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Szlovákiai magyar pedagógusok és szülők lapja

 Tannyelvválasztási útikalauz – Beszélgetés Vančo Ildikóval és Kozmács Istvánnal
 Pék Éva: Gondolatok az anyanyelven történő tanulósról
 Hajduné László Zita: A humor pszichológiája mint a nevelés egy lehetséges eszköze
 Molnár Kriszta: Úgysem lesz belőled semmi! 
 Albert Sándor: A finn oktatási modell
 Haniczko Anna: Cigány származású gyermekek az óvodában
 Steklács János: Az olvasástanítási rendszer korszerűsítésének megjelenése 

   a tankönyvekben
 Hromada Attila: A történelem hasznáról és káráról

A Kodály Zoltán Alapiskola fő célkitűzése az anyanyelven történő színvonalas alapfokú oktatás, az ismeretek átadása,  
a képességek, készségek és kompetenciák fejlesztése, valamint a gyermek személyiségének kibontakoztatása.
Intézményünk fő feladatának tartja, hogy minden diákunkban megtalálja azt a rejtett tehetséget, képességet, amely által, 
melyet fejlesztve sikeres felnőtté válhat. A gyermekek személyiségének tiszteletben tartása mellett figyelembe vesszük az 
egyéni képességeiket, fontosnak tartjuk a differenciálást és egyéni fejlesztést, és teret adunk a tanulók játék és mozgás 
iránti vágyainak. 
Iskolánk az oktatás mellett számos szakköri tevékenységet biztosít a tanulóknak, pedagógusaink rendszeresen készítik fel 
a tehetséges tanulókat a különböző tanulmányi versenyekre, vetélkedőkre, melyeken rendszerint szép sikereket érnek el.
Az oktatáson túl igyekszünk minél színesebb programokat kínálni tanulóinknak, és nagy hangsúlyt fektetünk a megfelelő 
környezet kialakítására.
Fontosnak tartjuk a nemzeti értékeink megőrzését, a nemzeti hovatartozás megerősítését és hagyományaink ápolását. 
Iskolánk tevékenységéről bővebben a www.kodalyds.eu honlapon olvashatnak. 

Kodály Zoltán Alapiskola 
– Dunaszerdahely
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Legkedvesebb könyvem

A címlapon Zagyi Benjámin felvétele. 
A felvétel a harmadik Minorma-men-
tortáborban készült, Rimakokaván, 
2015-ben.

 Hazudnék, ha azt mondhatnám, van egy 
legkedvesebb könyvem. Márai Sándor, Wass 
Albert, Nyírő József vagy épp Paulo Coelho 
egyik-másik regénye nagyon kedves, de 
egyik sem legkedvesebb. Még a matematikai 
vagy zenei szakkönyvtáramban is találnék 
rengeteg kedvelni valót. Mielőtt hozzáfog-
tam volna ehhez az íráshoz, két kötetet tar-
tottam a kezemben. Az egyiket Tarics Péter 
írta Oláh György komáromi matematikata-
nár meg nem élt 75. születésnapjára. A címe: 
Oláh György breviárium. Hogy mégis a má-
sik mellett döntöttem, annak az a magyará-
zata, hogy Tarics Péter nagyszerű könyvéről 
minden bizonnyal hamarosan születik a 
Katedrában is egy könyvismertető. A másik 
könyv három éve jelent meg; beszéltek, talán 
írtak is róla, de egészen biztosan nem ele-
get. Dr. Tóth Árpád tanulmánykötete, amely 
Szíjjártó Jenőnek, a szlovákiai magyarság ze-
neszerzőjének életét és munkásságát foglal-
ja össze, több, mint kedves: fontos. A könyv 
címe Gyurcsó István: Percmutatók című 
költeményének legértékesebb sorát idézi: 
„Mert törvény az anyai szó, gravitáció”. Ez 
a mondat nem csupán a költőnek, hanem 
a verset vegyeskarra megzenésítő Szíjjártó 
Jenőnek is ars poeticája volt. A zeneszerző 
a művet Anyai szó címmel a Csehszlováki-
ai Magyar Tanítók Központi Énekkarának 
(ma Szlovákiai Magyar Pedagógusok Vass 
Lajos Kórusa) ajánlotta.
 A kórus mai vendégkarnagya, dr.  Tóth 
Árpád átlagon felüli figyelemmel fordult 
Szíjjártó Jenő munkássága felé. Ez kezdetben 
abban nyilvánult meg, hogy a zeneszerző ösz-
szes igényes vegyeskari művét fölvette a Ta-
nítókórus repertoárjába. Valószínűleg benne 
is élt a gyanú, hogy Szíjjártó munkásságát az 
anyaországban nem veszik elég komolyan. 
(Úgymond: „Lehetséges, hogy szlovákiai 
magyar szinten kimagaslót alkotott, de meg-
állná-e a helyét a magyarországiak közt is?”) 
Ám ha egy anyaországi magyar, aki ráadásul 
fiatal kora ellenére elismert karnagy és zene-
szerző, hívja föl a figyelmet egy határon túli 
magyar zeneszerzőre, akkor arra már illik 
odafigyelni. Szíjjártó Jenő 2014 decemberé-
ben megkapta a Magyar Örökség-díjat. Biz-
tos vagyok benne, hogy ez a munka is kellett 
hozzá. Meg azok a CD-felvételek, amelyeket 
meghallgatva a szakemberek megbizonyo-
sodhattak a zeneszerző kvalitásairól.
 Ez a kötet, amelynek anyagát Dr.  Tóth 
Árpád hét éven át kutatta, elsősorban kó-
rusénekesekhez, karnagyokhoz, zenetaná-
rokhoz, zenekedvelőkhöz szól, de haszon-
nal forgathatja mindenki, aki a szlovákiai 

Dr. Tóth Árpád: „Mert törvény az anyai szó, gravitáció”

magyar kultúra egy sajátos területe iránt ér-
deklődik. Az első fejezet megbízhatóan 
pontos képet fest magáról a zeneszerzőről: a 
karnagyról, az énekkar-alapítóról, a kórus-
mozgalom-szervezőről, a népdalgyűjtőről, 
a zenei rendezőről. A szakember figyelmét 
leginkább a tanulmánykötet második (kö-
zépső) fejezete köti le. A kórusmű-elemzé-
sek ugyanis olyan zeneszerzői technikákra, 
szerkesztési, formai és harmóniabeli sajátsá-
gokra, stiláris jellemzőkre hívják fel a figyel-
met, amelyet egy műkedvelő kórus karna-
gya magától aligha venne észre. A harmadik 
fejezetben elhelyezett függelék táblázatai 
megkönnyítik a kutató számára a tájékozó-
dást Szíjjártó Jenő gazdag munkásságában. 
(Személyes sejtésem csupán: ha megérte 
volna a rendszerváltást –  ismerve mély, de 
kötelezően titkolnivaló vallásosságát –, mű-
veinek jegyzéke sok-sok egyházi kórusmű-
vel lenne gazdagabb.)
 Mi, akik személyesen is ismerhettük a 
zeneszerzőt, láttuk, éreztük ragaszkodó 
magyarságát. A rendszerváltás előtt ritkán 
hangzott el, hogy ezt még akkor sem volt 
hajlandó föladni, amikor jól jövedelmező, 
biztos állást ígértek neki. Ehhez a nevét kel-
lett volna Sitárra szlovákosítania. Az általa 
alapított Csehszlovákiai Magyar Tanítók 
Központi Énekkarának éléről pedig azért 
kellett távoznia, mert nem vállalta el a be-
súgó szerepét. (A kórustagokat kellett volna 
megfigyelnie.) A tanulmánykötet szerzője 
is észrevette, mennyire fontos volt Szíjjártó 
Jenő számára a szlovákiai magyar kultú-
ra: „Kizárólag felvidéki magyar népdalokat 
gyűjtött és szinte csak azokat dolgozott fel, 
majd’ mindegyik versfeldolgozása szlovákiai 
magyar költő versére íródott, darabjait pedig 
túlnyomórészt szlovákiai magyar együttesek-
nek komponálta. Egész életét kisebbségi nem-
zetének szolgálatába állította.”
 Dr.  Tóth Árpád Sapszon Ferenc hívásá-
ra került a Szlovákiai Magyar Pedagógusok 
Vass Lajos Kórusába. Nem kellett sok időnek 
eltelnie, hogy kedvet kapjon a szlovákiai ma-
gyarok megismeréséhez: a Csábi Szeder Fá-
bián Dalegyletet rekordidő alatt az élvonal-
beli magyar kórusok közé emelte, és Csábot 
a Hajnalok Völgye fesztivál(ok) megszerve-
zésén keresztül a kortárs magyar kórusmu-
zsika fellegvárává tette. Mondhatjuk: együtt 
lélegzik a kisebbségi magyarsággal, tisztelet-
beli szlovákiai magyarnak számít. Szíjjártó 
Jenőről szóló kutatása anyagát mégis a kí-
vülálló elfogulatlanságával végezte; a könyv 
hiteles, pózolásmentes tisztelgés a szlovákiai 
magyar kultúra előtt.

Horváth Géza

Tisztelet a szlovákiai 
magyar kultúrának

VERSENYFELHÍVÁS
A Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézete, 

a Közép-európai Tanulmányok Kara, valamint az Arany A. László Polgári Társulás  
a 2015/2016-os tanévben ismét meghirdeti a

LEGERE IRODALMI VERSENYT.

A verseny témája: 
JÓZSEF ATTILA KÖLTÉSZETE

A verseny célcsoportja: háromfős középiskolás csapatok
A verseny helyszíne: Közép-európai Tanulmányok Kara, Nyitra

A részletekről és a jelentkezés feltételeiről a
legere.irodalomverseny@gmail.com kérhetnek tájékoztatást.

Jelentkezési határidő: 2015. szeptember 30.

MEGHÍVÓ A KATEDRA NAPOKRA
A Katedra Alapítvány szeretettel meghívja Önt 

a XXIII. Katedra Napok rendezvényére,

melyre 2015. október 30-án kerül sor a dunaszerdahelyi Városi Művelődési Központban.

A részletes program a www.katedra.sk-n található.
Részvételi szándékát, kérjük, 2015. október 10-ig jelezze a következő címen: 

katedra@katedra.sk

Mindenkit sok szeretettel várunk!
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TARTALOMJEGYZÉK 2014 októberében a Katedra 
Társaság felkérésére előadást 
tartottam Dunaszerdahelyen. 
Előadásomban a kritikai gon-
dolkozásról beszéltem, és meg- 
említettem, hogy milyen fon-
tos lenne, hogy diákjaink el-
sajátítsák ezt a gondolkozás-
módot. 

Néhány nappal később a 
szlovák rádió déli műsorában 
egy interjút hallottam, mely-
ben az iskolaügyi miniszter 
arról beszélt, hogy iskoláink-
ban rövidesen elkezdik a kri-
tikai gondolkozás oktatását.

Lám, dünnyögtem magam-
ban, vannak még csodák! Hi-
szen az én egy pénteki napon 
beszéltem, ők meg már hétfőn 
közölték, hogy vették az adást, 
és egyetértenek velem. 

De félre a tréfát, a dolgok 
ilyetén egybeesése természe-
tesen a véletlen műve volt, ám 
így is jó érzéssel vettem tudo-
másul, hogy a kritikai gon-
dolkodás fontosságát mások 
is felismerték. 

Mert éppen most, az infor-
matikai robbanás időszaká-
ban van egyre nagyobb szük-
ség erre a logikus, világos és 
pontos gondolkodásmódra. 
Hisz napjaink egyik fő gond-
ja az, hogy az embert szinte 
elárasztják az információk és 
ilyenkor nagy szüksége van 
arra, hogy tudjon szelektálni. 
Meg kell tanulnia a sok hír 
közül kiválogatni azt a néhá-
nyat, mely valóban megbíz-
ható, releváns információkra 
támaszkodik. 

Az internetes újságok tele 
vannak lebilincselő történe-

Igazságosztóból 
tudásszervező

Hunčík Péter

tekkel, álhírekkel és összees-
küvés-elméletekkel, és ha az 
olvasó nem képes arra, hogy 
jól értelmezze és értékelje az 
információkat, akkor beszip-
pantja őt a „manipulációs ör-
vény”.

Ne feledjük, hogy ezeknek a 
fantasztikusnak tűnő híreknek 
sokszor épp az a „feladata”, 
hogy manipulálják az olvasót. 
Az ilyen történetek „mögött” 
sokszor jól képzett manipulá-
torok vannak, akik álhíreikkel 
képesek egész társadalmi cso-
portokat manipulálni.

Ilyenkor a kritikai gondol-
kodás nyújt számunkra vé-
delmet. Jó döntést csak úgy 
hozhatunk, ha először min-
den információt alaposan vé-
giggondolunk, összehasonlít-
juk az érveket és ellenérveket, 
és nem az érzelmeink vagy 
az előítéleteink vezérelnek 
minket, hanem az a törekvés, 
hogy megoldjuk az előttünk 
álló problémát.

Persze a kritikai gondolko-
dásnak van egy másik „hoza-
déka” is, mely épp a pedagó-
gusokat is érinti. A kritikai 
gondolkodásmódnak „kö-
szönhetően” veszélybe kerül a 
„biztos” tudás és a megdönt-
hetetlennek látszó igazság. 
Sőt, még az is kiderülhet, 
hogy nemcsak egyetlen igaz-
ság létezik! 

És ezzel változik a pedagó-
gus munkája is. Igazságosz-
tóból tudás-szervezővé vá-
lik, aki bölcs mosollyal veszi 
tudomásul, hogy diákjai az 
ő „történeteit” is kritikusan 
szemlélik.
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Vége a késői lefekvéseknek és a ké-
sői keléseknek, az estére csúszó ebé-
deknek, a hatalmas cukorlevű dinnyék 
evésének, a megtornyozott fagylaltok-
nak és a tömött vonatoknak, a vízbu-
borékos, derűtartalmú nyárnak. Be-
köszöntött az ősz, a SZEPTEMBER, 
ismerd meg hát ezt a hónapot szoká-
saival együtt.

A régi római naptárban a szeptem-
ber a hetedik hónap volt, elnevezése 
a latin septem (hét) számnévből ered 
(latin September, September mensis 
= „hetedik”, „hetedik hónap”). Ezt a 
nevét akkor is megtartotta, amikor a 
mezőgazdasági munka szempontjá-
ból érdektelen, így sokáig megneve-
zés nélkül maradt január és február 
hónapot betoldották a naptárba, és 
a szeptember a kilencedik hónappá 
lépett elő. A hónap további nevei: 
Őszelő hava, Földanya hava, Mérleg 
hava.

Szeptemberhez kapcsolódó népi 
megfigyelések:
 Ha szeptemberben megdördül az 

ég, a fák sok virágot hoznak még.
 Ha másodszor is kivirágzik az akác, 

akkor hosszú, meleg őszre lehet szá-
mítani.
 Ha korán lehullanak a falevelek, a 

gólyák és a fecskék korán útra kelnek, 
akkor hamarosan megérkezik a hideg 
idő.
 Egy göcseji mondás szerint: Szent 

Mihály öltöztet, Szent György vet-
kőztet. 
 Szamosháton mondogatják: aki 

Szent Mihály-nap után szalmakalap-
ban jár, attól nem kérnek tanácsot.

