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Legkedvesebb könyvem

A címlapon Néma Anita 
„Az iskola legszebb fája” című fotója 
látható (Deáki Alapiskola).

 Még az egyetem évei alatt, a magyar modern irodalmat oktató tanárom hatására 
nyúltam eme kötet után, s amint a szerző művébe belekezdtem, nem tudtam letenni. 
Miért is fogott meg Rushdie története? Egy „átlagos” kisfiú a főhős, aki belefolyik a 
történelem, a misztikum és a varázslat világába, így teljesedve ki a szerelem vonalán. 
Ami igazán megszólított ebben a folyamatban, az az író tökéletes nyelvezete, egy szá-
momra ismeretlen ország és történelmi háttér vonalán. A könyvben olyan világot tár 
elénk, melyben teret kap az indiai élet egyszerűsége, a vallási sokszínűség kavalkádja, s 
a főhős, Szálim adja magát a hitet, a helytállás bizonyosságát, függetlenül attól, honnan 
is érkeztünk. Ez a regény igazán megmozgatja a fantázia világát, s egy olyan kultúra 
gyökereibe ad betekintést, amivel alig vagy csak ritkán találkozunk. Talán pont ezért 
kedvelem az író ezen szerzeményét, hisz egy olyan ismeretlen útra kalauzol el bennün-
ket, amely a posztmodern irodalom kiemelkedő példáját eleveníti meg. 
 És miért is mond ez többet egy magyar embernek? Talán éppen azért, mert képet 
kapunk valami újból, mely olyan távol van és mégis közel, hiszen az indiai kultúra az 
emberi gondolkodás egyik bölcsője. A könyv utóéletét, az ellene folyt kampányt és 
világsikerét ismerve arra is rádöbbenünk, hogy mennyire fontos egy irodalmi alko-
tás értelmezése során a társadalmi közeg. Ezzel együtt felmerül a kérdés, egy művész 
mennyire engedheti szabadon fantáziáját a modern világban.
 A könyv olvasása után pedig felismerjük, a nemzetről lehet mesélni a klasszikus for-
mákon túl is. Erre példa ez a zseniális alkotás, amely több síkon értelmezhető, és éppen 
ezért különleges darabja a világirodalmi remekeknek. Öröm olvasni minden lapját. 
 A kedves olvasónak annyit tudok mondani, és hangsúlyozni, hogy amennyiben egy 
igazán színes élményre vágyik, akkor lapozza fel a kultúra eme remekét, melyet a kri-
tika és a közönség egyaránt megtalált magának és olyan szintre emelte az immáron 
Nagy-Britanniában élő alkotót, melyről egy kisfiú éjszaka néhány sort írva csak ál-
modni szokott. 

Haizok Melinda: Kedvenc könyvem
Salman Rushdie: Az éjfél gyermekei

És ha majd én nem akarom, 
hogy a felnőttek hallják, 
hogy miről beszélek, 
akkor majd én is 
jól megmondom nekik, 
hogy ez gyerekdolog, 
ez felnőttek fülébe nem való.
Néha azért kihallgatom a felnőtt dolgokat, 
mert a sok uncsiság közé néha keveredik 
valami izgalmas is. De ha észreveszik, hogy 
kagylózok, rögtön jön a következő parancs: 
Induljak a szobámba rajzolni valamit, 
vagy vagdossak, na ez az, amit legjobban 
unok, 
mi vagyok én, egy művész? 
Vagy egy olló?! 
Miért nem mondják meg, hogy csókolló-
zás lesz, vagy ehhez hasolló.
Olyankor:

Halkan kell nézni a minimaxot, 
meg ne hallják a tűzdelt züllők, 
pedig a minimax a gyerekeké. 
És ha jól tudom, gyerek vagyok!
A kartún netvörköt már valahogy 
eltüntették, persze vannak sejtéseim…
Azt mondják, inkább olvassak 
mesekönyvet. Jó, akkor ezentúl 
kezemben könyvvel nézem a tévét.
Néha azért játszunk társasjátékot is:
Ez nem törülköző, apa, 
hanem én királylány vagyok, 
mindenki mindig rám hallgat, 
mindenkinek parancsolok, 
és hogy merészel feleselni, 
maga szemtelen söpredék?
Anya, fogd le abban a nyomban, 
és vágd le szépen a fejét.
Anyának persze nincs ideje levágni apa fe-
jét, mert éppen a hagymát vágja a vacsihoz. 
Amíg főz, apa tévézik. Híreket néz vagy 
horrorfilmeket, mert apa egyáltalán nem 
félős, sőt még csak ijedős se. És közben do-
bálja magába a csipszeket.
De olyan is van, hogy apa főz, anya pedig 
tévézik. Szerelmes filmeket néz, mert ő is 
szerelmes. És közben dobálja magába a 
csipszeket.
Persze fordítva is lehet: anya nézi a hor-
rorfilmet, mert egyáltalán nem félős, csak 
egy kicsit ijedős, és apa nézi a szerelmes 
filmet, mert egy kicsit ő is érzelmes. A 
csipszdobálás ebben az esetben is elmarad-
hatatlan.
A csipszet én is nagyon szeretem, bár anyu 
azt mondja, nem egészséges. Úgy látszik, a 
felnőttek fütyülnek az egészségükre. Vagy 
csak ijesztésből mondják, hogy én keveseb-
bet egyek, és több maradjon nekik?
Tesókámmal minden este
Ölre megyünk, birokra.
Az a baj, hogy ő is mindig
Amit én, azt akarja.
Legyen hát háború,
Beállunk a bunyóba.
Élethalálharcunkat az
Anyu mindig meghallja,
Közbelépne, de az apu

Nélkül ő ezt nem bírja.
Jön hát az apu is
Beszállni a buliba.
Szobánkban a csatatéren
Apu már a kapitány,
Hamarosan kezet fogunk,
Elásva a csatabárd.
Béke van, nyugi nagy, 
Tesóm végre békén hagy.  
Egyébként ebből is látni, hogy
Apukám csodahős ember,
Akadályt sohasem ismer
Megvéd mindentől ő bárkit,
Ha kicsi, ha nagy, nem számít.
Apukám szupermen férfi,
Ha meglát, feldob az égig.
Erőmet őhozzá mérem,
Pénzt is ad, amikor kérem.
Néhanapján
Összevitatkoznak a,
Összeveszekednek a
Szüleim.
Méregzsákból 
futnak a haragjaik,
rángnak az idegeik
egymáson.
Hogyha közéjük szaladok,
Szívükbe gyorsan bejutok,
Egykettőre
foszlik a veszekedés,
múlik az idegtépés
aszondom.
A hétköznapok azzal végződnek, hogy saj-
nos korán kell lefeküdni. Próbáljuk persze 
mindenféle fortélyokkal húzni az időt, ami-
vel legfeljebb anyu haragját vívjuk ki:
Itt az idő végre, mars mindenki ágyba!
Még most következik néhány mini-dráma.
- Ki mosott már fogat, hajat, kezet, min-
dent?
Holnap korán keltek, ne olvasd a könyved!
A számítógéped kapcsold ki, fiacskám!
Lesz egy hosszú mese, de alvás jön aztán!
Tücsök darálja most a mákos sötétet: 
Álmot termelgetnek az agy nevű gépek.
Ha apunak vagy anyunak vagy egyikük-
nek sincs ideje a családra, akkor elvisznek 
a nagyiékhoz. 
Mint a borzas kisrigó, 
úgy állok elébe, 
jól elfészkelem magam 
ölelő ölébe.
Dúdolgatok egy kicsit, 
énekelünk ketten, 
boldogan kucorgok én
nagymama-melegben.
Énszerintem pontosan 
ugyanolyan, mint én, 
mivel én őt szeretem, 
ő meg engem szintén.
És akkor a hétköznap is ünnep lesz.  
A nagyinál ugyanis addig nézek tévét, amíg 
jólesik, annyi csipszet eszek, amennyi jól-
esik, addig hallgatom a felnőtteket, amíg 
csak el nem unom. Nagyi nem nyúz a lec-

kével, pedig ő még régebben járt iskolába, 
mint anyu.  És megengedi, hogy segítsek 
neki. Például virágot öntözni. Nagyinak 
van a legszebb virágoskertje a föld kerekén. 
Nagyapónak pedig mindig van ideje, sose 
ráz le. Malmozunk vagy kártyázunk. Vagy 
könyvet lapozgatunk. És nagyokat sétálunk. 
A legnagyobb ünnep pedig a születésnap. 
Főleg az enyém! Olyankor összejön min-
denki.
Kapok számos puszikat, vidám ajándéko-
kat, kedves jókívánságokat.
Boldog, boldog, boldog születésnapot…
 
Nagyikám hozza a tortát, számtalan hab-
csókkal a tetején. Körbetáncoljuk, és ami-
kor elfújom a gyertyát, nekifogunk a lak-
mározásnak. Utána a felnőttek csevegnek, a 
gyerekek mókáznak, se vége, se hossza a ka-
cagásnak. Egyszóval nincs párja a bulinak! 

Anyukám apukám, hugicám, bátyuskám, 
nővérkém, öcsikém, nagyikám, papuskám,
nénikém, bácsikám, sok unokatesókám, 
kerikém, dédikém.
Családom közepén ott állok én.

Amint a fentiekből is látszik, a család na-
gyon jó találmány. Ezért ha felnövök, én is 
törekedni fogok rá, hogy minél hamarább 
megismerkedjek valakivel. Lehet, hogy a 
diszkóban jövünk össze. Vagy a munkahe-
lyemen akad meg rajta a szemem. Vagy a 
fészbukon találok rá. 
Szerintem 
A párválasztás egyszerű: 
el kell képzelni, 
hogy a pároddal 
egy lakatlan szigeten 
élsz kettesben. 
Ha jó ott vele, 
akkor jól választottál, 
ha nem jó ott vele, 
akkor pedig 
nem jól választottál.
A jól kiválasztott párommal  aztán majd tü-
relmesen kivárjuk a gyereket, aki majd bol-
dogan elmondhatja: 
Anyukám apukám, hugicám, bátyuskám, 
nővérkém, öcsikém, nagyikám, papuskám, 
nénikém, bácsikám, kerikém, dédikém.
Családom közepén itt állok én.
Kicsi vagyok én, 
majd megnövök én, 
én leszek a legjobb ember 
a föld kerekén.

Anyák napja
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Katedra Dobogó

TarTalomjegyzéK

Hagyományosan, a mindannyiunk 
által ismert mondattal kezdem: április 
11. – József Attila, jeles költőnk szüle-
tésnapja és a magyar költészet napja. 
Ki ne emlékezne, hogy az általános és  
középiskolákban minden évben ezen 
a napon szavalóversenyeket tartottak, 
amelyeken szerepelnünk kellett, ha jók 
voltunk, ha nem? Nos, ez a nap 1964 óta 
minden magyar ember számára ünnep 
és emléknap is egyben – azt is mondhat-
nánk, hogy igazi hungaricum. És miért 
hungaricum? Azért, mert Naima Tabet, 
a marokkói oktatási, kulturális és tudo-
mányos bizottság főtitkára 1998-ban 
egy UNESCO-hoz intézett levelében 
vetette fel a költészet nemzetközi nap-
ja kijelölésének a szükséges voltát. Egy 
év múlva – 1999-ben – az UNESCO 
közgyűlésének 30. ülésszakán márci-
us 21-ét, az északi félteke tavaszának 
első napját nyilvánították a költészet 
világnapjává, tehát jóval később lett a 
világnak költészet napja, mint nekünk, 
magyaroknak. A következő kérdés is 
teljesen logikus, hiszen minden értő 
magyar embert érdekelhet, hogy mi-
ért éppen József Attila születésnapját 
választották a döntéshozók a Magyar 
Költészet Napjává. Erre a legtömörebb 
válasz szerintem ebben az idézetben 
rejlik: „Minden, ami költészetünkben 
addig volt, beleolvadt József Attilába; 
minden,  ami azóta van, vele kezdődik.” 
(László Zoltán, Literatura.hu).

De lelkiismeretünk megnyugtatása 
érdekében feltehetjük azt a kérdést is, 
hogy miért is ünnepeljük a verset, a köl-
tészetet? A válaszok szinte záporoznak: 
…mert ünnepek sem léteznek versek és 
versmondás nélkül, … mert  a vers az 
emberi élet legboldogabb perceiben, de 
a legkilátástalanabb emberi körülmé-
nyek közepette is ott van tudatunkban,  
érzelmeinkben, gondolatainkban. A 
vers felkészít az ünnepre, beavat az ün-
nep hangulatába, ünneppé varázsolja 
a pillanatot. A vers rejtjeles nyelv, amit 
gondolatainkkal, érzelmeinkkel kell 
megfejtenünk, de a vers maga a dallam 
és a ritmus is. A gyermekkor első szó 

szerint megjegyzett szövegei is versek, 
kezdve a bölcsődaltól a gyermekver-
sikén és kiszámolón át. A gyermekek 
könnyen használt nyelve a vers.

Irodalomtanárként azonban napja-
inkban egyre gyakrabban találkozom 
azzal a gondolattal, hogy a költészet, 
a versek kora lejárt, hiszen a diákokat 
sokkal jobban érdeklik a modern tech-
nikai eszközök, a különböző internetes 
játékok. Tudós és kevésbé tudós embe-
rek is előszeretettel hangoztatják, hogy 
az ifjú nemzedék tagjai lassan elfeled-
nek szépirodalmi könyvet olvasni…

Egyszer régen olvastam, de emléke-
zetembe örökre bevésődött Einstein 
egy megállapítása: „A gyerek nem fogja 
érteni az iskolai anyagot sem, ha nem 
működik a fantáziája.” Nekünk, pedagó-
gusoknak, nem szabad megengednünk, 
hogy korunk különböző negatív hatá-
sai, a médiák ízlésromboló és agymo-
só programjai azt eredményezhessék, 
hogy az irodalom nem szeretése, nem 
tanulása leszűkítse, lebontsa, kiiktassa és 
megsemmisítse a fantáziát, lehetetlenné 
tegye a fantázia szárnyalását. Az iroda-
lomtanár igazi feladata ezért éppen az, 
hogy előhívja a tanulónak azt a képes-
ségét, hogy megtanuljon először verset 
hallgatni, majd érezni, értelmezni és 
olvasni a verset, majd – ha már meg is 
szerette – olykor próbálkozzon a rímfa-
ragással is, hisz lehetséges, hogy egyszer 
a versírás eredményezi számára az iga-
zi sikerélményt, ha pedagógusa, szülei, 
esetleg diáktársai is megdicsérik alko-
tását, ha még diákként az iskolai újság-
ban nyomtatásban is olvashatja a saját 
művét. A verset hallgató, olvasó és sze-
rető gyerek, aki belső képeket lát, akiben 
érzések torlódnak fel, bír egy vizuálisan 
megjelenítő képpel is: tágra nyílt sze-
mek, félig kipirult arc, és hiába néz rád, 
te tudod, hogy nem téged lát, hanem 
egy szép vers hatása alatt áll, érzelmeket 
él át, képeket lát, szárnyal a fantáziája. 
Mert a szavak önmagukban nem jelen-
tenek semmit, csak a költők remekbe 
szabott műveiken keresztül hatnak ránk.  
Igen, ez már A KÖLTÉSZET, ez már 
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AZ IRODALOM, és a mi fel-
adatunk ezt az irodalmat taní-
tani.... Mert az irodalomoktatás  
nem a költők-írók kicsi 
korrajzzal, esetleg magán-
életi titkokkal is megfűszere-
zett életrajzának a  tanítása, 
és a  vers, az irodalmi szöveg 
sem redukálható a kötelező 
memoriter szintjére, amit a 
számonkérés utáni napon már 
lelkiismeret-furdalás nélkül 
elfelejthet a tanuló. És soha 
nem szabad felednünk, hogy 
a gyerekek agya arra fejlődik, 
amerre terelgetjük, fejlesztjük 
őket.

Felelősek vagyunk értük, 
gyermekeinkért, diákjainkért. 
Bizton állítom, hogy a költé-
szetet kedvelő emberek empa-
tikusabbak, humánusabbak, 
és lehet, hogy az irodalmat 
megszerető diákjaink is jobb 
emberekké válnak majd fel-
nőtt korban. Még hogy lejárt 
a költészet és versek ideje?  
Meggyőződésem, hogy soha 
ekkora szükség nem volt rá, és 
csak rajtunk áll, hogyan és mi-
képp kedveltetjük, szerettetjük 
meg a fiatalokkal a művészetek 
ezen ágát. 

Tanácsolom minden kollé-
gának, de szülőtársamnak is, 
nézzék át könyvespolcaikat! 
Biztos vagyok abban, hogy 
megtalálják gyermekkoruk 
kedvenc könyvében a kedvenc 
verset, mondókát, verses me-
sét, és eszükbe jut, hogy ami-
kor ezeket olvasták, hogyan 
váltak bizonytalan, tétova kis-
gyermekből szerelmes hőssé 
vagy éppen nagy utazóvá. 

Nem feledheti egyetlen pe-
dagógus sem – és nem csak 
a költészet napján –, hogy 
mindannyiunknak kötelessé-
ge van, mégpedig az, hogy ne 
vegyük el gyermekeinktől ezt 
az élményt, a fantázia, a szár-
nyalás nyújtotta csodálatos él-
ményt!

Nincsenek véletlenek, mondhatnám az eset 
kapcsán, amikor a napokban Hodossy Gyula, a 
Lilium Aurum Könyvkiadó Kft. igazgatója arra 
kért, küldhetnék neki egy rövid értékelést az 
utóbbi évek irodalmi tevékenységéről. „Szabad 
a gazda”, mondta a főnök, és nem volt kétségem 
afelől, hogy Varga Imre vagy Tóth László mun-
kásságát környékezem meg.

Már az Egyszemű éjszaka (1970) című 
antológia szerzői között is ők voltak a leg-
sikeresebbek. Nemcsak költői tehetségük, 
beszédmódjuk volt meghatározó, hanem 
nyelvfilozófiai megnyilvánulásuk, valamint a 
létesztétikai gesztusuk költői kimunkálása is. 
Aligha véletlen, hogy esztétikai és poétikai el-
vek vonatkozásában is hatásosak, ösztönzőek 
voltak. Koncsol László szerint „A nemzedék 
versvilága az első években szűk és szegényes 
volt”. Tőzsér Árpád szerint „a Vetés-nemzedék 
legtehetségesebbjei (Varga Imre, Tóth László, 
Kulcsár Ferenc, Mikola Anikó) megmérkőztek 
költészetük árnyaival, s rátaláltak arra az útra, 
amely a humánum műfajává avatta a költésze-
tüket. A költészet ügye tehát az ő számukra is 
az emberiség ügyét jelenti.” 

Tóth László első versköteteit (A hangok 
utánzata, 1971 és Ithakából Ithakába, 1975) 
nemcsak az útkeresés jellemezte, hanem a 
gondolati elmélyülés és az új költői nyelv meg-
teremtésének a szándéka is. A világlátás sajá-
tossága is igénnyé vált számára. Az Ithakából 
Ithakába (1975) az eszmélés könyve lett, gaz-
dag irodalmi hagyománnyal (Ady Endre, Jó-
zsef Attila, Pilinszky János és mások), páratlan 
jelképiségének a felismerhetőségével. Költésze-
tének legjellemzőbb vonása az erős intellektu-
ális/gondolati töltés. A reményteljes indulást 
Tóth László számára az Ithakából Ithakába 
című kötete jelentette. Átkelés címmel (1977) 
harmadik kötete jelent meg, hét nagy terjedel-
mű verssel. Nemcsak gondolati mélységük van 
a verseknek, hanem mondandójuk is, és ötle-
tes formában épített versalakzatai. „Az Átkelés 
központi tárgya a halál.” Koncsol László szerint 
„nemcsak a sok nagy kezdőbetűs szó, hanem a 
fogalmazási mód is elárulja, hogy a költő szim-
bólumokban beszél”. Szeberényi Zoltán szerint 
Az Átkelés versei „a képvers látszatát keltik, de 
különösebb funkcióról nem árulkodnak”. „Ez a 
könyv regény”, olvassuk az Istentelen színjáték 
(1983) című kötet borítólapján az író sorait. „A 
különféle szövegek” egy grandiózus építményt 
alkotnak, a lírai hősük, a lírai álcákban bujkáló 
szubjektum koncepciózusan eljut valahonnan 
valahová. Így lesz a dantei fogantatású Isten-

„Hűség a küldetéshez, 
bátorság a hűséghez”
Tóth László tehetségéről és sokrétű, színvonalas munkájáról

telen színjáték” a huszadik századi pokoljárás 
megrázó könyve” – írta róla Szeberényi Zoltán.

Munkásságát, felkészültségét ismerve nem 
fért viszont kétség ahhoz, hogy Tóth László 
az Irodalmi Szemle korábbi szerkesztőjeként 
is hasznos munkát végzett. Az ellene irányu-
ló politikai atrocitások (beleértve az Irodalmi 
Szemlében közölt egyik terjedelmes, a heideg-
geri filozófia hatását kimutató munkáját is, 
mely Fejezetek egy én-ontológiához címmel je-
lent meg), a folyóiratot (a központi pártszervek 
utasítására!) az „ügyeletes” hatalom az  említett 
tanulmány közlése miatt – trágárság címén – 
jelentős pénzbírsággal sújtotta. Nyilvánvalóvá 
vált az is, hogy a szerző napjai megszámlál-
tattak. Oly korban éltünk, amikor a „jó műve-
kért” is meg kellett szenvedni. 1983–1985-ben 
a komáromi, majd a kassai színház, illletve 
színpad dramaturgja lett, a politikai támadá-
sok miatt azonban 1986-ban Magyarországra 
kényszerült. Kényszerkitérők után a budapesti 
Széphalom Könyvműhely vezetője, majd a du-
naszerdahelyi Nap Kiadó munkatársa, később 
(1997 és 2004 között) a pozsonyi Kalligram 
Könyvkiadó budapesti irodavezetője, 2011-től 
az Irodalmi Szemle főszerkesztője volt. 

Az életpálya vonatkozásában illik elmonda-
ni, hogy (a körülmények miatt!) Tóth László 
sokrétű, változatos tevékenységre kényszerült. 
Hármaskönyv (1994) címmel a Kalligram gon-
dozásában egy korábban tervezett trilógia (az 
Istentelen színjáték (1983) és az Ötödik eme-
let, avagy Egy éden bugyrai (1985) címmel a 
hármaskönyv befejező része jelent meg.

A szerző szerint a mű értelmezhető a korábbi 
két mű összefüggésrendszerében is. Tóth Lász-
ló írásaiban egyébként egyszerűbbé, „vetkőzöt-
té” válik a világ. Vonatkozik ez a Tóth László 
legszebb versei (2010) című kötet egyes verseire 
is. Még akkor is, ha a költőnek szíve joga azt 
írni, amit akar, ami mögött igazat, megindító-
an „fantasztikusnak” hitt szöveget sejtet. Nem 
vitás egyébként, hogy Tóth László megjelent 
verseskötetei (az esetek többségében!) az iden-
titáskeresés „lírai regényei”. Okkal és joggal 
írta Csehy Zoltán Tóth László munkásságáról, 
hogy „Nem egyszerű fordulópont az ő fellé-
pése (...), hanem egyfajta kitörési heroizmus a 
nyelv segítségével”. Való igaz, és ebben vélhető-
en Tóth László sem kételkedik, hogy évtizedek 
„gyűrődései,” gyötrődései során íróink, költő-
ink számára nemcsak a „hozz rá víg eszten-
dőt” reménye és igazsága volt a fontos, hanem 
a „hűség a küldetéshez, bátorság a hűséghez” 
emberhez méltó gondja is.  

Fónod zoltán
Irodalomtörténész, az Irodalmi Szemle volt főszerkesztője, 
Pozsonyban él
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A Hejőkeresztúri Általános Iskola 
modellje a heterogén csoportok taní-
tására, szocializációs folyamataik segí-
tésére hatékony módszer. A program 
segíti a tanulásban lemaradó tanulók 
felzárkóztatását és a tehetséges diákok 
fejlődését is.

Bár a módszert elsősorban a hát-
rányos helyzetű diákokat tanító is-
kolákban alkalmazzák, a heterogén 
tanulócsoport nem csak ott okoz ne-
hézségeket. Egyre inkább jellemzővé 
válik a szociokulturális háttértől függet-
lenül is a tanulói heterogenitás. Ezért a 
Hejőkeresztúri Modell a jövő tanítási 
modelljének is tekinthető. Nem kizá-
rólag a hátrányos helyzethez köthető, 
sőt, sokkal inkább a hatékony tanulás/
tanítás szempontjából jelentős.

A jövő tanítási módszere
A Komplex Instrukciós Program lé-

nyege a státuszkezelés, vagyis a bármi-
lyen okból hátrányba, perifériára kerü-
lők helyzetbe hozása a tudás és szerep 
megosztása által. A nyelvi fejlesztés, a 
diákok dominanciájának biztosítása a 
verbális megnyilvánulások terén szin-
tén jelentős hatótényezője a program-
nak.

Mindehhez kapcsolódnak egyéb 
módszertani fejlesztések, mint az 
egyéni differenciált feladatok, a tábla-
játékoknak a tanításban történő hasz-
nálata, valamint a Generációk Közötti 
Párbeszéd, amely a családokat is bevon-
ja az iskolai tanulásba (K. Nagy Emese, 
2012).

A gyorsan terjedő infokommuniká-
ciós kultúrában a technika rendkívüli 
módon megnövelte a környezet inger-
gazdagságát. Ezáltal a gyerekek jelen-
tősen több ismerethez juthatnak hozzá. 
Nagyobb a lehetőségük a választásra 
is, és így az egymástól eltérő érdeklő-
dési területük kielégítése által tudásuk 
és képességeik a korábbinál jelentősen 
nagyobb szóródást mutatnak.

A Hejőkeresztúri Modell, a jövő tanítása

Gyarmathy Éva
mTa TTK Kognitív Idegtudományi 
és Pszichológiai Intézetének tudományos főmunkatársa, 
Zebegényen él. E-mail: gyarmathy.eva@gmail.com

Egyre nehezebb a tanításban megfe-
lelően ellátni a korábbinál egymástól is 
jobban különböző diákokat, ami olyan 
kihívássá fog válni, mint a roma vagy 
a szociokulturálisan hátrányos helyze-
tű tanulóknak az integrált tanítása. A 
megoldás is hasonló.

A hejőkeresztúri iskolában alkal-
mazott Komplex Instrukciós Program 
heterogén tanulói összetételt feltételező 
oktatási eljárás, mert a tanulók közötti 
jelentős különbségekre épít. Tehát nem 
egyszerűen integrált tanításra alkalmas, 
hanem kifejezetten szükség van a hete-
rogenitásra, hogy célját elérje, vagyis a 
diákok egymástól is tanuljanak a pe-
dagógus által meghatározott keretek 
között.

A feladatok komplexitása lehetőséget 
ad minden tanulónak a feladatokhoz 
való egyenlő hozzáféréshez és eltérő 
kompetenciájának fejlesztésére. Nem 
csupán a jó tanulótól lehet ilyen hely-
zetben tanulni, de a kevésbé jól teljesítő, 
az iskolai tantárgyak terén gyengébb, de 
egyébként jó képességekkel rendelkező 
gyerekek a problémamegoldás során si-
keresek lehetnek.

A módszer nagymértékben a társas 
és önálló tanulásra támaszkodik, ami 
a jövő tanulásának egyik legfontosabb 
jellemzője (Gyarmathy, 2012).

Befogadó tanítás
Mára már elvárás az akadálymentes 

környezet, amely azok számára is biz-
tosítja a lehetőségek elérhetőségét, akik 
valamilyen szempontból a többségtől 
eltérők. Az akadálymentesség nem csu-
pán a fizikai környezetre vonatkozik, 
hanem a tudás és információ szerzésé-
re, és így a tanulásra/tanításra is.

Az akadálymentesség akkor tökéle-
tes, ha olyan helyzetet jelent, ami széles 
rétegek számára teremt elérhetőséget. 
Így az akadálymentesítés lényegében a 
befogadó környezetet jelenti.

A különlegeseknek megfelelő megol-
dások a többségnek is a leghatékonyabb 
tanulást teszik lehetővé. Kinek ne segí-
tene, ha audiovizuálisan, médiaelemek-
kel gazdagítottan tanulhat? Kinek ne 
lenne könnyebb jól olvasható betűtípu-
sokkal, jól szerkesztett, érthető monda-
tokkal készített tananyagot feldolgozni, 
ahogy a diszlexiás tanulóknak javasolt? 
Ha értelmes algoritmusokat, rendsze-
reket, térképeket kapnának a tanulók a 
tananyag megértéséhez, feldolgozásá-
hoz, az nem csak a tanulási zavarokkal 
küzdőknek jelentene könnyebbséget 
(Gyarmathy, Czenner, 2014).

A Hejőkeresztúri Modell befogadó 
iskolát teremt azáltal, hogy a sokfélesé-
get nem csupán elfogadja, de épít is rá, 
és az eltérő képességekkel rendelkezők 
egymást támogató tanulását teszi lehe-
tővé (K. Nagy Emese, 2007).

Különleges csoportfeladatok
Az eltérő képességekre épülő, nyílt 

végű feladatok innovatív gondolkodás-
ra ösztönzik a tanulókat, ugyanakkor a 
differenciált egyéni feladatokkal bizto-
sítható a személyre szabott fejlesztés. A 
feladatokat úgy állítja össze a pedagó-
gus, hogy mindenkire szükség legyen 
a csoportban a megoldáshoz, és így 
mindenkinek alkalma legyen a tudását 
a siker érdekében mozgósítani.

A csoportmunkában való aktív rész-
vételt tehát maga a feladat kívánja meg. 
A módszer középpontjában, a pedagó-
gus szervezőmunkájának eredménye-
képpen, a diákok közös felelőssége és 
munkavégzése áll. A foglalkozás során 
az eltérő képességeket megmozgató 
feladatok azt eredményezik, hogy az 
osztályrangsor alján és tetején elhelyez-
kedő gyerekek mind tevékenyen és kö-
zösen vesznek részt az órai munkában.   

A módszer alapgondolata, hogy minél 
többet kommunikálnak egymás között 
a tananyagról a gyerekek, annál többet 
tanulnak, vagyis az iskolai teljesítmény 
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növelhető a kommunikációs készsé-
gek erősítésével. A módszer jellemzője, 
hogy a tanítási órák egyötödében hát-
térbe szorul a tanári verbális kommu-
nikációra épülő tanítás, és minimálisra 
csökken a kész ismeretek átadása.

A feladatokon keresztül a pedagógus 
vitára, kommunikációra, együttmű-
ködésre ösztönöz. A csoportok több 
„nyitott végű” feladaton dolgoznak, 
amely nyitott végűség minden esetben 
azt jelenti, hogy nemcsak egyetlen jó 
megoldása van a feladatnak. A tanulói 
csoport együttműködik, közösen dönt 
és teljesít. A pedagógus feladata, hogy 
a csoport egészét és a csoport tagjait 
egyenként ellássa munkával a foglalko-
zás alatt. Vagyis az aktivitás a diákoké 
(K. Nagy Emese, 2005).

Együttműködés és státuszkezelés
A jól szervezett csoportmunka so-

rán a tanulók olyan vegyes összetéte-
lű munkacsoport tagjai, ahol vannak 
olyanok, akik a feladatokat alkalmazás 
szintjén hajtják végre, és olyanok is, 
akik új megoldásokat keresve, maga-
sabb szinten gondolkodnak.

A csoportmunka eredményességét 
a gyerekek közötti együttműködés és 
a tananyag elsajátításának szintje jelzi. 
Mindkettő egyaránt fontos mind az 
egyén, mind a csoport számára. Ez a 
munkaszervezés természetesnek tartja, 
hogy a tanulók egymástól segítséget 
kérnek, és egymásnak segítséget adnak.

Az együttműködés túllép a hagyo-
mányos értelemben vett interakción, 
mert a sikerhez mindenkire szükség 
van. Így a tanulásban lemaradt, az alul-
teljesítő tanuló magáról alkotott, és má-
soknak róla alkotott negatív véleménye 
megváltozik, jelentősen csökken az elő-
ítélet.

