igaz történeteket, történet-csokrokat várunk műfaji kötöttség nélkül (a családi anekdo-
táktól a mesén, novellán, riporton át a naplóig), amelynek a gyermekek (és szüleik) a szereplői. 
Írhatják szülők, nagyszülők, gyermekek, családok.   

A pályázók műveit négy korcsoportban bíráljuk el:

1. 10 éves kor alattiak,
2. 10 – 14 éves korig,
3. 14 – 33 év közöttiek,
4. 33 év felettiek

Beküldési határidő: 2015. február 15-től folyamatosan 2015. április 15-ig.

Eredményhirdetés: 2015. május 15.

Díjkiosztás: 2015. júniusban

Valamennyi korcsoportban az első három helyezettet díjazzuk, de minden pályaművet beküldő kap a 
kötetből, amit a legjobb művekből szerkesztünk.

Az eredményhirdetést követően az összegyűjtött pályázati anyagokból kötetet szerkesztünk, immár 7. éve. 
A zsűri által legjobbnak ítélt pályaművek részben vagy egészben bekerülnek a kötetbe. 
A pályázat beküldése egyúttal a kötetben való megjelenéshez való hozzájárulás is.
A pályaműveket max. 20 oldal terjedelemben, doc és rtf formátumban, elektronikusan fogadjuk el.
A pályázat további részleteiről érdeklődni lehet: mobilon a 00 36 20 312 85 84
A korábbi évek pályázati anyagát honlapunkon megtekinthetik:  http://mosolyvirag.info
A pályázati adatlap a www.mosolyvirag.hu oldalról letölthető.
A fenti határidőig, az alábbi címre kérjük megküldeni a pályázatokat és a pályázati adatlapot:

„Mosolyvirág” Nagycsaládosok Debreceni Egyesülete

E-mail címe: eletmese2015@gmail.com

Pályázati felhívás
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Szlovákiai magyar pedagógusok és szülők lapja

Tanítónap
 A matematika nem egyéjszakás kaland.  

   Horváth Péter beszélget Penzinger Ivánnal
 Pintes Gábor: Szemben az árral – avagy 

   kinek/minek feleljen meg a ma és a holnap 
   pedagógusa?
 Bohuniczký Dömény Andrea: Modern kori 

   rabszolgák
 Vízkeleti László: Gondolatok a pedagógusi 

   pályáról

A könyv hónapja
 Mészáros András: Kedvenc könyveim
 Németh Zoltán: Az agyagtáblától a Facebookig
 Sipos Anna Magdolna: Szaltó mortále 

   az internet dzsungelében
 Fülöp Éva: „Mesterségem, te gyönyörű“
 Zella Ágnes: Olvasni élmény
 Brutovszky Gabriella: Populáris olvasmányok az iskolában

A hónap tantárgya: a földrajz
 Bagita Judit: Kihívások és lehetőségek. Tervezett változások 

  a földrajz alapiskolai oktatásában.
 Varga Tamás: Vulkánok
 Tóth Tibor: Csoportos vaktérkép

2015. március 19. (csütörtök) 

18:00 Vámbéry Ármin: Közép-Ázsiai utazás c. kötetének bemutatója
  A kötetet bemutatja: Dobrovits Mihály docens, a Vámbéry Tudományos Kollégium elnöke, valamint Madaras László régész,   
  a történelemtudományok kandidátusa.
  Az estet vezeti: Keller László turkológus
              
2015. március 20. (péntek)
9:00  Megnyitó
  Köszöntőt mond – Dobrovits Mihály docens, a Vámbéry Tudományos Kollégium elnöke, 
  valamint Hodossy Gyula, a Vámbéry Polgári Társulás igazgatója
9:10 Kiss Márta: Vámbéry életútja című festményének ünnepélyes leleplezése
  A festményt leleplezi: Keller László turkológus
9:20 A Magyar keletkutatók című kiállítás megnyitója
         A kiállítást megnyitja a Pozsonyi Magyar Nagykövetség képviselője
9:30 A Katedra Vámbéry Ármin Földrajzverseny országos döntője
  A versenyt vezeti és felügyeli Arday István földrajztanár
14:00 Vámbéry Ármin mellszobrának megkoszorúzása
  Köszöntőt mond: Hájos Zoltán, Dunaszerdahely város polgármestere
  Ünnepi beszédet mond: Madaras László régész, a történelemtudományok kandidátusa
14:30 A Katedra Vámbéry Ármin földrajzverseny fogadással egybekötött ünnepi kiértékelése 
  a Vámbéry Ármin Magyar Tannyelvű Alapiskolában

Meghívó
A XV. VÁMBÉRY NAPOK 
rendezvényeire

HELYSZÍN ÉS IDŐPONT: 
Dunaszerdahely
Vámbéry Ármin Magyar Tannyelvű Alapiskola 
2015. március 19-20.

FŐSZERVEZŐ: 
Vámbéry Polgári Társulás
Társszervező: Vámbéry Ármin Alapiskola Dunaszerdahely

Dunaszerdahely Város ÖnkormányzataA Szlovák Köztársaság Kormányhivatala

Támogatóink:
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