Szeptember jeles napjai és hagyo-
mányai:

Szeptember 1.
E napon kezdték a  búza, rozs ve-

tését. Turán azt tartották, hogy aki 
Egyed napján veti el a búzát, bő ter-
mésre számíthat. Ilyenkor fogják hí-
zóra a disznót, ha karácsony táján le 

akarják vágni. Az e napi esőből esős 
őszre jósoltak, ellenkező esetben szá-
razra. Néhol a szőlővel kapcsolatosan 
is kialakultak hiedelmek, ilyen pél-
dául a gonoszelhárító varázscselek-
mény, amikor a  gazda virradat előtt 
meztelenül körüljárta a szőlőjét, négy 
sarkán összekötötte a gallyakat, hogy 
elzárja a gonosz elől a telkét. 

Szeptember 5., 
Szent Lőrinc napja 

A néphagyományban afféle fordu-
lónap volt ez, amikor már a természet 
is a közelgő ősz hangulatát árasztotta. 
Gyülekezőben a fecskék, vége a sza-
badban való fürdőzésnek, és bizony 
a dinnyének is a szeptemberi Lőrinc 
a megrontója. Lőrinc egyébként az 
ősz időjárását is „megmutatta”. Ha 
szépen sütött a nap, abból hosszú 
és kellemes őszre következtettek a 
megfigyelők, de az eső miatt sem ag-
godalmaskodtak a vincellérek: több 
borra számítottak.

Szeptember 8., 
Kisasszony napja

A katolikus hívek Szűz Mária szü-
letésének emléknapját ünneplik, 
faluhelyen pedig ez volt a „két asz-
szony közi” (augusztus 15., Nagy-
boldogasszony – szeptember 8., 
Kisboldogasszony) időszak záró- és 
az ősz kezdőnapja. Minthogy ilyen-
kor már útjukra készülődnek a ván-
dormadarak, a névadót sokfelé Fecs-
kehajtó Kisasszonyként emlegették. 
Az emberek igyekeztek ekkorra ösz-
szegyűjteni a tyúkok alól a tavaszig 
elálló tojást, megszedni a gyógyfü-
veket, alvóra szemezni a gyümölcs-
fákat, elvégezni a szántást. A legenda 
szerint Mária születésének az éjsza-
káján keletkezett a taligavirág – más 
néven a hunyor –, mely gyökerének 
gyógyereje van. 

Szeptember 12., 
Mária napja

A Szűzanya tiszteletére szentelt 
templomok többsége ekkor tartja bú-

csúját, és a Mária kegyhelyek is bené-
pesülnek a zarándokok sokaságától. 
A név gyakorisága miatt a magyar 
nyelvterület egyik legkedveltebb ün-
nepe ez, amelyre a faluból elszárma-
zott rokonokat, barátokat is meghív-
ják. Számos vidéken töltött kacsával, 
süteményekkel várják a vendégeket, 
a csíki székelyek többsége pedig tűrt 
húst készít erre az alkalomra, ami – 
karácsonyi étel lévén – fokozza a nap 
ünnepélyességét. Zarándokbúcsúkat 
rendeztek és rendeznek még ma is 
többek között: Sasváron, Pozsony-
ban, Nyitrán, Sümegen. 

Szeptember 21., 
Máté apostol emléknapja

A néphagyományban ez a nap volt 
az őszi gabona vetésének az ideje. 
Sokfelé a szakajtókba, kosarakba ra-
kott búzát megszenteltették a temp-
lomban, majd a szentelményt a vető-
mag közé keverték ugyan, de éppen a 
bő termés reményében csak másnap 
kezdték a vetést. Voltak vidékek, ahol 
Máté evangélista hetében tilos volt 
a vetés, mert mint mondták: Csak 
pelyva kelne a mag után. Göcsejben a 
gazda a nyelve alá három búzaszemet 
tett, és a vetés végéig ott tartotta. Ha 
szóltak hozzá, nem válaszolt. Állító-
lag azért, hogy a madarak nyelve is 
leragadjon, ne kapjanak rá a vetésre. 
Besenyőtelek asszonyai a vetésből 
megmaradt búzából a koldusoknak 
sütöttek kenyeret. A szőlőtermő vi-
dékeken az volt a vélemény, ha Máté 
napján tiszta, napos az idő, akkor bő-
ven lesz bor a pincében.

A  szüreti szokások a  szőlőszedés 
utolsó napjához kapcsolódtak: ilyen 
volt például az uraság megkötözése, 
a  szüreti koszorú elkészítése, a  ko-
szorúvivők leöntése vízzel, a  legjobb 
szedők megajándékozása, szüreti 
mulatság rendezése.

Szeptember 29., 
Szent Mihály napja

A régi magyar naptár szerint 
Szent Mihályról nevezték el a hóna-

Szeptember
Klemen Terézia
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pot (Szent Mihály hava), ami az őszi 
napéjegyenlőség (23-a) tájára esik, 
és a harmóniát, egyensúlyt, a beérő 
munka gyümölcsének betakarítását 
jelképezi. Mihály napját a gazdasági 
év fordulójaként tartották számon az 
állattartók, és a Szent György-napkor 
legelőre hajtott állatokat ilyenkor haj-
tották vissza. Az őszi vetést befejezve 
ekkor láttak neki a benti munkák-
nak (kukoricatörés, méhek bezárása, 
disznók behajtása). E határjellegéből 
fakadóan Mihály napja a „kisfarsang-
nak” nevezett időszak kezdete, a mu-
latságok és vásárok ideje, ami Katalin 
napjáig tartott. 

Erre a napra esett a cselédfoga-
dás, illetve a pásztorok elszámolta-
tásának, szegődtetésének ideje is. 
A Hortobágy környéki juhászokat 
Mihály-naptól Mihály-napig fogad-
ták fel, így ez a nap volt számukra a 
legnagyobb ünnep, amit a gazdával 
együtt, furulyaszó, áldomásivás és 
lakoma mellett ültek meg. Gyergyó 
hegyi pásztorai ezen a napon tartot-
ták a farkas ünnepet, hogy a jószágot 
hazaterelés idején megoltalmazzák 
az ordasok kártételétől. Mihály napja 
egyben keresztény jócselekedetként 
a szegények megvendégelésének, a 
„szegényetetésnek” is az ideje volt. 

Szent Mihály arkangyalt a gonosz 
elleni küzdelemben hívták segítségül, 
aki halál idején is az ember mellett 
áll, ezért a „halott vőfélyének” hívták, 
a ravatalozó állványt pedig „Szent 
Mihály lovának”. 

A magyar történelemben szimboli-
kus jelentése van szeptember 29-nek, 
mivel a ’48-as szabadságharc egyik 
fordulópontjaként a pákozdi győzel-
met a frissiben toborzott honvédse-
reg éppen ezen a napon, mintegy az 
arkangyal segítségének köszönhető-
en aratta. Azóta lett a férfiak napja, a 
magyar honvédség napja is. 

Szeptember 30., 
A népmese napja

Benedek Elek születésnapját 2005 
óta a népmese napjaként ünnepeljük.

A  közelmúltban jeles eseményre 
került sor a Közép-európai Tanulmá-
nyok Karán. A 75. életévét betöltött 
László Béla professzor úr születés-
napját és eddigi életútját ünnepeltük 
– azét az emberét, akinek élete és 
tudományos munkássága szorosan 
összefonódott a karral és a szlovákiai 
magyar pedagógusképzéssel. 

László Béla tanár úr 1940. július 
4-én született Hanván. Az általá-
nos iskolát helyben és Rimaszécsen 
végezte, majd 1954-1957 között 
a  Tornaljai Magyar Tannyelvű Gim-
názium tanulója volt. A gimnáziumi 
tanulmányok sikeres befejezése után 
felvételt nyert a Pozsonyi Pedagógiai 
Főiskola Természettudományi Kará-
ra, ahol 1961-ben matematika – áb-
rázoló geometria szakos diplomát 
szerzett. Már az egyetemi tanulmá-
nyai alatt segédtanárként dolgozott 
az Ábrázoló Geometria Tanszéken és 
a Szlovák Műszaki Egyetem Építésze-
ti Karán. Tanulmányai elvégzése után 
1963. október 1-jén nyert felvételt az 
akkor újonnan alakuló Nyitrai Peda-
gógiai Intézetbe. 

Belépése után a formálódó intéz-
mény pedagógusa lett, és aktívan 
kivette részét a magyar ügyek intézé-
séből is. Munkásságára nagy hatással 
voltak Šalát professzor úr előadásai és 
pedagógiai tevékenysége. 1973-ban 
védte meg egyetemi doktori érteke-
zését a pozsonyi Comenius Egyetem 
Természettudományi Karán, majd 
1979-ben ugyanott kandidátusi fo-
kozatot szerzett a λ függvényről szóló 
munkájával. 1980-ban a  Nyitrai Pe-
dagógiai Főiskolán habilitált, majd 
2002-ben a  Nyitrai Konstantin Filo-
zófus Egyetemen egyetemi tanárrá 
lépett elő a matematika oktatásának 
elméletéből. Tudományos munkás-
ságának bizonyítékai azok a  publi-
kációk, melyek a  legkülönbözőbb 
szakmai folyóiratokban jelentek meg, 
valamint az említett témakörökből írt 
monografiák és szakcikkek. 

Több évtizedes munkásságának 
szép eredményei közé tartozik, hogy 

Balla István

László Béla 75. születésnapjára

több mint 60 szakdolgozatot, több 
mint 20 egyéb jellegű munkát és 6 
doktori, kandidátusi munkát vezetett. 
Hosszú egyetemi pályafutása alatt szá-
mos funkciót is betöltött, mellyel je-
lentősen hozzájárult a szlovákiai ma-
gyar pedagógusképzés fenntartásához 
és fejlesztéséhez. Közvetlen a  rend-
szerváltozás után az újonnan alakuló 
magyar tagozat dékánhelyettese, majd 
a  magyar szekció tanácsának elnöke, 
tanszékvezetője és 2004-től kezdve 
a Közép-európai Tanulmányok Ka-
rának első dékánja és egyben alapító 
tagja is volt. Ezen a  karon dolgozik 
napjainkban is, ahol tapasztalatával, 
fiatalos lendületével és tudásával segíti 
az oktatói-nevelői munkát. 

Figyelemre méltó a  tanár úr pro-
jekttevékenysége is. Számos intéz-
ményi, országos és nemzetközi pro-
jekt vezetésében és megoldásában 
vett részt, melyek eredményeit több 
hazai és nemzetközi konferencián 
ismertetett. Tagja a Szlovákiai Mate-
matikusok Társaságának, a  Magyar 
Tudományos Akadémia köztestüle-
tének, a Magyar Professzorok Világ-
tanácsának és a Katedra Társaságnak. 
Egyetemi tevékenysége mellett sosem 
sajnálta az időt a szlovákiai magyar-
ságot érintő problémák megoldására. 
Aktívan részt vett az SZMPSZ mun-
kájában, valamint a rendszerváltozás 
után formálódó új magyar politikai 
életben is. 

Munkássága elismeréseként 2006-
ban a Konstantin Filozófus Egyetem 
ezüst plakettjét, 2008-ban a  Magyar 
Tudományos Akadémia Arany Já-
nos-emlékérmét, valamit 2012-ben 
a Magyar Érdemrend Tisztikeresztjét 
vehette át. 

A  nyitrai magyar pedagóguskép-
zésben részt vevő kollégák nevében, 
valamint a  már végzett és jelenlegi 
diákjai nevében is sok szeretettel kö-
szöntöm a tanár urat szép évforduló-
ja alkalmából. Kívánom, hogy adjon 
neki a Teremtő jó egészséget, erőt és 
szerencsét, hogy még sokáig végez-
hesse áldásos tevékenységét. 
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A távutas amolyan szlovákiai ma-
gyar szó, mint amilyen a szkripta, a 
zápocset, internát meg a hozzá ha-
sonlók (voltak?) annak idején, kö-
zelebbről a múlt század hatvanas 
éveinek elején, amikor én a Nyitrai 
Pedagógiai Institút, később Fakultás, 
a Nyitrai Konstantin Filozófus Egye-
tem jogelődjeinek a levelező hallga-
tója voltam. 

Az én korosztályom pedagógusi 
pályára való felkészítése, sőt az egész 
eddigi életutunk akár szemléltető pél-
dája is lehetne a Kárpát-medence 20. 
századi – eddig még fel nem dolgo-
zott – groteszk szellemtörténetének, 
megírva benne a kisebbségi sorsra 
kárhoztatott nemzettöredék(ek) ne-
velés- és oktatásügyével történt kísér-
letezéseket.

Javában dúlt a második világhábo-
rú, amikor nyakamban fehér gyolcs-
tarisznyával, mezítláb beléptem 
szülőfalum, Csiliznyárad olajos pad-
lójú iskolájának egyetlen tantermébe, 
ahol meglepődve láttam, hogy azok a 
nagylányok, (kis)leventék, akiknek, 
ha találkoztam velük az utcán, dicsér-
tessékkel illett köszönnöm, ott ülnek 
a hosszú zöld padokban. Az egyik 
lány odajött hozzám, kézen fogott és 
azt mondta: „Ne féljél, Lojzika, látod, 
mink is itt vagyunk”, és beültetett az 
első padba, mely olyan magas volt, 
akár a templomi padok, alig látszot-
tam ki belőle. 

Még csak a vesszők és a karikák raj-
zolgatásánál tartottunk, amikor ránk 
köszöntött a három évig tartó hosszú 

Én csak „távutas” 
voltam Nyitrán

Csicsay Alajos

vakáció. Arról, hogy leteltével szüle-
im révén én is a jogfosztottak közé 
soroltattam be, halvány sejtelmem 
sem volt. A valóságra akkor kezdtem 
ráérezni, amikor észrevettem, hogy 
valami nincs egészen rendben a ne-
vemmel. Én még az első Csehszlovák 
Köztársaság utolsó esztendejének 
első felében születtem, keresztség-
ben családi hagyományként az Ala-
jos nevet kaptam, azonban a balonyi 
jegyző, cseh nemzetiségű lévén, az 
anyakönyvbe Alois-t írt be, amiből 
kifolyólag én is csehféle gyerek let-
tem. Zsitva tanító úr viszont 1944 
szeptemberében, figyelmen kívül 
hagyva e tényállást, engem mint Ala-
jost repatriált. Nyilván nem ezt rót-
ták fel neki négy év elteltével, amikor 
mint állás nélküli hontalant a medvei 
hídon családostul átzsuppolták Ma-
gyarországra, minket pedig egy Jozef 
Michalka nevű pályakezdő szlovák 
fiatalember gondjaira bíztak. Nála én 
Alojz Čičay lettem. Igaz, a vezeték-
nevemet később, hatályos törvények 
értelmében, helyreigazították, ám a 
keresztnevem szlovák változata a hi-
vatalos irataimon egészen az 1989-
90-es rendszerváltásig megmaradt. 
Így íródott be az államnyelven kitöl-
tött indexembe, sőt még a diplomám 
is csak egynyelvű lehetett.

Minket (legalábbis engem) a mun-
kaadóim mindvégig úgy kezeltek, 
hogy a képesítésem csupán magyar 
tanítási nyelvű iskolákban való mun-
kálkodásra jogosít fel – eszembe sem 
jutott, hogy másmilyenben is tanít-

hatnék –, holott rajta egy szó sem utal 
rá, hogy magyar tanító vagyok, amit 
természetesnek vettem.