A módszer legfontosabb eleme, hogy 
törekszik a státuszprobléma mérsék-
lésére. A program alkalmazásának 
eredményeként az osztályrangsor élén 
és alján elhelyezkedő tanulóknak meg-
közelítően azonos mértékben adódik 
alkalmuk véleményük kifejtésére. Ezt 
támogatják a rotálódó szerepek is.

Egy csoport addig marad együtt, 
amíg mindenkire mindegyik szerep jut. 
Ilyen szerepek a kis tanár, beszámoló, 
írnok, anyagfelelős, időfelelős stb. Ez a 
rendszer segíti az empátiát, az egymás-
ra figyelést, mert tudják, hogy minden-
ki kerül majd adott szerepbe. 

A csoportok eltérő feladatokon dol-
goznak, hogy még ezzel is csökkenjen a 
versengés és ezáltal a feszültség.

A módszer a gyerekek igényeihez 
igazított. Az alkalmazott metódus célja, 
hogy a gyerekek megtanuljanak mód-
szeresen gondolkodni, türelmesnek 
lenni egymáshoz, miközben önkont-
rolljuk életkoruknak megfelelően fej-
lődik. 

Átadható a módszer
A Komplex Instrukciós Programot 

megalapozó Complex Instruction ta-
nítási módszert húsz éves kutatómun-
ka eredményeként a Stanford Egyetem 
munkatársai fejlesztették ki (Cohen és 
Lotan, 1989). K. Nagy Emese munka-
társaival adaptálta az eredetileg tizen-
éveseknek, tanítási időn túli foglalko-
zásokra készült Complex Instruction 
módszert a tanításon belüli használatra 
a fiatalabb évfolyamokra is. Tíz év után 
lett az így adaptált módszer hatékony 
egésszé, amelyet fejlesztői már átadha-
tónak találtak.

A Hejőkeresztúri Modell ugyanis 
addig csak egy sikeres iskola módszere 
volt, amíg nem bizonyult be, hogy át-
adható. Tehát nem csupán egy kiváló 
tanári kar, igazgató és önkormányzat 
sikere, hanem olyan módszer, amely 
máshol is alkalmazható.

A H2O Projekt keretében tíz isko-
lát, ahol a módszer bevezetésre került, 
három éven át követtünk. Különböző 
mutatók alapján igyekeztünk megálla-
pítani, hogy átadható-e a módszer, és 
milyen körülmények között hatékony.

Számos egyéb mutató – mint például 
az igazolatlan hiányzások száma, to-
vábbtanulási mutatók, tanár és tanulók 
tanórai beszédgyakorisága – mellett 

teszteredményeket is használtunk a kö-
vetésben. A modellt bevezető iskolákba 
járó diákokat a Kognitív Profil Teszttel 
vizsgáltuk a módszer bevezetésekor és 
utána minden évben.

Az átállításra kiválasztott iskolákban 
magas a hátrányos helyzetű diákok ará-
nya, ugyanakkor az iskolák egymástól 
jelentősen különböznek méretükben, 
hátterükben (budapesti, Pest megyei 
vagy kisközségi) és a hátrányos helyzet 
mértékében. Ezek az eltérések már a 
kezdetben is megmutatkoztak a teszt-
eredményekben.

A mérést sok tényező befolyásolta és 
több eredmény éppen a méréseket tor-
zító tényezőkből fakadt. Ilyen például az 
a tény, hogy a modellt bevezető iskola 
több helyen is keresettebb lett, így jelen-
tősen megnőtt a diáklétszám, és csök-
kent a hátrányos helyzetűek aránya.

A teszteredmények mutatták, hogy 
hatékony tanítási módszerek bevezeté-
sével

 gyorsan el lehet érni jobb tesztered-
ményeket, mert a diákok nagyobb 
szellemi erőfeszítést tesznek, minthogy 
jobban hisznek önmagukban,

 a valódi változás azonban csak hosz-
szabb idő után jelentkezik, amikor a 
szemléletváltást meghozza a minden-
napi gyakorlat.

A módszer átadása során nyert ta-
pasztalatok

Az alábbi összefoglalás néhány, a 
modell bevezetése során nyert tapasz-
talatot ad közre:

 A Komplex Instrukciós Program át-
vétele szemléletváltást kíván. Emiatt 
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III. csoport feladata:
A. Rendezzétek be Böbe baba szobáját! 
B. A dobozokat be is boríthatjátok szí-
nes papírokkal. 
C. Alakítsátok ki az ajtót, ablakot!
D. Le is tapétázhatjátok.

nem változik meg teljesen egy iskola 
egy év alatt, még akkor sem, ha már 
a tevékenység szintjén megjelennek a 
módszer elemei a mindennapi gyakor-
latban.

 A mérési eredmények alátámasztják 
azt a hejőkeresztúri tapasztalatot, hogy 
a kognitív képességek szignifikánsan 
mérhető fejlődéséhez több évre van 
szükség. A kompetenciaeredmény vál-
tozásához 4-5 évre volt szükség Hejő-
keresztúr esetében.

 Az iskolát körülvevő környezet, ön-
kormányzat és oktatásirányítás sok 
tekintetben meghatározza a sikeres-
séget. Azok az iskolák, ahol nem volt 
összhang az önkormányzat és az iskola 
között, kifejezetten gyengén teljesítet-
tek, vagyis kevésbé vagy nem fejlődtek, 
függetlenül attól, hogy milyen teljesít-
ményszintről indultak.

 A sikeresség szempontjából a legfon-
tosabb, hogy az igazgató, a tantestület, 
a diákok és a szülők higgyenek a prog-
ramban. Ahogyan a gyerekek is akkor 
teljesítenek, ha elhiszik, hogy érdemes 
erőfeszítést tenni, úgy a felnőttek és in-
tézmények is a program mellett történt 
elköteleződés által válnak hatékonnyá.

 A szülők keresik a hatékony tanítá-
si módszerekkel dolgozó iskolákat. A 
jobb módszerek bevezetése a szülőket 
arra sarkallja, hogy beírassák a gyer-
meküket a módszertanilag fejlettebb 
iskolába, függetlenül az iskolába járó 
gyerekek hátterétől. Ez ismét jelzi, 
hogy a szegregációt nem a hátrányos 
helyzet, hanem a tanítás színvonalá-
nak alacsony volta okozza (Gyarmathy, 
2014).

Hivatkozott irodalom
 Cohen, E. G., Lotan, R. A. (1989): Can 

classrooms learn? In: Sociology of Education, 
1989/62, 75-94. 

 Gyarmathy Éva, Czenner Júlia (2014): Aka-
dályhozás és egyetemes tervezés. In: Tanítani. 
http://www.tani-tani.info/akadalyhozas_es_
egyetemes

 Gyarmathy Éva (2014): Kutatási beszámoló 
a H2O Projekt bevezetésének hatását vizsgáló 
kutatómunkáról. http://www.diszlexia.hu/
H2O

 K. Nagy Emese (2005): A társas interakció 
mint tudásgyarapító tényező a heterogén osz-
tályokban. In: Iskolakultúra, 2005/15, 5:16-25.

 K. Nagy Emese (2007): Integrációs modell. 
In: Fókusz 9,1. 36-56.

 K. Nagy Emese (2012): Több mint csoport-
munka. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.

egy komplex instrukciós óra anyaga

1.

2.

3.

alkalom - a roma kultúra napja

A csoportoknak mindig különböző feladata van, hogy ne legyen versengés. Az 
egyéni feladatok differenciáltak. Alkalmasak az egyéni erősségekre és gyenge 
pontokra figyelésre.

I. csoport feladata: 
A. Tervezzetek olyan lakóházat, ahol szí-
vesen laknátok!
B. Rajzoljátok le a kicsinyített alaprajzát!
C. Osszátok be a ház helyiségeit!
D. Jelöljétek be az ajtók, ablakok helyét!
E. Tüntessétek fel az épület alaprajzán a 
fontosabb adatokat! (hossza, szélessége)

Egyéni feladatok: 
1. Ha az egyik szobát padlószőnyeggel 
borítanánk, hány m²-re lenne szükség?
2. Mennyibe kerülne a gyerekszobába 
a padlószőnyeg, ha 1m² = 3250 Ft? 
3. Melyik helyiséget választanád a te 
szobádnak? Rajzold be az ágyad helyét!
4. Egy ajtó ára 36590 Ft. Mennyit fizet-
nénk a házban lévő összes ajtóért?
5. Számold ki a lakás területét!

II. csoport feladata:
A. Tervezzetek olyan játszóteret, ahol 
minden alsós gyerek jól érzi magát!
B. Rajzoljátok meg a kicsinyített alap-
rajzát!
C. Engedjétek el a fantáziátokat! 
D. Ne hiányozzanak a fák, bokrok, pa-
dok sem!
E. Az alaprajzon tüntessétek fel a ját-
szótér fontosabb méreteit!

Egyéni feladatok:
1. A játszótér felét puha pázsitfű fogja 
borítani. Ahhoz, hogy tudjuk, mennyi 
fűmagot kell venni, ki kell számolni a 
területét.
2. A teret körbe kell keríteni. Hány m 
drótháló szükséges, ha az 5m-es kapu, 
fából lesz?
3. Számold ki, hány méter deszka kell a 
homokozót körbevenni!
4. Hány m deszka kell, ha egy padhoz 
12 m-re van szükség?
5. Mennyit fogunk fizetni a fákért, ha 
egy facsemete 900 Ft?

Egyéni feladatok:
1. Számold ki, hány cm² szőnyegre len-
ne szükség, ha azzal borítanánk be a 
szoba padlóját!
2. Ha te lennél a kivitelező, milyen 
anyagokból készítenéd el a babaszobát?
3. Betűrendben írd le, milyen berende-
zési tárgyak vannak a szobában!
4. Számold ki a babaszoba területét!
5. Mérd meg, milyen széles és milyen 
hosszú anyaggal tudnád letakarni az 
ágyat!
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Január végén immáron másodszor ke-
rült megrendezésre a „Tér-idő-közösség: 
a felföldi és kárpátaljai magyarság a tár-
sadalomtudományok tükrében“ című 
nemzetközi tudományos konferencia 
Tornalján. Az esemény a helyi Kulturá-
lis Antropológiai Műhely szervezésé-
ben,  a Magyar Tudományos Akadémia 
anyagi támogatásával jött létre. 
A  kétnapos konferencián egyetemisták, 
doktoranduszok vettek részt, akik szá-
mára az esemény kiváló alkalomként 
szolgált arra, hogy bemutassák kutatá-
si területeiket. A  konferencia előadásai 
négy tudományterületet foglaltak ma-
gukba: a néprajzot, kulturális antropoló-
giát, történelmet és nyelvészetet.  Az idei 
konferencián érdekességnek számított, 
hogy a hazai magyar előadók mellett 
kárpátaljai fiatal kutatók is részt vettek 
az eseményen. Az egyes előadásokat a 
témában jártas szakértők véleményezték. 
A néprajz szekció előadásait Agócs Ger-
gely néprajzkutató, népzenész, a nyel-
vészet szekció előadásait pedig Kontra 
Miklós nyelvész értékelte.

 Interjúmban az esemény főszervező-
jével, a tornaljai Kulturális Antropológiai 
Műhely elnökével, Pusko Gáborral be-
szélgettem. Pusko Gábor néprajzból szer-
zett diplomát a debreceni Kossuth Lajos 
Tudományegyetemen. Kutatási területe, 
munkássága széleskörű. Beszélgetésünk 
alatt szó esett magáról a konferenciáról, 
a Kulturális antropológiai Műhelyről, az 
intézményen belül folyó tevékenységek-
ről, célokról, tervekről, s  végül, de nem 
utolsó sorban, a tornaljai kulturális élet-
ről, amelynek aktív szervezője.

 1999-ben létrehozta a  tornaljai Kul-
turális Antropológiai Műhelyt. Milyen 
szándékok vezérelték az intézmény 
megalapításánál?
A Kulturális Antropológiai Műhely gyö-
kerei 1989 környékére nyúlnak vissza. 
Ekkoriban hoztunk létre egy önkéntes 
néprajzi gyűjtőcsoportot itt, Tornalján, 
s felvettük a kapcsolatot Liszka Józseffel, 
aki ekkoriban a napi munkája mellett 
egy hasonló csoportot irányított. Eb-
ben az időben figyelmünk elsősorban a 
térség tárgyi emlékei felé irányult, első 
kiállításaink megszervezésében pedig 
B.  Kovács István volt segítségünkre. 

Nyilván e tevékenységeknek köszönhe-
tően kaptam meghívót a Csehszlová-
kiai Magyar Néprajzi Társaság alakuló 
ülésére. Ez a társaság egyébként egyike 
volt a legelső csehszlovákiai civil szer-
vezeteknek, és éveken keresztül igen 
szerteágazó és hasznos tevékenységet 
folytatott. Sajnos, a kilencvenes évek 
végétől gyakorlatilag megszűnt létezni. 
A néprajzi társaság keretein belül kü-
lönféle szakmai – regionális csoportok 
szerveződtek, melyek később önálló 
szervezetekké, intézményekké nőtték ki 
magukat. Ilyen volt a Danter Izabella ál-
tal létrehozott Mátyusföldi Muzeológiai 
Társaság, az Ág Tibor és Huszár László 
által irányított népzenei munkacsoport-
ból tulajdonképpen a CSEMADOK 
Művelődési Intézete jött létre, a néprajzi 
társaság Gömöri Regionális Csoportja 
pedig a Kulturális Antropológiai Mű-
hely alapjait képezte. Ebben az időben 
sorra alakultak a különféle szakmai szer-
vezetek, amelyek azonban egy-egy szak-
mai vagy földrajzi területre összponto-
sítottak. Így a saját elképzeléseinknek 
elég nehéz volt érvényt szerezni egyéb 
szervezetek keretein belül. Célunk tehát 
egy olyan szakmai szervezet létrehozá-
sa volt, amely elsősorban Gömört és a 
szomszédos térségeket helyezi kutatásai 
középpontjába, lehetőséget biztosít a 
térséggel foglalkozó fiatal szakemberek-
nek és önkénteseknek, hogy itteni kuta-
tásaikat szervezett, intézményi keretek 
között végezhessék, s amennyiben lehet, 
publikációs és bemutatkozási lehetősé-
get biztosítson számukra. Ugyanakkor 
a kezdetektől a holisztikus látásmódot 
hangsúlyoztuk, tehát a társadalmi – kul-
turális lét teljességét tekintjük kutatá-
saink területének, ami eleve magában 
hordozza a különféle szakterületek kö-
zötti együttműködést. 

 Milyen volt a fogadtatás a szakma, a 
nyilvánosság részéről?
A széles nyilvánosság reakcióit – akár 
még helyi szinten is – nem ismerjük. 
Nem tudjuk, hogy mennyire követték 
vagy követik akár napjainkban is a Kul-
turális Antropológiai Műhely tevékeny-
ségét a nem szakmabeliek. Egy-egy álta-
lunk szervezett eseményre azért mindig 
jönnek érdeklődők, de ezeken a ren-

dezvényeken kívül valószínűleg nagyon 
keveset tudnak az emberek a tevékeny-
ségünkről. A szakmai életben, szakmai 
körökben, úgy gondolom, sikerült vi-
szonylag tisztességes pozíciót elfoglal-
nunk. Ez leginkább azon intézmények 
sorával mérhető, melyek hosszabb tá-
von vagy akár alkalmanként partnernek 
választottak bennünket különféle kuta-
tások vagy konferenciák szervezése, le-
bonyolítása során. Talán arra is egyfajta 
elismerésként tekinthetünk, hogy most 
már évek óta lehetőséget kapunk pályá-
zat benyújtására a Magyar Tudományos 
Akadémia meghívásos pályázati felhí-
vására.

 Az elmúlt több mint 15 év munkás-
sága során mely események voltak a 
legmeghatározóbbak az intézmény 
történetében?
A kezdetekben a tudományos tevé-
kenység mellett különféle felvilágosító 
és térségfejlesztési programokba is be-
kapcsolódtunk, illetve mi magunk is 
kezdeményeztünk ilyeneket. Egyrészt 
ezekkel a programokkal sikerült meg-
alapoznunk a műhely technikai hátterét 
– számítógépeket, kamerákat, egyéb, a 
tevékenységhez elengedhetetlen beren-
dezéseket tudtunk vásárolni – másrészt 
a sikeres pályázatainknak köszönhetően 
főállású, valamint részmunkaidős mun-
katársakat is tudtunk alkalmazni. Ez 
azonban azt eredményezte, hogy az egy-
re bővülő tevékenység újabb és újabb 
forrásokat igényelt, s be kellett látnunk, 
hogy a különféle programok indítása és 
a pályázatok lebonyolítása kezd öncélú-
vá válni, ami a szakmai tevékenységtől 
von el energiákat. Ezért döntöttünk úgy, 
hogy visszatérünk a kezdeti elgondolás-
hoz, és ezentúl a szervezet keretei között 

Interjú Pusko gábor néprajzkutatóval, 
a tornaljai Kulturális Antropológiai Műhely elnökével

Haniczko anna
a Nyitrai Konstantin Filozófus egyetem, KeTK, Közép-európai Nyelvek és Kultúrák 
Intézete doktorandája, Tornalján él, e-mail: ancihaniczkova@gmail.com
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csak tudományos tevékenységet folyta-
tunk.

Már az alapszabályban célul tűztük ki 
egy regionális múzeum alapjainak lera-
kását. Ezt magyarországi barátaink se-
gítségével sikerült is megvalósítani. Az 
állandó néprajzi – helytörténeti kiállítá-
sunk létrehozásában nagy segítségünkre 
voltak Szabó László professzor és Nagy 
Molnár Miklós, egyesületünk tagjai kö-
zül pedig Gecse Annabella néprajzku-
tató és Puskoné Bodnár Enikő vették ki 
részüket a munkából. Sajnos, megfelelő 
épületet vagy helyiségeket a város nem 
biztosított, a gyűjtemény egyik vállalko-
zó barátunk, Borbély Ferenc tulajdoná-
ban lévő épületben van elhelyezve. Mivel 
egy kiállítótér vagy múzeum fenntartása, 
működtetése jócskán túlmutat egy vidé-
ki civil szervezet lehetőségein, a kiállítást 
bezártuk, bár az anyag nagy része együtt 
van. S hogy szakmai szempontból azért 
ennek a tárlatnak volt valamilyen súlya, 
azt az is mutatja, hogy a kiállítást Balassa 
M. Iván, a Szentendrei Szabadtéri Mú-
zeum címzetes igazgatója nyitotta meg, 
s az eseményen részt vettek rajta mások 
mellett Viga Gyula, aki akkor a Borsod–
Abaúj–Zemplén megyei Múzeumok 
igazgatóhelyettese volt, Selmeczi Kovács 
Attila egyetemi tanár vagy a rimaszom-
bati Gömöri Múzeum akkori igazgatója, 
B. Kovács István. Az esemény köré szer-
vezett konferencia összefoglalóját egy kis 
füzetben publikáltuk.

Az említett konferenciát követően 
került sor 2004-ben a csehszlovákiai 
magyar tudományos könyvkiadás téma-
körét taglaló tanácskozásra, melyet a Fó-
rum Intézet Etnológiai Központjával kö-
zösen szerveztünk, majd 2006-ban egy 
nagyszabású cigánykutatási konferenciát 
szerveztünk meg Tornalján a Magyar 
Tudományos Akadémia Etnikai-nemzeti 
Kisebbségkutató Intézetével karöltve. Ezt 
követően pedig előbb 2013-ban, majd az 
idén is megszerveztük a „Tér, idő, közös-
ség” c. konferenciánkat. 

Mindezek mellett önálló néprajzi, 
kultúrantropológiai és nyelvészeti kuta-
tásokat folytattunk, illetve részt vettünk 
más intézmények kutatásaiban. A kuta-
tások eredményeit saját kiadványaink-
ban és a partnerszervezetek tanulmány-
köteteiben publikáltuk, melyek közül 
kiemelném az Etnológiai Központ év-
könyvét, az Acta Ethnologica Danubiana 
sorozatot és a MTA Etnikai-nemzeti Ki-
sebbségkutató Intézetének köteteit.

Különösen fontosnak tartjuk azokat 
az egyetemek, főiskolák által szervezett 
kutatásokat, amelyekben a hallgatók 
vesznek részt, s melyekbe rendszerint 

házigazdaként, egyfajta bázisként, hát-
térintézményként kapcsolódunk be. 

 Beszélhetünk olyan tervekről is, ame-
lyek megvalósítása idáig különböző 
okokból kifolyólag kudarcba fulladt, 
de a jövőben szívesen megvalósítaná 
őket?
Ha lehetőségeink és képességeink irá-
nyából közelítek a kérdéshez, akkor azt 
kell mondanom, hogy nincsenek ilyenek. 
Amit elterveztünk, azt meg is csináltuk. 
Az már egy másik kérdés, hogy mi min-
denről ábrándozunk, hogy mi az, amit 
még meg kellene, meg lehetne csinálni. 
Jó lenne közreadni a korábbi kutatása-
ink eredményeit, neki lehetne feszülni a 
füleki barátainkkal néhány éve meghir-
detett és elkezdett nógrádi kutatásnak, 
egymás mellé lehetne tenni a különböző 
irányokból közelítő „gömörkutatások” 
által elért eredményeket, s megpróbál-
ni egységben látni és láttatni a térség 
kultúráját (ilyen jellegű lépések más 
intézményeknél már történtek eddig 
is, elég megemlíteni B.  Kovács István 
„Gömörország” c. könyvét vagy a Debre-
ceni Egyetemen megjelentetett, négykö-
tetes „A gömöri magyarság néprajza” c. 
kiadványt). Érdekes lenne lokális vizsgá-
latokat is végezni egy-egy kistájon vagy 
akár települési szinten is, s a kutatások 
eredményeit összevetni a korábbi kuta-
tások eredményeivel. 

 Melyik hazai vagy határon túli intéz-
ményekkel dolgoznak együtt?

Bár az utóbbi években nem jut any-
nyi idő a partnerkapcsolatok építésére, 
ápolására, mint arra szükség lenne, azért 
alkalmanként együttműködünk külön-
böző intézményekkel. A sort a Fórum 
Intézettel és annak Etnológiai Központ-
jával kezdeném, mely intézmények prog-
ramjaiban – kutatások, konferenciák – 
többször is részt vettünk. Ugyanakkor az 
Etnológiai Központ már említett évköny-
vében rendre publikálási lehetőséget ka-
punk. Alkalmanként bekapcsolódunk a 
MTA már többször említett intézete által 
szervezett kutatásokba is. Még a kezde-
tekkor kötöttünk egy együttműködési 
megállapodást a szolnoki Damjanich 
János Múzeummal, ám ez a kapcsolat 
idővel leült, elveszítette intenzitását. Né-
hány alkalommal a Selye János Egyetem 
Tanárképző Karával működtünk együtt, 
s újabban a TéKa Társulás – Szlovákiai 
Magyar Fiatalok Tudományos és Kultu-
rális Társulása az, amely a fiatal kutatók-
nak lehetőséget biztosító konferenciák 
szervezésében segít nekünk. Mindezek 
mellett, személyes érintettség okán a 

Tornaljai Művelődési Központtal is több 
esetben együttműködünk.

 Január végén immáron második al-
kalommal került megrendezésre a 
„Tér-idő-közösség: a felföldi és kár-
pátaljai magyarság a társadalomtudo-
mányok tükrében” című tudományos 
konferencia. Mi a rendezvény fő célja?
Elsődlegesen az, hogy teret és lehető-
séget biztosítsunk a  fiatal kutatóknak, 
egyetemistáknak, doktoranduszoknak 
a bemutatkozásra. Amint említettem, a 
hazai magyar tudományos ernyőszer-
vezetek megszűntek vagy nem fejtenek 
ki semmilyen tevékenységet, így a fiatal 
kutatóknak ennyivel kevesebb lehetősé-
gük nyílik tapasztaltabb szakemberekkel 
találkozni. Saját tapasztalataim alapján 
elmondhatom, hogy egy-egy találkozó 
bármely tudományterület nagyjaival, 
egy életre szóló élményt, egyben irány-
mutatást és inspirációt is adhat. Fontos, 
hogy ne csak tanár-diák pozícióból ke-
rüljön sor eszmecserére, kötetlenebb 
szakmai beszélgetésre. Azt is fontosnak 
tartottuk, hogy a különböző intézmé-
nyekben és más-más országban tanuló 
hallgatók egymással is megismerked-
jenek, annál is inkább, mert nekik kell 
folytatni a sok helyen elkezdett munkát, 
vagy akár új dolgokat is elindíthatnak. 
Fontosnak tartjuk a folytonosságot, 
nem szeretnénk, ha bármilyen szaka-
dék is keletkezne az egyes nemzedékek 
között. Ugyanakkor arra is szükség van, 
hogy a fiatalok megtapasztalják, a tudós 
is ember, ám erre nem mindig az egye-
tem a megfelelő helyszín. Másrészt pub-
likációs lehetőséget biztosítunk a kon-
ferencián részt vevő előadóknak, ami 
azon túl, hogy inspirál, további munká-
ra ösztönöz, és segít betagolódni a tu-
dományos közegbe, krediteket is ér, ami 
szintén nem feltétlenül elhanyagolható. 

 A Tornaljai Művelődési Központ 
igazgatójaként hogyan tudná jellemez-
ni a tornaljai kulturális életet? Milyen 
a helyi lakosok hozzáállása a különbö-
ző kulturális eseményekhez?

Ha a két világháború közötti időszak-
hoz próbálom hasonlítani a tornaljai kul-
turális életet, akkor azt kell mondanom, 
hogy a helyzet siralmas vagy még annál 
is súlyosabb! Például azért, mert az emlí-
tett időszakban Tornalján 46 egylet, tár-
sulás működött, napjainkban egy kézen 
meg lehet számolni az aktív egyesülete-
ket. Ha viszont mindent figyelembe ve-
szünk, és összehasonlítási alapul a szom-
szédos magyarországi területeket vagy a 
szlovákiai magyar településeket vesszük, 
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akkor úgy vélem, hogy ebben a város-
kában kiemelkedő és pezsgő kulturális 
élet zajlik. Évente 4-6 színházi előadást 
szervezünk, eddig két évfolyamot élt 
meg a dzsessz fesztiválunk, melyen igen 
jeles előadók léptek fel, időről időre 
bemutatkozik egy-egy befutott rock-, 
dzsessz- vagy folkegyüttes vagy előadó-
művész, szimfonikus koncertet szer-
veztünk, januárban újévi operettgálát 
tartunk, neves előadók tartanak előadá-
sokat és lehetne még sorolni. Tornalján 
már hatodik éve rendszeres táncháza 
van a népszerű Parapács zenekarnak, 
amivel rajtunk kívül csak Komárom di-
csekedhet. Útjára indítottuk a népzenei 
tanodát, ahol citerázni, dudálni lehet 
tanulni, s ami meglepő, hogy elsősor-
ban a felnőttek érdeklődnek. A  kíná-
latot néptáncoktatással fogjuk hama-
rosan bővíteni. Bő két évvel ezelőtt 
színtársulatot hoztunk létre, amivel 
negyven éves kihagyás után indítottuk 
újra a magyar színjátszást Tornalján. A 
művelődési ház mellett működött egy 
baranta csapat, mely ma már inkább 
katonai hagyományőrző csoportnak 
nevezi magát. Tradicionális íjászszak-
kört működtettünk felnőtteknek, és 
többféle egészségmegőrzéssel kapcsola-
tos csoport működik az intézmény falai 
között. Ezeket a tevékenységeket azért 
tartjuk fontosnak, mert közösségeket 
teremtenek, ami az egészséges lokál-
patriotizmus, az egészséges „mi-tudat” 
alapja. Ugyancsak a közösségépítést 
célozzák az olyan nagysikerű rendez-
vényeink is, mint a Hagyományok 
Napja – melyet egyébként a Kulturális 
Antropológiai Műhely kezdett szervez-
ni, napjainkban a két intézmény közös 
rendezvénye – a Középkori Kavalkád, a 
Magyar Kultúra Napja vagy a Gömöri 
Népzenei és Néptánctábor is. Mind-
ezek mellett számos kisebb rendezvé-
nyünk is van: író–olvasó találkozók, 
szakmai előadások, könyvtáros prog-
ramok, stb. Az összes rendezvényünket 
egyébként pályázati támogatásokból 
vagy önerőből szervezzük, ami sokszor 
komoly fejtörés elé állít bennünket. 
Mindent egybevetve azt gondolom, azt 
gondoljuk, hogy a Tornaljai Művelődé-
si Központ meghatározó tényezőjévé 
vált a tágabb térség kulturális életének 
még úgy is, hogy tisztában vagyunk 
valamennyi hibánkkal, hiányossággal. 
Egyébként pedig a nézőszám igazol, 
vagy rosszabb esetben cáfol bennünket.
  Köszönöm a beszélgetést!

a tanulásról
2. Kérdések feltevése: Miről szól, mit 
taglal a megtanulandó szöveg? Mit 
tudok az adott témáról? Mit kell még 
megtudnom az adott témáról? A kér-
dések feltevésének értelme: segítségük-
kel el kell jutni a lényeges gondolatok-
hoz, a szöveg lényegéhez.
3. A megtanulandó szöveg figyelmes 
olvasása: Ajánlatos a szöveget feloszta-
ni kisebb egységekre. Az egyes részek 
figyelmes elolvasása után álljunk meg; 
gondoljuk át még egyszer az elolva-
sott szöveg tartalmát, és tegyünk fel 
néhány kérdést: Melyek az új, ismeret-
len fogalmak, kifejezések? Tökéletesen 
megértettem a szöveget? Emlékszem 
arra, amit elolvastam? Megértettem az 
ábrákat? stb.
4. A megtanult tananyag tisztázása 
(elmondása): Nagyon fontos, hogy 
minden egység után megálljunk, és 
tisztázzuk a megtanult tananyagot, 
vagyis csöndben vagy hangosan saját 
szavainkkal mondjuk el a tananyag 
szövegét. Ne törekedjünk eközben a 
tananyag szó szerinti, mechanikus el-
mondására. Inkább a tananyag lénye-
gének megértéséről és az alapvető gon-
dolatok tisztázásáról van szó.
5. A tananyag átismétlése: A tananyag 
valamennyi részének elsajátítása után 
következik az egész szöveg átismétlése. 
Először tehát közvetlenül az elsajátítás 
után ismételjük át a tananyagot, de át 
kell azt ismételni a tanítási óra (vizsga) 
előtt is.

A kétezres évek elején vizsgáltuk a 
középiskolások tanulási szokásait a 
Szlovák Köztársaságban. A felmérés-
ben 48 középiskola 3387 tanulója vett 
részt.

A következőkben feltüntetjük a fel-
mérés legfontosabb eredményeit, és 
egyúttal felvázoljuk a tanulás haté-
konysága emelésének néhány lehetsé-
ges módját is. 
1. A tanulók többsége (67,61%) estefe-
lé tanul, de a tanulóknak 62,74%-a ak-
kor kezd tanulni, amikor már „fáradt“ 
(nem érzi magát frissnek).
2. Közvetlenül az iskolából való haza-
térése után csak a tanulók 32,63%-a lát 
hozzá a tanuláshoz. 

Műveltségre tanulással tehetünk 
szert. Mindenki tanul. Egész életünk 
során tanulunk. Tanulunk nyelveket, 
matematikát, fizikát. Csak egyet nem 
tanulunk meg: hogyan kell tanulni?

Az esetek többségében a  tanulók 
nagy erőfeszítések árán, nem ésszerűen 
tanulnak, mert nem ismerik a tanulást 
megkönnyítő tényezőket és körülmé-
nyeket.

A kutatások azt bizonyítják, hogy az 
emberek 80%-a leginkább azt jegyzi 
meg, amit lát (vizuális típus). Mások 
könnyebben megjegyzik azt, amit hal-
lottak, ezért a tananyagot is hangos ol-
vasással sajátítják el (auditív típus). A 
motorikus típus legjobban azt jegyzi 
meg, amit írásban feljegyzett.

A valóságban az emberek többsége 
inkább valamiféle vegyes típushoz tar-
tozik, akik különböző, egyéni módon 
tanulnak.

Jó lenne, ha mindenki megállapí-
taná, melyik típushoz tartozik, hogy 
tudatosan alkalmazhassa a leghatéko-
nyabb módszert. Pl. a vizuális-moto-
rikus típushoz tartozók úgy könnyít-
hetik meg a tanulást, hogy a szöveg 
fontos részeit aláhúzzák és jegyzeteket 
készítenek, amelyek a későbbiek során 
hatékony támaszként szolgálnak.

Meg kell állapítani azt is, hogy a nap 
(esetleg éjszaka) melyik szakaszában 
tudunk legtöbbet teljesíteni, és a le-
hetőségek szerint a nagy teljesítményt 
biztosító napszakban kell tanulni.

Minden tanuló oly módon tanul, 
ahogy az neki leginkább megfelel. 
Mindenkinek lehetnek sajátos szoká-
sai, lehet saját tanulási stílusa.

Vannak azonban bizonyos szabá-
lyok, amelyek megtartása növeli a ta-
nulás hatékonyságát. 

Ezek a következők:      
1. Tájékozódás a megtanulandó szö-
vegben: Ennek a lépésnek az az értel-
me, hogy a tanuló áttekintést szerezzen 
a tananyagról. El kell tehát olvasni a 
bevezetést, a tartalomjegyzéket, meg 
kell nézni az ábrákat, a képeket, és át 
kell lapozni az egész könyvet.

Dr.h.c. prof. Ing. Albert Sándor, PhD.
a Selye János Egyetem  alapító rektora, a komáromi Felnőttképzési Intézet, Kht. 
igazgatója; lakhely: Kassa – Pat, albert.sandor43@gmail.com
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A  tájékozódás kedvéért bemutatjuk 
a  teljesítmény O. Graf-féle közismert 
grafikonját (1. ábra).

Alapvető szabályok az agy fáradtsá-
gának megelőzésére:
•	Alaposan kiszellőztetett helyiségben 

tanuljon (nem hiányozhat a friss leve-
gő és az oxigén).

•	Tanuljon kellemes szobahőmérséklet 
mellett (az ember ellustul, ha nagyon 
meleg van, és reszket a  túlzott hideg-
ben).

•	Teli gyomorral nehezen lehet tanulni, 
de az éhség sincs jó hatással a tanulás 
hatékonyságára (a táplálék elsősorban 
salátákból, zödségfélékből, gyümölcs-
ből stb. álljon).

•	Tartsa be a  saját életritmusát (min-
dennap ugyanabban az időpontban 
tanuljon).

•	Váltogassa a  tananyagot (váltakozva 
tanuljon különböző tantárgyakat).

•	30 percenként iktasson be háromper-
ces szünetet.

•	A szünetek alatt mozogjon (járkáljon, 
tornázzon).

3. Íróasztal mellett csak a  tanulók 
46,71%-a tanul. A tanulás előtt nem rak 
rendet maga körül a tanulók 31,50%-a, 

rádiót vagy a televíziót. Viszont a  ta-
nulók 32,41 %-a állítja, hogy tanulás 
közben zavarják őket a családtagok, ill. 
a szobatársak.

A felmérések eredményei azt igazol-
ják, hogy a középiskolások többsége 
szenved attól, hogy nem igazán képes 
összpontosítani. Ennek oka lehet az in-
formációk mértéktelen sokasága, és az 
ebből következő túlterheltség (időhiány).
Hogyan lehet megfelelően összpontosí-
tani?
•	Ne zavartassa magát. (Legjobb, ha 

egyedül van a szobában. Az ajtót is be 
lehet zárni, és kifüggeszteni a táblát: 
„Kérem, ne zavarjanak!”)

•	Ha valamilyen „illetéktelen” személy 
bejön a szobába, csak néhány szót 
váltsanak.

•	Íróasztal mellett tanuljon (ne fotelben 
ülve, és végképp ne a heverőn).

•	Az esetleges telefonhívásokat intézze el 
röviden (vagy egyáltalán ne telefonál-
jon).

•	Ha zavarja a külső zaj, zárja be az ab-
lakot.

•	Készítsen harmonogramot (időbeosz-
tást), és fontossági sorrendben végezze 
el az egyik feladatot a másik után.

•	Lehetőleg minden érzékszervét mozgó-
sítsa a tanulás során.

•	Ne foglalkozzon zavaró gondolatokkal 
(hagyja, hogy elszálljanak).

•	Tartson szüneteket, hogy felfrissülhes-
sen.
A szakirodalom egész sor hatásos 

gyakorlatot említ az összpontosítás be-
gyakorlásához: pl.: Vesse tekintetét egy-
két percig a falon kiválasztott tetszés 

Óra

1. ábra: A Graf-féle teljesítmény grafikon

és 23,59%-uk nem törődik a munkafe-
lület jó megvilágításával sem.

A  dolgozószobáját (munkasarkot) 
úgy rendezze be, hogy ott jól érezze ma-
gát. Fontos, hogy legyen egy állandó 
hely a munkavégzéshez, lehetőleg író-
asztal a saját szobájában (vagy a szoba 
sarkában). Az íróasztalon csak a mun-
kához szükséges dolgok legyenek (de 
azok viszont mind). A  többi munka-
eszközt mindig ugyanarra a helyre kell 
eltenni (hogy aztán ne kelljen keresni). 
A  tanulás sikeressége szempontjából 
nem mérvadó az eszközök mennyisé-
ge, hanem azok helyes megválasztása 
és áttekinthető elrendezése. Ügyeljen 
a kellő megvilágításra. Legjobb a  ter-
mészetes fény, ezért az íróasztalt lehe-
tőleg az ablak elé kell helyezni, mégpedig 
úgy, hogy a fény bal felől elölről világítsa 
meg a  munkalapot (hogy írás közben 
a kezünk ne vessen árnyékot a papírra 
– kivéve a balkezeseket). Mesterséges 
megvilágítás esetén izzót használjon (a 
neonfény kevésbé megfelelő). A  lámpa 
fénye ne tükröződjön vissza a megvilá-
gított felületen.

4. A tanulók 55,53%-a azt állítja, hogy 
gondolatai szétszórtak, ezért képte-
lenek a  tananyagra összpontosítani. 
A tananyagra hosszabb ideig csak a ta-
nulók 52,81%-a képes összpontosítani.

5. A  tanulók 58,07%-a állítja, hogy 
egyáltalán nem zavarja őket tanulás 
közben a  külső zaj. 42,47%-uk tanu-
lás közben bekapcsolja a magnetofont, 
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szerinti pontra. Összpontosítson erre a 
pontra, és ne hagyja magát semmi által 
sem zavartatni mindaddig, amíg erre a 
pontra figyel. Azután vegye le tekintetét 
az adott pontról, figyeljen a kitűzött fel-
adatra.

Vagy: Olvasson el két sort egy tetszés 
szerinti szövegből, és közben minden 
szótagra szánjon kb. két másodpercet. 
Figyelmét mindig az adott szótagra 
összpontosítsa. Ez a gyakorlat rövid 
időn belül megnyugtatja.

6. A tananyag nagyobb mennyisége 
esetén a tanulóknak 74,64%-a iktat be 
rövid szüneteket.

A kutatások azt mutatják, hogy egy 
átlagos középiskolás csak 15-20 (max. 
30) percig képes a tananyagra össz-
pontosítani. Ezért harminc percenként 
rövid – háromperces szüneteket kell be-
iktatni (rövidebb szünet nem elegendő a 
felfrissüléshez, a hosszabb pedig nagyon 
eltávolít a tananyagtól).

Az említett rövid szüneteken kívül 
ajánlatos kétóránként egy-egy hosszabb, 
20-30 perces szünetet beiktatni. 

További lehetőségként kínálkozik a 
tananyag felosztása kisebb egységekre, 
ilyenkor a szüneteket mindig az adott 
egység (tematikus egység, fejezet stb.) 
elsajátítása után kell beiktatni.

A két tantárgy között beiktatott szü-
net ne tartson két óránál tovább, mert 
könnyen elszállhat a tanulás folytatásá-
hoz szükséges motiváció.

A szellemi munka során képtelenség 
állandóan ülni, ezért ajánlatos a rövid 
szünetek alatt járkálni a szobában, a 
hosszabb szünetekben pedig sétálni a 
friss levegőn vagy tornázni.

7. A tananyag fő gondolatait a tanulók 
74,79%-a képes felismerni, viszont a 
tanulók 49,87%-a azt is megtanulja, 
amit nem ért.
Próbálja meg mindig megérteni a tan-
tárgy struktúráját. 
Ne tanuljon mechanikusan, memorizál-
va („fejből”).
Figyelje meg a törvényszerűségeket, a 
hasonlóságot a már ismert tananyaggal, 
hogy ily módon erős asszociatív kapcso-
latokat alakíthasson ki.
Ha nem fedezett fel semmilyen nyilván-
való (evidens) struktúrát, akkor legjobb, 
ha saját maga alakítja azt ki, esetleg 
kérjen meg valakit (osztálytársat, szü-
lőt, ismerőst stb.), hogy magyarázza 
meg a tananyagot.

8. A tankönyvben a fő gondolatokat 
csak a tanulók 33,43%-a húzza alá, és a 

tanulók 42,01%-a nem készít jegyzete-
ket sem a tananyagból.

Bevált módszer a főbb gondolatok, a 
fontos részletek, szakkifejezések stb. alá-
húzása a tankönyvben. A tananyag is-
métlése során azután már csak a szöveg 
aláhúzott részeire összpontosítunk.

Ismeretes, hogy mindent nem lehet 
megjegyezni, ezért kell a fő gondolato-
kat írásban rögzíteni (a magyarázat, ill. 
előadás közben, és amikor a tankönyv-
ből tanulunk).

A feljegyzések tehermentesítik az em-
lékezetét, mert amit írásban feljegyzett, 
azt „nem lehet elfelejteni”, hiszen újra és 
újra vissza lehet hozzá térni. Ezenkívül 
a jegyzetelés összpontosításra kényszerí-
ti, megakadályozza, hogy a gondolatai 
elkalandozzanak. 

Néhány szabály a jegyzeteléshez 
(magyarázat, előadás közben):
•	Csak a lényeget jegyezze fel (hogy 

ne kerüljön időzavarba). Eközben fél 
füllel kövesse a pedagógus magyará-
zatát, nehogy valamilyen fontos do-
log elkerülje a figyelmét. Rendszerint 
elegendő néhány, jelszavakban meg-
fogalmazott mondatot leírni, ezek se-
gítségével a későbbiek során felidéz-
hetők az összefüggések.

•	A jegyzet legyen áttekinthető – a 
struktúrája világos.

•	A címeket feltétlenül ki kell emelni.
•	A szöveg felosztását új bekezdésekkel 

jelezze.
•	A papírnak csak az egyik oldalára ír-

jon, és hagyjon széles margót az eset-
leges utólagos megjegyzések részére.

•	Mindig ugyanolyan formátumú pa-
pírt használjon, hogy könnyebben 
rendezhesse, esetleg be is köthesse a 
jegyzeteket.

•	Az oldalakat számozza meg (ha ösz-
szekeverednek, könnyűszerrel újra-
rendezhetők).

9. A tanulók túlnyomó többsége 
(90,35%) csak a következő napra ké-
szül, és csak a 32,18%-uk dolgozza 
ki az összes feladatot, amit aznap fel-
adtak. A vers szövegét csak a tanulók 
22,38%-a osztja be néhány napra.

Nem ajánlatos csak a következő nap-
ra készülni, mert pl. a különböző defi-
níciók, törvények, idegen kifejezések, 
nehezebb versek stb. könnyebben meg-
jegyezhetők, ha egymás után néhány-
szor átismételjük azokat, vagyis ha a 
megtanulásukat elosztjuk néhány nap-
ra. Ezenkívül amikor az iskolából ha-
zatér, még frissen emlékszik arra, hogy 
mi történt a tanítási órán, ezért sokkal 
könnyebben megtanulható a „friss” tan-
anyag.

10. A tanulók többsége (72,39%) előbb 
elkészíti az írásbeli (grafikus) feladato-
kat.       

Elsőként tanulja a legnehezebb tan-
tárgyat a tanulók 50,96%-a.

A tapasztalatok azt mutatják, hogy 
az első 15 perc a legkevésbé hatékony 
(a tanulók csak nehezen jegyzik meg 
a tananyagot). Ezért jobb a tanulást a 
legkönnyebb vagy a legkedveltebb tan-
tárggyal kezdeni. A teljesítmény 15-20 
perc elteltével fokozatosan növekszik, 
majd egy bizonyos szinten stabilizáló-
dik. Egy idő után (kb. egy óra múlva) 
a teljesítmény újra csökkenő tendenciát 
mutat, ezért kell beiktatni rövid szüne-
tet (járkálással, mozgással kitöltve). A 
szünet után a teljesítménygörbe újra 
emelkedik.

Azt javasoljuk tehát, hogy a tanulást 
ossza fel 4-5 szakaszra, és a legnehezebb 
tantárgyakkal a második és a negyedik 
szakaszban foglalkozzon.

11. A tananyag elolvasása után hango-
san elismétli azt a tanulók 67,91%-a.
A tanulók 58,54%-a hangosan tanul.

Egyesek csöndben, mások hangosan 
tanulnak. Ez függ a tanuló szokásától, 
saját tanulási stílusától. Ez a körülmény 
azonban semmilyen hatással sincs a ta-
nulás hatékonyságára.

12. A tanulók túlnyomó többsége 
(84,38%) csak a tankönyvből tanul – 
nem készül másféle szakirodalomból.         

 Ez bizonyos mértékig az előírt, állami 
tantervek és a hozzájuk rendelt, állami 
(egyetlen fajtájú) tankönyvek következ-
ménye.

Felhasznált irodalom:

 Deese, J. – Deese, E. K. (1996): Hogyan ta-
nuljunk? Budapest: Egyetemi Nyomda
 Fürstné, K. E. – Sipos, E. (1992): Hogyan is 

tanuljak? Budapest: Honffy Kiadó 
 Fürstné, K. E. – Sipos, E. (1992): Hogyan ta-

nuljak, hogyan legyek valaki. Budapest: Fürst 
Stúdió 
 Oroszlány, P. (1989): Könyv a tanulásról. 

Budapest: AKG 
 Oroszlány, P. (1995): Tanári kézikönyv a ta-

nulás tanításához. Budapest: AKG 
 Tepperwein, K. (1992): Umenie ľahko sa 

učiť. Šamorín: Fontana
 Turek, I. (2003): Ako sa naučiť učiť. Bratis-

lava: MPC 
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Szilárd meggyőződésem, hogy a 
nevelést mint egyetemes humán tevé-
kenységet szinte megszámlálhatatlan 
félreértés, tévedés és értelmezési külön-
bözőség jellemezi. Eme sokrétűségnek, 
a vélemények sokaságának valahol ta-
lán örülnünk is kellene, de számomra 
ennek inkább keserű utó- vagy inkább 
előíze van. Gondolataim ugyanis mind-
untalan oda és ahhoz a kiindulópont-
hoz térnek vissza, hogy mitől is nevelés 
a nevelés. Fundamentális kérdés, mely-
lyel ritkán szoktunk foglalkozni, s talán 
nem kevés problémának a gyökere is 
éppen ebben keresendő. Például, hogy 
miért hisszük azt, hogy nevelünk, ha 
nem is nevelünk, vagy mi az, amit te-
szünk, amikor nem nevelünk, csak azt 
hisszük, hogy nevelünk.

Mitől nevelés a nevelés?
Nem is olyan régen került a kezembe 

egy szakkönyv, melynek szerzői már a 
bevezetőben el kívánták vetni a neve-
lés fogalmával kapcsolatos kételkedés 
magját. A nevelés ugyanis az a tevé-
kenység, mely által az ember (többek 
között) biológiai lényből szociális lény-
nyé lesz, tudatlanból tanulttá/műveltté, 
„erkölcstelenből” erkölcsössé, és még 
sorolhatnám. A neveléssel, mondhat-
ni, mindenki kapcsolatba kerül. Ki így, 

ki úgy. Az a kapcsolat, melyet a neve-
léssel a (leendő) pedagógusok alakíta-
nak ki, kissé más kereteket feltételez. 
A pedagógus ugyanis tanul arról, amit 
egyszer művelni fog, sőt betekintést 
nyer(het) a neveléstudományba is. 
Érdekes, ugye! A nevelést szinte min-
denki műveli, de az arról szóló tudo-
mány csak egyeseket érint. Kritikusan 
kell megjegyeznem azt is, hogy a pe-
dagógusok és neveléstudomány kap-
csolata sem teljesen felhőtlen. Hogy 
miért? Lássunk néhány okot (melyek 
a fent említett szakkönyv kételyeinek 
alapját alkották)! A neveléstudomány 
(pedagógia) sokak számára már az 
első kapcsolattól kezdődően nem más, 
mint definíciók, felosztások, elméleti 
találgatások és spekulációk összevisz-
szasága, mely nélkülöz mindennemű 
objektivitást, gyakorlati hasznosságot, 
alkalmazhatóságot. Nem tagadom, 
hogy a neveléstudományba való beve-
zetés és a vele való kapcsolat oly módú 
gyakorlása, hogy „tanuljuk meg szépen 
a nevelés definícióját, meg felosztását, 
elméleteit…”, nem is vezethet más 
eredményre. Ezért lesz a nevelés tudo-
mányából sokak számára haszontalan 
dolog, kötelező rossz, mellyel az első 
adandó alkalommal szakítanak is. Pe-
dig a neveléstudomány lényege nem a 

definíciókban, felosztásokban és elmé-
letekben rejlik. A lényeg, a tudomány 
tárgya az a perspektíva, mely szerint 
hiszünk abban, hogy nevelés által az 
ember tanultabb és bölcsebb, jobb és 
erkölcsösebb, egyszóval neveltebb le-
het. Az ember talán legnagyobb téve-
dése lehet az, ha elhiszi, hogy mindez 
megtörténhet úm. magától – spontán 
módon. Nem kétlem, hogy az embert 
élete során érhetik olyan spontán hatá-
sok, melyek jelentős befolyással bírhat-
nak rá. Egy emberi élet perspektíváját 
viszont erre építeni nem lehet. Mind-
ezek miatt (definíciókat nem említve) 
állíthatjuk, hogy az emberi személyiség 
fejlesztése a tudatosságtól és bizonyos 
eszmények, célok követésétől válik ne-
veléssé. A tudatosság feltételezi, hogy 
tisztában vagyok azzal, mit miért te-
szek. Az eszménykép nem nélkülözhe-
ti a nevelő világnézetét, életfilozófiáját, 
mivel ez adja meg az igazi fundamen-
tumát a nevelésnek. Az életfilozófiá-
ból (világnézetből) következnek azok 
a kulcsfontosságú értékek, melyek a 
nevelőhatás irányát, irányulását hatá-
rozzák meg. A célkövetés pedig jelenti 
a megfogalmazott témák és elérendő 
neveltségi színvonalak melletti követ-
kezetes kiállást és kitartást. Vonjunk 
tehát mérleget és tekintsünk vissza 

Tervezzünk avagy ne tervezzünk
(hosszú távra) a nevelésben?

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
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mindazon tevékenységekre, melyek-
ről eddig azt hittük, hogy akkor, ott 
és azért neveltünk! Valami biztos folyt 
akkor, ott és azért. Amennyiben az a 
cselekvés nem volt tudatos, nem kö-
vetett bizonyos értékeket/prioritásokat 
– nem nevezhető nevelésnek. Ez nem 
szójáték, csak ténymegállapítás. Ha-
sonlóan ahhoz, ha a víz felforralásakor 
azt hisszük, hogy a háztartási eszkö-
zökbe öntve nem fog vízkő képződni. 
Valamit tettünk (csírátlanítottunk), de 
nem azt, amit hittünk, hogy teszünk.

A neveléssel kapcsolatban tettem 
olyan említést, hogy egyetemes és hu-
mán tevékenység. Egyetemes azért, 
mert csakis a nevelés által/segítségével 
vagyunk képesek átörökíteni (nem ge-
netikai, sem jogi úton) azt, amit kul-
túrának nevezünk. A kultúra tartalma 
nem más, mint olyan sajátos értékek 
összessége, melyek egy bizonyos kort, 
nemzetet, csoportot jellemeznek és 
egyben különböztetnek is meg. A kul-
túra pedig tipikusan humán produk-
tum. 

Divergens gondolkodás az eszmé-
nyek tekintetében

A gondolkodás, a nézőpont- és véle-
ményalkotás divergenciája természetes 
jelenség. Eredménye nem kevesebb, 
mint hogy az emberek különböző dol-
gokról – például a nevelésről – külön-
böző módon gondolkodnak, véleked-
nek. Ha a nevelésről gondolkodunk, 
először is egy eszményt (ideált) kell 
megfogalmaznunk, körülhatárolnunk, 
mely kiindulópontja lesz a további 
tervezgetés és a megvalósítás folyama-
tának. Felmerül persze a kérdés: szük-
séges-e egyáltalán az eszmény (ideál) 
a nevelésben? Elárulhatom, hogy nem 
én vetem – vetettem fel először ezt a 
kérdést. Álláspontomat nem fogom el-
titkolni, de előbb ejtsünk szót arról és 
azokról, akik kétségbe vonják a nevelé-
si eszmények szükségességét, hasznos-
ságát. Az első markáns ellenvéleményt 
a konkrét nevelési eszmények és ezzel 
együtt a hosszú távú célok tekintetében 
a pragmatista pedagógia fogalmazta 
meg. Ezen nevelésfilozófia szerint a 
nevelés tervezésekor és megvalósulá-
sakor sem lehet senki tisztában azzal, 
hogy a jövőben mi (milyen értékek 
és kvalitások) válik javára az egyén-
nek, és ezzel egyetemben miként lehet 
hasznos tagja a jövő társadalmának. A 
szilárd és normatív célmegfogalmazás 
ezért inkább hat fékező erőként, mint-
sem támogatná az egyén jövőbeli bol-
dogulását és érvényesülését. Gonosz 

leszek, de nem tudom megállni, hogy 
ne mondjam ki: tiszta Amerika! S már 
helyben is vagyunk. A gyökértelenség 
és műkultúra ezzel a filozófiával reme-
kül gyakorolható és építhető. Majd-
nem, mint egy homokvár, melynek tar-
tósságát talán mindannyian ismerjük. 
Első ránézésre szép és „csilli-villi”, meg 
nem is olyan nehéz felépíteni, megva-
lósítani az (amerikai) álmot. Sajnos, 
komolyabb a helyzet, mint amit a talán 
kissé gúnyos megállapításomból első 
olvasatra ki lehetne következtetni. A 
„homokvár” filozófiájú (majdnem és 
mintha) nevelés elfogadott és töme-
gesen gyakorolt alternatívájává vált 
a feljebb jellemzett és meghatározott 
normatív jellegű nevelésnek. A kérdést 
leegyszerűsítve: jó vagy nem jó, ha van 
nevelési eszményünk. Számomra ki-
hagyhatatlan és elkerülhetetlen felté-
tele annak, hogy tényleges nevelésről 
beszélhessünk. A gyakorlat – sajnos 
– más irányba mutat. Az eszménynek 
és vele együtt a hosszú távú célok meg-
fogalmazóinak vannak támogatói és 
ellenzői is. Az ellenzők táborának re-
torikájában gyakran találkozunk a ma-
nipuláció fogalmával. Nézetük szerint, 
ha eszmények és hosszú távú célok 
szerint nevelünk valakit, akkor akar-
va-akaratlanul manipuláció áldozatá-
vá tesszük a neveltet. Egyszerűbben: 
olyan értékeket kínálunk fel nekik és 
próbáljuk meg meggyőzni őket helyes-
ségükről, melyek a mi (mármint neve-
lők) világnézetünket, életfilozófiánkat 
tükrözik. Ez így igaz, és nincs rajta mit 
szépíteni – mert nem is szorul szépí-
tésre! Ha valaki számára ez, mármint 
az egyéni és csoportos értékrendszer 
(kultúra) céltudatos átörökítése egyen-
lő a manipulációval, akkor állok elébe. 
Ellenkező esetben viszont komoly két-
ségeimet tudom csak megfogalmazni a 
tekintetben, hogy lehetséges-e egyéb, 
nem „manipulatív” módon kulturális 
folytonosságról beszélni. Véleményem 
szerint nem – és az utóbbi évtizedek 
nevelési gyakorlata ennek (sajnos) ékes 
példája. A posztmodern filozófiát úgy 
is szokták jellemezni, mint a nagy nar-
ratívák és rendszerek végét. A folyto-
nosságot – kontinuitást felváltotta egy 
állapot. A posztmodern állapot, melyet 
az értékek kavalkádja jellemez. A ne-
velés terén viszont mindez értékdöm-
pingként, devalvációként és káoszként 
jelent meg. Olyan jelenséget takarnak 
ezen fogalmak, melyek nehezen egyez-
tethetőek össze az autonóm és autenti-
kus kultúrával, annak túlélésével. 

Mi kell a „jó” neveléshez?
A fent leírtak és megindokoltak tük-

rében bátorkodom kijelenteni, hogy 
ahhoz, amit tényleges nevelésnek te-
kintünk és gondolunk, elengedhetetle-
nek a nevelési eszmények és a hosszú 
távú célok. A „jó” neveléshez jó célokra 
is van szükség. Nem egyszerű jó célo-
kat megfogalmazni, mivel annak meg-
fogalmazásakor sok szempontot kell 
figyelembe vennünk. A nevelési cél 
legalapvetőbb kiindulópontja a világ-
nézet/életfilozófia, mely meghatározza 
azt az értékstruktúrát és értékorientáci-
ót, mely irányt ad a személyiségfejlesz-
tés folyamatának. Megkerülhetetlen 
szempontja a nevelési cél megfogal-
mazásának maga a nevelt és az az edu-
kációs környezet, melyben a folyamat 
megvalósításra kerül majd. Eddig kri-
tikus összefüggésekben tettem említést 
a szociális környezet hatásairól. A jó 
nevelési cél megfogalmazásakor vi-
szont elengedhetetlen szempont, hogy 
a társadalom aktuális követelményei is 
helyet kapjanak benne. E három alap-
vető szempont elfogadása és respektá-
lása biztosíthatja számunkra (és ezzel 
együtt a nevelt számára is), hogy a 
neveléssel egy bizonyos értékrendszer 
átörökítését fogjuk követni, egyben fi-
gyelembe véve a nevelt személyiségét 
és a társadalom aktuális helyzetét is. 

A vizsgált téma persze felvet egyéb 
kérdéseket is. Ki tervezzen (fogalmaz-
zon meg célokat) a nevelésben és ki ne? 
Lehetséges-e „megrendelésre” nevel-
ni? Ebből is látható, hogy soktényezős 
problémáról van szó, mely néhány as-
pektusára a jövőben még érdemes lesz 
visszatekinteni, rávilágítani.
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„A mozgás sok mindenre orvosság, de 
nincs olyan gyógyszer, amely a mozgást 
helyettesítené”

 Napjainkban egyre többet hallunk 
és olvasunk a mozgásfejlődés fontos-
ságáról. Pedagógusként és szülőként 
tisztában kell lennünk ezen területek 
optimális fejlődésmenetével és az eset-
leges eltérések következményeivel. 

 Köztudott, hogy a rendszeres moz-
gás pozitív hatással van a gyermek tes-
ti és lelki egészségére. Sajnos korunk 
gyermekének életmódja egyre inkább 
mozgásszegénnyé válik. A televízió, a 
számítógép és egyéb elektronikus játé-
kok kiszorítják a labdát, a fára mászást, 
a fogócskázást. Ez ellen tenni kell! 
Nem szabad hagyni, hogy a gyermek 
természetes mozgásigénye elvesszen.

 A testnevelés fontosságát ezért idő-
ben fel kell ismernünk, és az aktív moz-
gás lehetőségeinek megteremtésére 
vagy a megfelelő sporttevékenység ki-
választására már gyermekkorban nagy 
gondot kellene fordítanunk. Ezért úgy 
gondoljuk, hogy az egészséges életmód 
alapelveinek elsajátítása, az egészség 
fejlesztése és a mozgáshoz való pozitív 
viszony kialakítása már az alapiskola 
alsó tagozatán mindannyiunk közös 
érdeke.

 A 2008-as iskolai törvény szerint az 
ISCED Állami művelődési program a 
legmagasabb célirányos oktatási projekt, 
amely magába foglalja az abszolvens 
profilját, valamint az általános és iskolai 
kerettantervet. Meghatározza továbbá 
az általános oktatás tartalmát, valamint 
azokat a fő célokat és kulcskompeten-

ciákat, melyek a gyermek kiegyensú-
lyozott személyiségének fejlesztéséhez 
elengedhetetlenül szükségesek. Az alsó 
tagozatos iskolák oktatási programjá-
nak, az ISCED 1-nek ezenkívül fontos 
feladata az óvodából az iskolai környe-
zetbe való átmenet biztosítása is. 

 Az oktatási program a kötelező tan-
tárgyakat műveltségi területek szerint 
csoportosítja. Az „Egészség és moz-
gás“ műveltségi terület fő tantárgya 
a Testnevelés. A testnevelés és a sport 
az oktató-nevelő munka szerves részét 
alkotja. Testi nevelés alatt olyan tevé-
kenységeket értünk, melyek elősegítik 
a  gyermekek szervezetének harmoni-
kus fejlődését, egészségének megtar-
tását, a fizikai fittség megalapozását. A 
tárgy a gyermekek jó fizikai, szellemi és 
szociális közérzetének megteremtésé-
re, illetve az optimális teljesítőképesség 
újrateremtésére irányul. A Testnevelés 
mint tantárgy nagymértékben hozzájá-
rul az alsó tagozatos gyermekek fizikai 
és motorikus fejlődéséhez. A mozgásos 
játékok, versenyek pozitívan hatnak 
a tanulók egészségi állapotára. 

 Az iskolai testnevelés a  mozgá-
son és testedzésen keresztül biztosítja 
a  gyermekek nevelését. A  testnevelés 
fogalmát itt tágan kell értelmeznünk. 
A  sportok, szabadtéri tevékenységek, 
a testedzés és kikapcsolódás változatos 
formái az egészség szempontjából nagy 
fontossággal bírnak. A  gyermekeknek 
meg kell ismerniük a  test működését, 
valamint azt, hogy az olyan szokások, 
mint a  rendszeres testedzés és szabad 
levegőn való tartózkodás hogyan kap-
csolódik a testi és szellemi egészséghez. 

Az iskolai testnevelés és sport az 
iskola egységes oktató-nevelő mun-
kájának szerves részeként a  testkultú-
ra eszközeinek, valamint a  természet 
egészségfejlesztő tényezőinek integrált 
hatásaként hozzájárul ahhoz, hogy 
a gyermekek az egészséget saját érték-
rendjükben kiemelt helyen kezelő sze-
mélyiséggé váljanak. Ennek feltétele, 
hogy ismerjék motorikus képességeik 
szintjét, valamint fejlesztésének és/
vagy fenntartásának módját. Továbbá 
legyen személyes és társas élményük 
a mozgásos játék és a versengés öröme. 
A testnevelés és a sport hozzájárul ah-
hoz, hogy a gyermekek megbecsülik és 
értékelik társaik teljesítményét, moto-
rikusan képzettek, mozgásuk kulturált, 
és felismerik a  testnevelés és a  sport 
egészségügyi és prevenciós értékeit.

 Az ISCED 1 szerint a  Testnevelés 
tantárgy általános céljai a következők:
•	az egészséges, aktív életvitelhez szük-

séges ismeretanyag átadása,
•	a mozgáshoz való egész életen át tartó 

pozitív viszony fejlesztése és megszi-
lárdítása,

•	megfelelő motoros készségek és alap-
vető technikák fejlesztése,

•	az egyén fizikai erőnlétének megfele-
lő szintre hozása,

•	az értelmi képességek fejlesztése 
a mozgás eszközeivel,

•	a helyes testtartás folyamatos fejlesz-
tése,

•	önállóságra és az egyéni kezdemé-
nyezésre való ösztönzés,

•	saját és mások képességeinek, lehető-
ségeinek, korlátainak értékelése,

máté anett,  alsó tagozatos tanító a baracai Magyar Tannyelvű Alapiskolában, e-mail: nettyke@gmail.com
Vicián livia, alsó tagozatos tanító a pozsonyi Dunai utcai Magyar Tannyelvű Alapiskola és Gimnáziumban,  
e-mail: livia.vician@gmail.com

Testnevelés az alsó tagozaton
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•	sportszerűségre és a felelősség értéke-
lésére való ösztönzés,

•	a fizikai tevékenységek biztonságos 
elvégzésének gyakorlása,

•	az önismerés és önkontroll támoga-
tása,

•	a kreativitás és a fantázia fejlesztése,
•	a biztonság és higiéniai elvek betartá-

sára való nevelés.