Ha jól emlékszem, az újonnan 
megnyílt nyitrai főiskolán a pedagó-
gusképzés négyéves volt, én viszont 
– ráadásul a levelezői tagozaton – 
három év alatt végezhettem el. Ezt 
azzal indokolták, hogy akik a peda-
gógiai szakközépiskolából kerültek 
ki, azoknak egy év kedvezmény jár. 
Tegyük fel, ha mindjárt a szakérett-
ségi után jelentkezem tovább tanulni, 
ugyanazt a képesítést, mint Nyitrán, 
kedvezmény nélkül Pozsonyban, két 
év alatt megszerezhettem volna, de 
ha a négyéves tagozatot választom, 
középiskolai tanárként (is) kaphat-
tam volna állást. Csakhogy az ember 
életében minduntalan ott settenkedik 
a „volna” vagy a „ha”. Minket, akiket 
a háború után újraszervezett tanító-
képzőkben (Pozsonyban, Rozsnyón) 
készítettek fel a pályára, mivel a ma-
gyar iskolák tanítók nélkül maradtak, 
s a hiányt velünk igyekeztek pótolni, 
úgy rendelkeztek az irányadók, men-
jünk mindjárt tanítani, s aki mégis 
főiskolát szeretne végezni, megteheti 
majd távúton. Csupán azt felejtet-
ték el megmondani, ha erre kerül a 
sor, ki mindenkinek lesz beleszólási 
joga, hogy milyen szaktantárgyakat 
választhatunk. Én már az alapiskolá-
ban, köszönhetően Arany Jánosnak, 
Jókainak, Mórának, rászoktam a betű 
ízére, olyannyira, hogy az olvasás 
máig tartó szenvedélyemmé lett. Mi 
sem volt hát természetesebb, hogyha 
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lehet, a magyar-történelem szakra 
jelentkezzek. Igen ám, de az iskolánk 
akkori igazgatója határozottan kije-
lentette, ő kész támogatni az elhatá-
rozásomat, de csak akkor, ha kémia-
biológiát leszek hajlandó tanulni, 
mert a muzslai iskolának más szak-
tanítóra nincs és belátható időn belül 
nem is lesz szüksége. Hozzátette, ez a 
járási tanfelügyelőségnek is a vélemé-
nye. Be kellett látnom, e szempontból 
igaza van. Nős voltam már, családi 
házban laktunk, mit tehettem mást, 
felvételiztem a fölötteseim által en-
gedélyezett szakokra. Megvallom, a 
kémia fölöttébb idegen volt hozzám, 
illetve én idegenkedtem tőle, de amit 
kellett, azt megtanultam belőle. Bár 
nem törekedtem rá, nem is szoktam 
büszkélkedni vele, az erőfeszítéseim 
végeredménye vörös diploma lett. De 
mikor baráti körökben valahogy szó-
ba került az én kémiám, el-elsütöt-
tem a régi tréfát: Úgy vagyok én ez-
zel, mint a hajdani diák a barátfülével 
volt. Miután jóllakott vele, felsóhaj-
tott: „Hátha még szeretném is.” Mi-
helyt lehetőségem nyílt rá, át is pasz-
szoltam a hozzá nagyobb affinitással 
viszonyuló valamelyik kollégámnak. 
De ez már egy kicsit később történt 
meg Párkányban. Tehát én Nyitrára 
távutasként jártam, miközben akár 
távgyaloglásból is megérdemeltem 
volna egy „zápocsetot”. Ugyanis a 
muzslai otthonunk a vasútállomás-
tól mintegy négy kilométerre esett, 
buszjárat nem volt, maradt hát az 
apostolok lova.

Akkoriban a szombatok nem vol-
tak szabadnapok, ha előadásokra, 
konzultációkra mentem, a kollégák 
nem nagyon örvendtek a helyette-
sítéseknek, s három éven át min-
den szünidőmet „összpontosításo-
kon” töltöttem el. A fő tantárgyakat 
kezdtem megkedvelni, de tőlük még 
főbbek is akadtak, mint például a 
marxizmus-leninizmus, a munkás-
mozgalom története, miegymás. A 
filozófiára és a gazdaságtanra, még 
ha előtte is állt a jelző: politikai, sem-
mi panaszom (akár többes számban 
is mondhatnám) nem lehetett, mert 
kitűnő szakemberek voltak az elő-
adók. Hogy csak egyet említsek meg 
közülük, a filozófiatanárt, Onódi Já-
nost. S ha akkor nem tanultam volna 
meg alaposan a gazdaságtant, aligha 
lennék képes még csak kapiskálni is, 
mi oka lehet annak a rengeteg felfor-
dulásnak, ami ma a világot elárasztja. 
Nem mintha akkoriban nem része-

sültünk volna belőle bőven. Sokan 
mondogatják, abban az időben min-
denkinek volt munkája, és csak úgy 
ukmukfukk nem lehetett szélnek 
ereszteni embereket. Dehogynem, 
csak cáfolhatatlan indokot kellett rá 
találni. Hadd mondjak erre is egy 
példát. Egy illető az Institúton a pe-
dagógia tanáraként szerepelt, amihez 
a szólás-mondás szerint annyit se 
értett, mint hajdú a harangöntéshez. 
Egy hétig hallgattuk zavaros szóára-
datát reggel nyolctól este hatig. Be-
szélt ő mikrokozmoszról, makrokoz-
moszról, többek között arról is (hogy 
került ez a pedagógiába?), hogy a 
balneológia nem a bálnák feldolgo-
zásával foglalkozó tudomány, mire 
óriási kacagás tört ki. A rendszer által 
favorizált pedagógiai tankönyv szer-
zőiről (Kairov-Goncsarov-Jeszipov-
Zankov) külön-külön személyleírást 
adott, például így: „Itt van, kérem ez 
a Jeszipov. Alacsony, szerény, jóindu-
latú, sánta…”, de a nagy röhejtől nem 
tudta folytatni, ezért más ostobasá-
gokba kezdett. Nyilvánvaló volt, hogy 
tanárnak alkalmatlan, de nem ezért 
szabadultak meg tőle, hanem, mert a 
neve az egyik főúri családéval asszo-
ciált. Hiába siránkozott, hogy semmi 
köze az arisztokratákhoz, nem volt 
kegyelem. 

Egyébként, ami a politikai köz-
hangulatot illette, viszonylag csendes 
korszak volt a hatvanas évek eleje, 
pedig lett volna ok jócskán az elége-
detlenkedésre. Soha nagyobb húsmi-
zériát nem éltünk át, mint akkor. Már 
hajnalban sorakozni kellett a hentes-
üzlet előtt, hogy legalább vasárnap 
jusson valami a fazékba.

Majdnem elfelejtettem, hogy har-
madik szakot is tanultam, a munkára 
neveléstant, pontosabban kertimun-
ka-gyakorlatokat. A harmadik év-
ben, ki tudja mi oknál fogva, a három 
tantárgy közül egyet le lehetett adni, 
némelyek éppen ezt választották, ám 
én nem éltem a lehetőséggel, és abból 
is lediplomáztam. Nem bántam meg. 
Egyik tanárunk, egy agrármérnök, 
aki kitűnő szakember volt, elhordott 
bennünket a magnemesítő kísérleti 
gazdaságoktól kezdve a gyümölcs-
feldolgozó üzemeken, konzervgyára-
kon át a vágóhídig, és még az állami 
hústartalékok nagyraktárát is ki tud-
ta nyittatni előttünk. Egy szót sem 
szólt arról, hogy nem a termeléssel 
van probléma, hanem valami mással. 
Felnőtt emberek voltunk, senki sem 
tartott igényt kommentárokra.

Hogy mi volt számunkra az előírt 
tananyag, előttem sohasem derült ki. 
Vizsgáztam én a kertészeti alapisme-
reteken kívül talajtanból, általános 
és részletes növénytermesztésből, 
pomológiából, állattenyésztésből és 
mezőgazdasági géptanból is. A gyü-
mölcsfák oltását és szemzését is ta-
nította, helyesebben, kertészekkel 
taníttatta csoportunknak Göbő tanár 
úr, bár én már ezeket gyerekkorom-
ban elsajátítottam édesapámtól és a 
falu öregjeitől. (Őket a tanítójuk taní-
totta meg rá annak idején). Amikor 
befejeztem tanulmányaimat, taná-
rom azzal lepett meg, hogy megszó-
lított, jelentkezhetnék a mezőgazda-
sági főiskolára asszisztensnek, ahol ő 
főállásban dolgozik. Megköszöntem 
neki a szíves invitálást, de nem kíván-
tam élni az alkalommal.

Tantárgyaim közül elsőként emlí-
tettem a kémiát és azt is, hogy mek-
kora kihívást jelentett számomra, 
különösen a szervetlen kémia, ami-
hez Sálfalvi Gyula tanár úr írt főis-
kolai jegyzeteket, azaz „szkriptumot”. 
Neki, a maga eleganciájával, igazán 
arisztokratikus volt a megjelenése, 
hogy mást ne emeljek ki a küllemé-
ből, mint a tekintély-tiszteletet kivál-
tó öltönyeit, sétapálcáját, kalapját és 
csokornyakkendőjét. Hírlett, hogy 
már az ötvenes években is ilyen elő-
kelően jelent meg a kötelező, május 
elsejei felvonulásokon Pozsonyban, 
akkor, amikor a micisapka volt az 
elkötelezettség meggyőző bizonyí-
téka. Arról nem szólt a fáma, hogy 
neki e „különcséget” valaki is szóvá 
tette volna. Minket, hallgatókat kö-
vetkezetesen elvtársnak szólított, de 
tudtuk, hogy neki a tanár úr jár ki. 
Nála a vizsgák általában fél napig tar-
tottak. Én az első nekibátorodásomat 
mintegy húsz perc múltán feladtam. 
Emlékszem, egyik kérdése az volt, 
mit tudok mondani a nitrogén oxid-
jairól és a salétromsav(ak)ról. Ő, aki 
a vizsgázót pipaszó mellett órákon át 
képes volt türelmesen hallgatni, az én 
mondandómat folyvást félbeszakítot-
ta. Nyilván hamar rájött, hogy engem 
a gondolkodásmódom nem a kémi-
ai egyenletek és a sztöchiometriai 
problémák kiókumlálására predesz-
tinált. Amikor azt mondtam, hogy 
a „dinitrogénoxid belélegzése kábu-
lást idéz elő”, ő a mondatomat úgy 
igazította helyre, hogy „bódulatot”. 
Majdnem kicsúszott a számon, hogy 
a könyvében „kábulás” van írva, de 
hamar észbe kaptam. Más sem hi-
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ányzott volna, mint hogy értelmetlen 
vitába bocsátkozzam vele. Inkább 
megkértem, szíveskedjék nekem egy 
másik időpontot adni. (Szerencsé-
re nem „termint”, de még terminust 
sem mondtam, mert tudtam, hogy ő 
a háború után, Magyarországról jött 
át Szlovákiába, és az ilyen kifejezé-
sekre módfelett kényes.) Felállt, és 
csak annyit mondott: „kérem, ahogy 
óhajtja”, és a naptárában keresett egy 
újabb dátumot. Engem többet soha 
nem vizsgáztatott egy óránál tovább, 
sőt még addig sem. Az államvizsgán 
is – esetemben – átengedte szerepét 
ifjabb kollégájának, Simon László-
nak. A jegyzeteit később beköttettem, 
s ha néha pontosítani akarok valamit, 
le-leveszem a polcról, és önkéntele-
nül tovább olvasom.

Nyitrán találkoztam ismét egyik 
pozsonyi tanárommal, Zsibrita La-
jos bácsival, akit még a két háború 
közötti pozsonyi magyar tanítókép-
zőtől örököltünk. Mi tagadás, az a 
pedagógia, amivel ő bajlódott, akkor 
már igen elavult volt, de nem kevés-
bé a pszichológia is, jobban mondva 
az új irányzatok még ki sem bonta-
kozhattak, aminek tudva levő, hogy 
politikai vagy inkább ideológiai okai 
voltak. 

Akkoriban – ez is a kor jellemrajzá-
hoz tartozik – még nem létez(het)tek 
előadói rangok. Az oktatók kivétel nél-
kül főiskolai tanítók, „vysokoškolský 
učiteľ” voltak. Egykori tanáraim kö-
zül tudtommal senkiből sem lett ké-
sőbb professzor, és docens is kevés.

Számomra meghatározó személyi-
ség volt biológiatanárom, Öllős Ár-
pád, aki főként a botanikát preferál-
ta. Első előadását azzal kezdte, hogy 
okvetlenül szerezzük meg a Haraszty 
Árpád szerkesztette Növénytant és a 
Jávorka-Csapody-féle Erdő, mező vi-
rágai című növényatlaszt. Igen ám, 
de ezekhez csak Magyarországon 
lehetett hozzájuk jutni, az előbbihez 
már csak valamelyik antikvárium-
ban. Nekem viszont útlevelem sem 
volt, ezért a Növénytant rokonokkal 

csempésztettem át a határon. Csak 
mellékesen jegyzem meg, a 111,50 
forintos kiadvány „piaci ára”, mire 
hozzám került, ötszáz forintra rúgott. 
Figyelembe véve az akkori keresete-
ket, több mint félhavi fizetésem ment 
rá, de megérte. E csodálatos tan-
könyv már a megjelenésével szenzá-
ciót keltett a magyar oktatásügyben. 
Tán mondanom sem kell, milyen 
értékes darabja még ma is a könyv-
táramnak. Akárcsak Brehmtől Az 
állatok világa négy kötetbe sűrített, 
„teljesen átdolgozott” változata. En-
nek a megvásárlását is Öllős Árpád 
ajánlotta. Ő nemcsak jó előadó volt, 
hanem ízig-vérig tanár, vagyis olyan 
típus, akit mindenekelőtt az emberi 
közelség jellemez. Még csak jelét sem 
adta a tudásbeli fölényének. Annak 
is tudatában volt, hogy a levelezőkre 
otthon mekkora terhek nehezednek, 
hiszen többségük fiatal házas, sőt 
családos ember volt, s mint falusi ta-
nítókra nemcsak iskolai, hanem isko-
lán kívüli, ún. társadalmi feladatok is 
hárultak, akárcsak a két világháború 
közötti néptanítókra. Akkor ő Érsek-
újvárban lakott, onnan utazgatott fel 
Nyitrára naponta. Ha találkoztunk 
vele az állomáson, a vonatban közénk 
ült, elszórakozott velünk, és olyan is 
előfordult, hogy egy-egy „távhall-
gatóval” külön beszédbe elegyedett, 
szinte észrevétlenül kérdéseket tett 
fel neki, s mire Nyitrára értünk, kérte 
a kolléga indexét és beírta, mai szó-
használattal élve, a „kollokviumon” 
szerzett jegyét, s az illető a következő 
vonattal már mehetett is haza. Árpád 
– később jó barátság alakult ki közöt-
tünk – magas, jóvágású és víg kedé-
lyű fiatalember volt, aki szeretett tré-
fálkozni, ám egyszer egy anekdotába 
illő sztori esett meg vele. A kezdetben 
mintegy harminc főből összeverbu-
válódott biológiát (nem kizárólag 
kémiával társítva) tanuló csoportunk 
egyik új tagja, aki a pozsonyi vagy 
tán a brünni főiskoláról csapódott 
hozzánk, szorongva ült a fapados 
vagonban. Árpád mintha szolidari-

tásból tenné, megkérdezte tőle, vizs-
gára igyekszik talán?, mire ő igent 
mondott, és hozzáfűzte, hogy valami 
Öllős nevű tanárhoz. „Nem ismered 
őt?” – kérdezte tegezve, mert azt hit-
te, Árpád is olyan távutasféle, mint 
mi. „Talán egy kicsit” – felelte hamis-
kás mosollyal. A párbeszéd váratlan 
fordulattal folytatódott: „Nagymarha 
ember, mi?” Erre már, akik hallották, 
összezárt ajakkal másfelé kezdtek 
tekingélni. „Ami azt illeti, elég nagy” 
– felelte nevetve a tanár. Mindenki 
megkönnyebbült, amikor vonatunk a 
célállomáshoz ért, s az utasok több-
sége megindult kifelé. Árpád gyors 
léptekkel előrement, a diákok las-
san ballagtak, mert még volt idő az 
előadások, vizsgák kezdetéig. Senki 
nem szólt az új kollégának, hogy „te 
most marhául melléfogtál, komám, 
de majd meglátjuk, mi sül ki belőle”. 
Azért akadtak, akik kíváncsian vár-
ták a fejleményt, és ott tébláboltak a 
biológiai szertár előtt, mintha ők is 
vizsgára készülnének. Egyszer csak 
kinyílt az ajtó, és megjelent Árpád 
frissen vasalt fehér köpenyben, épp 
hogy bele nem botlott a delikvensbe, 
aki a meglepetéstől szinte megmere-
vedett. „Hát maga az?” – nyögte ki, 
és választ sem várva, sarkon fordult, 
hogy elslisszoljon, ám a tanár mintha 
számított volna rá, utána szólt: „Ne 
szaladjon el, barátom, jöjjön csak be 
nyugodtan, nincs semmi baj!” Hogy 
a vizsga miként zajlott le, arra csak a 
szenvedő alany örömtől sugárzó ar-
cából lehetett következtetni. Miután 
az ajtó becsukódott mögötte, és úgy 
vélte, már biztonságban van, odasúg-
ta a köréje gyűlteknek: „Hiszen ez 
egy …. tanár, ilyennel még soha nem 
találkoztam.” Többé mi sem vele. 
Hogy lemorzsolódásának mi lehetett 
az oka, örök titok maradt. Mellesleg 
a nagy létszámú csoportunknak, ér-
tesüléseim szerint, csak egy töredéke 
jutott el a „promócióig”.