A testnevelés tantárgy az alábbi tar-
talmi összetevőkre, tematikus egysé-
gekre oszlik:
 Alapvető lokomóciós és nem 

lokomóciós mozgáskészségek
 alapvető gimnasztikai, atlétikai és 

rendgyakorlati formák elsajátítása,
 szaknyelvi ismeretek elsajátítása;
 Manipulációs, mozgásos és előké-

szítő sportjátékok
 egyes sporteszközökkel való mani-

puláció,
 játékszabályok ismerete,
 együttműködési képesség fejlesztése;
 Kreatív és esztétikai jellegű moz-

gástevékenységek
 zenés, ritmikus játékok és gyakorla-

tok elsajátítása,
 alaptánclépések elsajátítása,
 a szó – zene – mozgás kapcsolatának 

észlelése, összekötése;
 Pszichomotorikus gyakorlatok és 

játékok
 a  helyes testtartás kialakításához 

szükséges mozgástevékenységek, is-
meretek elsajátítása,
 jóga-, relaxációs-, légzőgyakorlatok 

elsajátítása
 Természetben űzhető- és szezonális 

jellegű mozgástevékenységek
 az úszás, turizmus, korcsolyázás, sí-

elés, kerékpározás alapjainak elsajátí-
tása kornak megfelelő szinten.

A  tematikus egységek feladata 
a  gyermekek számára olyan körülmé-
nyek kialakítása, melyek a  mozgáste-
vékenységek hatására az önismeret és 
alkotókészség fejlődéséhez vezetnek. 
A  pedagógus olyan feladatok elé állít-
ja a  gyermekeket, ahol a  mozgás terén 
keresik, kutatják a  lehetséges megoldá-
sokat, új mozgáscselekvéseket tanulnak, 
megismerkednek a  tornaszerekkel, esz-
közökkel és a velük való manipulációval.

 A 2008-as iskolatörvény a testneve-
lés oktatását a  magyar tanítási nyelvű 
alapiskolákban heti 2 órára csökken-
tette. Tapasztalatunk alapján a kisisko-
lás korú gyermekek mozgásigényének 
kielégítésére ez az óraszám kevésnek 
bizonyul. 

2015 szeptemberében lép érvény-
be a korszerűsített Állami művelődési 
program. A  megújított oktatási prog-
ram az oktatás tartalmán és teljesít-
ményén kívül nyitott lesz a gyermekek 
különböző tevékenységei és egyéni 
tanulási lehetőségei felé. A  program 
szerint az alsó tagozatos test- és sport-
nevelés oktatásában a  hangsúly első-
sorban a test  fizikai, funkcionális és 
mozgás tökéletesedésére irányul, mely 
hozzájárul az egészség és fizikai telje-
sítmény megerősítéséhez és megőrzé-
séhez. Az új oktatási program az okta-
tási követelményeket 3 részre osztja: 
1. Egészség és egészséges életmód,
2. Fizikai állóképesség és teljesítmény,
3. Sporttevékenységek.

Jobb lesz? Tartalmasabb? Minden 
oktatási program hangsúlya a kivitele-
zésén van. Mit teszünk meg azért, hogy 
egészséges egyéneket neveljünk? 

A testnevelésórák alacsony száma 
miatt a szülőket be kellene vonni a tevé-
kenységekbe. Ne autóval hozzák a gye-
rekeiket az iskolába, óvodába, hanem 
gyalog jöjjenek velük. A kirándulásokba 
is szükséges volna bevonni a  szülőket, 
mert egyrészt jól jön a  segítség (gyer-
mekfelügyelet), másrészt, ha a szülő 
jól érzi magát, akkor szabadidejében 
is szervez kirándulásokat. Így lehetne 
kialakítani hasznos szabadidős elfog-
laltságot, illetve tenni valamit a mozgás-
szegény életmód ellen. És persze a torna-
terem hiánya sem lehet kifogás az ellen, 
hogy a gyermek mozogjon, tornázzon. 

 A testnevelési órák legfontosabb fel-
adata, hogy megszerettessük a gyerme-
kekkel a mozgást. A 45 perc ne gyötrő-
dés legyen, hanem a rendszeres mozgás 
iránti igény kialakítását szolgálja.

A leghatékonyabb mozgásra ösztön-
ző módszer a játék. A fejlődő gyermek 
életében a játék semmi mással nem pó-
tolható. Elősegíti a gyermek mozgásos 
fejlődését, csiszolódnak és koordiná-
lódnak a  motoros funkciói, és az ér-
telmi, érzelmi és akarati fejlődésben is 
jelentős szerepet játszik. Egy labda, ug-
rókötél vagy karika egy kis versengés-
sel fűszerezve máris mozgásra késztet 
minden gyermeket. Nem időigényes, 
nem szükséges hozzájuk nagyobb 
anyagi kiadás, de célszerű egyes taní-
tási órákon való alkalmazásuk. És ami 
a legfontosabb, örömet szereztünk vele 
tanítványainknak.

   
Felhasznált irodalom:
 Inovovaný ŠVP pre základné školy. online 

http://www.skolskyportal.sk/clanky/inovo-
vany-svp-pre-zakladne-skoly
 Štátny vzdelávací program pre 1. stupeň 

základnej školy v  Slovenskej republike, 
ISCED 1 – primárne vzdelávanie.

A 2011. évi köznevelési törvény 27. 
§ (11. pontja) elrendeli a mindennapos 
testnevelést a nappali rendszerű iskolai 
oktatásban. Ebből a diák legfeljebb heti 
két órát iskolai szervezett sportkör-
ben való sportolással válthat ki, illetve 
sportegyesületben igazolt versenyző-
ként, játékosként (egyesületi tagság-
gal bíró) megfelelő edzői igazolással 
alátámasztva szintén kérheti a két óra 
felmentését. Felmenő rendszerben 
2012 szeptemberétől az első, ötödik és 
kilencedik évfolyamon kezdődött el a 
bevezetése ennek a törvénynek. A test-
nevelő társadalom és a szülők is pozitív 
és szükséges lépésnek tartják a rendel-
kezés bevezetését. 

A mi iskolánk körülbelül 300 fős ta-
nulói létszámmal bír jelenleg. Három 
testnevelő tanár látja el a feladatokat 
annak ellenére, hogy testnevelés ta-
gozat, valamint érettségi után edzői 
képzéssel is foglalkozunk. Tárgyi feltét-
eleink az átlagtól jóval fölöttébb állnak. 
Tornaterem (10x20méter), konditerem 
(4x5méter), kültéri aszfalt kézilabda-, 
illetve kosárlabdapálya, valamint te-
niszpálya áll a rendelkezésünkre. A kö-
zeli füves Lovarda-tér lehetőséget biz-
tosít az atlétikai dobások (gerelyhajítás, 
diszkoszvetés) gyakorlására. A Monos-
tori Erőd közelsége a terepfutást segíti 
elő. A téli időszak átvészelése okoz csak 
átmeneti problémát. 

Iskolánkban több délutáni sportkör 
működik (futball, szertorna, röplab-
da). A fent említett két órát itt van a 
tanulóknak lehetőségük eltölteni moz-
gással. 

Szabó attila 
a komáromi Kultsár István 
Szakközépiskola testnevelő tanára

a testnevelés-oktatás 
helyzete Magyarországon
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A gyermekek egészségi állapota nap-
jainkban romló tendenciát mutat. A 
felgyorsult, infotechnikai világban a fia-
talok nagyon kevés időt töltenek testük 
edzésével, fizikai állóképességük fejlesz-
tésével.

A mozgásszegény életmódnak pe-
dig súlyos következményei vannak, 
melyek összefüggnek a szabadidő fi-
zikailag passzív eltöltésével, és a homo 
sedens (ülő) életmóddal. Mivel a gyer-
mekek idejük nagy részét oktató-neve-
lő intézményekben töltik, a választott 
különórák és szakkörök mellett kevés 
szabadidővel rendelkeznek. Az iskolás 
korosztályra napjainkban a tanulmányi 
túlterheltség, valamint a kevés mozgás-
sal aktívan eltöltött szabadidő jellemző. 
Az egészségtelen táplálkozás mellett és 
a beszűkült életvitelnek köszönhetően 
az óvodás és iskolás gyermekek körében 
az utóbbi években megsokszorozód-
tak a gerinc degeneratív elváltozásai, a 
hanyagtartás, valamint a láb statikai be-
tegségei. 

Az ülő életmódnak köszönhetően a 
tartáshibák kialakulásának kedvez az 
iskolapadban, a számítógép előtt eltöl-
tött idő. A nem ergonómikus, gerinc-
bántalmakat okozó iskolai bútorok és 
a gyermekek gyors növekedése rossz 
testtartással és kevés mozgással kom-
binálva még jobban elősegíti a gerinc 
károsodását. A nem megfelelő iskola-
táska is problémát okozhat: önsúlya, 
a tankönyvek súlya és a rossz hordás a 
gerincbántalmak kialakulásának köz-
vetlen oka lehet.

Az óvodai nevelés folyamatában ezért 
kiemelten fontosnak tartjuk a gyerme-
kek harmonikus, összerendezett moz-
gásfejlődésének elősegítését, az egész-
ségmegőrzés szokásainak tudatosítását, 
valamint a kisgyermekkori mozgás-
szervi betegségek kialakulásának meg-
akadályozását prevenciós célgyakorla-
tokkal (pl. talptorna, mozgáskotta). Az 
utóbbi évek kutatási eredményei azt 
bizonyítják, hogy a helyes testtartáshoz 
szükséges izomegyensúly kialakulásáért 
felelős izmokat játékos, egészségfejlesz-
tő testmozgással és mozgáskoordiná-
ciós feladatokkal együttesen célszerű 

megalapozni. Továbbá a kondicionális 
képességek közül különösen jelentős az 
erő- és az állóképesség fejlesztése.

Az iskolai testnevelés egyik fő felada-
ta a biomechanikailag helyes testtartás, 
valamint a gerincoszlop izomegyensú-
lyának kialakítása, mellyel megelőzhető 
a gerinc funkcionális elváltozásainak 
kialakulása. Fontosnak tartjuk, hogy a 
testnevelés tananyagának összeállítása 
során a prevenciós szemlélet kerüljön 
előtérbe. A népbetegségek elsődleges 
megelőzésében az egészséget és az élet-
minőséget döntően befolyásoló moz-
gásnak, testedzésnek alapelvként kel-
lene megjelennie az iskolai testnevelés 
mozgásanyagában. Hangsúlyos még a 
kondicionális és koordinációs képes-
ségek fejlesztése, melynek keretében a 
fittség és a pszichomotorikus képessé-
gek magasabb szintre való emelése va-
lósulhat meg. 

Azon gyermekek körében, akik szak-
orvosi vélemény alapján részleges vagy 
teljes felmentést kaptak a testnevelés 
alól, a testnevelőnek arra kellene töre-
kednie, hogy ezek a gyermekek a lehető 
legrövidebb ideig maradjanak távol az 
órákról. Amennyiben valamely tanulót 
mozgásszervi elváltozás (pl. csípőfi-
cam, mellkasi elváltozás, gerincferdülés, 
tartási rendellenesség) vagy belgyó-
gyászati betegség (pl. elhízás, asztma, 
magasvérnyomás, szívbetegség) miatt 
gyógytestnevelésre utaltak, akkor támo-
gatni és motiválni kell a besorolt tanulót 
abban, hogy rendszeresen vegyen részt 
a testnevelési foglalkozásokon. Ebben 
az estben a testnevelő felelőssége, hogy 
a normál rendű tanulói osztályban úgy 
szervezze meg az oktatási folyamatot, 
hogy a gyógytestnevelésre szoruló ta-
nulók számára káros mozgásanyagot el-
hagyva, célszerűen és hasznosan legyen 
képes az előírt tananyagot megtanítani.

Végezetül úgy gondoljuk, hogy gyer-
mekeink egészséges fejlődésének bizto-
sítása intézményes és otthoni keretek 
között is az iskolai-egészségügyi és pe-
dagógiai szakemberek, valamint a test-
nevelők, gyógytestnevelők, védőnők, 
iskolaorvosok és a szülők közös feladata 
kellene, hogy legyen.

Vass lívia: egyetemi tanársegéd, Pécsi Tudományegyetem, Sporttudományi és 
Testnevelési Intézet, Sportbiológia Tanszék, e-mail: livivass@gamma.ttk.pte.hu
Viczay Ildikó: egyetemi adjunktus, Nyitrai Konstantin Filozófus egyetem, Közép-
európai Tanulmányok Kara, Pedagógusképző Intézet, e-mail: iviczayova@ukf.sk

a testnevelés prevenciós 
és korrekciós jelentősége

Néhány szót a problémákról. A ked-
veltebb, „könnyebb” sportággal többen 
szeretnének foglalkozni. Pl. röplabda-
sportkörön 30 fő, szertornán 5 fő sze-
retne részt venni. Ez az aránytalanság 
a szakmaiság visszalépését eredménye-
zi. Nem beszélve arról, hogy a felme-
nő rendszer miatt 3 évfolyam tanulói 
vannak együtt, így sokkal nehezebb 
az oktatás differenciálása, és jóval 
bonyolultabb a hiányzások kezelése, 
dokumentálása a naplókban (akár 5-6 
naplót is jelent ez).

Ezen problémákkal találkoztunk ez 
idő alatt, és arra jutottunk, hogy ha 
módunk lenne rá, mind az öt órát be-
építenénk az órarendbe. Az iskolave-
zetés támogatja a javaslatunkat, szem 
előtt tartva a tanulók érdekeit. A jövő 
évben, akár csak felmenő rendszerben 
is, ezt tartjuk a legjobb, leghatéko-
nyabb megoldásnak, és ez találkozik 
legjobban a kiinduló mindennapos 
testnevelés gondolatával.

A tárgyi feltételeinkhez igazodva leg-
alább a mindenkori 9. évfolyam test-
nevelés óráit kötelezően beépítenénk 
az órarendbe. A tornatermi kapacitás 
télen, rossz időben véges, és még nem 
beszéltünk a fiú-lány csoportbontásról 
vagy összevonásokról. 

Ezen problémák nem hátráltatnak, 
csak újragondolásra, változtatásra 
késztetnek. A testi nevelés fontosságát, 
hasznosságát senki sem vitatja. Ezt a fel-
adatot nem háríthatjuk át a szülőkre, ez 
a feladat a miénk, testnevelőké, ugyan-
úgy, mint a felelősség a tanulók iránt!  

Testnevelés
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Az iskolai testnevelés és sport terü-
letén, a pedagógus tevékenysége során 
számtalan olyan nem várt versenyszi-
tuáció adódhat a verseny, illetve a mér-
kőzés pillanatában, amely befolyásol-
hatja az eredményes nevelői munkát. 

A fair play gondolatát – a tiszta esz-
közökkel játszott, sportszerű játékot 
– már kisiskoláskortól kezdve, az isko-
lai testnevelés és sport foglalkozásain 
magukba szívják a tanulók. A verseny-
helyzetben a sportolók mindent elkö-
vetnek a győzelemért, ezért sokszor a 
játék hevében követnek el szabályta-
lanságot az ellenféllel szemben. Ugyan-
akkor sok esetben elfelejtjük, hogy „a 
bírónak mindig igaza van”, ezért a fair 
play gyakran háttérbe szorul a mindin-
kább eredményorientált világban, így 
egy pillanatnyi versenyszituációban 
hozott döntés meghatározó lehet az 
egész verseny vagy mérkőzés végkime-
netelére. 

A sportolói teljesítmény szempont-
jából a személyiséget tartjuk a leg-
fontosabbnak, amelyet elsősorban az 
érzelmek befolyásolnak döntő mér-
tékben. A siker és a kudarc élménye a 
leglényegesebb érzelmi tényező, amely 
hatást gyakorol a sportoló teljesítőké-
pességére az edzésen és a versenyen 
egyaránt. A siker- és kudarcélmény 
nemcsak az edzés-, illetve versenyköve-
telménytől függ, hanem a tőle független 
következmények nagyságától és a saját 
teljesítmény elvárásától is. Sikerélmé-
nyek akkor keletkeznek, ha a sportolók 

feladatokat oldanak meg, nehézségeket 
küzdenek le, ami a teljesítőképességük-
höz mérten megfelelnek. A siker- és 
kudarcélmény szempontjából lényeges 
tényező a sportoló saját teljesítményé-
nek elvárása, igényszintjének teljesítése. 
Sikeres versenyzőtípus az, aki a kitűzött 
eredményt az elvárt felett teljesíti vagy 
azt eléri. A sikeres sportolók azok, akik 
az egészséges célratörés jellemez, ké-
szek erőfeszítésre, önmagukhoz képest 
kemény edzésmunkára, az edzéseken 
törekszik a tökéletességre. Ez motivá-
ciót adhat a további sikerek eléréséhez, 
pozitív beállítottságot, attitűdöt ered-
ményez. A sikerélmény megszilárdítja 
az önbizalmat, a kudarcélmény meg-
rendíti azt. Éppen ezért tartjuk fontos-
nak, hogy olyan reális célokat tűzzünk 
ki a versenyzőinknek, amelyek nem 
ösztönöznek a sportszerűtlen magatar-
tásra. A testnevelő tanárnak éppen azt 
a keskeny határt kell megtalálnia, hogy 
az egyre nagyobb teljesítménykényszer 
mellett is képesek legyenek a tanulók 
sportszerű magatartásukkal a megfelelő 
helyzetkezelési technika kiválasztására. 

A tanulói viselkedést, magatartás-
formát sok tényező befolyásolhatja, így 
már kisgyermekkortól meghatározók 
lehetnek a személyiségbeli jegyek a 
sportolói magatartás kialakítására, mint 
például a motiváltság, az érdeklődés 
határozott irányultsága a sport felé; a 
teljesítményigény, a magas igénynívó; 
az aktivitás, magas fokú affektivitás, a 
sikeréhség, élménykeresés; az akaraterő, 

fegyelmezettség, a bátorság. A sport-
szerűtlenséget véleményünk szerint két 
tényező is meghatározhatja, egyrészt 
mennyire vagyunk képesek a másik 
helyébe képzelni magunkat, mennyire 
rendelkezünk empatikus képességgel, 
illetve mennyire vagyunk képesek to-
lerálni a versenytárs magatartásmódját, 
másrészt mennyi tapasztalatot szerez-
tünk az évek során. Minden egyénnek 
kétségtelenül van egy alaptermészete, 
de nem mindegy, hogy a testnevelő 
tanárnak vagy az edzőnek milyen a ha-
bitusa, példamutató magatartást közve-
tít-e tanítványai felé vagy sem. 

A sport jellegéből adódóan rávilágít 
arra, hogy sokkal tisztábban érzékel-
hető az etikus magatartás, mint az élet 
bármely területén. Jelen időszakban, 
amikor az egyes társadalmakban sú-
lyos gazdasági és morális válság van, 
az élet minden más területén a sport 
történeti hátteréből kiindulva van hova 
visszanyúlni és mintákat adni a mai 
nemzedéknek. Úgy gondoljuk, hogy az 
ember elveszítheti pénzét, vagyonát, de 
az egyenes gerince mindig megmarad-
hat, és ezáltal is példáként szolgálva az 
adott társadalomnak. 

A sport tisztaságáért vívott küzdelem 
folytatásaképpen alakult meg 1963-ban 
a Nemzetközi Fair Play Világszövetség 
/International Committeefor Fair Play 
(C.I.F.P.)/, majd rá egy évre jött létre a 
magyar szervezet is. Ma évente oszta-
nak minden országban, illetve a nem-
zetközi szervezetnél is fair play díjakat.

Hajduné lászló zita: egyetemi adjunktus, Pécsi Tudományegyetem, Természettudo-
mányi Kar, Sporttudományi és Testnevelési Intézet, e-mail: zita@gamma.ttk.pte.hu
Baráth László: tanulmányi ügyekért felelős rektorhelyettes, Nyitrai Konstantin 
Filozófus Egyetem, Közép-európai Tanulmányok Kara, Pedagógusképző Intézet, 
e-mail: lbarath@ukf.sk

a fair play és a sikerorientáció kapcsolata 
mint a teljesítményt befolyásoló tényező 
az iskolai testnevelés és sport műveltségterületén
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A dunaszerdahelyi Magyar Taní-
tási Nyelvű Sportgimnázium 2006 
szeptemberében nyitotta meg kapu-
it a felvidéki magyar sporttehetségek 
számára. Az iskola lényegében hiány-
pótló intézmény a felvidéki magyar 
középiskolák palettáján, hiszen általa 
nyílt meg a lehetőség a magyarlakta 
vidékek tehetséges fiataljai előtt, hogy 
az alapiskola elvégzése után, továbbra 
is anyanyelvükön tanulva, az általános 
gimnáziumi képzés mellett a választott 
sportáguknak megfelelő speciális fel-
készülésben, edzésben is részesüljenek. 
A Sportgimnázium a Vidékfejlesztési 
Szakközépiskola épületében és azzal 
közös igazgatóság alatt működik. 

Nem volt könnyű a kezdet. Eltartott 
néhány évig, amíg rögzült a köztudat-
ban, hogy létezik ilyen ifjú tehetségek-
kel foglalkozó magyar sportközpont. 
Indulásunkkor 57 tanuló jelentkezett 
az iskolába, közülük harminchat nyert 
felvételt, akiknek a többsége focista 
volt, de hét kézilabdázó lány és három 
teniszező is megjelent közöttük.

A sportgimnázium tanterve majd-
nem teljes egészében megegyezik az 
általános gimnáziumokéval, ám azok 
heti óraszámához kötelező többlet-
ként járulnak az edzések, amelyek a 

heti 2 testnevelési órán kívül további 
6 órát jelentenek; intézményünk diák-
jai mindezek mellett sportelméletet és 
sportmenedzsmentet is tanulnak. 

Az edzések reggel 7.30-tól 9 óráig, 
ill. 9.30-tól 11.00 óráig tartanak, amit 
az egyes sportklubok esetében heti 3-4 
alkalommal a 2. fázisú délutáni edzés 
egészít ki. Sportolóink jelenleg a labda-
rúgás, a kézilabda, az atlétika és a küz-
dősportok közül választhatnak. Futball 
terén az FK 2007 és a DAC klubbal 
működünk együtt. A diákok részéről 
a legnagyobb érdeklődés egyértel-
műen a labdarúgás iránt mutatkozik. 
Labdarúgóink a   DAC ificsapatának 
játékosaiként már többször is győzedel-
meskedtek, sőt néhányan már a felnőtt 
csapat játékosai, ill. a korosztályos U 19 
országos válogatott csapat tagjai lettek. 
Sportolóink sikeres érettségi esetén 
akár C típusú edzői engedélyre is szert 
tehetnek. Intézményünk diákjai kö-
zött természetesen lányok is vannak, 
akiknek a többsége a kézilabdát és az 
atlétikát választotta, de a két szakága-
zat mellett a labdarúgásnak és a küzdő-
sportoknak (karate, birkózás) is több 
lány hódol. 

Mivel a sportgimnázium a tehetsé-
ges fiatal sportolók számára jött létre, a 

felvételik során a jelentkező kilencedi-
keseknek tehetségvizsgát kell tenniük, 
amely két részből áll: az általános és a 
sportágak szerinti speciális mozgás-
készségek szintjének a felméréséből. A 
tehetségvizsga eredményei mellé be-
számítódnak az alapiskolai Tesztelés 9 
eredményei, továbbá a nyolcadikos év 
végi és a kilencedikes félévi bizonyít-
vány érdemjegyei. Ezenkívül az iskola 
pszichológiai, IQ- és személyiségteszt-
nek is aláveti a jelentkezőket.

A Sportgimnázium megalapításakor 
a már meglevő Vidékfejlesztési Szak-
középiskola nyújtotta lehetőségeket 
használtuk ki. Jelenleg 150 férőhelyes 
kollégiummal, iskolai étkezdével, két 
tornateremmel, fitness-teremmel, 
uszodával, szaunával, füves és műfüves 
futballpályával is rendelkezünk. Az ál-
talános tantárgyakat jól felszerelt szak-
tantermekben (informatikai, idegen 
nyelvi) és laboratóriumokban (bioló-
giai, kémiai) tanítjuk. Mivel iskolaépü-
letünk a városközpontban helyezkedik 
el, hozzávetőleg kétszáz méteres kör-
zetben találhatók a városi sportpályák, 
a sportcsarnok és a jégpálya is, tehát 
ideálisak a feltételeink.

Az iskola oktatástechnológiai inf-
rastruktúrája a 2014/15-ös tanévben 

Kis lívia
A dunaszerdahelyi Vidékfejlesztési 
Szakközépiskola  tanára, 
e-mail: kislivia@ymail.com

A dunaszerdahelyi 
Magyar Tanítási Nyelvű Sportgimnázium

Testnevelés
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több interaktív táblával és táblagéppel 
bővült, amellyel biztosítani szeretnénk 
minden diák számára az élményalapú 
ismeretszerzést. Megvásároltuk to-
vábbá a Mozabook oktatási prezentá-
ciós szoftver digitális tankönyveit is. 
A Mozabook digitális tankönyvekben 
a nyomtatott kiadványok szöveges és 
képi tartalmán túl számos interaktív 
extra tartalom, tematikus eszköz és já-
ték teszi érdekesebbé, könnyebben be-
fogadhatóvá a tananyagot.

A Sportgimnázium tanulóinak a 
Vidékfejlesztési Szakközépiskola kol-
légiuma biztosít szállást. A kollégium 
lakói szabadidejükben ingyenesen lá-
togathatják az iskola fitness klubját, az 
uszodát és a szaunát, továbbá négy té-
vével és házimozi-rendszerrel felszerelt 
klubhelyiségben biztosítunk számukra 
kikapcsolódási lehetőséget. Az egész 
diákotthonban van WIFI internet hoz-
záférhetőség. 

Minden sportoló számára biztosított 
az étkezés az iskolai étkezdében. Azo-
kat a diákokat, akiknek szülei anya-
gi szükséghelyzetbe kerültek, ingyen 
ebéddel támogatjuk. A szociálisan hát-
rányos helyzetben levő tanulóink kol-
légiumi díjának nagyságát akár a felére 
is csökkenthetjük. A legaktívabbakat 
motivációs ösztöndíjjal segítjük, akik 
nemcsak a tanulmányi eredményeik-
kel jeleskednek, hanem a tanulmányi 
és sportversenyeken elért sikereiket, 
az iskolalap szerkesztése során kifejtett 
igyekezetüket és egyebeket is pontoz-
zuk. Az összességében legtöbb pontot 
gyűjtő diákok között félévente 500 eu-
rót osztunk szét a legjobbaknak.

Azt, hogy tehetséggondozó szerepet 
is betöltünk, eredményeink, okleve-
leink, érmeink, trófeáink, serlegeink, 
kupáink sokasága bizonyítja. Az iskola 
aulájában elhelyezett vitrinben a sport-
gimnázium nyolc és fél éves története 
alatt 145 serleg gyűlt össze, hiszen 
nincs olyan sportverseny, amelyről 
üres kézzel távoznánk. Állandó részt-
vevői vagyunk a Kárpát-medencei 
Összmagyar Nemzeti Diákbajnok-
ságnak (2. hely, 2014),  a Kárpát-me-
dencei labdarúgó tornának (2014, 2. 
hely), a járási futballbajnokságnak, a 
Megyei Olimpiának (2013, labdarú-
gás, 2. hely), a Magyar Gimnáziumok 
Országos Bajnokságának (2011, 3. 
hely), az Országos Kézilabda Bajnok-
ságnak (2011, 4. hely), a Nemzetközi 
Futsal Bajnokságnak  (2009, 1. hely), a 
Szlovákiai Magyar Gimnáziumok Or-
szágos Röplabdatornájának (1. hely). 
Részt vettünk már az Ipoly Kupán 

(2012, 2009 1. hely) és a Szany Kupán 
is (2010, 1. hely).

Diákjaink egyéni sportágakban is 
jeleskednek. Szerepelnek köztük világ-
bajnokok, többszörös országos bajno-
kok és jelentős világversenyeken kivá-
ló eredményeket elérő sportolók. Pék 
Ádám 2012-ben a karate világbajnok-
ságon 1. helyezést ért el és világbajnoki  
címet szerzett; szabadfogású birkó-
zásban Gaál Attila 2013-ban, Hakszer 
Balázs pedig 2014-ben lett országos 
bajnok; Klempa Zalán háromszoros 
korosztályos országos bajnok tenisz-
ben; Károlyi Viktor 2007-ben a nem-
zetközi kempóbajnokságon ért el 1. 
helyezést; Kyparissi Vassiliki szabad-
fogású birkózásban szerzett országos 
1. helyezést, az Európa-bajnokságon 
7.,  a  világbajnokságon pedig 9. he-
lyet; Magyar Bálint pedig 2012-ben a 
felnőttek között szerzett  országos baj-
noki címet a  10 km-es futásban.

Nemcsak sporteredményeinkre va-
gyunk büszkék, hanem tanulóink ta-
nulmányi versenyeken elért sikereire 
is, mint pl. Czibor Norbert és Kókai 
Krisztián aranysávos minősítése a 
Tompa Mihály Vers- és Prózamondó 
Versenyen, Újhelyi Krisztina országos 
1. helyezése a „Poznaj slovenskú reč” 
versenyen, Németh Rita  és Domon-
kos Dalma 2. helyezése, Derzsi Ele-
onóra és  Nagy Orsolya  1. helyezése 
a Tudok, azaz Tudományos Diákkö-
rök Országos Konferenciáján, Róm 
Mihály 2. helyezése a kerületi német 
nyelvi olimpián. Két alkalommal volt 
sportgimnazista diákpolgármestere 
Dunaszerdahelynek, Lépes András 
személyében.

Intézményünk a  tavalyi tanévben 
a    Nagyszombat megye fennhatósága 
alá tartozó   gimnáziumok kategóriá-
jában a rangos  „Év iskolája”  cím bir-
tokosa lett a tanulmányi és sportver-
senyeken elért eredmények, továbbá a 
diákújság színvonala, a pályázatokon 

való részvétel, a különféle intézmé-
nyekkel és szervezetekkel való kapcso-
lattartás, a diákok iskolai rendezvénye-
ken való részvétele stb. alapján. 

A szülőkkel együttműködve a sport-
gimnázium mellett működő szülői 
szövetség idén már harmadik alkalom-
mal rendezi meg a hagyományos isko-
la- és sportbált. 

A tanév folyamán számos további 
közösségformáló élményt kínálunk 
diákjainknak, mint pl. csónaktúra, 
sítanfolyam, színházlátogatások, ta-
nulmányi kirándulások. A Szlováki-
ai Magyar Pedagógusok Szövetsége, 
a Felvidéki Tehetségsegítő Tanács, a 
Dunaszerdahelyi Magán Szabadidő-
központ és a dunaszerdahelyi Vám-
béry Ármin Alapiskola összefogásával 
idén immáron másodszor szervezte 
meg közösen a dunaszerdahelyi 
Sportgimnázium a Diákolimpiát, a 
felvidéki magyar sportolók versenyso-
rozatát és együvé tartozásának ünne-
pét. 

A Sportgimnázium rövid nyolcéves 
története alatt számos élvonalbeli spor-
toló, ill. sportlegenda járt iskolánkban. 
Diákjaink találkoztak és élénk eszme-
cserét folytattak Buzánszky Jenővel, az 
Aranycsapat legendás labdarúgójával, 
Vincze Ottó válogatott labdarúgóval, 
Balczó Andrással, a háromszoros 
olimpiai bajnok magyar öttusázó le-
gendával, Görbicz Anita válogatott 
kézilabdázóval, Németh Krisztián lab-
darúgóval, Heister Zoltánnal, a szlovák 
kézilabda-válogatott szövetségi kapitá-
nyával.  

Az iskola igazgatósága bízik abban, 
hogy egykori diákjaink pár év múlva 
élsportolókként térnek majd vissza 
alma materükbe, és akkor ők adják 
majd át utódaiknak a serlegeket, elő-
adásokat tartanak majd sikeres élet-
útjukról. Remélhetőleg néhány éven 
belül sok hajdani diákunkat állíthatjuk 
majd példaképként tanítványaink elé.
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1. Bevezetés
Az alábbi tanulmány a szlovákiai 

magyar kisebbségnek írt több magyar 
iskolai nyelvtankönyv egyes témakö-
reit vizsgálja. A vizsgálat célja kettős. 
Egyrészt az iskolai nyelvtankönyvek 
általános nyelvtudományi jellemzőit 
kell közelebbről tanulmányozni, a tu-
dományos eredmények megfelelő vagy 
nem megfelelő tankönyvi alkalmazása, 
adekvátsága szempontjából: mennyi-
ben alkalmas a tankönyv a kisebbségi 
magyar iskolások korszerű anyanyelvi 
és általában nyelvi ismereteinek kiala-
kítására és bővítésére. Másrészt kü-
lön ki kell térni a kisebbségi helyzet 
specifikus jellemzőire és feltételeire: 
mennyiben alkalmas a tankönyv a ki-
sebbségi magyar iskolások anyanyelv-
oktatásának megvalósítására.

Az iskolai tankönyvek felépítésében, 
elméleti és módszertani megalapozá-
sában számos tényezőnek kell érvénye-
sülnie. Ezek közül a tényezők közül az 
alábbiakban a következőket érvényesí-
tem: a) a nyelv általános nyelvtudomá-
nyi és tankönyvi értelmezése, b) a nyelv 
jelenségkörének tankönyvi lebontása, 
a tankönyvi tematika és a nyelvtudo-
mány rendszerének megfelelései, c) a 
szöveg nyelvtudományi és tankönyvi 
leírása, d) a tankönyvbeli tudományos 
koherencia kérdései.

Az alábbi kifejtésben a következő 
tankönyveket vizsgálom:
 Uzonyi Kiss Judit–Csicsay Károly: 

Magyar nyelv. Tankönyv a gimnáziu-
mok és a szakközépiskolák II. osztálya 
számára. Terra, 2012. 

 Uzonyi Kiss Judit–Csicsay Károly: 
Magyar nyelv. Tankönyv a gimnáziu-
mok és a szakközépiskolák III. osztálya 
számára. Terra, 2012. 
 Csicsay Károly–Kulcsár Mónika: 

Tankönyv a középfokú szakmunkás-
képző iskolák 1–3. osztálya számára. 
Terra, 2013.
 Simon Szabolcs–Misad Katalin–

Szabómihály Gizella: Magyar nyelv 
a középiskola 1. osztálya számára. Bra-
tislava: SPN, 2009.

2. A nyelv reflexív feldolgozása
A nyelv a kultúra része, pontosab-

ban a közösség kultúra- és önalko-
tó tevékenységeinek egyike. A nyelv 
nem eleve „kész”, adott szerkezet, 
amelybe mintegy beleszületnek az 
emberek, vagy amelyet kívülről adott-
ként megtanulnak. A nyelv az emberi 
megismerő és közösségi cselekvő te-
vékenységnek folyton újból megalko-
tott tényezője, közege és eredménye, 
feltétele és terméke egyszerre (vö. 
Chafe, 1994, Kemmer–Barlow 2000, 
Langacker 2008, Szilágyi N. 1996, 
Tomasello ed. 1998). A nyelv a min-
denkori beszélő számára látszólag nem 
változik, valójában azonban a beszélő 
mindig változtat rajta egy kicsit, általá-
ban akaratlanul, a fogalom- és jelentés-
képzés alkotó, emergens folyamatában 
(l. Croft 2009).

Egy közösség, egy kultúra mindig 
reflektál saját nyelvére, beleértve nyelv-
használatát. A reflexió több területen 
történik egyszerre, párhuzamosan. A 
modernizáció kezdete, a magyar törté-

nelemben a 18. század második fele óta 
a nyelvi reflexió három nagy területét 
bizonyosan fel lehet ismerni. E három 
terület a mindennapi nyelvhasználat, 
az iskola és a tudományos kutatás. A 
három nagy területen folyó nyelvvel 
kapcsolatos tevékenységek egyrészt kü-
lönböznek és egyúttal egymásba érnek, 
másrészt történetileg erősen változtak. 

A mindennapi nyelvhasználat során, 
a kultúra napi gyakorlatában megvaló-
suló nyelvi reflexió megmutatkozik a 
mindennapi nyelvi kommunikációban 
és hozzá fűzött kritikai megjegyzések-
ben, például a dicsérő és elítélő véle-
ményekben, az érthetőségre vonatkozó 
kommentárokban, valamint az általá-
nosabb nyelvhelyességi ítéletekben. Ez 
a tevékenység szociokulturális korlá-
tozások nélkül megvalósul a legkülön-
félébb helyzetekben, eltérő anyanyelv-
változatú, műveltségű, iskolázottságú 
beszélők által. A mindennapi nyelvi 
reflexió a beszélők intuitív, gyakorlati 
tudásán alapul. Ez a tudás abban az ér-
telemben intuitív, hogy a beszélő tudja 
alkalmazni tudását, de nem tud róla 
feltétlenül beszámolni szabatos fogal-
mi rendszerben. A mindennapi nyelvi 
reflexió az intuitív tudást tudatosítja 
valamilyen mértékig, általában részle-
ges, főképp iskolai eredetű tanult tudás 
segítségével is.

Az iskolának többszörös szerepe van 
a nyelv kulturális feldolgozásában és 
értelmezésében. Egyrészt az iskola az 
anyanyelvi nevelés színtere. Az anya-
nyelvi nevelés kiterjed az intuitív nyelvi 
tudás tudatosítására, szabatos fogalom-

Tolcsvai Nagy gábor
ELTE BTK Mai Magyar Nyelvi Tanszék, Budapest; KFE Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet, Nyitra, gnagy@ukf.sk

Nyelvszemlélet, személyiség-, közösség- és kultúraképzés 
a szlovákiai magyar nyelvtankönyvekben (I. rész)
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rendszerben való rögzítésére és megta-
nítására. Továbbá magában foglalja az 
intuitív nyelvi tudás továbbfejlesztését: 
azoknak a nyelvi formáknak az okta-
tását, amelyek nem sajátíthatók el fel-
tétlenül minta alapján a mindennapi 
tevékenységek során, illetve azoknak 
a nyelvváltozatoknak (például a szten-
derdnek) a valamilyen szintű megta-
nítását, amelyek nem férhetők hozzá 
a nyelvterület minden részén azonos 
mértékben, de a szocializációhoz, az 
iskolázottsághoz és a munkaerőpiacon 
való megjelenéshez szükségesek. Az 
iskola emellett tágabban is a nyelvi, el-
sősorban az anyanyelvi tudás fejleszté-
sének színtere: minden tantárgy új fo-
galmakat, azok megnevezéseit vezeti be 
rendszeres eljárással, ezáltal fejlesztve a 
tanulók fogalmi tudását és e tudás nyel-
vi kifejezhetőségét, a fogalmi fluenciát 
(l. De Knop–de Rycker eds. 2008). Az 
idegennyelv-oktatásnak az előbb emlí-
tettekkel szoros párhuzamban kell foly-
nia a megfelelő hatékonyság érdekében 
(Achard–Niemeier eds. 2004).

A tudomány az általános és 
tudományspecifikus elméleti keretek-
kel, módszertanokkal vizsgálja és írja 
le az adott jelenségkört, nemzetközileg 
érvényes, autentikus módon. E körül-
mény érvényes a nyelv tudományos 
kutatására. A mai nyelvtudomány fon-
tos eredményeinek és jellemzőinek lé-
nyege alább olvasható.

Az iskolai oktatás, így az anyanyelvi 
nevelés külön színtere a tankönyvírás. 
Egy tankönyv egy-egy tudományág 
legfontosabb, megbízható és egyben 
korszerű eredményeit összegzi a tanu-
lói korosztály mentális befogadóképes-
ségének megfelelő szinten, ehhez igazo-
dó kifejtettséggel és elvontsággal vagy 
konkrétsággal. Az iskolai tankönyv ké-
szítése két színtérbeli tevékenység kö-
zös eredménye: az iskolai pedagógia és 
a tudomány közösen tud létrehozni pe-
dagógiailag hatékony, megfelelő, egyút-
tal tudományosan autentikus tanköny-
vet. A tankönyv írójának vagy íróinak 
e kettős ismeretrendszerrel kell rendel-
keznie, kiemelkedően magas színvona-
lon: át kell látniuk a pedagógia aktuális 
szakmai helyzetét, fő problémáit, és 
ezzel együtt egy szakma megbízható és 
korszerű tudományos eredményeit úgy, 
hogy a kettőből harmonizált, koherens 
rendszert tudjanak készíteni, korosztá-
lyi szinten megérthető és megtanulható 
formában.

Az iskolai oktatásban és nevelésben, 
valamint a tankönyvírásban minden 
esetben érvényesül valamilyen nyelv-

szemlélet, ezzel együtt személyiség-, 
közösség- és kultúraképzés. Az anya-
nyelv-pedagógia sohasem pusztán a 
nyelvi rendszert mutatja be, hanem a 
nyelv meghatározott nézőpontú leírá-
sával, bemutatásával és tanításával a 
kultúra egy részét perspektiválja, ezáltal 
alakítva a tanulók személyiségét és azo-
kat a közösségeket, amelybe a tanulók 
tartoznak vagy tartozni fognak (funkci-
onális nyelvészeti megközelítéssel lásd 
Kugler–Lengyel–Tolcsvai Nagy 1998, 
Kugler–Tolcsvai Nagy 1999). Ekképp 
az anyanyelvi oktatás visszahat a kultú-
ra önalkotó és önreflexív folyamataira.

3. A nyelv tudományos leírása
A nyelv tudományos leírása mindig 

meghatározott elméleti keretekben és 
módszertanok szerint történik. A tu-
dományos megismerés rendje, vagyis 
az ellenőrzött elméletek, módszertanok 
adatgyűjtési eljárások, leíró műveletek 
a zavarba ejtő sokféleség és az emberi 
elme eszményítő, sematizáló hajlama 
között keresi a megfelelő arányt. Azt 
a tudományos közmegegyezést keresi, 
amely a többféle értelmezés és a jelen-
ségek sokfélesége között ésszerű rendet 
tud teremteni. 

A nyelvtudomány hosszú ideje plu-
rális, vagyis több, egymástól jelentősen 
különböző nyelvtudományi nyelvleírás 
létezik egy időben, egymással vitázva. 
Az ezredfordulón két nagy elméleti 
irányzatot lehet megkülönböztetni: a 
formális és a funkcionális nyelvelméle-
tek irányzatait (Ladányi–Tolcsvai Nagy 
2008). Mindkét irányzathoz számos ki-
dolgozott nyelvelmélet tartozik. A két 
irányzat között nem éles a határ, van-
nak átmeneti elméletek.

A tudományos nyelvleírás egyik fő 
területe a nyelv funkcióinak a megál-
lapítása. A formális nyelvészeti irányza-
tok szerint a nyelv a valóságot tükrözi 
vissza, gondolatot fejez ki, meghatáro-
zott számú szabályokból álló szabály-
rendszerrel és elemkészlettel. E felfogás 
szerint a nyelv eszköz, amely az ember-
től független világot tárgyiasan vissza-
tükrözi. A formális nyelvészet elidege-
níti a beszélő embertől a nyelvet, holott 
a nyelv az ember egyik legbensőbb 
tudása, a beszéd, a beszéddel történő 
közös cselekvés az egyik legalapvetőbb 
emberi, közösségi esemény.

A funkcionális nyelvészeti irányza-
tok szerint a nyelvvel a beszélő leképe-
zi a világot, pontosabban annak min-
dig egy részét. Másképp fogalmazva: a 
nyelv által a beszélő mentálisan újraal-
kotja, elméjében megismerő művele-

tekkel fogalmi rendszerben feldolgozza 
a számára fontos dolgokat, folyama-
tokat, eseményeket (lásd Langacker 
2008, Radden–Dirven 2007, Tolcsvai 
Nagy 2011, 2013). 

A funkcionális nyelvészet szerint a 
kommunikáció közös figyelmi jele-
net, amelyben a beszélő és a hallgató 
ugyanarra a harmadikra, vagyis a be-
szélgetés tárgyára irányítja a figyel-
mét (Tomasello 2002, Tátrai 2011). 
Közösen cselekszenek: a beszélő rep-
rezentálja tárgyát, a hallgató pedig 
erőfeszítéseket tesz a megértésre. A 
kommunikáció közös referenciális 
jelenet, tehát a beszélő és a hallgató a 
szövegvilágban ugyanazokat a dolgo-
kat és folyamatokat azonosítja, közös 
jelentésképzéssel, vagyis a jelentések-
ben való közös megegyezésben.

Az emberi kommunikáció említett 
jellemzői egyrészt az önmegértés, a 
személyiség kiteljesedése, másrészt 
a közösségalkotás tényezői, amelyek 
egyúttal természetes módon kultúraal-
kotó tényezők. Mindezt a beszélő em-
berek teszik, nem kívülről, felülről jön.

A nyelv funkcionális leírásának a 
fentiek értelmében alapvető kérdései a 
következők (vö. Halliday 1994, Givón 
2001, Ladányi–Tolcsvai Nagy 2008):
•	a rendszer és a használat össze-

kapcsolódik, rendszer és használat 
ugyanannak a jelenségnek, a nyelv-
nek két oldala,

•	a rendszer a használat variabilitásá-
ban valósul meg,

•	a grammatikaközpontúság nem a 
használattal áll szemben, hanem vele 
együtt érvényesül,

•	a grammatika funkcionális, jelentést 
fejez ki, nem üres struktúra,

•	a beszédhelyzet és a kontextus fontos 
használati tényezői be vannak építve 
a rendszerbe,

•	a szöveg és a stílus a nyelv része.
•	A funkcionális nyelvészet alapelvei a 

következők:
•	A nyelvi rendszer kisebb és összetett 

elemeit a mindenkori beszélő néző-
pontjából kell bemutatni, hiszen a 
mindenkori beszélő aktuális perspek-
tívája alakítja a közlés nyelvi szerke-
zetét.

•	A nyelvi kifejezéseket jellegzetes, gya-
kori közegükben kell leírni, nem ön-
magukban.

•	A jelentés egyenrangú az alakkal (az 
alaktani, mondattani szerkezetekkel), 
sőt egyes magyarázatokban a jelentés 
elsődleges, a jelentésszerkezetekből 
erednek a morfológiai és szintaktikai 
szerkezetek.
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Rejtőzködő érzelmek 
Az alistáli, a nyárasdi és a 

pozsonyeperjesi iskola negyedikes ta-
nulói mindhárom, a nádszegiek két 
témában írtak dolgozatot. Egy-egy ta-
nuló dolgozatainak egybevetése lehe-
tővé teszi, hogy a tudatalatt megnyilvá-
nuló vágyakat, félelmeket, indulatokat 
és más érzéseket is megvizsgáljuk. Az 
iskoláról írt dolgozat ugyanakkor bi-
zonyítékul szolgálhat arra, hogy a sze-
repjátszó dolgozatok a tanulók emberi 
érzelmeit fejezik ki.

Egy alistáli fiú három dolgozata a 
gyerek szociális érzékéről tanúskodik. 
„Az én iskolám”-ban: A buszmegálló 
rögtön az iskola mellett van. Ez nagyon 
jó, mert akik más faluban laknak, köny-
nyen és gyorsan hazaérhetnek. (…) Be-
fejezésül azt szeretném, hogy ez az iskola 
nagyon-nagyon sokáig működjön, ilyen 
tiszta és szép környezetben, hogy az utá-
nam következők is tudják élvezni a tu-
dományt. A „parkos” dolgozatban: (…) 
behunytam a szemem, és azt képzeltem, 
hogy én vagyok a hinta. Először is azért, 
mert a gyerekek boldogan és önfeledten 
hintáztak. Arra gondoltam, hogy ha én 
röpíteném őket, egészen a felhők fölé 
szállnának, mintha madarak lennének, 
és olyan szabadok is. A magasban közel-
ről is láthatnák a repülőgépeket. Lassan 
kinyitottam a szemem, és ott álltam egy 
hinta előtt, ahol egy kisgyerek nagyon 
sírt, kiderült, hogy nincs, aki meghintáz-
tatná. Az én segítségemmel és fantázi-
ámmal a hinta újra a felhők köré repült. 
Külföldi kirándulásukról: Szüleimmel 
elindultunk Ausztriába a „Märchen-
park” nevű családi vidámparkba. (…) 
Németül volt kiírva minden, ezért én 
kalauzoltam körbe anyuékat, mert a né-
met nyelv nem okoz nehézséget. (…) A 
német gyerekekkel összeismerkedtem, és 
együtt húztuk át a kalózhajót egyik part-
tól a másikig.

Két másik alistáli fiú mindhárom dol-
gozatában érintette az étkezés kérdését, 
ami arra utal, hogy szeretik a hasukat. 
Egyikük alighanem válogatós, mert az 
iskoláról ezt írja: Ebédelni egy másik 
épületbe járunk. Sok az olyan étel, amit 
én nem szeretek, ezért ritkán járok ebéd-
re. Parkos dolgozatában kutyaként ezt 
mondja: Csakis a legfinomabb falatokat 
enném meg. Idegenektől nem fogadnám 
el az ételt.  Horvátországba azért is sze-
ret menni, mert a tengerpart közelében 
nagyon finom fagylaltot árulnak. A má-
sik fiú nem válogatós, ő ugyanis ezt írja 
az iskoláról: Mindennap finom ebédet 
kapunk. Parkos dolgozatában falánk 
kutyának képzelte magát: Rám fér a 
futás, mert egy kicsit elhíztam. Nagyon 
szeretem a kutyatápot és a csirkecombot. 
Görögországi látogatásuk kapcsán így 
ír: „Szeretem az ételeket, mert finomak. 
Egy pszichoanalitikus bizonyára találna 
szimbolikus magyarázatot arra, hogy a 
két fiú idézett mondataiban miért sze-
repel négyszer is a „finom” szó. 

Egy nádszegi kislány iskoláról írt dol-
gozatából kiderül, hogy mint a legtöbb 
gyerek, izgul az órákon: Reggel mindig 
sietek az iskolába, hogy még beszélgetni 
tudjak a barátnőimmel, mielőtt becsen-
getnek. Amikor elkezdődik a tanítás, 
néha kicsit izgulok, pedig mindig fel-
készülten indulok el. Aggódom, hogy 
milyen jegyet fogok kapni, vagy hogyan 
fogom megírni a dolgozatot. Parkos dol-
gozata azt sejteti, hogy félénk alkata mi-
att jobban izgul, mint a többiek: Sárga 
színű virág vagyok, és a falu közepén, a 
templomkertben nőttem fel. Sokan meg-
fordulnak ott, így mindig rettegésben 
élek. Amikor mise van, vagy játszanak 
a játszótéren a gyerekek, folyton rám ta-
posnak. Vannak olyan gyerekek is, akik 
tépkedik a növényeket. De az is megtör-
tént, hogy egy gyerek megöntözött. Ak-
kor nagyon boldog voltam. (… ) Mindig 

abban bízom, hogy nem fognak bántani, 
mert a virágokat mindenki szereti.

Egy másik nádszegi kislány az is-
kolájáról ezt írta: Az én iskolám szép 
és jó, csak az az egy baj van, hogy nem 
szeressük. Lelkiállapotát ő is kutyaként 
fogalmazta meg: A felnőttek mindig azt 
mondják rólam a gyerekeknek: Nehogy 
megfogd azt a csúnya, piszkos, buta ku-
tyát! Én rögtön megharagudok és elkez-
dek ugatni és sírni. Nem érti senki sem, 
hogy miért ugatok. Nem is értenék meg. 
Az a jó a parkban, hogy van hol laknom. 
Bárcsak tudnék emberi nyelven beszélni, 
hogy megmondhassam, hogy kell bánni 
egy kutyával. Háv-háv!

 Egy harmadik nádszegi kislány is-
koláról írt dolgozatában szerepel a kö-
vetkező mondat: Vannak csúnya részei 
is az iskolának, mert a rossz gyerekek 
rongálják a tárgyakat. A kislány parkos 
dolgozatából sejteni lehet, hogy miért 
fáj neki annyira a „rongálás”. Helló, én 
vagyok Nádszegen a hinta. (…) részben 
irigyelhettek, mivel nem csúfol és sérte-
get senki, mert azt hiszik, hogy én nem is 
élek, pedig de! De van hátránya is, mivel 
már egypárszor össze is törtek a nagyok. 
(…) Ez van, de nekem jó itt. Csak hát 
éjszaka sötét van, és félek. Azért építhet-
nének ide egy házat, amiben van plazma 
Tv, léghoki, fotel és más jó dolog. De ezt 
sajnos nem lehet megvalósítani.

 Végezetül egy budapesti dolgozatból:
Én vagyok a Gesztenyés park 

legszebb mókusa. (…) Az emberek 
mindig megcsodállnak. (…) A gyerekek 
sem dobálnak kővel és piszkállni sem 
piszkállnak. (…) A gyerekek kijönnek 
játszanni, a felnőttek sétállni, a kutyások 
kutyát sétálltatni, amit én nem nagyon 
szeretek.

Az idézet szerzője csak egy dolgoza-
tot írt, de a helyesírási hibák sejtetik, 
miért lenne „legszebb mókus”.  

(Folytatjuk)

Szövegalkotás

Adalékok a szövegalkotás vizsgálatához
(IV. rész)

Kérész gyula, nyugdíjas tudományos 
kutató (szociológus-közgazdász-
történész), Budapesten él, e-mail: 
kereszgyula@gmail.com
Dr. Bartalos erzsébet, alistálon él, 
e-mail: alba2@post.sk
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Irodalom

 ,,Nem világos-e, hogy minden kétes 
egzisztencia Budapestről ide húzódik? 
Gyülevész nép ez, bíró úr, a nagy vá-
rosok söpredéke! én mondom, öreg 
újvárosi róka. Ázilum!...nem is Újváros 
ez, hanem Pfujváros...”. Babits regényé-
ben egy fiktív, Budapest melletti gyor-
san fejlődő, iparosodó kisvárost fest le, 
amely rohamos növekedését a korrupt 
ügyleteknek és az erkölcsileg kétes 
személyű lakosoknak köszönheti. A 
Kártyaváron Partos Kálmán, a frissen 
kinevezett járásbíró vezeti végig az ol-
vasót, ő válik a városban élő emberek 
között figyelő, azonban az eseménye-
ket soha nem alakító kószálóvá.

 Babits Mihály epikus műveinek meg-
jelenési idejét tekintve negyedik műve 
a Kártyavár. A Nyugat 1915. szeptem-
ber 1-jén kezdte fejezetenként közölni 
Babits regényét, amely 1916 februárjá-
ban félbe maradt, és az olvasóközön-
ség hiánytalanul, teljes egészében csak 
1923-1924-ben ismerhette meg a tör-
ténetet. A regény lendületét megtörte 
az írásában bekövetkezett hosszabb 
kihagyás. Babits műve mellőzésének 
valódi okairól őszintén így vallott: „A 
jelen regény szerzője bevallja, hogy 
művét elsősorban lírai motívumokból 
indíttatva kezdte meg. Azon borzasztó 
valóság közepette, amelyet ma élünk, 
egy nagy mesébe akart menekülni: egy 
óriási építménybe, mint valami temp-
lom azílumába.” Az 1916-os indokoló 
cikkében elmondta, hogy a Kártyavár 
írásának kezdetén meglévő életviszo-
nyai megváltoztak, de nem szerette 
volna, ha gondjai nyomot hagynak 
születő művén. Babits a regénybeli Új-
város életét, az újpesti gimnáziumi ta-
nárként megélt élményekből, valamint 
Rákospalotán tapasztaltakból építette 
fel. 1911 őszétől egy évig élt és tanított 
Újpesten.

 A regény a századelején szerzett ta-
pasztalatait igyekezett Újváros-Újpest 
megrajzolásával egy műfajilag össze-
tett képet mutató regényben megfo-
galmazni. Babits alkotása értelmezhető 
irányregényként, mert egy panamák-
kal átszőtt, politikai csalásoktól hem-
zsegő, hitelekből nagyra növő város, a 
kapitalista gazdasági rendszer és annak 
a társadalmat megmérgező hatásainak 
érzékletes kritikája. Újváros meséje 
szociális és politikai célzattal is kelet-
kezett, története ebből a szempontból 
is meghatározható.   
 A mű cselekményének indulása a 
társadalmi regény vonásait viseli. Par-
tos Kálmán barangolásai által bemu-
tatásra kerül a város utcáinak morálja 
és a város lakóinak jelleme: ,,A széles 
Hunyadi úton haladtak, s egy villanyos 
szerelőkocsi robogott el mellettük, 
piszkosszürkén s ásító nyílással köze-
pén […] bazárszerű, kis üzletek voltak: 
a zsidók künn álltak a boltajtókban, 
mint a polipok […] Amott egy zálog-
ház tárta nagy, szomorú, piszkos üveg-
tábláit […] Két lány jött szembe velük: 
az egyik vakmerően hasított sötétkék 
aljból mutogatva pókháló harisnyáit 
[…] Közöttük egy nagy fiú, egy igazi 
jasszképű gavallér.” Az itt és máshol 
olvasható érzékletes városleírások és az 
utca emberének jellemzései, mind Új-
város bűnös, szennyes megítélésének 
adalékai. A kószáló Partos megismeri 
a kétes pénzügyi forrásokkal manipu-
láló és erkölcstelen, ám nagyvonalú-
nak tűnő Madár János polgármestert, 
az örökké elégedetlen, de helyzetéből 
kitörni képtelen Kovács Endre ta-
nítót, a folytonosan az iparosságról 
fecsegő öreg kárpitos mester zsidót, 
Ampenszán bácsit és a város bűnban-
dáját leleplező Kerboltot. A történet 
nőalakjai is a város tisztességtelen 

törvényeihez igazodnak. Élnek itt úri 
hölgyek, akik régebben utcalányok vol-
tak, botrányos művésznők és szomorú 
sorsú feleségek. Újváros valamennyi 
épülete és lakosa felett ott lebeg a vá-
ros mottója: ,,Itt semmire sem mégy 
becsületességgel.” Úgy érzékelte, hogy 
ebben a városban minden lehetséges. 
Élvezte a szép nők látványát, a kaszi-
nó előadása elragadta és hagyta, hogy 
a kávéházi forgatag magával sodorja. 
Partos bíró kalandjait olvasva kiraj-
zolódik a társadalmi regény váza. A 
regény műfajának meghatározását to-
vább bővíti, színesíti a cselekményben 
fellelhető detektív szál, és a terek ábrá-
zolásának hitelessége, amely a riport 
műfajára emlékeztet. Valamint a lélek-
tani regények műfajára jellemző: a sze-
replők gondolatainak megismerése, és 
a jellemek pozitív vagy negatív irányba 
történő változásainak bemutatása.

 A várost, az elbeszélés produktuma-
ként tanulmányozva, a város tere mint 
szimbólumrendszer, mint egy több ér-
telmezési szinttel bíró tartomány jele-
nik meg. A város mint a modern élet, 
a küzdelem az életben maradásért és az 
előbbre jutás jelképeként fogható fel. 
Babits regényének szereplőinek sorsa, 
döntéseik egy akkor alakuló új világ-
ban, a nagyvárossá válás folyamatában 
értelmezhetők. A nagyvárosi lét gyors, 
racionális tudatosságot követel a benne 
élőktől. ,,A szív helyett az ész dominál.” 
A gyorsuló lendületű Újváros minden 
lakójának kis csavarként kell megtalál-
nia helyét a várost működtető hatalmi 
gépezetben. A város tere egy zavaros 
struktúrában is olvashatóvá válik: a 
nyüzsgés, a sokféleség, a tér elemei 
közt fennálló horizontális és vertikális 
viszonyok, valamint az ezt betöltő tö-
meg mozgása is. Ez az orientációs me-
tafora jelenik meg, mikor a város tere 

Babits Mihály: Kártyavár – Egy város regénye 
(Az alkotás regényteréről és kószálójáról)
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egy őserdő látszólagos áttekinthetet-
lenségét ölti magára. 

Újváros helyszíneiben, még a mo-
dernizációs törekvések dacára is, fel-
feltűnnek a régi kor emlékei. A város 
apránként változó terei rohamosan 
rajzolják át Újváros még rendezettnek 
látszó térképét, egy valóságos labirin-
tussá. A labirintust a kószáló (flâneur) 
rögzíthetetlen sajátos nézőpontjából 
ismerjük meg. A kószáló a modern 
nagyvárosban született autonóm indi-
viduum, aki blazírt, gyakran önmagá-
ba forduló szubjektum és a panorámá-
kat szemlélő néző. A városban történő 
mozgása során érzékeli környezetét, 
mindent befogad és mindenre emléke-
zik. A tömeg része, és mégis ironikus 
távolsággal van a tömegtől. 

Babits Kártyavárának legfigyelem-
reméltóbb vonása, hogy miként teszi 
meg a történet főszereplőjének és a cse-
lekmények szervezőjének a várost mint 
teret. Partos kószáló alakja mutatja be 
a város tereit, amelyekben a múlt és a 
jelen kétes eseményei játszódnak, és 
amelyek magukon viselik ennek nyo-
mait. A város így kronotoposszá válik. 
A regény tárgya a város megjelenítése, 
amely város szövegként olvasható. A 
szöveg-város ezáltal lesz a fő szervező 
eleme a történetnek. A múlt olvasható 
ki például Újváros temetőjében meg-
lévő sírokból, ugyanis egy régi szokás 
szerint egy helyre temették a kolerában 
elhunyt embereket. Miközben ugyan-
ez a temetőkerítés és a mellette futó 
villamossín egy fiatal lánynak a sze-
retőjéhez tartó utat jelenti. A regény 
modernitása ez érzékeltetett térben 
artikulálódik, és a kószáló tapasztalásai 
nyomán életre kel a város. A város tér-
nyelvezetével megteremti a város játék-
terét, amelyben a felvonuló személyek, 
helyszínek és épületek mint kódok sze-
repelnek. Egy-egy kódként értelmez-
hető a kaszinó, a városháza, a temető, a 
kocsma és a hangversenyterem. A kó-
dok előhívnak egyfajta, a helyet átszö-
vő hangulatnak megfelelő viselkedési 
normát, amelybe az ott tartózkodó sze-
replők bevonódnak, és felveszik a hely 
által kívánt magatartásformát. Minden 
csupa játék és megjátszás. Maga Babits 
fejti ki Bevezetésében: ,,Nos, olvasó, 
hasonló játékra hívlak meg téged.” A 
zavar, az átláthatatlanság szimbóluma-
ként többször is szereplő bábeli torony 
kifejezés, aktív alkotó része lesz a város 
terének. A bábeli toronyra hasonlító 
épületek és az építkezéseken dolgozók 
többféle nyelvének keveredése jeleníti 
meg a szimbólumot. Bábel felvázolá-

sával nem pusztán a zavartság kerül 
szóba, hanem a bűn mindent átjáró 
szereplése. A játékváros tereinek alap-
kövévé lényegül a bűn.

Az író a Bevezetésben beavatja olva-
sóját Újváros létezésének feltételeibe és 
sajátságaiba is. A térképen nem talál-
juk meg ezt a Budapest melletti kisvá-
rost, mivel Újváros a negyedik dimen-
zióban áll, bár nyíltan megfogalmazza 
azt is, hogy Újpest helyére gondolta el 
a mesebeli várost. Itt kapcsolódik össze 
nagyon finoman a regény világa a való-
sággal, hiszen Babits saját élményeit re-
gényesítette meg. Az újpesti gimnázi-
um igazgatójának viselkedése, modora 
és Újpest életében megjelenő politikai 
és gazdasági áskálódások, helyezkedé-
sének lehúzó hálója dühítette annyira, 
hogy tollat ragadjon és megörökítse 
benyomásait. Újváros, a valósághoz 
kötődő szálak ellenére, egy elképzelt 
negyedik dimenzióban található. 

 A regény terének és idejének sajátos 
kapcsolata, abban rejlik, hogy a város 
mintegy időn kívül helyezkedik el. 
A regény cselekményének alakulása 
szempontjából nem elsődleges a nap-
szakok pontos megjelölése, vagy az 
eltelt idő ismertetése egy-egy találkozó 
alkalmával. Partos kószálása a város-
ban negyvennyolc óra alatt zajlik le, ám 
ezt a két napot végtelenné duzzasztja a 
tér változatos tarkasága.