Hogy a biológia végképp a szívem-
hez nőtt, érthető, ezt mindenekelőtt 
Öllős Árpádnak köszönhetem. A bo-
tanikai szigorlatot indexem tanúsága 
szerint 1963. január 14-én tettem le 
– ma már szinte elképzelhetetlen az 
ilyesmi – Öllősék érsekújvári lakásán, 
az esti órákban. Kérdései a követke-
zők voltak: Tropizmusok; Gombák; 
Rózsafélék rendje; és az Egyszikű-
ek osztálya. A felkészülésre egy órát 
kaptam, de elég volt fele is. Mire le-
het ebből következtetni? Elsősorban 
arra, hogy Öllős tanár úr különösen 
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nagy súlyt helyezett a rendszertan-
ra, továbbá, ami még ennél is fonto-
sabb, az összefüggésekben, illetve a 
rendszer(ek)ben való gondolkodásra. 
No meg a gyakorlati dolgokra, amit a 
diplomamunkám témája is igazolhat. 
Az oklevelemhez csatolt bizonyít-
ványban olvasható a címe: Odonata. 
Magyarul azt jelenti, szitakötők. Ő ja-
vasolta. Egy évig kellett gyűjtenem e 
gyors röptű, legősibb eredetű rovaro-
kat kora tavasztól késő őszig Muzsla 
határának vizes, vizenyős területein. 
S közben persze megfigyeléseket vé-
geztem, feljegyzéseket készítettem. 
Aki akkor látott engem a falu lakói 
közül, rovarhálóval a kezemben, 
nedves réteken, kanálisok szélében 
tapicskolni, azt vélhette, flúgos let-
tem. Egyik idős bácsi egyszer meg is 
szólított: „Tanító úr, itt hiába akar ha-
lat fogni, inkább menjen a Felső tóra, 
abba, ha belemeríti a szákját, rögtön 
megtelik ponttyal. Csak vigyázzon, 
el ne csípjék!” Gondolta, ha már 
rabsickodni támadt kedvem, lopa-
kodjak oda az állami haltenyészethez.

Az előbb említett botanikai vizs-
gámon jelen volt egy számomra is-
meretlen úr is, mint később kiderült, 
tanárom egyik kollégája a mezőgaz-
dasági főiskoláról. A nevét nem je-
gyeztem meg, csak annyit tudtam 
meg róla, hogy híres entomológus, aki 
egész életén át a hártyásszárnyúakkal 
foglalkozott. Hallván tanárom dicsé-
rő szavait, kissé közönyösen megje-
gyezte: „Szóval a kolléga biológusnak 
készül.” Mire én: „Nem, dehogy, én 
biológiát tanító pedagógus szeretnék 
lenni.” Kicsit elgondolkodott, aztán 
azt mondta: „Nagyon helyes. Mert je-
gyezze meg barátom, e két szakterület 
teljesen eltér egymástól.”

Ezt bizony jó lett volna, ha az ak-
kori és az utánuk regnáló illetékesek 
is (meg)hallják, mert szerintem a ta-
nítók, tanárok képzését akkor rontot-
ták el megbocsáthatatlan felelőtlen-
séggel, amikor a főiskolákat válogatás 
nélkül egyetemmé nyilvánították. 
Ráadásul a neveléselméletet, ha úgy 
tetszik, a pedagógusok szakmai felké-
szítését összemosták a bölcsészettan-
nal, s lett belőlük nem éppen jól sike-
rült – amolyan se hús, se hal – képzés, 
miáltal a kutatómunka fontossága 
fölébe kerekedett az emberneveléssel 
járó feladatok megtanításának.

Ezt a megjegyzést ne vegye tőlem 
rossznéven senki, hiszen ez csak egy 
vén, egykori iskolamesternek a mor-
fondírozása.

Rendhagyó nyitánnyal indul a 
Négyszemközt rovat – beszélgetőpart-
nereim, Vančo Ildikó és Kozmács 
István ezúttal nem a saját életútjuk-
ról, hanem egy készülő tájékoztató 
füzetről, a Tannyelvválasztási úti-
kalauz című kiadványról mesélnek. 
A megjelenés előtt álló brosúra a 
tannyelvválasztással kapcsolatban ki-
alakult mítoszokat és tabukat kívánja 
(ismételten) ledönteni. 

 Milyen céllal készült a 
tannyelvválasztási útikalauz?

 Minden évben tanúi vagyunk an-
nak, hogy sok magyar anyanyelvű 
vagy dominánsan magyarul beszélő 
gyermeket a szülei nem anyanyelvé-
nek megfelelő iskolába íratnak. Sokan 
nem is sejtik: a legjobb szándékuk 
ellenére sem biztos, hogy jót tesznek 
ezzel gyermeküknek. Az egyetemi 
órákon ezzel a problémával foglal-
kozva a hallgatók sokszor meglepve 
hallják, hogy a tudomány, ezen belül 
pl. a szociolingvisztika nem érzelmi 
oldaláról közelíti meg ezt a témát, 
hanem kutatásokon alapuló tények 
segítségével világítja meg azt a hely-
zetet, hogy mit történik a nyelvvel 
és identitással akkor, ha nem anya-
nyelvi iskolába jár a gyerek. A végső 
lökést az egyik hallgatónk kérdése 
adta meg, mikor az egyik órán a kö-
vetkező kérdés hangzott el: „De ta-
nárnő, miért nem mondják ezt el 
mindenkinek?” Ekkor döntöttük el, 
hogy készítünk egy közérthető, tö-
mör tájékoztatót a tannyelvválasztás 
következményeiről és hatásairól, hi-
szen a tannyelvválasztás problémája 
a mi szlovákiai magyar közösségün-
ket nagymértékben érinti. A felvidéki 
magyar közösséget érintő százezres 
nagyságrendű fogyás az elmúlt 20 év-
ben, valamint az a tény, hogy a magyar 

Beszélgetés 
a Tannyelvválasztási útikalauzról

Petres Csizmadia Gabriella

nemzetiségű gyermekek több mint 
22%-a szlovák tanítási nyelvű iskolá-
ba jár, szükségessé teszi, hogy minél 
több szülőt, pedagógust minden lehet-
séges fórumon megszólítsunk. Célunk, 
hogy olyan tudományosan megalapo-
zott érvrendszerrel ismertessük meg 
a szlovákiai magyar közösség minél 
több tagját, amely segítséget jelenthet a 
megfelelő döntéshez. Az elkészült fü-
zet kérdés–felelet formájában próbál 
segítséget adni a tannyelvválasztás 
előtt álló szülők döntésének megho-
zatalához.

 Kik az ötletgazdái a tájékoztató-
nak?

 A Nyitrai Konstantin Filozófus Egye-
tem Közép-Európai Tanulmányok 
Kara Magyar Nyelv és Irodalomtudo-
mányi Intézetének munkatársai ké-
szítették az útmutatót. A Magyar Tu-
dományos Akadémia támogatásával 
2009-ben négy határon túli kisebbség 
(Kárpátalja, Szlovénia, Burgenland és 
Horvátország) számára füzet formá-
jában készült és megjelent már egy 
magyar nemzetiségű szülőknek íródott 
útmutató Tannyelvválasztás a kisebbsé-
gi régiókban  címmel, de Szlovákiában 
nem került kiadásra hasonló tájékozta-
tó. Azonban míg ezek a füzetek inkább 
a szakmának szánt tudományos mun-
kák, a Tannyelvválasztási útikalauz 
mindenki számára közérthető, a nem 
nyelvészettel foglalkozó „laikusok” szá-
mára írt füzet.

 Hol jelenik meg a kiadvány?
 A Szlovákiai Magyar Akadémi-

ai Tanács, a Nyitrai Konstantin Fi-
lozófus Egyetem Közép-Európai 
Tanulmányok Kara és a Fórum Ki-
sebbségkutató Intézet közös kiadvá-
nyaként szeretnénk megjelentetni a 
füzetet. Eredeti tervünk szerint az Új 
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Szó napilap, valamint a Vasárnap és a 
Szabad Újság hetilapok segítségével 
került volna terjesztésre, hasonlókép-
pen, mint a Fórum Intézet korábban 
megjelent Nyelvi jogok Szlovákiában 
– Anyanyelvhasználati útmutató című 
kiadványa is. Ezenkívül az útmutató 
minden szlovákiai magyar hírportá-
lon, a Fórum Kisebbségkutató Inté-
zet, a SZMAT, a Nyitrai Közép-eu-
rópai Tanulmányok Kara és a Selye 
Egyetem honlapján is megjelenne. 
Sajnos, annak ellenére, hogy csak 
a nyomdaköltséget próbáltuk meg-
pályázni, egyelőre nem sikerült elő-
teremteni az ehhez szükséges teljes 
összeget. Ezért döntöttünk első lépés-
ben egy rövidített változat kisebb pél-
dányszámú kiadása mellett. 

 Ki a tájékoztató célcsoportja?
 Alapvetően a tannyelvválasztás 

előtt álló szülők. Az útmutató jelen-
legi változata (több megvalósulása 
is lehet) azonban a pedagógusok-
nak és mindenkinek szól, akit ér-
dekel, hogy dióhéjban mit mond a 
tannyelvválasztásról a tudomány. 
Olyan ismereteket tartalmaz, ame-
lyekkel a választás előtt álló szülők 
meggyőzhetők az anyanyelvi iskola, 
jelen esetben a magyar tannyelvű is-
kola választásáról.

 Mi lehet az oka annak, hogy a ki-
sebbségi helyzetben élők bizonyos 
része a többségi nyelven zajló oktatá-
si intézményeket választja? Hogyan 
segít informálni a tannyelvválasztási 
útikalauz ennek a mítosznak a téves-
ségéről?

 Valószínűleg az, hogy a szülők az 
iskola hatását az államnyelv elsajátí-
tására szűkítik, megfeledkezve arról, 
hogy az iskola minden esetben komp-
lex ismereteket, kultúrát, identitást is 
közvetít. A legjobbat akarják gyerme-
küknek, annak szlovákiai érvénye-
sülését tartják a legfontosabb érvnek 
döntésük meghozatalakor, szemük 
előtt csupán az államnyelv minél jobb 
elsajátítása lebeg. Nem gondolják vé-
gig, hogy az általános tudás ezáltal 
kisebb mértékben juthat el a gyerme-
kükhöz, hiszen egyáltalán nem biz-
tos, hogy az államnyelv tudása ugyan-
olyan szinten van, mint egy szlovák 
anyanyelvű gyermek esetében. S ha 
ez így van, akkor szövegértése sem 
lehet ugyanolyan szinten, mint szlo-
vák kortársaié. Ami még kiemelendő, 
hogy az identitás kialakítását semmi-
lyen oktatási intézményben nem lehet 

úgymond „megúszni”. Ily módon a 
nem anyanyelvi iskola egy más kul-
túrával alakít ki identitást, nem olyat, 
amely a gyermek szűkebb környeze-
tével, anyanyelvével megegyezne. Az 
útmutató azt próbálja megértetni, 
hogy az iskolába lépő gyermek szá-
mára a hozzáadó kétnyelvűségi lét a 
legelőnyösebb. Ezt argumentálja, ezt 
járja körül, miközben a kétnyelvűség 
fogalmát is tisztázza.

 Mit tudunk meg az iskolaválasztást 
befolyásoló tényezőkről?

 Megtudjuk, hogy miért problémás a 
gyermek számára, ha nem anyanyel-
vi iskolát választanak neki. Továbbá: 
mit jelent az, hogy kétnyelvű valaki; 
milyen kétnyelvűségi típusok vannak; 
hogyan a legelőnyösebb a kétnyel-
vűséget kialakítani – és sok minden 
mást is. Mindenkinek ajánlom, hogy 
olvassa el füzetünket.

 Milyen információkat nyújt az úti-
kalauz a kétnyelvűség helyzetéről, a 
kétnyelvű környezetről?

 Bemutatja, hogy a kétnyelvűség 
megkerülhetetlen egy kisebbségi szá-
mára, s a választás során az dől el, 
hogy a gyermek milyen mértékben 
veszti el anyanyelvét, illetve hozzáadó 
nyelvi környezetben – ez a magyar 
tannyelvű oktatás – milyen előnyöket 
szerez az egynyelvűekkel szemben.

 Mikor kerül forgalomba az útikala-
uz, és hogyan lehet hozzájutni?

 Az útikalauz előreláthatólag szept-
ember-októberben jelenik meg. Első 
körben a magyar tannyelvű óvodák és 
iskolák pedagógusai kapják meg, illet-
ve több internetes oldalra is felkerül 
(többek között a Katedra honlapjára 
is), ahol interaktív módon lesz lehető-
ség a kérdés minden aspektusáról be-
szélgetést folytatni. A füzet egy dosz-
szié része lesz, amely további szakmai 
anyagokat is tartalmaz azok számára, 
akik részletesebben szeretnék megis-
merni a kisebbségi kétnyelvűséggel 
foglalkozó kutatási eredményeket. 
Azt is szeretnénk elérni, hogy a pe-
dagógusok a diákokkal is beszéljenek 
erről a problémáról. Ezért a dosszié 
óravázlatokat is fog tartalmazni, me-
lyek segítségével akár nyelvtanórán, 
akár etikán vagy osztályfőnöki órán 
az alap- és középiskolás diákok szá-
mára is átadhatóak a kétnyelvűséget 
érintő legfontosabb ismeretek.