A Kártyavár kószálója, Partos egy 
kissé eltér a modern nagyvárosokban 
játszódó történetek fásult, blazírt és 
önmagába forduló kószálóitól. Ő is 
idegenként mozog a városban, de nem 
zárkózik magába. Figyel és reagál a 
környezetében érzékeltekre, bár tetteit 
a város irányítja. Amint megérkezik és 
leszáll a vonatról, a város kezébe veszi 
sorsának alakulását. Az útjába kerülő 
ószeres, a csomagjait cipelő kölykök és 
a volt iskolatársába, Kovács Endrébe 
való belebotlása is mind lökést adtak 
életének változásában. Babits kószálója 
lassan befogadja a várost. Kezdeti el-
lenállása hamarosan megtörik, és alak-
ja alkalmazkodik a városhoz.  A regény 
külső és belső terei sok esetben egybe-
olvadnak, és az utca a szobával eggyé 
válik. A város lakói az este beálltával 
sem húzzák be ablakaikon függönyei-
ket. A fényes szobákban tisztán látsza-
nak a tárgyak, egy-egy könyvespolc, a 
váza, a bútorok, és lakóik sem titkolják 
magánéletük részleteit. ,,Újvároson az 
emberek sohasem zárják ki az uccát. 
[…] Be lehetett látni. […]” A regény 
folyamán végig erőteljesen kirajzoló-
dik, hogy a város önálló társadalmi 

entitásként működik. A tér nem csak 
keretet ad a történéseknek, nem csak 
helyszínként szolgál a cselekmények 
résztvevőinek, hiszen az események 
sodrában megjelenő szereplők jellem-
fejlődése párhuzamosan ingadozik a 
város alakulásával, Újváros egyszerre 
lélegzik velük.

 Babits Mihály írói zsenialitásával 
alkotta meg Újváros különleges, kó-
dokkal és szimbólumokkal telt tereit, 
amelyeknek a valóságban is megtalálni 
párjukat. Fiktív a város és lakói is, en-
nek ellenére felismerhető a tér és sze-
replői is. A szereplők felismerhetősége 
nem konkrét személyekre vonatkozik. 
A regény szereplői bizonyos tulajdon-
ságokat testesítenek meg: zsarolást, 
becstelenséget vagy van, aki az irigysé-
get vagy a kétszínűséget.  A negyedik 
dimenzióban lebegő bűntől telített vá-
ros függ a valóság felett.

Az elemzésemmel azt szerettem vol-
na bemutatni, hogy Babits e regénye 
milyen sokrétű, izgalmas és szórakoz-
tató alkotás. Sokrétű már műfaját te-
kintve is, hiszen társadalmi, szocioló-
giai, riport-, lélektani regény, érzékletes 
korrajzzal és izgalmas detektív szállal. 
És Babits ezt az összetett szerkezetű 
regényét még nyakon önti egy jó adag 
szatírával és iróniával. A regény tele 
van elemzési lehetőségekkel, és ezek-
ből a térpoétikai szempontból történt 
tanulmányozás csupán az egyik volt.
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A Katedra folyóirat előző számá-
ban az interkulturális kommunikációs 
kompetencia (IKK) egyik aspektusá-
val, a szociolingvisztikai készség prob-
lémakörével foglalkoztunk. Bemutat-
tuk azon alkotóelemeit, melyeknek 
az alap- és középiskolai idegen nyelvi 
órákon belül figyelmet kell szentelni, 
valamint javaslatokat tettünk olyan 
módszerek alkalmazására, melyek se-
gítségével az egyes szempontok haté-
konyan fejleszthetők. Ez alkalommal a 
pragmatikus kompetencia egyes kom-
ponenseivel kívánjuk megismertetni a 
kedves Olvasót, illetőleg megvizsgál-
juk, miként lehet az IKK ezen aspektu-
sát megfelelő módon fejleszteni.

Amint azt már korábban említet-
tük, ahhoz, hogy a nyelvtanulók az 
adott idegen nyelv sikeres használó-
ivá válhassanak, nem elég a csupán 
nyelvtani és lexikális tudás elsajátítása. 
A különböző kommunikációs célok 
megvalósításához ugyanis szükséges, 
hogy a nyelvhasználók rendelkezzenek 
olyan készségekkel, mely a szavakat 
mondatokká, a mondatokat szöveggé, 
avagy beszéddé – párbeszéddé ková-

csolja. Ezt a célt hivatott elősegíteni a 
beszédalkotási, funkcionális és terve-
zési – vagyis együttesen a pragmatikai 
kompetenciák fejlesztése. 

Elsőként tehát a beszédalkotási kom-
petencia kérdéskörével foglalkozunk, 
melynek fejlesztése főként azért fontos, 
hogy a nyelvhasználó képes legyen a 
szavakat mondatokká, s a mondatokat 
összefüggő szöveggé változtatni úgy, 
hogy az egy koherens egészet alkosson. 
Ehhez elsősorban az adott célközösség-
ben érvényes szövegalkotási szabályok 
ismerete szükséges, többek között pél-
dául az, hogyan mondunk el egy tör-
ténetet, hogyan fogalmazunk meg egy 
hivatalos levelet, vagy melyek az írott 
szövegek formai követelményei. Ennek 
feltétele, hogy a nyelvtanuló elsajátítsa 
mindenekelőtt a koherencia és kohézió, 
a logikai sorrend, illetőleg a stílus- és 
stílusrétegváltás alapismereteit és esz-
közeit. Így például ahhoz, hogy a leírt 
mondatok egy koherens egésszé olvad-
janak, fontos, hogy a  nyelvtanulók fi-
gyelmét felhívjuk a kötőszavak (pl. but 
’de’, Furthermore ’továbbá’, stb.) meg-
felelő használatára. A  logikai sorrend 

esetében ugyanakkor főként a szöveg 
tagolásának, bekezdéseinek helyes 
sorrendjére kell helyezni a  hangsúlyt. 
Ami pedig a stílus- és stílusréteg váltás 
szempontját illeti – alap- és középis-
kolás diákok esetében –, leginkább a 
személyes levelek és hivatalos fogal-
mazványok stílusa közti különbségek-
nek kell figyelmet szentelni. Fontos 
azonban, hogy a nyelvtanulók ne csak 
passzív befogadóként találkozzanak az 
említett szempontokkal. A hatékony 
elsajátítás elengedhetetlen feltétele 
ugyanis a rendszeres gyakorlás, mely-
re a legtöbb, jelenleg használatos angol 
mint idegen nyelvi tankönyvcsomag 
számos lehetőséget nyújt. Az említett 
segédeszközök leggyakrabban olyan 
feladatokkal igyekeznek fejleszteni a 
nyelvtanulók beszédalkotási funkcióit, 
mint pl. a kötőszóknak a mondatba, 
ill. szövegbe való megfelelő beépítése, 
vagy a szöveg bekezdéseinek helyes 
sorrendje, valamint egy meghatározott 
témában történő szöveg alkotása. 

A pragmatikai kompetenciák kö-
vetkező komponense, a nyelvtanulók 
funkcionális készsége azt jelenti, hogy 

a pragmatikai kompetenciák fejlesztése 
az idegennyelv-oktatásban
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az általuk létrehozott közlemény „be-
tölti kommunikatív funkcióját” (KER, 
2002, 148). Ez egyrészt magában fog-
lalja az ún. mikro-funkciók ismeretét, 
melyek a beszélgetés során felváltva 
elhangzó, rendszerint rövid megnyilat-
kozások. Velük kapcsolatban elmond-
ható, hogy számos olyan témakört 
ölelnek fel, melyek elsajátítása a nyelv-
tanulók számára rendkívül hasznos 
lehet az egyes kommunikációs helyze-
tekben (l. alább). Másrészt ide tartoz-
nak az ún. makro-funkciók is, melyek a 
mondatok hosszabb láncolatát jelentik, 
és különböző szóbeli megfogalmazá-
sok, valamint írott szövegek formájá-
ban nyilvánulnak meg, mint például 
leírás, elbeszélés, magyarázat, érvelés, 
meggyőzés. 

Visszatérve a mikro-funkciók „né-
pes családjához”, elsőként említsük 
meg a tényszerű információk szerzésé-
nek és közlésének csoportját, amelyek 
az azonosítás, a közlés, az igazítás, a 
kérdezés és válaszolás aspektusait fog-
lalja magában. Konkrét példát említve, 
kérdezésre például útirány tudako-
lózása esetén (pl. How can I get to the 
station? ‘Hogyan jutok el a vasútállo-
másra?’), illetőleg útbaigazítás (pl. You 
go straight ahead, then you turn right. 
‘Menjen egyesen, majd forduljon jobb-
ra.’) alkalmával vehetjük hasznát. 

A mikro-funkciók egy másik szeg-
mense, az attitűdök kifejezése és kipu-
hatolása számtalan területet ölel fel. Ide 
tartozik például, amikor valamivel kap-
csolatban beszédpartnerünkkel nem 
értünk egyet (pl. I totally disagree…
’Egyáltalán nem értek egyet…’), vagy 
amikor meg akarjuk osztani másokkal 
a tudásunkat (pl. I know that… ’Tu-
dom, hogy…’). Továbbá ebbe a cso-
portba sorolhatjuk azokat a helyzeteket 
is, amikor a modális segédigéket hasz-
náljuk, pl. amikor valakinek engedélyt 
adunk valamire (pl. You can go now. 
’Most már mehetsz.’), illetőleg amikor 
akaratunkat fejezzük ki (pl. I want to 
go away. ‘El akarok menni.’). Végül, de 
nem utolsó sorban, az érzelmek kife-
jezésének gazdag tárháza is az attitű-
dök kategóriáját bővíti, így pl. amikor 
örömöt érzünk (pl. I am so pleased to 
see you. ’Úgy örülök, hogy láthatlak.’), 
csalódottak vagyunk valamivel kap-
csolatban (pl. I am really disappointed 
about…’Nagyon csalódott vagyok az-
zal kapcsolatban, hogy…’), vagy félünk 
valamitől (pl. I am afraid of spiders. 
’Félek a pókoktól.’). 

A meggyőzésnek és társadalmi 
érintkezésnek mint a mikro-funkci-

ók következő két nagy csoportjának, 
illetőleg eszköztáruk elsajátításának 
fontosságát nem kell különösképpen 
hangsúlyozni. Hasznukat főképp akkor 
vesszük, ha kérést intézünk valaki felé 
(pl. Could you open the door, please? 
’Kinyitná az ajtót, kérem?’), tanácsot 
adunk valakinek (pl. You should see 
the doctor. ‘Orvoshoz kéne menned.), 
vagy ha bemutatunk valakit (pl. Let me 
introduce my husband. ’Engedje meg, 
hogy bemutassam a férjem.’), illetve 
távozni szeretnénk valahonnan (pl. 
Sorry, I have to go now. ‘Elnézést, de 
mennem kell.’). 

Végül térjünk ki a mikro-funkciók 
utolsó két kategóriájára is, mely a dis-
kurzus szervezésének, valamint a kom-
munikációs korrekciónak a stratégiai 
„fegyvertárát’ foglalja magában. Míg 
az előbbinek szóban és írásban is hasz-
nát vehetjük, az utóbbi főként a szóbeli 
kommunikáció „praktikus kelléke”, így 
pl. amikor beszéd közben kijavítjuk 
magunkat, és újra fogalmazzuk mon-
danivalónkat (pl. Sorry, I didn’t mean 
…, but I wanted to say… ’Bocsánat, 
nem azt akartam mondani, hogy …, 
hanem azt, hogy …’). Visszatérve a 
diskurzus szervezésének témaköréhez 
a nyelvtanulók számára fontos lehet, 
hogy elsajátítsák azokat a kifejezéseket, 
amelyekre például egy előadás (pre-
zentáció) elején, (pl. Thank you for the 
opportunity to present my topic which 
is about… ’Köszönöm a lehetőséget, 
hogy előadhatok a … témájáról.’), il-
letve végén van szükség (pl. Thank you 
for your attention. ’Köszönöm a figyel-
met.’). Írott szöveg esetén, pl. az I´m 
writing to …’Azért írok Önnek, hogy 
…’ szófordulat  segítségével indítha-
tunk, illetve pl. a I am looking forward 
to hearing from you soon. ’Várom mi-
előbbi válaszát.’ kifejezéssel zárhatjuk 
sorainkat. 

A pragmatikus kompetenciák har-
madik összetevője, a tervezési kom-
petencia fejlesztése azt a célt szolgálja, 
hogy a nyelvhasználó az egyes mikro-
funkciók alkalmazásakor figyelembe 
veszi beszédpartnere válaszát, s an-
nak tükrében alakítja mondanivalóját, 
amely így „interakciós és tranzakciós 
sémák szerint sorba rendeződik” (ibid., 
148.). Ezért fontos, hogy a nyelvtanu-
lók olyan szóbeli társalgási mintákat is 
elsajátítsanak, mint amilyenek például 
az eladó és a vásárló között (pl. How 
can I help you? ’Miben segíthetek?’ – 
Yes, please. I’d like a hamburger. ’Igen, 
kérem. Egy hamburget szeretnék.’), 
vagy az orvos és páciense között jö-

hetnek létre (pl. What’ s your problem? 
’Mi a panasza?’ – I’ve got a temperature 
and a headache. ’Lázam van, és fáj a 
fejem.’). 

Végezetül, szóljunk még röviden 
azokról a módszerekről, amelyeket 
ajánlatos figyelembe venni az említett 
aspektusok elsajátításának folyama-
tában. A beszédalkotási kompeten-
cia fejlesztésével kapcsolatban már 
tettünk javaslatokat, melyek a mak-
ro-funkciók, tehát a különböző fogal-
mazási zsánerek gyakorlása terén is 
hasonlóképpen alkalmazhatók. Ami 
pedig a mikro-funkciók és interakciós 
sémák elsajátítását illeti, fontos, hogy a 
nyelvtanulók először megismerjék és 
megértsék az adott kifejezéseket, pl. a 
hiányzó szavaknak a megfelelő helyre 
való betöltése, az anyanyelvi ekviva-
lens megvitatása, a helyes hangsúly és 
kiejtés gyakorlása, stb. A gyakorlatban 
való alkalmazásukra − párbeszédek, 
szituációs játékok és drámajátékok se-
gítségével − csupán ezután kerülhet 
sor. Viszont itt is fontos a fokozatosság 
elve, tehát a párokban, kis csoportok-
ban való gyakorlás a párbeszéd bemu-
tatása előtt, valamint a visszacsatolás a 
„szereplés” után. Ezenkívül az is szük-
séges, hogy a nyelvtanulók elegendő 
háttér-információt kapjanak a párbe-
szédekben, szituációs- és drámajáté-
kokban előforduló szerepeket illetően, 
tehát a személyek korára, nemére és 
rangjára vonatkozóan (Hatoss, 2004). 

Végül, de nem utolsó sorban, mind-
három bemutatott kompetencia ese-
tében fontos a rendszeres ismétlés, 
melyről a tankönyvek készítői, de mi, 
pedagógusok is gyakran megfeledke-
zünk. Ennek természetesen nem kell 
ugyanolyan formában történnie, hi-
szen ahogy a kötőszók is más és más 
szövegkörnyezetben fordulhatnak elő, 
úgy a mikro-funkciók és interakciós 
sémák is a legkülönfélébb társalgási 
szituációkba helyezhetők be. 

Megjegyzés: Az IKK további eleme-
ivel, így a szociokulturális, valamint 
paralingvisztikai kompetenciák fejlesz-
tésével a Katedra folyóirat következő 
számában foglalkozunk. 
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Nyelvoktatás

A nyelvoktatás napjainkban egy-
re inkább a kommunikációközpontú 
megközelítésre fekteti a hangsúlyt, 
melynek egyik legfontosabb jellem-
zője (a kompetenciákon kívül) a hite-
les nyelvi minta. Ezt szem előtt tartva 
kézenfekvőnek tűnik az audiovizuális 
média alkalmazása a nyelvoktatásban. 
Díaz Cintas és Fernández Cruz (2008) 
szerint a mai nyelvtanárok alapvetően 
kétféleképpen alkalmazzák a videót a 
nyelvórákon: (1) segédeszközként és 
(2) különálló tantervi elemként. Utób-
bi felhasználás bár ritkább, de egyre in-
kább növekvő érdeklődés mutatkozik 
iránta. Nyilvánvaló, hogy a videó miért 
az egyik leghitelesebb és leggazdagabb 
nyelvi és kulturális forrás a diákok szá-
mára (dialektusok, regiszterek, nyelv-
tani szerkezetek). Secules et al. (1992: 
483) kimutatták, hogy videó használa-
ta esetén rendkívüli módon fejlődik a 
diákok halláskészsége és a hallás utáni 
megértés képessége. A nyelvtanárok 
attól tartottak, hogy éppen emiatt vi-
szont a többi készség (írás, olvasás) 
fejlődése elmarad. Herron és Morriss 
(1995) megfigyelései szerint azokban 
a csoportokban, ahol túlnyomórészt 
videót használtak, és kevés hangsúlyt 
fektettek az olvasásra, gyengébb volt 
ugyan a diákok olvasás- és íráskészsé-
ge, de elhanyagolhatóan kis mérték-
ben. Viszont azokban a csoportokban, 
ahol nem használtak videót, a diákok 
jóval gyengébb eredményt értek el a 
halláskészség és a hallás utáni megér-
tés felmérésekor, mint a videót hasz-
náló csoport tagjai. Díaz Cintas és 
Fernández Cruz a feliratok alkalma-

zásának előnyét Krashen input hipo-
tézisével magyarázzák, mely szerint 
a beszédkésséget, paradox módon, 
éppen az olvasással és a hallgatással 
fejlesztjük a leghatékonyabban. Ezt 
az elképzelést Dollerup (1974) és 
Vanderplank (1988) kutatásai is alátá-
masztják, melyek szerint a feliratozós 
országokban szinte a teljes népesség azt 
vallja, hogy az angoltudásuk nagy ré-
szét annak köszönhetik, hogy sok ame-
rikai filmet néztek anyanyelvi felirattal. 
Van de Poel és d’Ydewalle (2001) ki-
mutatták, hogy azok az általános isko-
lás diákok, akiknek csupán 10 perces 
feliratozott videót vetítettek le, jobban 
teljesítettek a szókincsteszteken, mint 
azok, akiknek nem vetítettek videókat. 
A nyelvoktatásban használt feliratok 
esetében fontos megjegyezni, hogy 
interlingvális (hangsáv és feliratsáv 
ugyanazon a nyelven) és intralingvális 
(hangsáv és feliratsáv két különböző 
nyelven) feliratokat is használnak. Az 
intralingvális felirat kimondottan ha-
tékony eszköz az olvasáskészség és a 
kiejtés fejlesztésére (a diákoknak az 
írott szavak kiejtését nem kell kike-
resniük, azokat azonnal hallják). Az 
interlingvális feliratok pedig kiválóan 
fejlesztik a szókincset, illetve az állan-
dó kontextus miatt megerősítik a diá-
kok nyelvtani szerkezetekkel kapcso-
latos ismereteit. Vanderplank (1988) 
kutatása szerint még a szinkronizálós 
országokban is – ahol az emberek nem 
szeretnek feliratot olvasni – érdemes 
rááldozni pár nyelvórát arra, hogy hoz-
zászoktassuk a diákokat a feliratokhoz 
(főleg intralingválisakhoz), mivel azok 

a saját elmondásuk szerint is hatékony-
nak találják ezt a módszert. Ez főként 
a kiejtésben és az íráskészségben mu-
tatkozik meg, de audiovizuális (felira-
tozott) média használatakor annak is 
sokkal nagyobb az esélye, hogy a diá-
kok rájönnek egy addig ismeretlen szó 
jelentésére. Vanderlplank azt is kimu-
tatta, hogy a diákok sokkal könnyeb-
ben jegyeznek meg új szavakat, ami 
valószínűleg annak a következménye, 
hogy az információt a két csatornán 
(képi és hangi) kívül egy harmadik 
dimenzióban is, a színészi játékban 
(kontextusban) is megkapják. A fel-
iratok alkalmazását leginkább akkor 
tudjuk kiaknázni, ha olyan multimédi-
át használunk, melyhez mind a hang, 
mind a feliratsáv az anyanyelven és az 
idegen nyelven is elérhető. A feliratok 
alkalmazása tehát kimondottan hatá-
sos módszer a nyelvoktatásban. 

Irodalom:
 Díaz Cintas, J., M. Fernández Cruz. 2008. 

Using subtitled video materials for foreign 
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 Dollerup, C. 1974. On subtitles in television 

programmes. 
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learning. 
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by children watching subtitled television 
programs. 
 Vanderplank, R. 1988. The value of teletext 

sub-titles in language learning. 

Filmfeliratok a nyelvoktatásban
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At first sight, one might think that 
the title of Female Identity in Feminist 
Adaptations of Shakespeare is reveal-
ing. The book surely contains a num-
ber of feminist analyses of adaptations 
of certain literary works written by 
Shakespeare. This premise is definite-
ly destroyed as soon as we open the 
book and take a look at the table of 
contents. Such chapter and subsection 
titles as Adaptation and/or Intertextu-
ality?, Recycling Shakespeare, Solving 
the Inferiority Complex, or Frightening 
Feminism? clearly indicate that what 
the author is dealing with in this mon-
ograph is a much more complex area of 
research than one might assume based 
on the title.  The book consists of seven 
chapters; the first four dealing with the 
theoretical framework, the last three 
containing one analysis of an adapta-
tion each. The fact that the scope of the 
approach used by the author stretches 
way over the conventional “bound-
aries” of literature studies becomes 
quite clear from the initial chapters, 
which aim to establish the theoretical 
(and terminological) background of 
topics such as adaptation, feminism, fe-
male identity and feminist adaptations 
and interpretations of Shakespeare. The 
author emphasizes that, in order to ful-
ly appreciate the feminist perspective, 
it is essential to differentiate between 
the feminist interpretations and the 
feminist adaptations of Shakespeare. 
The literature review on feminism is 
partially based on questions such as 
“Does being a woman reader influence 

the reading process and the interpreta-
tion of the text?” (10) which, consid-
ering the magnitude of effect female 
identity can have on literature in gen-
eral, certainly evoke the interest of the 
reader. The author points out that one 
of the most difficult tasks while writing 
the book was to answer the question: 
What does it mean to be a woman? 
Amongst many other concepts (e.g. 
poststructuralist theory, gender) the 
investigation of female identity reaches 
even language acquisition and psycho-
analysis; fields of study which clearly 
indicate the interdisciplinary approach 
used in the book. The author also 
points out the inconsistencies with-
in feminist criticism of Shakespeare 
which she tries to eliminate by provid-
ing a comprehensive classification of 
feminist approaches to Shakespeare. 
In the last three chapters the author 
applies the findings of her research of 
the aforementioned subjects by analyz-
ing three feminist adaptations: Bryony 
Lavery’s Ophelia, the Women’s Thea-
tre Group and Elaine Feinstein’s Lear’s 
Daughters and Paula Vogel’s A Play 
About a Handkerchief. The analysis of 
each adaptation focuses on similar, but 
at the same time quite distant aspects 
of female identity, such as: the nature 
of tragic female identity, different in-
terpretations of representing women 
characters, the great variety of feminist 
approaches and interpretations. One of 
the aims of this book undoubtedly illus-
trates the complex nature of the topic: 
“[…] the monograph aims at proving 

that adaptation always melds with the-
ory, that feminist adaptations and the 
depiction of female identity of feminist 
adaptations are deeply politically mo-
tivated and inseparable from contem-
porary social, political and cultural is-
sues, social realities that determine the 
formation of female identity.” (12) One 
of the findings of the book is that the 
variety of the political, social and cul-
tural implications and the great num-
ber of schools of thought within femi-
nism prevents the formation of a single 
definition of the concept. The work 
calls attention to the fact that the role 
of women in literature “is determined 
by such female realities as housework, 
raising children, working at paid jobs 
[…]”. (127) The author points out that 
the search for the answers stated about 
female identity led to even more ques-
tions, which ultimately showed that 
defining female identity is not merely 
a task but rather a “life-long pursuit”. 
Based on the analysis of the feminist 
adaptations of Shakespeare, the author 
concludes her book by stressing that 
instead of trying to imagine women as 
being uniformed, the emphasis should 
be placed “on a celebration of diversity 
and individuality, and the individual’s 
ability to choose, reinterpret, construct 
and reconstruct.” (129) Female Identity 
in Feminist Adaptations of Shakespeare, 
with its engaging and paradoxically 
current topic(s) is recommended to 
anyone, who is interested in feminism 
and female identity.

Finding Female Identity Through Shakespeare) - Review
Peter zolczer
J. Selye University, Faculty of Education, Department of Modern Philology

Andrea Puskás. Female Identity in Feminist Adaptations of Shakespeare. 2014. Budapest: Tinta Könyvkiadó.
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olvasás

Shakespeare-projekt1

A tavalyi Shakespeare-év keretében 
egy 6 tanórából álló projektmunkát dol-
goztam ki 9-10. osztályos diákok részé-
re. Ennek a tanulási-tanítási egységnek 
az összefoglalóját közlöm itt, melyben 
elsősorban az órák konkrét módszertani 
eszköztárára fókuszálok. Kreatív, tan-
tárgyakon átívelő feladatsorokat közlök, 
melynek egy része saját módszertani 
egység, míg egyes feladatok kreatív iro-
dalmi versenyekről, honlapokról lehet-
nek ismerősek. 

A tanulási-tanítás egység témája: 
A Globe Színház. Shakespeare drámái 
és a magyar fordítások. Shakespeare: 
Rómeó és Júlia. Projektmunka kreatív 
feladatokkal.

A tanulási-tanítási egység cél- és 
feladatrendszere: A reneszánsz szín-
ház megismerése. Shakespeare drá-
máinak egyedisége. A kommunikációs 
készség fejlesztése. Véleménynyilvání-
tás és érvelés. A tanulók már elsajátí-
tották a reneszánsz kultúra, irodalom 
sajátosságait. Otthon vannak a rene-
szánsz művészetben és a reneszánsz 
irodalomban. A projekt keretében A 
Globe Színház jelentősége kerül fó-
kuszba, Shakespeare drámáinak po-
pularitása, a magyar fordítások és a 
Rómeó és Júlia.

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

Shakespeare újratöltve    
3. A Globe Színház makettje/prezen-
táció
Készítsétek el a Globe Színház makett-
jét! Dolgozhattok saját terv alapján, 
vagy felhasználhatjátok az alábbi ma-
kettet is. A Globe egy különleges szín-
ház volt. Színészek építették színészek-
nek. Shakespeare legtöbb színdarabját a 
Globe számára írta. Kutassatok e szín-
házról, a történetéről, a jelentőségéről! 
Munkátokban mutassátok be a színhá-
zat kívülről, belülről, a kort, amelyben 
épült és fénykorát élte. Hogyan kapcso-
lódik az író munkássága a színházhoz?   

Készítsetek egy 15 diából álló Power 
Point bemutatót ebben a témában! Le-
gyen bevezető, kifejtés és zárás/össze-
foglalás. Munkátoknak adjatok címet, 
és képekkel illusztráljátok!
4. Rómeó és Júlia és Katniss és Peeta 
sorstörténete (egy házi olvasmány és 
egy szabadon választható könyv közös 
metszéspontjai)

Milyen különbségeket és metszés-
pontokat véltek felfedezni a Rómeó és 
Júlia című mű, illetve az Éhezők viadala 
két főszereplőjének sorstörténetében?
5. Shakespeare LXXV. szonett és Tóth 
Krisztina: Az vagy nekem c. mű ösz-
szehasonlítása

Hogyan írja újra Tóth Krisztina a hí-
res Shakespeare-szonettet? Milyen el-
téréseket és metszéspontokat fedeztek 
fel a két versben?
6. Shakespeare-fordítások
Írjátok le, hogy szerintetek Varró Dani 
modern fordítása miben különbözik a 
három klasszikusnak számító munká-
tól (Vörösmarty Mihály, Füst Milán, 
Mészöly Dezső)! Mit ad hozzá a klasz-
szikus fordításokhoz, esetleg mit hiá-
nyoltok? Ti melyik fordításban olvas-
nátok végig legszívesebben a művet? 
Miért? Nektek mi a véleményetek a 
klasszikus drámai művek modern új-
rafordításairól?

(A Lear király című királydráma 
egyik részletét vizsgálják)
7. Túlvilági interjú és állókép

Állókép: Készítsetek állóképet a Ró-
meó és Júlia című mű kulcsjeleneteiből! 

(csoportban dolgoznak, minden 
csoport más-más jelenetet kap: báli 
jelenet, Mercutio és Tybalt jelenete, a 

1. Fantom jelenetek: ami kimaradt a 
drámából 
Készítsetek max. 5 perces videofil-
met, melyben a Rómeó és Júlia című 
Shakespeare-dráma egy-egy „kima-
radt” (azaz nem megírt) jelenetét dol-
gozzátok fel.
2. „Shakespeare színházában jártam” 
– élménybeszámoló
Írjatok egy kitalált élménybeszámo-
lót „Shakespeare színházában jártam” 
címmel! (10-12 mondat)

titkos esküvő, Lőrinc barát siet a levél 
után, a kriptai jelenet, a gyászoló csa-
lád)

Túlvilági interjú: Bújjatok Rómeó és 
Júlia bőrébe, és mondjátok el, hogy a 
megbékélés szándékával mit üzentek 
az élőknek!

Forrás és hasznos oldalak:
 http://mashakespearebizottsag.wordpress.com/
 http://levelezoversenyek.hu/szivarvanyhid/
 http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciate-

ruletek/index.html
 http://szerencsekerek.eu/index.php?id=106

JEGYZETEK:
1 „A kutatás az Európai Unió és Magyaror-
szág támogatásával, az Európai Szociális Alap 
társfinanszírozásával a TÁMOP 4.2.4.A/2- 
11-1-2012-0001 azonosító számú „Nemzeti 
Kiválóság Program – Hazai hallgatói, illetve 
kutatói személyi támogatást biztosító rend-
szer kidolgozása és működtetése konvergen-
cia program” című kiemelt projekt    keretei 
között valósult meg”.
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  Ó

ra

A téma 
órákra 
bontása

Didaktikai 
feladatok

Fejlesztési területek 
(attitűdök, készsé-
gek, képességek)

Ismeretanyag 
(fogalmak, 
szabályok stb.)

Módszerek, mun-
kaformák

Szemléltetés, 
eszközök Házi feladat Megjegyzések

1. A Shakes-
peare-
projekt 
ismerte-
tése,
Shakes-
peare 
drámái és 
a magyar 
fordítások

Shakespeare drámáinak 
sajátosságai, a magyar 
fordítások kérdésköre 
(Lear király drámarész-
letek alapján, 3 fordító 
szövege)

kognitív ismeretek 
elsajátítása, véle-
ményalkotás, érvelési 
technika, együttmű-
ködés párban

Shakespeare alakja 
és alkotói korszakai, 
műfajok: királydrámák, 
komédiák, tragédiák, 
regényes színmű, Alap-
helyzetek, sorskérdések, 
egyedi nyelvezet, ma-
gyar fordítások (Lear 
király)

frontális, egyéni 
munka, páros 
munka

füzet, poszter Böngéssz az 
interneten! Fel-
adatlap kitöltése a 
Shakespeare évvel 
kapcsolatban. 
Egyéni munka.

Nyelvi tagozatról van 
szó, így nagy hangsúlyt 
fektetek a fordítások 
kérdéskörére

2. A Globe 
Színház 

A reneszánsz angol 
színház megismerése, 
anyaggyűjtés, rendszere-
zés. Poszterkészítés.

együttműködés, 
rendszerezés, szelek-
ció, a közös munka 
tervezésének szintjei

a Globe Színház jegyei: 
kívülről hatszög alakú, 
belülről kör, hármas 
tagolás, csak férfiak 
játszanak, min. díszlet 
és jelmez, a függöny 
szerepe, az erkélyek 
szerepe stb.

frontális és cso-
portmunka, egyéni 
munka

tankönyv, 
okostelefon, 
segédanyagok, 
füzet

Globe makett vagy 
ppt elkészítése 
csoportokban – a 
részfeladatok 
szétosztása, ezeket 
utolsó órán (6.) 
mutatják majd be

a maketthez szükséges 
alaprajzot megkapják, a 
csoport maga dönti el, 
mit szeretne készíteni, 
ha szeretné, mindkettőt 
elkészítheti

3. Rómeó 
és Júlia 
c. dráma 
elemzése

A Rómeó és Júlia házi 
olvasmány feldolgozása 
a könyvben található 
szempontok alapján 
poszteren

kognitív ismeretek 
elsajátítása, kommu-
nikáció fejlesztése, 
előadói attitűdök 
fejlesztése 

drámai alaphelyzet, 
konfliktusok, véletlen 
és sorsszerűség, 
dramaturgia, fény és sö-
tétség, műfaj, hangnem, 
stílus, hagyományba 
ágyazottság

drámamódszer: 
állókép, túlvilági 
interjú, 
kooperatív 
munka: közös 
poszterkészítés, 
annak bemutatása, 
frontális: füzetben 
jegyzetelés

A2-es poszter, 
filcek, füzet 

Rövid (8-10 
mondatos) 
összehasonlító 
elemzés: Rómeó és 
Júlia és Katniss és 
Peeta sorstörténe-
te (Susan Collin: 
Éhezők viadala)

4. Fantom 
jelenetek: 
a kimaradt 
dráma-
részlet

kreatív munka, a 
Rómeó és Júlia c. dráma 
továbbgondolása, a rö-
vidfilm forgatására való 
felkészülés, a történet, a 
szereplők, a helyszín, a 
díszlet kiválasztása

kommunikációs 
készség, együttmű-
ködés, véleménynyil-
vánítás, elfogadás, 
kreativitás 

a Rómeó és Júlia c. 
dráma ismerete, kreatív 
írás, fantomjelenet, 
Globe Színház sajátos-
ságai, drámai kelléktár

frontális és csoport-
munka

füzet, poszter A díszlet, a jelmez 
előkészítése, 
további kreatív 
ötletek kitalálása, 
ami a filmben 
megjelenik majd

a kitalált jeleneteket nem 
mondják el egymásnak a 
tanulók, hiszen az lesz a 
rövidfilm témája, és a kre-
atív egyedi csoportmunka, 
amit a végén nézünk meg 
közösen

5. Rövidfilm-
forgatás

kreatív munka, filmfor-
gatás, max. 5 perces, az 
előző órán megtervezett 
rövidfilm forgatása

együttműködés, 
odafigyelés, empátia, 
kommunikációs 
készség, kreativitás

a Rómeó és Júlia c. drá-
ma ismerete, kamera-
állás, fókusz, „színpadi 
megnyilvánulás”

kooperatív munka, 
különböző helyszí-
neken

okostelefon A rövidfilm 
összevágása, befe-
jezése, önreflexió 
megfogalmazása a 
csapatmunkáról

osztálytermen kívüli hely-
színek, de egymástól nem 
túl messze, hogy a tanár is 
át tudja járni

6. A projekt 
kiértékelé-
se, a filmek 
és a ppt/
makett 
bemutatás

a Shakespeare-projekt 
kiértékelése, a csapatok 
munkáinak értékelése 
szóban és érdemjeggyel 
is, önreflexió 

véleménynyilvánítás, 
pozitív és negatív 
kritika megfogalma-
zása, kommunikáci-
ós készség, a kritika 
elfogadása, megfelelő 
ellenérvek, érvelési 
technika

a véleménynyilvánítás 
és az érvelési technika 
gyakorlása a korábbi is-
meretanyagok alapján, 
megfelelő ellenérvelés   

frontális, csoportos projektor, hang-
fal, füzet

--- fontos, hogy a csapatok 
ne csak a végeredményt 
nézzék, hanem a munka 
folyamatát is, tudjanak 
érvelni, megfelelő kritikát 
megfogalmazni, minden 
csapatban szükséges az 
önreflexió

Mindent bele, avagy használd minden porcikád!Fekete Farkas Tímea, Magyar-angol szakos tanár, Fülek, 
e-mail: feketefarkastimea@gmail.com

Köztudott, hogy minél több érzékszervére 
hatunk a  tanulóknak, annál jobban elsajá-
títják az általunk előadott tananyagot, tehát 
nem elég elmondani, illetve megmutatni 
képen vagy valós szemléltető eszközzel, ha-
nem hagyni kell a gyerekeket megtapintani, 
megszagolni és kipróbálni is az esetleges át-
adni kívánt tudás minden részletét. Beszé-
lek itt a  zöldségekről, gyümölcsökről, azok 
ízéről és illatáról, a  tárgyak felületéről, vagy 
akár állatok színéről, szagáról és illatáról, stb. 
Minden lehetséges tulajdonságot, tárgyat és 
élőlényt meg kell nekik mutatni élőben is, s 
így könnyebben megjegyzik majd azokat. 

Mi a helyzet a láthatatlan, megfoghatatlan 
fogalmakkal vagy igékkel? Azok kapcsán 
hogyan járjunk el? Ezeknél is a ’megtapasz-
talás‘ a lényeg. Idézzünk fel olyan szituációt 
a  gyerkőcök életéből, amit már bizonyosan 
ők is átéltek, s  azok kapcsán keressük meg 
bennük a  megtapasztalt érzést, vagy annak 
kapcsán írjuk körbe a  megtanulni, illetve 
megérteni kívánt fogalmat. 

Az efféle elsajátítási módszernek is több 
lépcsője van: 
1. mondjunk el egy rövid történetet, amely-
ben szerepel az érzés, illetve fogalom
2. szemléltessük képekkel, illusztrációval
3. JÁTSSZUK EL KÖZÖSEN A  GYERE-
KEKKEL!

Számomra a legszimpatikusabb és legered-
ményesebb lépcsőfok a harmadik, amelyben 
a tanulók egész lénye aktívan tud részt venni 
a tanórán. A tanulók saját „bőrükön” tudják 
megélni az érzést, s eredményesebben tudják 
azt felidézni a számonkérésnél. Angoltanár-
ként én ezt a módszert, amit a tudomány 
TPR-nak nevez (Total Physical Response), 
rendszeresen használom a tanulóimmal való 
közös munka során, s nagyon sokszor kapok 
pozitív visszajelzést ennek kapcsán. Sokszor, 
ha valamilyen szó nem jut a tanulóim eszébe, 
elég, ha elkezdem mutatni a szóhoz tartozó 
mozdulatot, ők rögtön kórusban mondják 
a keresett szót. Az érzés fantasztikus, s őket 

is sikerélmény tölti el. A módszer lényege 
valahol a jelnyelvben keresendő, amikor 
is az egyes jelzett dolgokat egy-egy jelben 
vagy mozdulatban rejtünk el, s a mozdulatot 
látván rögtön eszünkbe jut a szó is.

A módszerrel szorosan összefügg a sokunk 
által jól ismert Activity, melynek lényege, 
hogy kis papírdarabokra felírt átismételni kí-
vánt szavakból húz mindenki egyet-egyet, s 
azt a tábla előtt mutogatja el, a többiek pedig 
kitalálják a mozdulathoz tartozó megfelelő 
szót. Mivel a gyerkőcök imádnak játszani, s 
mozogni a sok ülés közben, ezért a TPR és 
az Activity is nagy kedvencük, amelyet bár-
mikor bedobhatunk, hogy kicsit megmoz-
gassuk őket, vagy ha mélyebb elraktározást 
szeretnénk elérni a tanulásukban.

Mindenkit a módszer bátor használatára 
buzdítok!

 Játékra fel!
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1. Az óra címe: Az Oroszlán az álla-
tok királya lesz, A kvarangyok országa, 
Glinda teljesíti Dorka kívánságát, Újra 
otthon! – Óz, a nagy varázsló című re-
gény feldolgozásának tizedik órája
2. Az óra általános céljai: a szociális 
és kognitív kompetencia fejlesztése, a 
kommunikációs készség gyakorlása
3. Az óra irodalmi céljai: olvasottak 
értelmezése, a boldog zárlat megisme-
rése, amely szerint a jó elnyeri a jutal-
mát
4. Az óra fókusza: a tanulókkal megta-
nítani, hogy a kitartás és türelem ered-
ményhez vezet

RÁHANGOLÓDÁS
1. Kedvencek
•	Munkaforma: egyéni munka
•	Tanulási eljárás: frontális megbeszé-

lés
•	Segédeszközök: olvasónapló
•	Fejlesztési célok: érvelési képesség 

fejlesztése, fogalmazási képesség fej-
lesztése

•	Irodalmi cél: saját vélemény megfo-
galmazása a meseregényről

A diákoknak bemutatják egymásnak 
és a tanárnak a házi feladatra készített 
könyvbírálatot, majd a tanár értékeli az 
olvasónaplóba készített munkákat. 

2. A jóslás beigazolódása
•	Munkaforma: frontális munka
•	Tanulási eljárás: jóslás
•	Segédeszközök: fogalmazások
•	Fejlesztési célok: a lényeges informá-

ciók értelmezésének a fejlesztése
•	Irodalmi cél: hipotézisek összevetése 

az olvasottakkal
 
Mivel a tanulók most már végigol-

vasták a meseregényt, a zárlatban meg-
tudhatták azt is, hogyan sikerült Dor-
kának hazajutni. A tanár arra kéri a 

„Hívd segítségül a Szárnyas Majmo-
kat! Jogodban áll még egy alkalommal 
igénybe venni őket.” – Favágó

„A Jó Boszorkánnyal szeretnénk be-
szélni, aki itt uralkodik.” – Dorka

„ Ha hazaküldelek, nekem kell adnod 
az Aranysipkát.” – Glinda

5. Most mutasd meg!
•	Munkaforma: egyéni munka, frontá-

lis megbeszélés
•	Tanulási eljárás: drámajáték
•	Fejlesztési célok: kitartás, versengési 

képesség fejlesztése
•	Irodalmi cél: az óra fókuszára való 

rávezetés

Arra kérjük a tanulókat, hogy állja-
nak körbe úgy, hogy csak egy lábon, a 
feladat nehezítése miatt nyújtott karok-
kal állhatnak. Aki leteszi a kezét vagy a 
lábát, az kiesik. Versenyszerű a feladat, 
az a győztes, aki a legtovább bírja. Mi-
után befejezték a feladatot, frontális 
megbeszélés következik arról, hogy 
szerintük mire volt leginkább szükség 
az egyensúlyozáson kívül ehhez a fel-
adathoz. (kitartás)

6. Kitartó volt, mert…
•	Munkaforma: egyéni munka
•	Tanulási eljárás: drámajáték, befeje-

zetlen mondat
•	Fejlesztési célok: beszédkészség, fo-

galmazási készség fejlesztése
•	Irodalmi cél: lényeges információk 

értelmezése
A tanulóknak az a feladatuk, hogy át-

gondolják, miben nyilvánult meg a me-
seregény szereplőinek a kitartása, mi 
utal arra, hogy kitartóak voltak. Min-
den diáknak kell mondania egy gondo-
latot, amit így kezd: Kitartó volt, mert…

7. A jutalmak
•	Munkaforma: páros munka

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

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

diákokat, hogy ellenőrizzék, mennyire 
teljesültek be a faliújságra kiakasztott 
jóslataik.

3. Betűjáték
•	Munkaforma: frontális munka
•	Tanulási eljárás: drámajáték
•	Segédeszközök: -
•	Fejlesztési célok: koncentráció, reak-

ció, gondolkodási képesség fejlesztése
•	Irodalmi cél: visszautalás az egész 

meseregényre

A tanár mond egy általa kiválasztott 
betűt, a diákok feladata, hogy az adott 
betűre minél több, a regénnyel kapcso-
latos dolgot, nevet, tárgyat, helyszínt 
gyűjtsenek. A gyakorlat az állat, nö-
vény, tárgy játék lefolyását követi.

JELENTÉSTEREMTÉS
4. Ki mondta?
•	Munkaforma: frontális munka
•	Tanulási eljárás: drámajáték
•	Segédeszközök: képek, papírcetlik
•	Fejlesztési célok: gondolkodási képes-

ség, szövegértési képesség fejlesztése
•	Irodalmi cél: mondatok egyeztetése 

szereplőkkel

A tanár öt képet tesz fel a táblára, 
amelyek a következő szereplőket áb-
rázolják: Dorka, Madárijesztő, Orosz-
lán, Favágó, Glinda. Ezt követően egy 
papírcetliről felolvas néhány szövegből 
kiragadott mondatot, a tanulók felada-
ta pedig, hogy kitalálják, ki mondta az 
adott részletet. A helyes megfejtő a táb-
lára helyezi a papírcetlit, a megfelelő 
szereplő alá.

„Milyen gyönyörű ez az erdő! Soha 
életemben nem láttam ennél szebbet.” – 
Oroszlán

„Sajnálom, nem fogadhatom meg 
szavadat, át kell kelnünk a dombon, 
akár tetszik, akár sem.” – Madárijesztő

Házi olvasmány
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•	Tanulási eljárás: táblázat kitöltése
•	Segédeszközök: táblázat, könyv
•	Fejlesztési célok: szövegértési képes-

ség fejlesztése
•	Irodalmi cél: a szövegben rejlő lénye-

ges információk kiemelése

A tanár minden párosnak egy táblá-
zatot oszt ki, a tanulók feladata, hogy a 
szövegből kikeressék, a kitartó szerep-
lőknek hogyan folytatódott az életük, 
mi volt a végső jutalmuk.

REFLEKTÁLÁS
8. Az én jutalmam
•	Munkaforma: egyéni munka
•	Tanulási eljárás: pókhálóábra1

•	Segédeszközök: tábla
•	Fejlesztési célok: problémamegoldó 

készség fejlesztése, beszédkészség fej-
lesztése

•	Irodalmi cél: a szöveg befogadó-köz-
pontú értelmezése

A tanár egy képet tesz a tábla köze-
pére, ami egy nagy ajándékot ábrázol. 
A tanulók feladata, hogy egyenként 
kijöjjenek a táblához, majd az ajándék 
köré írjanak olyan dolgot, ami az ő éle-
tükben a legnagyobb jutalom volt, mi-
vel megdolgoztak érte vagy kitartóak 
voltak és megérdemelték.

9. Házi feladat
A tanár felhívja a diákok figyelmét, 

hogy a következő órán egy összefogla-
ló írásbelit fognak írni. Támpontokat 
ad a tanulóknak, miszerint az írásbeli 
fókuszában a meseregényben meg-
jelenő szereplőnevek, varázstárgyak, 
helyszínek és a szereplők kívánságaik, 
jutalmaik fognak szerepelni.

1 PETHŐNÉ NAGY, CS. 2005. Módszertani 
kézikönyv. Korona Kiadó, Budapest, 2005, 
220.

Frühlingsgefühle
Sehr geehrte Kolleginnen und Kolle-

gen, liebe Schüler 
Achtung! die Fortsetzung ist da! Im 

Dezember haben wir versprochen, daß 
der Arbeitsblatt zum Thema Feste und 
Bräuche im Frühling eine Fortsetzung 
bekommt. Jetzt, vor Ostern ist die beste 
Zeit Ihnen/euch eine ganze Reihe von 
Aufgaben- Wortschatzspiele,  Bildbe-
schreibung, Leseverstehen und kleine 
witzige Überraschungen zum Thema- 
Feste und Bräuche zu bieten. 

Wir empfehlen Ihnen/euch ei-
nen kompletten Stundenentwurf 
zum  Konversationsthema: Feste und 
Bräuche an den Seiten der Zeitschrift 
Katedra. Das Thema kann an einem 
längeren Sprachseminar oder an 2-3 
Unterrichtsstunden bearbeitet werden. 
Viel Spaß und Erfolg bei der Arbeit!

Die Menschen auf der Welt feiern 
sehr gerne. Es gibt dazu viele Gele-
genheiten. Der Frühling steht vor der 
Tür. Wenn sich die Schneedecke des 
Winters verschwindet, feiern die Leute 
weltweit  die Ankunft des Frühlings mit 
einem wunderbaren  Auswahl an Fes-
ten. In Indien feiert man tagelang das 
Fest der Farben. In Asien wird mit dem 
Frühling auch das neue Jahr begrüßt. 
In China ist das Neujahrsfest das wich-
tigste Familienfest. In Deutschland 
entzündet man Feuer, um den „Dä-
mon- Winter“ zu vertreiben. Wir alle 
feiern das Wiedererwachen der Natur 
mit den Festen  wie zum Beispiel: Wal-
purgisnacht, der Maientanz, die Philip-
pinacht.  Neben diesen Volksfesten ist 
das Bedeutendste in der Frühlingszeit 
das größte Fest der Christen- Ostern. 
Ostern wird jedes Jahr am Sonntag 
nach dem ersten Frühjahrsvollmond, 
nach dem vierzigsten Fastentag nach 
Aschermittwoch gefeiert, es ist ein 
bewegliches Fest. Seit dem 4. Jahrhun-
dert feiern die Christen Ostern.

STUNDENENTWURF
Ziele der Stunde:

In der Unterrichtsstunde werden 
mehrere Fähigkeiten und Fertigkeiten 
der 
•	Schüler angesprochen:
•	Wortschatz im Thema Feste und 

Bräuche erlernen, üben, festigen
•	Sprachfertigkeit und Sozialkompe-

tenz entwickeln
•	Eigene Meinungen äußern
•	Die Kenntnisse über das Thema er-

weitern
•	Sitten und Traditionen anderer Kul-

turen erkennen

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

Methodische Hinweise:
Einführung ins Thema mit Wort-
schatzspielen

Im Sprachenunterricht haben die 
Spiele ihren festen Platz. Es ist immer 
positiv und locker, die Stunde mit 
Wortschatzspielen zu beginnen. 

1. Aufgabe: Komposita bilden
Die Bildung von neuen Substan-

tiven geschieht in der deutschen 
Sprache häufig. Ein Kompositum be-
steht aus  mindestens zwei Wörtern. 
In einem Nomenkompositum be-
stimmt  das letzte Nomen  das Genus 
und den Numerus. Bei dieser Aufgabe 
sollen die Schüler Komposita bilden. 
Bitte, führen Sie auch die Artikel zu 
den Nomen! 

1. Birke(n)  a.)  -sonntag
2. Ascher b.)  -zeit
3. Frühling(s) c.)  -freitag
4. Palm  d.)  -hase
5. Oster  e.)  -mittwoch
6. Fasten  f.)  -wasser
7. Kar  g.)  -bemalung 
8. Himmel h.)  -zweig
9. Brunnen i.)  -fahrt
10. Eier  j.)  -fest

Nach der Lösung sollte man bespre-
chen, was diese Ausdrücke bedeuten. 
Die unbekannten Wörter können im 
Wörterbuch oder im Internet gefun-
den werden. Die  Studenten können 
erzählen, welche von den aufgeschrie-
benen Wörtern für sie zum Frühling 
passen. Sie sollen ihre Antwort auch 
begründen.  

Bei der Meinungsäußerung können 
sie folgende Wortverbindungen ver-
wenden:
•	Meiner Meinung nach ... 
•	Ich meine/finde/glaube/denke, dass ...
•	Ich könnte mir vorstellen, dass ...
•	Ich würde sagen, (dass) ...
•	Wenn ich mich nicht irre, (dann) ...
•	Wenn ich gut informiert bin, (dann) ...

 
Wenn der Student keine Mei-

nung hat, so beginnt er seine Aussage 
mit folgenden Wortverbindungen:
•	Keine  Ahnung!  Davon  habe  ich  kei-

ne Ahnung.
•	Darüber habe ich mir noch keine Ge-

danken gemacht.
•	Ich habe keinen blassen Schimmer! (in 

der Jugendsprache)
2. Aufgabe: Wörter ergänzen
Die Lerner sollen passende Wörter 

in den Beschreibungen verschiedener 
Frühlingsfeste und Feiertage ergänzen. 
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Aschermittwoch     Baum
Fasching                              ersten Mai

Feuer              Ostern 
Masken                            ersten April

sich wundert           30. April
Kostümbälle

1. Bevor die Fastenzeit beginnt, 
feiert man ......................................
... . Es werden Karnevalsumzüge, 
Maskenfeste und .....................................
. veranstaltet. Man tanzt und singt und 
feiert. 

2. Das Fest hat einen anstrengenden 
und einen vergnüglichen Teil: zuerst 
wird ein besonderer großer .................
....................... auf dem Stadtplatz oder 
Dorfplatz mit Bändern und Symbolen 
geschmückt und aufgestellt. Danach 
kann man tanzen und feiern. All das 
passiert am ..................................... oder 
am Abend zuvor.

3. 40 Tage vor Ostern, am ........
.................... beginnt die Fastenzeit. 
Manche Menschen verzichten in 
dieser Zeit auf bestimmte Dinge wie 
z. B.: Süßigkeiten, Alkohol, Zigaretten 
o.Ä., um sich auf ............................., das 
höchste kirchliche Fest, vorzubereiten.

4. „Du hast ein Loch in der Hose!“ Das 
kann man am  …………………….  
sagen, auch wenn es gar nicht stimmt. 
Wenn der andere nachsieht und 
…………………………, dass er kein 
Loch sieht, haben Sie ihn richtig in den 
April geschickt!

5. Der Ursprung des Festes geht bis 
ins 5. Jahrhundert zurück. In seinem 
Mittelpunkt steht seit damals ein 
großes ………………………….., um 
das man herumtanzt und über das man 
springt. Das Fest wird traditionell in 
der Nacht vom ………………………. 
gefeiert. 

Text entnommen aus: Übungsbuch 
des deutschen Wortschatzes

 Am Ende sollte man die oben ge-
nannten Frühlingsfeste näher kennen-
lernen.  Es ist eine gute idee, dass sich 
die Schüler (oder Gruppen mit 2-3 
Mitgliedern) ein Fest von den oben 
genannten Frühlingsfesten auswählen 
und für die nächste Unterrischtsstun-
de eine Präsentation, ein Projekt oder 
einen Bericht vorbereiten. 

Zweiter Schritt- Bildbeschreibung
Die Studenten sollen sich die un-

ten stehenden Bilder anschauen und 
möglichst detailiert beschreiben. Sie 

können dabei die folgenden Fragen 
beantworten. 
•	Wer/was sind auf den Bildern zu se-

hen?
•	Welche Assoziationen ruft dieses Bild 

hervor? Warum passt es Ihrer Mei-
nung nach  zum Thema? 

•	Wie könnt ihr diesen Fest charakte-
risieren?

•	Redemittel zur Bildbeschreibung 
und -interpretation

•	Was sieht man?
•	Auf dem Bild kann man ... sehen
•	... kann / können ... gesehen werden
•	Das Bild / das Foto / die Szene zeigt...
•	Wie ist das Bild / Foto aufgebaut?
•	Rechts / Links...
•	Auf der rechten / linken Seite...
•	Im Vordergrund / Im Hintergrund / In 

der Bildmitte...
•	Wie kann das Bild / das Foto inter-

pretiert werden?
•	Ich (persönlich) denke / glaube / meine 

/ vermute, dass...
•	Es könnte ... sein
•	Möglicherweise / Vermutlich / Wahr-

scheinlich / Vielleicht...
Freie Rede zum Thema- Feste und 
Bräuche

 Mit Hilfe von unten stehenden Fra-
gen und Aussagen besprechen Sie in 
der  Gruppe das Thema. Die Studenten 

lingsbote, Gründonnerstag, Pal-
mumzüge, Fastenkur, Feuerspringen,  
Fruchtbarkeit.  Finden Sie Assoziati-
onen- je mehr desto besser-  zu den 
einzelnen Begriffen. 
Z. B.: Gründonnerstag- Gottesdienst,  

Farbe der Hoffnung, Garten Gethsema-
ne, Jesus Christus und seine  zwölf  Jün-
ger/Apostel,  Abschiedsessen....

Leseverstehen zum Thema 
Lesekompetenz  (Leseverstehen) ist 

die Fähigkeit, Wörter, Sätze  und gan-
ze Texte flüssig zu lesen und im Text-
zusammenhang zu verstehen. Lesever-
stehen, Arbeit mit kompletten Texten 
ist im Fremdsprachenunterricht ein 
unabdingbares Erfordernis.

Aufgabe 1.-  Lesen Sie den Text und 
setzen Sie die passenden Wörter in den 
Text ein. Drei Wörter sind überzählig, 
also sie passen nicht in den Text.

Aufgabe 2.-  Erzählen Sie kurz den 
Inhalt des Textes!

vorchristliche               liegt            Worte              
Dämonen              steht            Kräfte             
Backen             geheime             Kochen                
funktioniert                     Blut          Sätze                  
schützende 

Die Magie der Ostereier 
 Ein Ei sagt mehr als tausend .............

.....................: Gefärbt, verziert, gekocht 
oder pur sind Eier seit Jahrtausenden 
Übermittler guter Wünsche und ma-
gischer ........................................ . Selbst 
die Schalen sind zu gebrauchen - als 
Dünger oder zur vermeintlichen Ab-
wehr von Blitzen.

 Jetzt stehen sie wieder in den Rega-
len im Supermarkt: fertig hart gekoch-
te Eier in leuchtend grün, gelb, blau 
oder rot. „Oh, da werden die Kinder 
sich freuen!“, denken die einen, wenn 
sie danach greifen. „Klasse, da spare 
ich mir das ......................................!“, die 
anderen. Aber kaum jemand wird noch 
einen Gedanken daran verschwenden, 
dass er, wenn er beispielsweise zum ro-
ten Ei greift, damit eine Erinnerung an 
das von Jesus Christus vergossene .....
...................................... verspeisen wird. 
Oder mit dem gelb gefärbten Ei sich 
ein Symbol für das ewige Leben in den 
Mund schiebt.

 „Der Brauch des Färbens und Ver-
zierens von Eiern im Frühjahr geht 
mit Sicherheit schon auf  ....................
........................... Zeit zurück“, berich-
tet Jutta Triantafyllidis,  Leiterin des 
Museums im Amtshausschlüpfla bei 
Erlangen. Das kleine Museum verfügt 
über eine Eiersammlung, die auch in 
diesem Jahr wieder in der Ausstellung 
„Magie auf Ostereiern“ zu sehen war. 
„In alten Zeiten konnten nur wenige 
Menschen lesen und schreiben“, er-

sollen dabei auch ihre eigene Fragen 
stellen, Meinungen präsentieren und 
argumentieren.
•	In welchen Gruppen können wir die 

Feste einteilen?
•	Welche Feste gehören zu den Früh-

lingsfesten?
•	Was ist beim Feiern das Wichtigste?
•	Welche Personen, Rituale  und Ge-

genstände spielen in Ihrer Umgebung 
eine wichtige Rolle zu Ostern?

•	Kennen Sie die Symbole von Ostern?
•	Welche sind die typischen Gerichte 

und Getränke, die auf dem  festlichen 
Oster-Tisch nicht fehlen dürfen?

•	Wie feiern die Christen Ostern? Was 
bedeutet dieses Fest für Sie?

•	Nennen Sie typisch deutsche, slowa-
kische und ungarische Osterbräuche.

•	Erklären Sie die Begriffe (oder schla-
gen Sie im Wörterbuch nach): Früh-
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klärt Triantafyllidis. „Deshalb bedien-
ten sie sich vieler Zeichen und Symbole. 
Damit konnten Botschaften übermittelt 
werden, die jeder verstand.“

Weißes Ei, große Bedeutung
 Statt zu schreiben „Ich wünsche dir 

viel Glück“, tat es auch ein Osterei, das 
mit Sternen bemalt war - denn der Stern 
............................. für Leben und Glück. 
Für den Wunsch nach Gesundheit und 
ewiger Jugend malten die Menschen 
Lebensbäume auf ihre Eier. Wer sich 
Fruchtbarkeit herbeisehnte, malte eine 
Sonne. Keltische Knoten oder Spinnen-
netze sollten vor bösen Geistern und ......
.............................. schützen.

 Und natürlich gibt es auch zum The-
ma Liebe jede Menge .............................. 
Eierzeichen. Welcher Mann hat nicht 
Probleme damit, ein „Ich liebe dich“ 
über die Lippen zu bringen. Muss auch 
gar nicht sein. „Wenn ein junger Mann 
eine junge Frau beeindrucken möchte, 
dann schenkt er ihr ein Ei, das mit Blu-
men bemalt ist - am besten mit einer 
Rose“, rät Triantafyllidis. Das  .................
.................... auch in die andere Richtung: 
„Junge Mädchen können ihrem heimlich 
Auserwählten ein Ei schenken, um zu 
zeigen, dass sie den jungen Mann mö-
gen.“ Und in einigen Kulturen bekam der 
Brautwerber, wenn sein Heiratswunsch 
von den Eltern des Mädchens angenom-
men wurde, zum Essen eine Eierspeise 
serviert. Das war das Zeichen: Wir sind 
einverstanden, du darfst unsere Tochter 
haben, wir wünschen euch jede Menge 
Kinder. Worte brauchten dafür nicht ge-
wechselt werden.

Nicht immer mussten die Eier dem-
nach bunt bemalt sein, um eine Botschaft 
zu übermitteln - oder eine magische 
Funktion zu erfüllen. „Wenn aus einem 
Ei Leben hervorgeht, muss es folglich 
auch Leben schützen können“, erklärt 
Triantafyllidis die magische Symbolik 
der Eier. „Wenn das Ei ...........................
............ Wirkung hat, muss es auch alles 
Böse abwehren können. Deshalb hatte 
das Ei bei einem uralten Abwehrzauber 
eine zentrale Bedeutung.“ So wurden 
Eier in der Vergangenheit in Gräber ge-
legt und in Brücken eingemauert. Beliebt 
war auch, sie in den Mauern, unter der 
Schwelle oder unter dem Fußboden ei-
nes Wohnhauses zu verstecken.....

                               19.04.2014  | Von 
Angelika Franz    

Überraschung 
 Am Ende unserer Zusammenstellung 

folgen Kuriosa und  Überraschungen für 
euch, liebe Schüler zum Thema  Ostern. 
Viel Vergnügen beim Lesen!

Das Osterei und seine Symbolik
Das Ei ist ein Symbol für das Leben 

und Lebenserneuerung. Es ist sogar 
ein Träger des Lebens. Außerdem ist 

es Schutz- und Abwehrzeichen beim 
Haus- und Brückenbau und bei Blitz- 
und Feuergefahr. Natürlich haben 
auch die Farben auf Ostereiern  be-
stimmte Bedeutungen:
Symbolik der Farben
Rot - Blut (Christi), Leben, Wärme, 
Liebe 
Blau - Ferne, Himmel, Kälte 
Grün - Frühling, Neubeginn, Hoff-
nung, Harmonie 
Gold - Kostbarkeit, Reichtum  
Gelb - Sonne, Licht, Hoffnung, Wärme

Symbolik der verwendeten Muster
Baum - Lebensbaum 
Blätter, Pflanzen - Gesundheit 
Dreieck - Familie, Himmel, Erde, Wasser 
endlose Linien - ewiges Leben 
Punkte, Tropfen - Marias Tränen 
Hahn - Fruchtbarkeit 
Kreuz - Auferstehung, Überwindung 
des Todes 
Rose, Herz - Liebe 
Sonne, Sonnenstrahlen - Wärme, Licht 
Stern - Leben, Wachstum, Glück 
Wellen - Wasser

Fabergé-Eier
 Die Fabergé-Eier sind Richtige 

Kunstwerke. Peter Carl Fabergé war 
Juwelier und Kaufmann in Dresden. 
Er wurde schnell bekannt und gewann 
viele Preise für seine Kollektionen. 
Fabergé hat kunstvolle Ostereier aus 
Gold und Edelsteinen für die russische 
Zarenfamilie hergestellt. Die magi-
schen Eier hatten oft ein eingebautes 
Uhrwerk oder ein „Geheimnis“.  Auch 
heute noch ist die Fabergé-Manufaktur 
für ihre Schmuckstücke und Kunst-
werke bekannt.

Osterspiele in Deutschland

Eier-
rollen

Die Ostereier werden einen 
Rank hinuntergerollt. Wessen Ei 
am weitesten rollt, ist der Sieger 
des Spieles.

Eierlauf

Dazu braucht man Eier und 
Löffel. Die Eier werden auf 
dem Löffel über Hindernisse 
getragen. Wer am schnellsten 
im Ziel ankommt und sein  Ei 
unbeschädigt ist, ist der Sieger.