 Köszönöm a beszélgetést!

 Milyen ismeretekre van szüksége a 
világról egy kisebbségi magyarnak? 

 A lehető legfrissebbekre, a lehető 
legjobbakra. 

 Milyen nyelvismeretre van szüksé-
ge egy kisebbségi magyarnak? 

 Minél jobb anyanyelvtudásra és mi-
nél jobb szlovák nyelvismeretre, és 
természetesen idegen nyelvek isme-
retére is. 

 Hol lehet ezt a hármat EGYSZER-
RE megszerezni? 

 Csak a magyar tannyelvű iskolában. 

 Miért csak a magyar tannyelvű is-
kolában? 

 Mert a tudást anyanyelven a leg-
hatékonyabb megszerezni. Mert két-
nyelvű környezetben kétnyelvűnek 
érdemes lenni, és a magyar tannyelvű 
iskola kétnyelvűvé tesz, míg a szlovák 
tannyelvű iskola egynyelvűvé tesz. 
Természetesen az egyéb idegen nyel-
veket ugyanúgy tanulja a gyermek, 
mint a szlovák iskolában.

 Miért tesz egynyelvűvé a szlovák 
iskola? 

 Minden oktatásnak a tudás átadásán 
kívül van nyelvi célja is. Van, amikor 
ezt kimondjuk, leírjuk (pl. jogszabá-
lyokban), van, amikor nem, de min-
denképpen meghatározza az oktatás 
milyenségét. A szlovák iskolák nyel-
vi célja a szlovák nyelv megtanítása, 
más szavakkal, az egynyelvűsítés. A 
magyar iskolák nyelvi célja a magyar 
és a szlovák nyelv megtanulása.

 Nem elég, ha a gyermekem 6 éves 
koráig otthon megtanul magyarul? 

 Minden nyelv változataiban létezik. 
A világról való tudást tapasztalatok és 
a nyelv segítségével szerezzük meg. 
Az iskolába lépő gyermek nyelve az 
iskolában hatalmas változáson, fejlő-
désen megy át. Ha ez az anyanyelvén 
történik, a fejlődés természetes folya-
mat. Ha ez nem az anyanyelvén törté-

Részlet 
a Tannyelvválasztási 
Útikalauzból
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nik, a fejlődés lassúbb ütemű 
és kevésbé eredményes lehet. 
A szlovák iskolában a gyer-
mek magyar nyelve alig-alig 
fejlődik tovább.

 De hogyan tanulja meg az 
államnyelvet? 
 A magyar iskolákban nagy 

óraszámban, és egyre jobb 
módszerekkel oktatják a szlo-
vák nyelvet. 
   A szlovák nyelv szerkezetét 
a magyar nyelv szerkezetének 
segítségével magyarázzák el. A 
szlovák órákon a gyerekek tu-
dását nem a szlovák anyanyel-
vű gyerekekhez mérik, hanem 
a magyar anyanyelvű gyere-
kekhez. Így a gyerekek nem 
kerülnek hátrányos helyzetbe, 
hisz mindannyian magyar és 
nem szlovák anyanyelvűek. 
Ráadásul a szlovák nyelvet a 
nekik megfelelő ütemben, fo-
kozatosan sajátítják el.

 És így kétnyelvűek lesznek? 
 Igen, mert két nyelvet fog-

nak birtokolni és használni a 
mindennapjaikban. Ráadásul 
megtanulják értékelni saját, 
magyar nyelvű kultúrájukat. 
Belenőnek saját kultúrájukba, 
az számukra nem válik ide-
genné. 

 Miért érdemes kétnyelvű-
nek lenni? 
 A kétnyelvű gyerek és majd 

az ő gyerekei a magyar rokon-
nal magyarul, a szlovák rokon-
nal szlovákul tudnak beszél-
getni. Az egynyelvűek nem. A 
kétnyelvűek két (sőt több) or-
szágban tudnak dolgozni. Az 
egynyelvűek nem. A kétnyel-
vűek két kultúrában és két or-
szágban érzik otthon magukat. 
Az egynyelvűek nem.

„Jól vigyázz, mert anyád nyelvét bízták 
rád a századok, s azt meg kell védened.”De 
vajon hogyan kell erre vigyázni? Ez a kér-
dés sokszor elhangzik fórumokon, az új-
ságokban, a családokban. A válasz pedig 
olyan egyértelmű: a magyar gyereket ma-
gyar iskolába kell íratni.

Ezek után nézzünk körül, tekintsük át 
a kimutatásokat, statisztikákat, melyek 
ugyan csak számok, mégis a valóságot, a 
jelenlegi helyzetet mutatják, tükrözik – a 
magyar iskolába járó gyermekek számá-
nak lassú, de állandó csökkenését.

Az ember, aki történetesen a jelen eset-
ben pedagógus is – és magyar nyelvet és 
irodalmat tanít –, szomorúan és néha 
tehetetlenül veszi tudomásul a tényeket. 
Igen, tudomásul veszem, tényekkel nem 
vitatkozom, de azonnal felmerül bennem 
a kérdés – mit lehetne ez ellen tenni, ho-
gyan lehetne ezt a folyamatot megállítani 
– mert meg kellene állítani, mindenkép-
pen, mindenáron!

A mai világ teljesítménycentrikus, so-
kan nem tudják, hol a határ. Történetesen 
egy magyar szülő abban látja gyermeke 
boldogulásának a zálogát, ha más nyelvű, 
a mi esetünkben szlovák nyelvű iskolába 
íratja a gyermekét abból a megfontolás-
ból, hogy ott majd jobban elsajátítja az 
állam nyelvét. Pedig téved, nagyon té-
ved, mert az nem nyelvi iskola, ott nem 
a szlovák nyelvet oktatják, hanem szlovák 
nyelven oktatják a tantárgyakat. S ha a 
gyermek nem ismeri az oktatás nyelvét, 
akkor vajon hogyan sajátítja el az előírt, 
központilag megkövetelt tananyagot?

Mi a teendő? Össze kell fogni minden 
szlovákiai magyarnak, s tenni is valamit 
azért, hogy a jelenlegi helyzet megvál-
tozzon. Nagyon sok múlik a szülőkön, 
az óvodán, az iskolán, milyen színvona-
lon oktat és nevel. S ide sorolnám még 
a Csemadokot is, mert az iskola mellett, 
vele szorosan együttműködve sokat tehet 
azért, hogy a jelenlegi helyzet megváltoz-
zon. Minden alkalmat, minden lehetősé-
get meg kell ragadni, hogy összehozzuk 
a magyar szülőket és a gyermekeket, s a 
sokat emlegetett, de szerintem mégsem 
elcsépelt„magyarságtudatunkat” naponta 
erősíteni, hogy ha eljön a beíratás ideje, 
egy magyar családban a világ legtermé-
szetesebb dolga legyen, hogy az édesanya 
megfogja a gyermeke kezét, és elviszi be-
íratni a magyar iskolába.

Gondolatok az anyanyelven történő oktatásról

Pék Éva

De ezek után minden magyar peda-
gógus tudatosítsa, hogy a rábízott kis 
emberpalántát végtelen türelemmel, sze-
retettel és alázattal, s kellő szakmai hozzá-
értéssel, tudással tanítsa, nevelje naponta, 
óráról órára.

Tudom, hogy pedagógusnak lenni nem 
könnyű feladat, az nem szakma, hanem 
hivatás, csupa nagybetűvel, s talán sem-
milyen más pályához nem hasonlítha-
tó. A tanító munkája nem fejeződik be 
az utolsó tanítási óra utáni csöngetéssel. 
Folytatódik délután és este is, mert a pe-
dagógus hazaviszi magával a javítandó 
füzeteket, dolgozatokat, és vele együtt egy 
kicsit a diákjait is. Otthon újragondolja 
az elmúlt napot, mit tett jól, hol tévedett. 
Előkészül a másnapi óráira, átgondolja, 
megtervezi, mérlegel, fontolgat, hogyan 
is lenne, lehetne jobb, eredményesebb a 
tanítandó anyag átadása. Szakkönyveket, 
segédkönyveket tanulmányoz, segédesz-
közöket készít. Készül a másnapra.

Mert óriási felelősség a tanítás. Raj-
tunk, pedagógusokon rengeteg múlik, 
hogyan formáljuk, alakítjuk a gyerme-
kek világlátását, öntudatát, érdeklődését, 
személyiségét. Nagyon sok szakirodalmat 
írtak az oktatás módszeréről, de minden 
pedagógusnak ki kell alakítania a saját 
módszerét, mert minden gyerek más-más 
egyéniség, minden gyermekhez másképp 
kell szólni, másképp kell közeledni. Min-
den gyermek más-más környezetből ér-
kezett, először meg kell őt ismerni, hogy 
aztán tanítani tudjuk őt. De legfőképp és 
mindenekfölött nagyon kell őket szeretni. 
Ha egy pedagógus bemegy az osztály-
ba, és becsukja maga mögött az ajtót, az 
olyan, mintha egy szigeten lenne a gye-
rekekkel. Úgy irányítsa, vezesse az órát, 
úgy oktasson, hogy a gyermek felejtse el 
a külvilágot, s azt érezze, a boldogság szi-
getén van. Aztán megkezdődik a „közös 
munka”, s ha kicsengetnek, és a gyermek 
nem mozdul, az azt jelenti, hogy jól érez-
te magát. Ha ez a  csoda óránként, na-
ponként megismétlődik, szeretni fogja az 
iskolát, a magyar iskolát, s ha az órákon 
ilyen légkört tudunk teremteni, az oktatás 
is sokkal eredményesebb, hatékonyabb 
lesz. Amit a gyermek az órán hall, tapasz-
tal, azt megérti, mert az édes anyanyelvén 
szólnak hozzá, magyarul. A személyisége 
az évek során ily módon állandóan ala-
kul, fejlődik, változik.
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Egy pedagógus munkája hosz-
szú érési folyamat, nagy-nagy türe-
lem kell hozzá, s az eredmény nem 
mutatható ki pénzben, számokban, 
százalékokban. De ha majd felnő-
nek a tanítványok, és a gyermeküket 
gondolkodás nélkül magyar iskolába 
íratják be, akkor érett meg a pedagó-
gus munkájának a gyümölcse.

Évtizedeken át álltam naponta a 
gyermekek elé, és állítom, ez éltetett, 
volt miért naponta felkelnem, hogy 
átadhassak nekik valamit abból, amit 
az évek során megtanultam, megta-
pasztaltam, és amit tőlük is tanultam. 
Boldog vagyok, hogy magyar nyel-
vet és irodalmat taníthattam, a má-
sik szakom a szlovák nyelv volt. Jól 
megfért egymás mellett a két nyelv, 
az egyiket a szívemmel, a másikat az 
eszemmel tanítottam. S a tanítványa-
im megtanulták azt is, hogy akkor 
lesznek életképes magyarok, ha mi-
nél jobban elsajátítják az állam nyel-
vét, a szlovák nyelvet.

Életem értelmét abban látom, hogy 
tettem, tehettem valamit a felnövek-
vő szlovákiai magyar gyermekekért, 
ifjúságért. Tettem azt az iskolában a 
tanítási órákon, de órák után, dél-
utánonként, mikor különféle nyelvi 
és irodalmi versenyekre készítettem 
fel a tanítványaimat. Aztán a Cse-
madokban, ahol jeles, irodalmi és 
történelmi évfordulók megünneplé-
sére készültünk és készülünk a már 
középiskolás, felnőtt magyar fiata-
lokkal. Ott is az anyanyelv, a szép szó 
szeretetét oltom beléjük észrevétle-
nül, de valahol mégis tudatosan.

S megkérdezhetné valaki, hogy 
vannak-e visszajelzések. Vannak – ka-
rácsony, húsvét, kapom a jókívánságo-
kat. Nyaranta jönnek, jöttek a képesla-
pok, melyek szövegéből hadd idézzek 
párat. Egyszer egy irodalomórán, ak-
kor még tananyag volt, József Attila – 
A Dunánál c. versét tanítottam. Sokat 
foglalkoztunk a verssel, beszéltünk 
róla, elemeztük. Tanítványaim meg-

szerették, sőt meg is tanulták. Aztán 
úgy fejeztem be az órát meg a vers tár-
gyalását, ha netán valaki az osztályból 
a nyáron Budapestre megy kirándul-
ni, okvetlenül nézze meg a Duna-par-
ton a költő szobrát, s ha eszébe jut a 
vers, küldjön nekem egy képeslapot. 
Befejeződött a tanév, közeledett a nyá-
ri szünidő vége, és megtörtént a csoda. 
Augusztus végén érkezett egy üdvöz-
lőlap, melyet egy olyan hálás kis ta-
nítványom küldött, akinek története-
sen hármasa volt magyar nyelvből. A 
lapon a következő szöveg állt: „A ra-
kodópart alsó kövén ültem, s néztem, 
hogy úszik el a dinnyehéj.” Két nappal 
később újabb képeslap érkezett Sze-
gedről – „Nyári nap alkonyulatánál 
megállék a kanyargó Tiszánál.” Aztán, 
persze később, a következő évben egy 
újabb képeslap, Párizsból: „Párisba 
tegnap beszökött az Ősz, Szent Mihály 
útján suhant nesztelen, Kánikulában, 
halk lombok alatt S találkozott velem.” 
– ui. a  régi szép irodalomórák emlé-
kére, aláírás. S végül pár évvel később 
egy borítékban egy kis könyvecskét 
kaptam, szintén egy valamikori volt 
tanítványomtól, aki pedagógusnak 
készült. A könyvecske címe: A híd, 
amely összeköt bennünket, az alcíme: 
Gondolatok az emberi kapcsolatokról. 
Kinyitottam a könyvet, s benne az 
ajánlás – Drága tanító néninek ok nél-
kül, csak úgy, szeretetből. 

Valahogy úgy próbáljunk tanítani, 
hogy a ránk bízott gyermekek életük 
során mindvégig vigyék magukkal az 
anyanyelv, az irodalom, a költészet 
szeretetét, mely „Bot, batyu és fegy-
ver.” Bot, melyre mindig támaszkod-
hatunk, batyu, melyet magunkkal vi-
szünk egy életen át, és fegyver, mely 
megvéd minket mindenkor, minden 
helyzetben.

Mi, szlovákiai magyar pedagógu-
sok, úgy próbáljunk meg élni és taní-
tani, hogy ne vegyenek észre ott, ahol 
vagyunk, de hiányozzunk onnan, 
ahonnan elmentünk.

A  finn csoda, az „új iskola“ meg-
születése a  hatvanas-hetvenes évek 
elejére datálódik, de még ma is fino-
mítgatják, módosítgatják. Többek kö-
zött a jelenségalapú oktatás bevezeté-
séről folyik a  vita. „Csodáról“ azért 
(is) beszélhetünk, mert a finn gyere-
kek jóval kevesebb időt töltenek az is-
kolában, mint pl. a szlovákiai diákok, 
és gyakorlatilag házi feladatokkal 
sem terhelik őket. Sőt, magánórákat 
sem látogatnak. A PISA felmérésben 
mégis kitűnő eredményeket produ-
kálnak, és az is figyelemreméltó, hogy 
az egyes iskolák teljesítményei között 
alig van különbség, tehát valamennyi 
iskola jól teljesít!

Az alapfokon nincs szabad is-
kolaválasztás, de nincs is rá szük-
ség, hiszen minden iskola jó iskola. 
Megfelelő a  felszereltsége és kitűnő 
pedagógusok oktatnak valamennyi 
intézményben. Ezt azért is konstatál-
hatjuk, mert csak a legjobbak jutnak 
be a  tanárképző karokra. A  fiatalok 
azért választják a  tanítást élethivatá-
suknak, mert a  pedagógiai szakma 
népszerű, független és megbecsült 
a finn társadalomban, habár fizetésük 
nem tartozik a  legmagasabb kategó-
riába.

A  finn iskola eredményessége 
elsősorban a  tanítás minőségével 
és az erős támogató rendszerrel 
(gyógypedagógusok és pszicholó-
gusok segítik a  tanulókat, ingyenes 
iskolai étkeztetést és egészségügyi 
ellátást biztosítanak) magyarázható. 
A  tankötelezettség 7 éves korban 
kezdődik és 16 éves korig tart.

A  finn iskolarendszer kulcseleme 
a  kilencéves komprehenzív alap-
iskola, amely különböző szociális 
háttérrel rendelkező, különböző etni-
kumú, eltérő képességekkel és eltérő 
motivációkkal bíró tanulókat csopor-
tosít egy-egy osztályban.

A  sajátos nevelési igényű diá-
kokat gyógypedagógusok segítik. 
A komprehenzív iskola befogadó is-
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Albert Sándor

A finn oktatási reformról
kola, és abból a comeniusi alapelvből 
indul ki, hogy minden tanuló képes 
tanulni, ha megkapja a lehetőséget és 
a megfelelő támogatást. Ebből követ-
kezik a differenciálás és az alternatív 
oktatási módszerek alkalmazása. Az 
osztálytanítók munkáját gyakran asz-
szisztensek is segítik.

A kilencéves komprehenzív alapis-
kola két részre osztható (habár egy 
egységként kezelik): hatéves alap-
fokú és hároméves alsó középfokú 
képzésre.

A  hatéves alapfokú iskolákban 
(1-6. évfolyam) általában 300-nál ke-
vesebb diák tanul, és alacsonyak az 
osztálylétszámok is (15-30 diák).

Ebben a szakaszban nincs osztály-
zatokkal való értékelés. Nincs tehát 
félelem és szorongás. A diákok a  ta-
nulásra, az alkotásra, kíváncsiságuk 
kielégítésére összpontosítanak kü-
lönböző feladatok, problémák, pro-
jektek megoldása közben.

Az alapfokú iskola a készségfejlesz-
tésre összpontosít, arra, hogy a tanu-
lók megszerezzék az alapvető olvasá-
si, írási és matematikai készségeket, 
amelyek megalapozzák a későbbi si-
keres tanulást.

A hároméves alsó középiskola (7-
9. évfolyam) gyakran külön iskolát 
jelent, tehát az alapfokú iskolától el-
különítve működik.

A  komprehenzív alapiskolában 
a diákok egyéni tantervek alapján ta-
nulnak, de az oktatás jellegzetessége 
az együtt tanulás.

Az egyéni tanterveket a tanár, szü-
lő és a diák közösen állítják össze, és 
a tanulást a tanár segíti.

A  komprehenzív alapiskola fontos 
eleme a  speciális oktatás (a sajátos 
nevelési igényű diákok rendszeres 
segítése). Ennek kétféle formája van. 
Az egyik megoldás, hogy a diák a ha-
gyományos osztályba jár, és kiscso-
portos formában részesül részidős 
speciális képzésben (ezt a  képzést 
gyógypedagógus végzi). A  másik 
megoldás pedig az, hogy a  tanulók 

speciális osztályban vagy csoportban 
(de saját iskolájukban) részesülnek 
állandó speciális oktatásban. 

A  kilencéves komprehenzív alap-
iskolára épül a hároméves felső kö-
zépiskola (10-12. évfolyam). A tanu-
lók két forma közül választhatnak: 
általános felső középiskolában vagy 
felső középfokú szakképzésben ta-
nulnak tovább.

Az általános felső középiskola 
tananyaga 38 órás modulokba (kur-
zusokba) van szervezve. Egy-egy 
modullal 6-7 héten keresztül foglal-
koznak a diákok, és a modulok végén 
szöveges formában értékelik teljesít-
ményeiket. 

A modulok sorrendjét is a tanulók 
választják meg, ezért állandó összeté-
telű osztályok sincsenek. A  tanulók 
tehát saját maguk tervezik meg ta-
nulmányaikat, de a három tanév alatt 
legalább 75 kurzust kell sikeresen ab-
szolválniuk. Elfogadott persze az is, 
ha egyes diákoknak több időre van 
szükségük tanulmányaik befejezésé-
hez, ezért az iskolák tantervei nincse-
nek korcsoportokhoz kötve.

Az általános felső középiskolát kül-
ső, ún. Nemzeti Érettségi Vizsgával 
zárják a diákok. 

A tanulók kb. 50%-a a felső közép-
fokú szakképzést választja. Ebben 
az iskolatípusban a  tanulási idő ne-
gyedét az általános vagy választható 
tantárgyak képezik, a hatodát viszont 
munkahelyi oktatásként (duális kép-
zés) kell megszervezni.

A  tantervek összeállításakor az ál-
talános ismeretek és a szakmai kom-
petenciák egyensúlyára törekednek. 

A tanulók az általános felső közép-
iskola kurzusaiból is választhatnak, 
ezért a két iskolatípus között átjárha-
tóság van.

Elvileg a  szakképzésben résztvevő 
tanulók is letehetik az érettségi vizs-
gát, de ez nem jellemző.

Megjegyzés: A középiskolák végző-
seinek több, mint 60%-a felsőoktatási 
intézményben folytatja tanulmányait.

A finnek nem támogatják a gyako-
ri teszteléseket, ezért a  minimálisra 
csökkentették a  teljesítménymérések 
számát, ezzel is biztosítva a  félelem-
mentes tanulást. A tanár pedig azért 
van az osztályban, hogy segítse a di-
ákokat tanulni, és nem azért, hogy 
különböző tesztekre, felmérésekre 
készítse fel őket. 

A finn közoktatásban tanfelügyelet 
sincs. A  számonkérés helyett a  fele-
lősség és a  bizalom került előtérbe. 
A  tanrend betartásáért, a  tanulók 
értékeléséért, az iskola fejlesztéséért, 
tehát a színvonalért és minőségért az 
iskola, a pedagógusok felelnek.

Az oktatás minden szintje ingye-
nes, tehát mindenki számára hozzá-
férhető és méltányos, mert a  tanu-
lók számára egyenlő feltételeket és 
azonos elvárásokat fogalmaz meg. 
Ezzel sikerült csökkenteni a  tanulók 
és iskolák közötti teljesítmény kü-
lönbségeket is. És ezt nagyon kevés 
ország mondhatja el saját iskolarend-
szeréről. Másutt inkább az a jellemző, 
hogy az iskola tovább növeli a társa-
dalmi egyenlőtlenségekből fakadó 
teljesítménykülönbségeket a  diákok 
között.

A  finn iskola a  lexikális tudás he-
lyett a  problémamegoldást, a  kre-
ativitást és az együttműködést he-
lyezi előtérbe. Hangsúlyozzák azt is, 
hogy a  jó tanulmányi eredményeket 
nem a tanítási órák számának növe-
lésével, nem több házi feladattal vagy 
korrepetálással lehet/kell elérni, ha-
nem hatékony tanulással. 

Ebből kifolyólag a tanulók aránylag 
kevés időt töltenek az iskolában, és 
a pedagógusok kötelező óraszáma is 
kevesebb, mint másutt (átlagban napi 
4 óra). Így több idő jut a továbbkép-
zésekre, szakmai fejlődésre és a kollé-
gákkal való szakmai beszélgetésekre, 
együttműködésre.

Finnországban a tanítás nagy nép-
szerűsége miatt csak a legjobbak és 
a legelhivatottabbak juthatnak be a 
pedagógusképzéssel foglalkozó egye-
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temekre, karokra. Minden felvett 
hallgatóra 10-15 jelentkező jut. A 
pedagógusképzés legfontosabb tan-
tárgya a pedagógia (oktatáselmélet, 
pedagógiai ismeretek, tantárgyi di-
daktika és gyakorlat). 

A tanárképzés kutatásalapú, ami 
azt jelenti, hogy az oktatási elmélet, 
a kutatási módszertan és a gyakorlat 
fontos része a képzésnek. 

A gyakorlat kisebb része szeminá-
riumokon és kiscsoportos foglalko-
zások keretén belül zajlik a tanárkép-
ző tanszékeken, ahol a hallgatók az 
alapvető tanítási készségeket társaik 
segítségével gyakorolják. A gyakorlat 
nagyobb része az egyetemek által irá-
nyított speciális gyakorlóiskolákban 
zajlik. 

A gyakorlóiskoláktól azt is elvárják, 
hogy a tanárképzésben az egyetemi 
tanszékekkel együttműködve kutató 
és fejlesztő szerepet vállaljanak. 

A legfontosabb tanulság, hogy a 
pedagógusképzés folyamán a hallga-
tók megtanulnak tanítani és peda-
gógiai kutatásokat végezni. 

A finn iskolákban alapkövetel-
mény, hogy a tanár jól képzett profi, 
aki munkájának legjavát nyújtja. A 
tanárok bíznak egymásban, és gyak-
ran beszélgetnek egymással a tanítás-
ról és tanulásról. 

A finn oktatási reform tanulsága az 
is, hogy az iskolarendszer megváltoz-
tatása lassú folyamat, az egyes lépé-
seket kutatásokkal kell megalapozni, 
amit az iskolavezetőkkel, a  pedagó-
gusokkal, a  szakmával és a  politikai 
szereplőkkel is meg kell beszélni. Te-
hát az érintettekkel konszenzust kell 
kialakítani, csak így lehet sikeres az 
együttműködés. 

A  térségünkben alkalmazott gya-
korlat, az „ötletelés“ csak rombolás-
hoz vezet.

Zárszó
Elsősorban gazdasági okokra hi-

vatkozva az elmúlt évtizedekben kb. 
1000 kislétszámú (többnyire vidéki) 
komprehenzív alapiskolát zártak be 
Finnországban. A  kislétszámú, gaz-
daságilag fenntarthatatlan iskolák 
bezárása tehát nem szlovák talál-
mány. Romániában és Magyarorszá-
gon is voltak/vannak ilyen kezdemé-
nyezések, és félő, hogy a  szlovákiai 
kislétszámú iskolák sem kerülhetik el 
sorsukat, bármennyire fájdalmasan is 
érint majd bennünket.

„Az iskolai oktatás színvonalát, a taní-
tóság szakmai képzettségének folyamatos 
fejlődését a jó pedagógiai folyóiratok ha-
tékonyan elősegítik.“ (Turczel, 1995, 3).

A Katedra folyóirat története c. 
cikksorozatban a Katedra folyóirat 
történetét, a 2015 nyaráig megjelent 
huszonkét évfolyamát mutatom be. 
Munkám fő céljai között a lap mű-
ködésének megismerése, a folyóirat 
életén belüli tendenciák és az arcula-
tában történt változások bemutatása 
szerepel. 

 Egy ilyen pedagógiai lap, mint 
a Katedra, nagy jelentőséggel bír a 
szlovákiai magyar iskolaügyben. Tá-
mogatnia kell a pedagógusokat mun-
kájukban, segítséget kell nyújtania 
az ismereteik rendszeres bővítésé-
ben, egyfajta állandó továbbképzési 
fórumként kell működnie, és nem 
utolsósorban a szlovákiai magyar pe-
dagógusok összetartó erejeként kell 
szolgálnia. Fontosnak tartom, hogy 
egy ilyen fórum a lehető legjobb mó-
don működjön és a lehető legjobb 
minőségben jelenjen meg. Kíváncsi 
voltam arra, hogy a már megjelent 
számok miféle struktúrát követtek, 
milyen témakörök köré csoportosul-
tak, továbbá mik azok a témák, amik 
túlsúlyba kerültek, melyek kerültek 
mellékvágányra. Röviden: milyen 
szinten és minőségben működött/
működik a lap. 

 Kutatásom során különböző mód-
szereket alkalmaztam. Áttanulmá-
nyoztam az összes lapszámot, a szer-
kesztőbizottság jegyzőkönyveit, és 
a szerkesztőség céljaiból kiindulva 
próbáltam összefüggéseket keresni, 
illetve konzekvenciákat levonni a lap 
működését illetően. Ezek alapján ki-
alakítottam egy-egy korszakot a lap 
életében, melyeket a szerkesztői posz-
ton történt változások – vagyis a lap-
szerkesztés koncepciójának módosu-
lása – alapján határoztam meg. Mivel 
a folyóirat első tíz évének vizsgálatával 
már Vajda Barnabás és Misad Katalin 
is foglalkozott, ezért kutatásomban 
túlnyomórészt a következő tizenkét 
évfolyam vizsgálatára koncentráltam, 
így a Vajda Barnabás által megha-
tározott három korszakot folytatva 
újabb öt korszakot körvonalaztam. 
Az elemzés során megvizsgáltam az 
egyes rovatok témaköreit, elkülönítet-
tem egymástól a szaktárgyi, módszer-
tani és pedagógiai-pszichológiai érde-

Audi Dávid

A Katedra folyóirat története (1. rész)
keltségű írásokat, megvizsgáltam ezek 
dominanciáját, illetve rávilágítottam 
az egyes korszakok pozitívumaira és 
negatívumaira. 

A lap megjelenésének előzményei 
A két világháború közötti időszakban 
hét magyar nyelvű pedagógiai újság is 
megjelent Szlovákiában. Ilyen a Ma-
gyar Tanító, amely 1921-től 1943-ig 
jelent meg Komáromban, és a Magyar 
Általános Tanítóegyesület közlönye 
volt. Ide sorolható még a Kárpátalján 
megjelenő Magyar Iskola is, ugyanis 
Kárpátalja az első Csehszlovák ál-
lamhoz tartozott. Ezt a két újságot 
a polgári demokratikus szellemiség 
jellemezte. Továbbá megemlíthető a 
Szlovenszkói Magyar Tanügy, amelyet 
szociáldemokrata nézetek hatottak 
át, valamint az Új Korszak, amely a 
szocialisták lapjaként létezett. Az egy-
házi jellegű pedagógiai lapok közül 
a Református Egyház és Iskola került 
megjelenésre, a katolikus egyháznak 
pedig két pedagógiai lapja volt: a Tan-
ügyek és a Világosság. Ezek a lapok 
azonban a második világháború kitö-
résekor megszűntek. (Turczel, 1995, 
3). 

 Az 1948 utáni szocialista rezsim-
ben egyetlen magyar nyelvű pedagó-
giai lap létezett, a Szocialista Nevelés, 
amely a nevében hordozta a kény-
szerű egyirányultságot, ugyanakkor 
számos pedagógiai és módszertani 
írásokat is megjelentetett. Az 1989-es 
rendszerváltás után a Szocialista Ne-
velésből átszerveződött Nevelés pró-
bálta átvenni elődje szerepét, azonban 
a megdrágult lapkiadás és az életszín-
vonal romlása miatt nem tudott fenn-
maradni. (Turczel, 1995, 3).

 A  Katedra folyóirat 1994 elején 
indult útjára szép hagyományt foly-
tatva azzal, hogy az első csehszlovák 
köztársaságbeli pedagógiai lapok, va-
lamint a Szocialista Nevelés (később 
Nevelés) nyomdokaiba lépett, ezzel 
betöltve az elődjei után keletkezett 
űrt. (Turczel, 1995, 3).