Eierro-
tieren

Die Eier werden auf dem Tisch 
oder auf dem Boden gedreht. 
Sieger ist derjenige, dessen Ei 
am längsten rotiert.

Ostergedichte
Der Hase
Ein Hase sitzt auf einer Wiese, 
des Glaubens, niemand sähe diese.
Doch, im Besitze eines Zeißes, 
betrachtet voll gehaltnen Fleißes
vom vis-a-vis gelegnen Berg 
ein Mensch den kleinen Löffelzwerg.

Ihn aber blickt hinwiederum 
ein Gott von fern an, mild und stumm.

Christian Morgenstern
 

Das Osterei
Hei, juchhei! Kommt herbei ! 
Suchen wir das Osterei ! 
Immerfort, hier und dort 
und an jedem Ort !

Ist es noch so gut versteckt, 
endlich wird es doch entdeckt. 
Hier ein Ei ! Dort ein Ei ! 
Bald sind‘s zwei und drei !

Wer nicht blind, der gewinnt 
einen schönen Fund geschwind. 
Eier blau, rot und grau 
kommen bald zur Schau.

Und ich sag‘s, es bleibt dabei, 
gern such ich ein Osterei : 
Zu gering ist kein Ding, 
selbst kein Pfifferling.
August Heinrich Hoffmann von Fallersleben

 
Ostergedicht
Wenn die Schokolade keimt, 
Wenn nach langem Druck bei Dichterlingen 
„Glockenklingen“ sich auf „Lenzesschwingen“ 
Endlich reimt 
Und der Osterhase hinten auch schon preßt, 
Dann kommt bald das Osterfest.

Joachim Ringelnatz

 Am Ende der Unterrichtsstunde sollte man 
alle neu gelernten Wörter, Begriffe, Ausdrücke, 
Wortverbindungen wiederholen und fixieren.  
Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir hoffen, 
daß Sie Lust bekommen haben, diese Vorlage 
mit Ihren Studenten zu bearbeiten! Wir wün-
schen Ihnen viel Spaß dazu!

      
 Sehr geehrte Kolleginnen, Kollegen, liebe 

Schüler, wir wünschen ein frohes Osterfest, 
wunderschöne und sonnige Ostertage, außer-
dem einen sehr spendablen Osterhasen.
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Házunk tája

Sikeres volt az érettségi főpróbája

Március harmadik hetében közel 
50 000 diák tett írásbeli érettségi vizs-
gát. A minőségfejlesztési projekt és 
E-tesztelés keretén belül az érettségizők 
jelentős része elektronikus formában 
írhatta meg tesztjeit. 

Az E-érettségi nevű új rendszert feb-
ruár második felében, 17-19-e és 24-
26-a között próbálták ki a projektbe 
bekapcsolódó középiskolák. A próba-
tesztelésen 191 szakközépiskola és 123 
gimnázium vett részt. Az elektronikus 
formában vizsgázó diákok interneten 
keresztül, tehát online rezsimben, vagy 
internet nélkül, offline módon töltötték 
ki az írásbeli teszteket matematikából, 
szlovák nyelv és irodalomból, szlovák 
nyelv és szlovák irodalomból, illetve 
magyar nyelv és irodalomból. Szlovák 
nyelv és irodalomból mindegyik be-
kapcsolódó iskola, matematikából 164 
intézmény diákjai végeztek próbatesz-
telést. A magyar tanítási nyelvű kö-
zépiskolák közül 22 élt a lehetőséggel, 
hogy magyar nyelv és irodalomból, 18 
intézmény pedig szlovák nyelv és szlo-
vák irodalomból írjon próbatesztet. A 
legnagyobb számban, a diákok 15,92%-
ával az Eperjesi kerület iskolái kapcso-
lódtak be a projektbe, őket követte a 
Kassai és Zsolnai kerület 15,29%-kal, 
majd a Besztercebányai 12,10%-kal és a 
Nyitrai 11,46%-kal. 

A próbatesztelés alatt a NÚCEM 
folyamatos kapcsolatot tartott fenn 
az érintett iskolákkal, tanácsokkal és 
utasításokkal látta el őket. Néhány is-
kolában technikai problémák jelent-
keztek, melyet elsősorban a tantermek 
felszereltségének hiányossága vagy a 
korszerűtleg IKT-eszközök okoztak. A 
komolyabb fennakadásokkal küzdő is-

kolák március 15-én újraírhatták a pró-
batesztjüket.

Az online módon írásbeliző tanulók 
azonnali kiértékelést kaptak a tesztírást 
befejezően. Az offline rezsimben dol-
gozók az e-Tesztelésnek köszönhetően 
másnap megtudták az eredményeiket. 
A végleges eredmények 14 napon belül 
felkerültek a diákportálokra.

A próbatesztelést követően a NÚCEM 
arra a megállapításra jutott, hogy az is-
kolák számítógépei elsősorban tanulási 
célokra vannak beállítva, és nem bírják 
a nagyobb megterheléseket. A tesztelés 
során megmutatkoztak az egyes iskolák 
IKT-felszereltsége közti különbségek is.

A próbatesztek lehetőséget nyúj-
tottak a diákoknak a tudásszintjük 
felmérésére, és egyben bepillantást kí-
náltak az érettségi vizsgák lebonyolítá-
sának menetébe. Az E-érettségi számos 
előnyt jelent a hagyományos érettségi-
vel szemben, hiszen az érettségizőknek 
nem kell két hónapot várniuk a vizsga-
eredményeikre – a feszültség csökken-
tésével pedig nagy terhet vehetünk le a 
diákok válláról.

A 2014/2015-ös tanév írásbeli 
érettségijének harmonogramja

2015. március 17. – szlovák nyelv 
és irodalom, szlovák nyelv és szlovák 
irodalom (a magyar tanítási nyelvű is-
kolák számára) 

2015. március 18. – angol nyelv, né-
met nyelv, orosz nyelv, francia nyelv, 
spanyol nyelv, olasz nyelv 

2015. március 19. – matematika 
2015. március 20. – magyar nyelv és 

irodalom, ukrán nyelv és irodalom 

A belső érettségi vizsgák témáit az 
Oktatásügyi, Tudományos, Kulturális 
és Sportminisztérium képviselője, Ro-
mana Kanovská államtitkár sorsolással 
választotta ki, melynek eredményeit a 
közszolgálati Szlovák Rádió (RTVS) 
élőben közvetítette. 

Az írásbeli érettségi vizsga pótter-
minusa 2015. április 14-17-e között 
lesz. A javító terminus időpontját az 
Oktatásügyi, Tudományos, Kulturális 
és Sportminisztérium határozza meg, 
az előlegzett időpont 2015. szeptember 
3-a és 8-a közé tehető. A 2015-ös írás-
beli érettségi dokumentumai, segéd-
anyagai a NÚCEM oldalán találhatók: 
http://www.nucem.sk/sk/maturita. A 
helyes megoldások kulcsai április fo-
lyamán érhetőek el majd a NÚCEM 
oldalán.

A belső érettségi vizsgák eredményei 
2015. május 5-étől érhetőek el elektro-
nikus úton.

A belső (intern) érettségi vizsgák 
témái magyar nyelv és irodalomból:
1. Életem legborzasztóbb érvelése 
    (Elbeszélés)
2. Ami többet ér a pénznél… 
    (Vitacikk az értékekről)
3. Milyen feladatai, céljai lehetnek 
     egy mai fiatalnak Európa szívében? 
     (Elmélkedés)
4. Ezt el kell olvasnod! 
     (Egy kötelező olvasmány 
      könyvajánlója – értekezés)

A belső (intern) érettségi vizsgák 
témái szlovák nyelv és szlovák iro-
dalomból (magyar tannyelvű iskolák 
számára):
1. A tudomány és technika megváltoz-
     tatja életmódunkat (Vitairat)
2. Megéri nemzedékünk 2100-at? 
    (Elmélkedés a modern életstílusról)
3. Kedvenc filmes vagy irodalmi 
     hősöm (Jellemzés)
4. A könyv, amelyet még egyszer 
    elolvasnék (Elemzés)

A belső (intern) érettségi vizsgák 
témái szlovák nyelv és irodalomból:
1. A társadalom színvonalát aszerint 
    kell értékelni, ahogy a legelesettebb 
    tagjaival bánik (Vitairat)
2. Az én világom 
    (Az iskola művészi leírása)
3. Holden Caulfield ma is a fiatal 
    lázadó prototípusa lenne? 
    (Elmélkedés)
4. Rólam mondják… (Jellemzés)
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2015. február 11-én töltötte be 104. élet-
évét Margita Sadloňová, aki a Nagyszombati 
járásbeli Szenyice községben él. Juraj Draxler 
miniszter úr személyesen köszöntötte a 
legidősebb szlovákiai tanárnőt, aki egész életét 
a pedagógusi pályának szentelte. 

Az Oktatásügyi, Tudományos, Kulturális és 
Sportminisztérium tovább dolgozik a duális 
képzés rendszerének tökéletesítésén. A már-
cius folyamán elfogadott szakképzésről és fel-
készítésről szóló törvény csupán az első lépés 
a duális képzés hatékony működtetéséhez. A 
továbbiakban az instruktorok továbbképzésé-
re, a tantervek és szakvizsgák korszerűsítésére 
irányítja a minisztérium a figyelmét. A tervek 
között szerepel az üzemi szféra és egyetemi 
rendszer kapcsolatának szorosabbra vonása, a 
strukturális alapok effektívebb kihasználása, az 
üzemekben folytatott gyakorlatok és kutatások 
támogatása is. A gyakorlatorientált program 
kidolgozása érdekében Juraj Draxler minisz-
ter úr több tárgyalást is folytatott az üzemi és 
egyetemi szféra képviselőivel, és ígérete szerint 
a duális képzés fejlesztésébe bedolgozzák az 
érintettek észrevételeit, tapasztalatait. A szak-
oktatás megreformálásának célja a végzős diá-
kok elhelyezkedésének megkönnyítése, melyet 
az új projekt keretén belül, 2020-ig szeretne a 
minisztérium megvalósítani.

Az oktatásügyi, tudományos, kulturális és 
sportminiszter, Juraj Draxler 2015. márci-
us 12-én új államtitkárt nevezett ki Romana 
Kanovská, a NÚCEM volt igazgatónője sze-
mélyében. A miniszter úr javaslatát elfogadta 
a parlament, és az új államtitkár már el is fog-
lalta pozícióját. 

Az Állami Iskolai Inspekció vezetésében is 
személycsere történt. Az előző főinspektor, 
Jozef Javorek lemondását követően a minisz-
ter úr Viera Kalmárovát bízta meg a funkció 
betöltésével. Az új igazgatónő hangsúlyozta, 
hogy a dokumentáció-ellenőrzés mellett fon-
tosnak tartja az iskolák effektív működésének 
előmozdítását.

Juraj Draxler miniszter úr a jövő tanévtől kezdődően új felvételi 
rendszert kíván bevezetni a középiskolába készülő tanulók 
számára. A következő tanévben már nem az utolsó két év tanul-
mányi átlaga alapján lehet felvételit nyerni valamelyik középisko-
lába, hanem egy központi teszt megírásához kötik a továbbtanu-
lást. A tanulók a Tesztelés 9 mintájára az anyanyelvi tárgyukból és 
matematikából írnak majd felmérést. A központi tesztet a felvé-
telizők abban a középiskolában írják majd, ahová jelentkeznek. A 
tesztek tartalmát a NÚCEM állítja össze, melyhez az E-tesztelés 
mintájára segédanyagokat, próbateszteket készítenek az őszi hó-
napok folyamán.

 Az új felvételi rendszer bevezetésével a minisztérium a fel-
vételi kritériumok egységesítését és a felvételizés folyamatának 
objektivizálását szeretné elérni. A tanulmányi eredmények beszá-
mításának kérdése egyelőre még vita tárgyát képezi. 

Az idei tanévben egy gimnáziumba jelentkező tanuló számára 
még elégségesnek bizonyult, ha a tanulmányi átlaga 2,0-nál jobb 
volt, a szakközépiskolai tanulmányokat választó tanulóknak ma-
ximum 2,75-ös átlaggal kellett rendelkezniük. Idén az egyes kö-
zépiskolák még önállóan állították össze a felvételijük anyagát, a 
NÚCEM tervei szerint ezeket a segédanyagokat hozzáférhetővé 
teszik majd az online rendszerükben.

 A minisztérium fontosnak tartja, hogy a központi felvételi 
időpontját az eddigi gyakorlattal, a februári időponttal szemben 
későbbi időpontra helyezze, hogy a tanulók minél tovább moti-
váltak maradjanak a felkészülésben.

Az iskolaügyi miniszter új kinevezései

A legidősebb szlovákiai 
tanár köszöntése

A duális képzésről 
szóló törvény 
csupán az első lépés

Átalakul a középiskolák 
felvételi rendszere
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Anyukám apukám, hugicám, bátyuskám, 
nővérkém, öcsikém, nagyikám, papuskám, 
nénikém, bácsikám, kerikém, dédikém.
Családom közepén itt állok én
A család úgy keletkezik, hogy egy lány és egy 
fiú megismerkedik, és egymásba szeretnek.
Az én anyukám és apukám a diszkóban is-
merkedett meg. Anyukám a fiúkat bámulta, 
apukám meg a lányokat. Egyszer csak össze-
akadt a pillantásuk. Azóta csak akkor veszik 
le egymásról a szemüket, ha rám néznek.
Az én szüleim az oviban ismerkedtek meg. 
Már akkor is folyton papás-mamást játszot-
tak. Apukám úgy beleszeretett anyukámba, 
hogy máig sem felejtette el. 
Az én anyukám és apukám a munkahelyü-
kön ismerkedtek meg. Annyit dolgoztak 
együtt, hogy munka után mindig hiányoz-
tak egymásnak. Ezért jobban tették, hogy 
összeköltöztek.
A boldogságukhoz már semmi más nem 
hiányzott, csak én. Úgyhogy várni kezdtek.
Hogy gyorsabban teljen az idő, türelmesen 
számoltak.
Egy, kettő…….. kilenc.
Megjöttem!
Ez a fülem, ez a szám,
Ez a cuki frizurám.
Ez az orr, ez a has,
Ez az ököl, ami vas.
Ez a boka, ez a toka,
Sokat eszem, ez az oka.
Úgy megörültek nekem, hogy rögtön babus-
gatni kezdtek.
Anya etetgetett, pelenkázgatott, öltöztetge-
tett:
Lásd, kisfiam, ezt rád mind feladom most,
A rugdalózót, a kacsást, a gombost,
Ez itt a kispóló, ez itt a nadrág,
Aztán a sapka, ez még kicsit nagy rád…
Nézd, mennyiféle divatos fazon van,
Lehetsz emós baba, vagy pici rocker.
Színes mintákról álmodol te mostan?
Ez babakék itt, ez meg asszem okker…
Ha nyugtalankodtam, apa csitítgatott:  
Itt van apád, aki karon visz,
Hogy nem ejt le, abban nagyon bizz,
És ne bömbölj már, na ne bömbizz!
Este pedig hol anya, hol apa altatgatott:
Kisbaba, kisbaba, vicces fej,
Cukipofa fejedet biccents el!
Laposakat, laposakat pislantol,
Álom a szemeden most landol.

Kisbaba, kisbaba, álmodjál,
Alszik a vigyor is a szádon már,
Alszik a nyafogás, alszik a dac,
Iciket, piciket szuszoghatsz.
Mivel ilyen szorgalmasan gondoskodtak ró-
lam, megígértem nekik:
Kicsi vagyok én, 
majd megnövök én,
esztendőre vagy kettőre 
nagylány leszek én.
Kicsi vagyok én,
Majd megnövök én,
Esztendőre vagy kettőre 
nagysrác leszek én.
Ígéretemet be is tartottam, ezért csodámra 
járt az egész család:
Nagyikám, papuskám, nénikém, bácsi-
kám, kerikém, dédikém, kisebb-nagyobb 
unokatesókám. És mind azt figyelte szorgal-
masan, kire is hasonlítok én.
A jobb lábamat apától örököltem,
mert azzal jobban tudok focizni, 
a bal lábamat pedig anyától, 
mert azzal inkább csak ballagni tudok.
Amúgy  minden nap megállapítom:
Anyukám csodaszép asszony, 
apukámhoz ezért passzol.
Ha megyek vele én, látnak,
nem adom soha őt másnak.
Anyukám csodaszép asszony,
apuhoz csakis ő passzol.
Egyedül vagyok én gyermek
- asziszem valahol nyertek.
Aztán, hogy ne legyek egyedül gyerek a csa-
ládban, várni kezdtük a tesómat, aki rend-
ben meg is érkezett. Úgy megörültem neki, 
hogy rögtön biztatgatni kezdtem:
Két kezeddel hadonássz, 
attól leszel nagyon ász!
Lábaiddal rúgkapálj,
Akkor vagy te nagy király!
Odanézzél, fú de állat,
Két kezével rúgkapálgat!
Két kezével integet,
Hú de vagány kisgyerek!
Csodájára is járt az egész család! Úgymint 
nagyikám, papuskám, nénikém, bácsi-
kám, kerikém, dédikém, kisebb-nagyobb 
unokatesókám. És ő is megígérte minden-
kinek:
Kicsi vagyok én, 
majd megnövök én,
Mint a tüdő a fazékból 
kidagadok én.

Kicsi vagyok én, 
majd megnövök én,
Világ minden óriását 
földhöz vágom én.
Ígéretét becsülettel betartotta. Így hát együtt 
nőttünk, nődögéltünk, és amikor a családból 
egy kicsit kinőttünk, jött az ovi, nemsokára 
meg a suli. Azóta alig érünk rá a családra.  
Hétköznap csak reggel meg este. De a reggel 
nem is számít igazán, mert mindenki szana-
széjjel rohangál.  Estére azért csak összejö-
vünk végre. Kicsit elfészkelődünk anyu vagy 
apu ölében, aztán mindenki megy a dolgára.
Anyunak az az egyik dolga, hogy tanul-
jon velem, már csak azért is, mert elég rég 
volt iskolás, és alighanem mindent elfelej-
tett, amit akkor tanult. Csak ezt nem vallja 
be. Szóval most a fejébe vette, hogy velem 
mindent buzgón átismétel. Hiába próbálom 
meggyőzni:
Anya, a lecke ráér, 
még annyi dolgom akadt, 
még le kell győznöm a sárkányt, 
lapul a szekrény alatt.
Téged akar megenni, 
nem láttad a kardomat? 
Pedig kikészítettem, 
épp a sárkány miatt.
Minden éjjel eljön, 
de te anya, ne félj, 
én megvívok vele, 
és levágom a fejét.
Jól van, anya, értem, 
hogy íráslecke van, 
de Éva néni tudja, 
hogy a sárkány fontosabb.
Sárkány ide, sárkány oda, valahogy csak 
elkészül a lecke. Anya pedig máris megy a 
másik dolgára: ugyanis nemcsak a gyere-
kével kell foglalkoznia, hanem apával is. 
Vele is folyton ismétel: már megint késett az 
áru, drágább lett a benzin, Vera néni Tibi-
Miki-Jocó bácsival kavar, délután még egy 
kávét se volt ideje meginni, és már előre fél 
a holnapi konfuktustól. Ez alighanem vala-
mi munkahelyi szörny lehet, de sose tudom 
megkérdezni, mert  
Ha a felnőttek nem akarják,
hogy halljam, miről beszélnek,
akkor mindig azt mondják,
hogy ez felnőtt dolog,
ez gyerek fülébe nem való.

Családi kör gyerekszemmel Kortárs költők – Varró Dániel, Kiss 
Ottó, Kukorelly Endre, Demény Péter, 
Filip Tamás, Molnár Krisztina Rita, 
Szabó T. Anna, Lackfi János – gyerek-
verseiből szerkesztette, az összekötő 
szövegeket írta: N.Tóth Anikó



havilap 
XXII. évfolyam, 8. szám, 2015. április

Főszerkesztő: Hodossy Gyula
Vezető szerkesztő: Petres Csizmadia Gabriella

Örökös munkatárs: Turczel Lajos
Szerkesztőbizottság elnöke:

Fibi Sándor
Tagok:

Hrbácsek Noszek Magdaléna
Kalácska József
Klemen Terézia
Komzsík Attila

Krippel Éva
Novák Mónika
Szokol Dezső

Nyomdai előkészítés: 
Václav Kinga 

Gyenes Gábor
Nyomja: 

Press Group s.r.o, Banská Bystrica
Kiadja: 

Katedra Alapítvány
Felelős kiadó: 

Hodossy Gyula
Elérhetőség: 

Katedra Alapítvány
Palác Duna Palota, 

Galantská cesta 658/2F, 
929 01 Dunajská Streda

Tel.: 00421 (0)31 552 90 28
E-mail: katedra@katedra.sk

Honlap: www.katedra.sk
Bankszámlaszám: 1014769018/1111.

Kiadványunkat támogatta a Szlovák 
Köztársaság Kormányhivatala, a Szlovák 

Köztársaság Oktatásügyi, 
Tudományos, Kutatási 
és Sportminisztériuma.

KATEDRA  
mesačník

ročník XXII., 8. číslo, apríl 2015
Vydavateľ: 

Nadácia Katedra,
Palác Duna Palota, 

Galantská cesta 658/2F, 
929 01 Dunajská Streda

Tel.: 00421 (0)31 552 90 28
IČO: 35591609

ISSN 1335-6445    EV: 611/08
Časopis vychádza s finančnou podporou

Ministerstva školstva, vedy, výskumu
a športu Slovenskej republiky.

Realizované s finančnou podporou 
Úradu vlády SR - program Kultúra 

národnostných menšín 2015.
Náklad: 2500 ks

Redakcia / Szerkesztőségünk:
Nadácia Katedra – Katedra Alapítvány.

Palác Duna Palota, Galantská cesta 
658/2F, 929 01 Dunajská Streda

Tel.: 00421 (0)31 552 90 28

Honlap: http://www.katedra.sk
E-mail: katedra@katedra.sk

katedra.szerkesztoseg@gmail.com

Minden jog fenntartva. 
Kéziratokat nem őrzünk meg 

és nem küldünk vissza.  

2

Legkedvesebb könyvem

A címlapon Néma Anita 
„Az iskola legszebb fája” című fotója 
látható (Deáki Alapiskola).

 Még az egyetem évei alatt, a magyar modern irodalmat oktató tanárom hatására 
nyúltam eme kötet után, s amint a szerző művébe belekezdtem, nem tudtam letenni. 
Miért is fogott meg Rushdie története? Egy „átlagos” kisfiú a főhős, aki belefolyik a 
történelem, a misztikum és a varázslat világába, így teljesedve ki a szerelem vonalán. 
Ami igazán megszólított ebben a folyamatban, az az író tökéletes nyelvezete, egy szá-
momra ismeretlen ország és történelmi háttér vonalán. A könyvben olyan világot tár 
elénk, melyben teret kap az indiai élet egyszerűsége, a vallási sokszínűség kavalkádja, s 
a főhős, Szálim adja magát a hitet, a helytállás bizonyosságát, függetlenül attól, honnan 
is érkeztünk. Ez a regény igazán megmozgatja a fantázia világát, s egy olyan kultúra 
gyökereibe ad betekintést, amivel alig vagy csak ritkán találkozunk. Talán pont ezért 
kedvelem az író ezen szerzeményét, hisz egy olyan ismeretlen útra kalauzol el bennün-
ket, amely a posztmodern irodalom kiemelkedő példáját eleveníti meg. 
 És miért is mond ez többet egy magyar embernek? Talán éppen azért, mert képet 
kapunk valami újból, mely olyan távol van és mégis közel, hiszen az indiai kultúra az 
emberi gondolkodás egyik bölcsője. A könyv utóéletét, az ellene folyt kampányt és 
világsikerét ismerve arra is rádöbbenünk, hogy mennyire fontos egy irodalmi alko-
tás értelmezése során a társadalmi közeg. Ezzel együtt felmerül a kérdés, egy művész 
mennyire engedheti szabadon fantáziáját a modern világban.
 A könyv olvasása után pedig felismerjük, a nemzetről lehet mesélni a klasszikus for-
mákon túl is. Erre példa ez a zseniális alkotás, amely több síkon értelmezhető, és éppen 
ezért különleges darabja a világirodalmi remekeknek. Öröm olvasni minden lapját. 
 A kedves olvasónak annyit tudok mondani, és hangsúlyozni, hogy amennyiben egy 
igazán színes élményre vágyik, akkor lapozza fel a kultúra eme remekét, melyet a kri-
tika és a közönség egyaránt megtalált magának és olyan szintre emelte az immáron 
Nagy-Britanniában élő alkotót, melyről egy kisfiú éjszaka néhány sort írva csak ál-
modni szokott. 

Haizok Melinda: Kedvenc könyvem
Salman Rushdie: Az éjfél gyermekei

És ha majd én nem akarom, 
hogy a felnőttek hallják, 
hogy miről beszélek, 
akkor majd én is 
jól megmondom nekik, 
hogy ez gyerekdolog, 
ez felnőttek fülébe nem való.
Néha azért kihallgatom a felnőtt dolgokat, 
mert a sok uncsiság közé néha keveredik 
valami izgalmas is. De ha észreveszik, hogy 
kagylózok, rögtön jön a következő parancs: 
Induljak a szobámba rajzolni valamit, 
vagy vagdossak, na ez az, amit legjobban 
unok, 
mi vagyok én, egy művész? 
Vagy egy olló?! 
Miért nem mondják meg, hogy csókolló-
zás lesz, vagy ehhez hasolló.
Olyankor:

Halkan kell nézni a minimaxot, 
meg ne hallják a tűzdelt züllők, 
pedig a minimax a gyerekeké. 
És ha jól tudom, gyerek vagyok!
A kartún netvörköt már valahogy 
eltüntették, persze vannak sejtéseim…
Azt mondják, inkább olvassak 
mesekönyvet. Jó, akkor ezentúl 
kezemben könyvvel nézem a tévét.
Néha azért játszunk társasjátékot is:
Ez nem törülköző, apa, 
hanem én királylány vagyok, 
mindenki mindig rám hallgat, 
mindenkinek parancsolok, 
és hogy merészel feleselni, 
maga szemtelen söpredék?
Anya, fogd le abban a nyomban, 
és vágd le szépen a fejét.
Anyának persze nincs ideje levágni apa fe-
jét, mert éppen a hagymát vágja a vacsihoz. 
Amíg főz, apa tévézik. Híreket néz vagy 
horrorfilmeket, mert apa egyáltalán nem 
félős, sőt még csak ijedős se. És közben do-
bálja magába a csipszeket.
De olyan is van, hogy apa főz, anya pedig 
tévézik. Szerelmes filmeket néz, mert ő is 
szerelmes. És közben dobálja magába a 
csipszeket.
Persze fordítva is lehet: anya nézi a hor-
rorfilmet, mert egyáltalán nem félős, csak 
egy kicsit ijedős, és apa nézi a szerelmes 
filmet, mert egy kicsit ő is érzelmes. A 
csipszdobálás ebben az esetben is elmarad-
hatatlan.
A csipszet én is nagyon szeretem, bár anyu 
azt mondja, nem egészséges. Úgy látszik, a 
felnőttek fütyülnek az egészségükre. Vagy 
csak ijesztésből mondják, hogy én keveseb-
bet egyek, és több maradjon nekik?
Tesókámmal minden este
Ölre megyünk, birokra.
Az a baj, hogy ő is mindig
Amit én, azt akarja.
Legyen hát háború,
Beállunk a bunyóba.
Élethalálharcunkat az
Anyu mindig meghallja,
Közbelépne, de az apu

Nélkül ő ezt nem bírja.
Jön hát az apu is
Beszállni a buliba.
Szobánkban a csatatéren
Apu már a kapitány,
Hamarosan kezet fogunk,
Elásva a csatabárd.
Béke van, nyugi nagy, 
Tesóm végre békén hagy.  
Egyébként ebből is látni, hogy
Apukám csodahős ember,
Akadályt sohasem ismer
Megvéd mindentől ő bárkit,
Ha kicsi, ha nagy, nem számít.
Apukám szupermen férfi,
Ha meglát, feldob az égig.
Erőmet őhozzá mérem,
Pénzt is ad, amikor kérem.
Néhanapján
Összevitatkoznak a,
Összeveszekednek a
Szüleim.
Méregzsákból 
futnak a haragjaik,
rángnak az idegeik
egymáson.
Hogyha közéjük szaladok,
Szívükbe gyorsan bejutok,
Egykettőre
foszlik a veszekedés,
múlik az idegtépés
aszondom.
A hétköznapok azzal végződnek, hogy saj-
nos korán kell lefeküdni. Próbáljuk persze 
mindenféle fortélyokkal húzni az időt, ami-
vel legfeljebb anyu haragját vívjuk ki:
Itt az idő végre, mars mindenki ágyba!
Még most következik néhány mini-dráma.
- Ki mosott már fogat, hajat, kezet, min-
dent?
Holnap korán keltek, ne olvasd a könyved!
A számítógéped kapcsold ki, fiacskám!
Lesz egy hosszú mese, de alvás jön aztán!
Tücsök darálja most a mákos sötétet: 
Álmot termelgetnek az agy nevű gépek.
Ha apunak vagy anyunak vagy egyikük-
nek sincs ideje a családra, akkor elvisznek 
a nagyiékhoz. 
Mint a borzas kisrigó, 
úgy állok elébe, 
jól elfészkelem magam 
ölelő ölébe.
Dúdolgatok egy kicsit, 
énekelünk ketten, 
boldogan kucorgok én
nagymama-melegben.
Énszerintem pontosan 
ugyanolyan, mint én, 
mivel én őt szeretem, 
ő meg engem szintén.
És akkor a hétköznap is ünnep lesz.  
A nagyinál ugyanis addig nézek tévét, amíg 
jólesik, annyi csipszet eszek, amennyi jól-
esik, addig hallgatom a felnőtteket, amíg 
csak el nem unom. Nagyi nem nyúz a lec-

kével, pedig ő még régebben járt iskolába, 
mint anyu.  És megengedi, hogy segítsek 
neki. Például virágot öntözni. Nagyinak 
van a legszebb virágoskertje a föld kerekén. 
Nagyapónak pedig mindig van ideje, sose 
ráz le. Malmozunk vagy kártyázunk. Vagy 
könyvet lapozgatunk. És nagyokat sétálunk. 
A legnagyobb ünnep pedig a születésnap. 
Főleg az enyém! Olyankor összejön min-
denki.
Kapok számos puszikat, vidám ajándéko-
kat, kedves jókívánságokat.
Boldog, boldog, boldog születésnapot…
 
Nagyikám hozza a tortát, számtalan hab-
csókkal a tetején. Körbetáncoljuk, és ami-
kor elfújom a gyertyát, nekifogunk a lak-
mározásnak. Utána a felnőttek csevegnek, a 
gyerekek mókáznak, se vége, se hossza a ka-
cagásnak. Egyszóval nincs párja a bulinak! 

Anyukám apukám, hugicám, bátyuskám, 
nővérkém, öcsikém, nagyikám, papuskám,
nénikém, bácsikám, sok unokatesókám, 
kerikém, dédikém.
Családom közepén ott állok én.

Amint a fentiekből is látszik, a család na-
gyon jó találmány. Ezért ha felnövök, én is 
törekedni fogok rá, hogy minél hamarább 
megismerkedjek valakivel. Lehet, hogy a 
diszkóban jövünk össze. Vagy a munkahe-
lyemen akad meg rajta a szemem. Vagy a 
fészbukon találok rá. 
Szerintem 
A párválasztás egyszerű: 
el kell képzelni, 
hogy a pároddal 
egy lakatlan szigeten 
élsz kettesben. 
Ha jó ott vele, 
akkor jól választottál, 
ha nem jó ott vele, 
akkor pedig 
nem jól választottál.
A jól kiválasztott párommal  aztán majd tü-
relmesen kivárjuk a gyereket, aki majd bol-
dogan elmondhatja: 
Anyukám apukám, hugicám, bátyuskám, 
nővérkém, öcsikém, nagyikám, papuskám, 
nénikém, bácsikám, kerikém, dédikém.
Családom közepén itt állok én.
Kicsi vagyok én, 
majd megnövök én, 
én leszek a legjobb ember 
a föld kerekén.

Anyák napja
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