(folytatjuk)
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Már régóta foglalkoztatott az a gon-
dolat, hogy szeretnénk írni a humor-
ról, mert úgy véljük, hogy a pedagó-
gus tevékenysége során ez a nevelés 
egy lehetséges eszköze a nehézségek-
kel való megküzdésnek. 

A humorra vonatkozó tanulmányok 
az 1930-as évekre nyúlnak vissza. Gor-
don W. Allport (1980) pszichológus 
kijelentette, hogy a humor a mentá-
lis egészség elengedhetetlen feltétele. 
Sigmund Freud (1928) elméletében 
a humorról azt fejtette ki, hogy a fö-
lösleges energiák levezetésének egyik 
formájára. Tanulmányaiban S. Freud 
elkülönítette a viccet, az élcet és a hu-
mort, vagyis a vicc más ember felé irá-
nyul, a humor pedig saját maga felé. 
Véleménye szerint, az „én” fenntartja 
az örömelvet – az örömszerzésnek 
és a fájdalom elkerülésének igényét a 
humor által. Meggyőződése, hogy a 
humor mint védekezési mechanizmus 
jelenik meg az életünkben.

A humor és a nevetés életünk fontos 
része, a testnevelés és sport műveltség 
területén a versenyszituációból adódó-
an nehéz versenyhelyzeteken segítheti 
át sportolót. Ám a humornak az élet 
minden területén stresszoldó hatása 
van, annak minden élettani és pszichés 
előnyével együtt. A pozitív érzelmi ál-
lapotra váltás az agy érzelmi-jutalma-
zó központjának, a limbikus rendszer-
nek az aktivációja révén történik meg, 
hasonlóan, mint más élvezetet nyújtó 
tevékenységeknél. Az iskolai tanulmá-
nyok, a versenyeredmények és a társa-
dalmi benyomások élményei a tanulók 
lelki hatásaira pozitív érzelmek révén 
jelentkeznek, ellazult, kellemes, a világ 
dolgaira nyitott tudatállapotba hoz-
hatják a szervezetet.

A nevetést nemcsak a humor vált-
hatja ki, de minden esetben a társas 
környezet felé irányuló, jól felismer-
hető jelzésként működik. Az inter-
akcióban levő személyek részéről a 
nevető egyén azt kommunikálja, hogy 
megértette az adott helyzetben lévő 
ellentmondást, a szituációt nem tartja 
fenyegetőnek, és a nevetést kiváltó do-
loggal, személlyel, eseménnyel szem-
ben pozitív érzései vannak. A nevetés 
kommunikációs hatékonyságát növe-
li, annak hathatós természete. 

A humor összetett kognitív folya-
mat, amihez fontos, hogy jó érzés 

A humor pszichológiája 
mint a nevelés egy lehetséges eszköze

kapcsolódjon. A testnevelés és sport 
területén olyan mozgásos cselekvés, 
testbeszéd, ami örömöt vált ki, vala-
mint ennek a produkálása és érzése 
humorral érhető el. Összefügg az ér-
zelemkutatással, vagyis kulturálisan 
meg van határozva az, hogy ki, mikor, 
hol, min nevethet. Alapvetően a játék-
hoz, a játékos tevékenységformához 
köthető, hiszen a humorizálással a 
játékosságot fejezünk ki, ráadásul egy 
bizonyos fokú relaxált állapotot is elő-
idézhetünk. A humor négy összetevő-
ből áll: a társas kontextusból – amikor 
valaki produkálja a humort, a másik 
fél pedig megérti; kognitív-perceptuá-
lis folyamatokból, jókedvből és öröm-
ből, valamint érzelemkifejezésből.

A fejlődéslélektan szempontjából 
már kisgyerekkorban is gyakorivá 
válik a társakkal való nevetés. Ötéve-
sen megjelenik a szándékmegértés, 
a verbális ingereken és az „ugratáso-
kon” is nevetnek, óvodás korban pe-
dig szinte azokat a típusú nevetéseket 
produkálják, mint a felnőttek: kom-
munikáló nevetés, elcsukló nevetés, 
ritmikus nevetés, sikító/visító nevetés. 
Paul McGhee amerikai pszichológus 
négyszakaszos modelljét is érdemes 
megemlíteni ennél a megközelítés-
nél. Jean Piaget svájci pszichológus 
fejlődéslélektani elméletét veszi ala-
pul, de a legelső, szenzomotoros sza-
kaszt kihagyja, és a fejlődést másfél 
éves kortól indítja, ez az inkongruens 
cselekedetek tárgyakkal. Itt azon ne-
vet a gyerek, ha nem megfelelően 
használja ő vagy valaki előtte a tár-
gyakat. Hároméves kortól, a második 
szakaszban az vált ki nevetést a gye-
rekből, ha inkongruensen címkézi a 
tárgyakat, eseményeket. A harmadik 
szakaszban, a 3. életév végétől fogalmi 
inkongruitás jelenik meg, vagyis a tár-
gyak egy vagy több tulajdonságát mu-
tatják be, ami okot adhat a humorra. 
Az utolsó, negyedik szakasz a több-
szörös jelentések szakasza, ami hét 
éves kor körül jelenik meg, itt már a 
kétértelmű és a többértelmű szavakat 
felismerik, valamint megértik a logi-
kai konzisztenciákat. A humor által 
kiváltott együtt nevetés a személyi-
ségfejlődés bármely életkori szakaszá-
ban csoportformáló erővel bír. Akivel 
együtt nevetünk, azzal közösséget ér-
zünk, feltételezzük, hogy a miénkkel 

megegyező állásponttal, véleménnyel, 
a miénkkel összevethető intellektu-
ális képességekkel rendelkezik, több 
tekintetben is hasonlít hozzánk. Ez-
által bizalmunk megnő irányában, az 
együttműködés könnyebbé és élveze-
tesebbé válik a hozzánk hasonló meg-
határozott emberek társaságában.

A humorizálás az interaktív társas 
világunkban fontos, stresszcsökkentő 
eszközként szerepelhet. A lényege a 
pontos időzítés, az információk kel-
lő időben és mennyiségben történő 
átadása, illetve a hallgatóság érzelmi 
állapotának, informáltságának és pre-
ferenciáinak pontos felbecsülése.

A humor tehát pszichológiai meg-
közelítésben nem más, mint nehézsé-
geken, a problémákon való felülemel-
kedésnek egyik fontos formája azáltal, 
hogy a vicc tárgya maga a tanuló lehet. 

A humor pszichológiai kutatásain 
belül számos irányzat található. Az 
egyik ilyen irányvonal a humor hát-
terének vizsgálata és a társas kapcso-
latokban betöltött szerepének elem-
zése. A másik irányvonal a humor, a 
viccek működési elvének, a humor 
megértésének képességét, és ennek 
idegrendszeri hátterét és élettani ha-
tásait kutatják. A sportpszichológusok 
egyre több szakterületről fedezik fel a 
humorban rejlő lehetőségeket – hu-
mor egészségpszichológiai és terápiás 
hatását, kulturális és történeti megha-
tározottságát tanulmányozzák –, így 
olyan személyiségjegyek kerülhetnek 
felszínre, melynek révén az emberi 
természet számos aspektusa jobban 
érthetővé válhat.

Felhasznált irodalom:
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A TANDEM nonprofit szervezet 
munkásságának az egyik fő fókuszában 
kezdetektől, a 2009-es alapítástól fogva 
a pályaorientáció, karriertervezés, jö-
vőtervezés áll. Kidolgoztunk egyedül-
álló, nem-formális módszertanra építő 
pályaválasztási programokat középis-
kolások számára, amelyek ötvözésé-
ből született meg a több díjat is nyert 
Mesterségem CíMERRE? programunk. 
Megjelentünk egyetemi oktatás kere-
tében zajló karriertervezési szeminári-
umon, ahol a munka világába kilépni 
készülő fiatal felnőtteknek nyújtottunk 
képzést és mentorálást. Végeztünk 
széles körű felmérést a szlovákiai ma-
gyar középiskolások pályaképéről, 
és jelen voltunk egy egészen újszerű 
program, a Vekker Műhely Mi a pá-
lya? című színházi nevelési foglalkozás 
létrejötténél. Számos konferencián és 
továbbképzésen vettünk részt ebben 
a témában, rengeteg iskolaigazgatóval 
és pedagógussal volt alkalmunk 
beszélgetni erről a témáról, és elmond-
hatjuk, hogy mára átlátjuk az iskolában 
zajló pályaorientációs munka minden 
hátráltató tényezőjét, és hozzávetőle-
gesen a nemzetközi trendeket is. 

Amióta ezzel a témával foglalko-
zunk, rengeteg igény és szükséglet, 
elakadás és küzdelem, vágy és bizony-
talanság tárult elénk mind a fiatalok, 
mind pedig az őket támogatni kívánó 
felnőttek részéről. Van azonban egy 
olyan jelenség, amellyel soha nem ta-
lálkoztunk még ilyen intenzíven ko-
rábban, mint az elmúlt fél év során. 

Hogy a jelenség világossá váljék, 
egy történettel illusztrálnám azt. Pá-
lyaválasztási témájú egynapos képzést 
tartottunk egy nagynevű gimnázium 
másodikosainak, akik ugyan „prob-
lémás osztálynak” vannak címkézve 
az iskola rendszerében, a velük való 
munka alapján teljesen normális tiné-
dzserként működnek, a klasszikus és 

Molnár Kriszta

Úgysem lesz belőled semmi! 
– beépülő negatív mantrák kontra támogató visszajelzés
Az osztályfőnök szerepe a középiskolások pályaválasztási folyamatában

korosztályra jellemző nehézségekkel, 
lázadásokkal, szerep-próbálgatásokkal 
és belső harcokkal. A játékos feladatok 
mellett egy témára hangolódó gyakor-
latként arra kértük őket, gyűjtsék ösz-
sze, írják fel és az osztály falára ragasz-
szák ki mindazt az üzenetet, elvárást, 
biztatást, tanácsot, amelyet a pályavá-
lasztási kérdéseik kapcsán hallanak, 
ami ott „lóg a levegőben”, ami átszövi 
a körülöttük lévő környezet közbeszé-
dét. Arra voltunk kíváncsiak és azt sze-
rettük volna feltárni, hogy milyenek 
azok a környezeti hatások, amelyeket 
az őket körülvevő felnőtt (és kortárs) 
világból kapnak a diákok. Megdöb-
benve tapasztaltuk egyrészt azt, hogy a 
kezdeti nehéz, kissé szégyellős indulás 
után egy bizonyos ponttól fogva nagy 
lendülettel írták ki magukból a fiatalok 
ezeket az üzeneteket (az írásnak, konk-
retizálásnak mintha már önmagában 
terápiás hatása lenne: ha konkrét for-
mába öntöm az engem fojtogató „szel-
lemet”, már nem is lesz annyira félel-
metes), másrészt azt is, hogy mi maga 
a tartalma ezeknek az üzeneteknek. A 
döntő többség ugyanis (legalább 80%) 
negatív, elmarasztaló, lehúzó, fenyege-
tő, néhol agresszív és gúnyos tartalmú 
volt, és azt üzente legerőteljesebben 
a diákok felé, hogy esélytelenek arra, 
hogy bármire is vigyék az életben. Ha 
kategorizálni akarnánk ezeket az üze-
neteket, leginkább a következő cso-
portokba lehetne osztani: 

Kritikus-szarkasztikus: a diák egy ki-
választott negatív tulajdonságára vagy 
hiányosságára vonatkozó megjegyzés, 
következményként megvillantott fe-
nyegetéssel társítva (Pl.1 „Ha ennyire 
lusta vagy, és nem tanulsz, garantáltan 
nem fognak felvenni sehova!”)

Fenyegető: ezek az üzenetek a tanári 
hatalom eszközeinek büntető alkalma-
zását helyezik kilátásba arra az esetre, 
ha a diák a fennálló viselkedésén vagy 

meglévő gyengeségén nem tud változ-
tatni (Pl: „Ha így folytatjátok, minden-
kit meg fogok buktatni” – ezek a típusú 
mondatok nagyon hasonlóak hangvé-
telükben és tartalmukban is a családi 
helyzetekből ismert „Érik a pofon!”–tí-
pusú mondásokkal)

Felszólító: A diák viselkedésétől, ér-
deklődésétől, egyéb aktuális helyzeté-
től függetlenül valamilyen cselekvést 
előíró üzenet, amelynek a pozitívuma, 
hogy előre mutat, negatívuma azon-
ban, hogy egy fokkal több „muszáj”–
elvárást helyez a rendszerbe, mint 
amennyi feltétlenül szükséges (Pl. „A 
mai világban egy idegen nyelvvel sem-
mire se mész, legalább három nyelvet 
kell beszélni profi szinten.”)

Bölcselkedő: Az ilyen üzenetek nem 
tartalmaznak egyenesen a diák cselek-
véseire vagy viselkedésére vonatkozó 
részeket, inkább csak burkolt üzenet-
ként hangzanak el, amelyekből a közlő 
reménye szerint minden hallgató érte-
lemszerűen le tudja vonni a következ-
tetést. (Pl: „Tanulni, tanulni, tanulni!”)

Ami az üzenetek közös vonása: szin-
te kivétel nélkül mindegyik azt a vég-
következtetést vonja magával, hogy az 
érintett diák, aki éppen az üzenet cél-
pontja, nem fogja majd túl sokra vinni 
az életben. S hogy kitől, kiktől szár-
maznak ezek az üzenetek? Rá is kér-
deztünk a diákoknál, de a tartalmuk-
ból sem nehéz megállapítani, hogy az 
őket körülvevő felnőtt világból, né-
hány kivételtől eltekintve, amelyek va-
lószínű a kortársaktól vagy a pár évvel 
idősebbektől származhatnak. 

Mi van mindennek a hátterében, és 
milyen következményekkel jár? 

Első ránézésre nem nehéz megál-
lapítani, hogy a szándék minden bi-
zonnyal a motiváció. El is mondják 
ezt az idézett mondatok gazdái, ver-
bálisan biztosítják a diákokat arról, 
hogy higgyék el, mindezt azért mond-
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ják – figyelmeztetésképp vagy nevelő 
szándékkal –, hogy ők „összeszedjék 
magukat”, tanuljanak jobban, kapcsol-
janak rá, tegyenek bele több energiát, 
térjenek már végre észhez és fogják fel, 
hogy a tanulás/nyelvtanulás/érettségi 
felkészülés/stb. az első és legfontosabb 
feladatuk. 

S hogy az elérni kívánt célhoz képest 
milyen eredménye lesz az ilyenfajta 
mantrák sulykolásának, azt egy másik 
történettel szeretném illusztrálni. 

Egy szakközépiskolásoknak szóló, 
vállalkozási készségek fejlesztését cél-
zó program keretében egy tizenkilenc 
fős, varrónő szakos osztály részére 
tartottunk tréninget, amelynek kere-
tében, valahol a bevezető táján szóba 
került, hogy milyen lehetőségeik lesz-
nek, ha elvégzik az iskolát, mik a ter-
veik, álmaik, céljaik. Valami nagyon 
egyszerű kérdés formájában hangzott 
ez el, mire a tizenkilenc – egyébként 
életrevaló, energikus és minden bi-
zonnyal tehetséges – lány szinte egy 
hangként, kórusban válaszolta moso-
lyogva (!), hogy ó, belőlük úgysem lesz 
soha semmi. 

Ezeknek a motiváló szándékú fenye-
getéseknek tehát az a végeredménye, 
hogy a diákok gondolkodásmódjába 
beépül az az alaptétel, hogy ők tulaj-
donképpen esélytelen semmirekel-
lők, és ezek után ez a hozzáállás válik 
alapvetővé abban, ahogy önmagukra 
tekintenek. Utóbbi esetben, a varrónő 
szakos osztálynál ez az állapot abban is 
megnyilvánult, hogy teljesen motivá-
latlanok lettek a jövőtervezéssel és pá-
lyaválasztási kérdésekkel foglalkozni, 
hiszen róluk már oly sokan kinyilvání-
tották, hogy reménytelenek, és ezáltal 
azonosultak a rájuk nyomott bélyeg-
gel. A korábban említett gimnáziumi 
osztály esetében pedig hozzájárult 
ahhoz, hogy még dacosabbak és még 
nehezebben kezelhetőek legyenek, a 

motivációjuk fokozása helyett tehát 
inkább az ellenállást fokozta bennük 
az, hogy folyamatosan reménytelen-
nek voltak nyilvánítva. 

Ha a morenói pszichodráma meg-
közelítését hívjuk segítségül ennek a 
jelenségnek a megértésére, nagyon 
sok példával találkozhatunk, amelyek 
hasonló elven működnek, és hosszú 
távon meg tudják keseríteni egy-egy 
személy boldogulását és önbecsülé-
sének fejlődését. A pszichodrámában 
ún. delegációknak hívják azokat a 
tanításokat, „küldetéseket”, jóslato-
kat, amelyek egy-egy felmenőnktől 
vagy hozzánk közel álló személytől 
származnak, és valamilyen negatív 
jövőkép megvalósítására késztetnek, 
gyakran anélkül, hogy bármelyik fél (a 
küldő vagy a kapó) tudatosítaná őket. 
Ilyenek például a házasságban gyakori 
gátló és önértékelés-romboló mon-
datok, amelyek legtöbbször a szigorú 
nagyszülőktől származnak (pl. a „so-
sem lesz belőled jó asszony/férj”) vagy 
bizonyos elakadások, sikertelen visel-
kedésminták tovább örökítését célzó 
üzenetek („meglásd, te is úgy jársz 
majd a férfiakkal/nőkkel, mint én”). 
A pszichodráma az ilyen helyzetekben 
a feltárás után azt a megoldási módot 
kínálja, hogy a saját életünkről, dön-
téseinkről, értékrendünkről próbáljuk 
meg „lehámozni” azokat a hatásokat, 
amelyek nem a mi életünkhöz tartoz-
nak, hanem valamely családtagunk 
sorsát produkálnák újra, és tanuljuk 
meg megélni a szeretetkapcsolatot 
ezekkel a hozzánk tartozó személyek-
kel anélkül is, hogy az ő tanításukat 
követnénk. 

S hogy visszatérjünk a középiskolás 
korosztályhoz, az ő esetükben még 
ezeknek az üzeneteknek az énképbe 
történő beépülési korszaka zajlik, ezért 
aztán rajtunk, felnőtteken múlik nagy-
ban, hogy milyen üzenetekkel vesszük 

őket körül. Ha a pozitív pszichológiá-
nak megfelelően arra tudunk töreked-
ni, hogy az erősségekre fókuszáljunk, 
és a tehetséget, lehetőségeket, bennük 
rejlő potenciálokat, a siker „magvacs-
káit” vesszük észre és hangsúlyozzuk a 
nekik szóló üzenetekben, akkor azok 
fognak jó értelemben véve elhatal-
masodni, ha pedig a hiányosságokra, 
kudarcokra, nehézségekre, ügyetlen-
ségre helyezzük a fókuszt, akkor azok. 
Gyakran halljuk ellenérvként erre a 
tanácsra a gyakorló pedagógusok-
tól azt, hogy ez így nem működhet, 
hiszen ahhoz, hogy valaki fejlődni 
tudjon, szembesíteni kell azzal, hogy 
miben gyenge és mi az, amiben jobb-
nak kéne lennie. A jó hír az, hogy ez 
nem igaz, hiszen a személyiségünk 
szerkezetét alkotó szerepeink egy-
mást erősítő hatással is tudnak lenni, 
és ezáltal azok az erősségek, amelyeket 
kihangsúlyozunk, még erősebbek 
lesznek és „felhúzzák”, fejlesztik a 
körülöttük lévő, még nem annyira 
fejlett többi tulajdonságot. 

Arra biztatjuk tehát ezen tapasztala-
tok alapján a gyakorló osztályfőnökö-
ket és pedagógusokat, hogy hagyják el 
a fenyegető és ijesztgető üzeneteket a 
diákjaikkal való kommunikációban, és 
egy jó adag megelőlegezett bizalom-
mal fókuszáljanak az erősségek reális 
és konkrét visszajelzésére, kiemelésé-
re, azt üzenve ezzel a jövő generáció-
jának, hogy minden esélyük megvan a 
sikeres, boldog felnőttkor elérésére. 

JEGYZETEK:
1 A példamondatokat nem szó szerint idéz-
zük, a felismerhetőség elkerülése végett, de 
igyekszünk a valós mondatokhoz nagyon 
hasonlóakat kreálni.
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Napjainkban az érzelmi intelligen-
ciának, valamint annak fejlesztésének 
egyre nagyobb jelentőséget tulajdoní-
tanak a szakértők. Kádár Annamária 
2012-ben kiadott könyvében nagysze-
rűen rámutat arra, hogy az érzelmek, 
azok kifejezése milyen nagyban hozzá-
járulnak egy lelkileg egészséges felnőtt 
boldogulásához és helytállásához a 
mindennapokban és azon felül is. Ah-
hoz, hogy mindez megvalósuljon, már 
a születéstől fogva gondozni, ápolni 
kell a megfelelő fejlődést az egyes élet-
szakaszoknak megfelelően. A könyv 
első része ismerteti az olvasóit a világ 
számos nagy pszichológusának megál-
lapításaival, kutatásaik eredményeivel, 
összehasonlítja az egyes elméleteket, 
melyek rámutatnak az érzelmek sze-
repére a társas kapcsolatok szabályo-
zásában, valamint befolyásolják a fi-
gyelmet, az észlelést, de akár a tanulást 
is. Az olvasó, legyen akár szülő, akár 
pedagógus, közelről megismerkedhet 
az érzelmi élet alakulását meghatározó 
tényezőkkel csecsemőkortól kezdődő-
en egészen a kisiskolás korig. Az írónő 
erőteljesen hangsúlyozza, hogy meny-
nyire fontos a biztonságos, szeretettel-
jes családi háttér megléte már a születés 
első percétől kezdve. A kötődés minő-
sége vagy annak a hiánya sorsdöntő 
lehet a későbbi életben, meghatározza 
a társas viszonyokat, a párkapcsola-
tokat, az egészségi állapotot, de akár 
az önbizalmat is. Egy egész fejezetben 
olvasható az intelligencia kutatásának 
rövid történetisége, melyben számos 
világhírű pszichológus meghatározását 
vonja párhuzamba az írónő. Fogalmá-
nak értelmezése ma is vitatott terület, 
de abban a legtöbb szerző egyetért, 
hogy az érzelmi intelligencia maga a 
kikristályosodott intelligencia. Fejlesz-
tésének szükségessége abban nyilvá-
nul meg, hogy az egyén felismerje és 
kimutassa érzelmeit, tudatában legyen 
pillanatnyi érzelmei hatásának, kezelni 
tudja érzelmeit, ami által könnyebben 
birkózik meg a szorongással, lehan-
goltsággal, ingerlékenységgel. A saját 
érzelmeink kezelésén túl fontos má-
sok érzelmeinek felismerése is. Ennek 
alapja az empátia, amely segítségével 
könnyen dekódolni tudjuk mások igé-

Kádár Annamária:
Az érzelmi intelligencia fejlődése és fejlesztésének 
lehetőségei óvodás- és kisiskoláskorban
(Recenzió)

Csicsay Orsolya

nyeiről, vágyairól közvetített jelzéseket. 
A szociális befolyásolás képessége fel-
tételezi nem csupán a saját érzelmeink 
kezelését, hanem mások érzelmeinek 
kézben tartását is. Az érzelmek tuda-
tosítása ugyanis sokkal hatékonyabbá 
teszi a szociális alkalmazkodást. 

A könyv egy további kis részében Ká-
dár Annamária az érzelmi intelligencia 
tréningekkel való fejlesztésével foglal-
kozik. Bemutatja annak történeti előz-
ményeit, majd ismerteti eredményes 
megvalósításának körülményeit. Az ef-
féle tréningek célja az öntudatosság és 
az énkép javítása, a szociális percepci-
óban való jártasság növelése, valamint 
az inadaptív viselkedésmódok felváltá-
sa alkalmasabbakkal. Az érzelmiintel-
ligencia-tréning egyik lényeges fóku-
sza, hogy mind a pedagógusok, mind 
a gyerekek elsajátítsák azt a képességet, 
hogy az érzelmeket a gondolkodás ser-
kentésére használják fel. Az érzelmi 
kompetencia fejlesztésének életkorok-
nak megfelelő lépcsőfokai vannak. Kis-
gyermekkorban a legfontosabb, hogy a 
gyermekben biztonságérzet alakuljon 
ki. Ha a családi és az óvodai környe-
zetben is biztonságban érzi magát, bát-
ran fedezi fel az új ingereket. A gyer-
mek érzi, hogy bátran elindulhat az 
ismeretlen felé, de közben tudja, hogy 
bármikor segítséget kérhet, ha fenye-
gető ingerekkel szembesül. Ez a tudat 
olyan erőforrás lesz, amely bátorságot 
ad számára, amikor elbizonytalanodik. 
Az óvodai és az iskolai környezetben 
a vezető szerep a pedagógusé. Ahhoz, 
hogy a gyermek érzelmi intelligenciája 
a lehető legjobban fejlődjön, elsősor-
ban empatikus, kreatív és gyermekköz-
pontú pedagógusra van szükség. 

Kádár Annamária a könyv záró ré-
szében számos jó gyakorlatot kínál, 
melyek a mindennapokban alkal-
mazhatóak az óvodában és iskolában 
egyaránt, sőt tovább fejleszthetőek a 
csoport és a gyerekek igényeinek meg-
felelően. Ugyanis ha a pedagógus tuda-
tosan szabályozza az érzelmeket, odafi-
gyel a gyerekek fejlődésére, törekszik a 
kölcsönösen elfogadó célok kitűzésére, 
akkor az érzelmi intelligencia fejlődé-
sét segíti elő.  

Ne azt nézd, kinek milyen a bőrszí-
ne, hanem azt, milyen a szíve.

(Ma de pr´oda, savi hin manušes 
morči, aľe dikh, savo les hin jilo..)

Roma közmondás

A  roma tanulók oktatásának kér-
désköre szlovákiai és külföldi vi-
szonylatban is a romákat érintő egyik 
legfontosabb és leginkább aktuális 
kérdések közé tartozik. A  romák és 
az iskola kapcsolatát számos kuta-
tás vizsgálta s  vizsgálja napjainkig, 
hiszen  maga a  probléma rendkívül 
szerteágazó.

A  témát kutató egyének többsége 
megegyezik abban, hogy a problémát 
haladéktalanul orvosolni kell, hiszen 
a többségi társadalomban kisebbség-
ként, méghozzá nagy számban jelen-
lévő kisebbségként élő romák felzár-
kóztatása az oktatás és művelődés 
talaján válhat igazán hatékonnyá. 

 A romák jelentős része nem tulaj-
donít nagy jelentőséget az oktatás-
nak. A fiatal romák esetében gyakori 
jelenség, hogy az iskola (nehézkes) 
elvégzése után gazdasági szempont-
ból a  társadalomnak szinte teljesen 
haszontalan tagjaivá válnak. 

A  cigány származású tanulók az 
óvodákban, valamint a későbbi isko-
lai képzés során egy egészen sajátos 
szerepet töltenek be. Származásukból 
adódóan másfajta értékorientációval 
rendelkeznek, életstílusuk, kulturá-
lis, szociális és ökonómiai hátterük 
jelentős mértékben eltér nem cigány 
származású társaikétól. Fliegel sze-
rint a cigány származású tanulók 
esetében a pedagógus oktatói-ne-
velői munkáját jelentős mértékben 
befolyásolják a következő tényezők: 
a beszédkészség folyamatának kiala-
kulásánál jelentkező nehézségek, a 
családi nevelés terén megfigyelhető 
hiányosságok, melyek a szülők eltérő 
kulturális hátterére vezethetőek visz-
sza, gyakori betegeskedés, alultáplált-
ság, a szülők munkanélkülisége, s az 
ebből adódó rossz ökonómiai háttér, 
a romákkal szemben fennálló előíté-
letek leküzdései (Portik, 2003, 27).
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nos kiindulópontként szolgált a  to-
vábbi vizsgálatokhoz. Az óvónőknek 
feltett kérdések összeállításánál arra 
törekedtem, hogy egy többé-kevésbé 
komplex képet alkothassak a  roma 
származású tanulókkal zajló okta-
tói-nevelői munkájukról. Kutatásom 
során 5 óvónővel sikerült interjút 
készítenem, mely során a  következő 
kérdéseket kellett megválaszolniuk:

 Milyenek az eddigi tapasztalatai a 
roma gyermekekkel való együttmű-
ködéssel kapcsolatban?
 A megkérdezett óvónők egyetér-

tettek abban, hogy roma gyerme-
kekkel kapcsolatos kifejezetten ne-
gatív tapasztalataik nincsenek. Úgy 
vélik, a feszültséget sokszor nem 
a gyermekek, hanem azok szülei 
generálják. A roma kisgyermekek 
szülei a fegyelmezést sokszor keverik 
a diszkriminációval, az előítéletekkel. 

 Több időt vesz igénybe náluk az 
egyes tevékenységek elsajátítása?

Interjúalanyaim véleménye meg-
egyezett abban, hogy ez egyénenként 
változó. A csoportokban akadnak 
olyan roma származású kisgyerme-
kek, akiknél egyes alapvető tevé-
kenységek elsajátítása jóval több időt 
vesz igénybe, mint nem roma társaik 
esetében, a rajzolás vagy éppen egy 
játékos feladat terén kevésbé ügye-
sek. Ezen „hiányosságukat” viszont 
kiválóan kompenzálják tánc, éneklés, 
színpadi szereplés terén, hiszen a 
tánc és a muzsika a roma kultúra 
szerves részei.

A roma gyermekek hátrányos hely-
zetét a társadalomtól elszenvedett 
megbélyegzésen, izoláción kívül az 
családi háttér is befolyásolja. Nem rit-
kaság, hogy az egyébként tehetséges, 
eleve jó adottságokkal rendelkező 
kisgyermek szűkebb családi környe-
zetében nem lát követendő példát, s 
egy ilyen közegben könnyebben el-
vész a tehetség. 

 Együttműködnek a roma családok 
az óvoda intézményével?

(együttműködnek-e a pedagógusok-
kal, részt vesznek-e a különböző ren-
dezvények szervezésében?)

Adatközlőim elmondása szerint a 
roma óvodások szülei, bár mutatnak 
érdeklődést az óvoda felé, sokszor 
előfordul, hogy véleményük eltér a 
pedagógusokétól, ezért inkább úgy 
döntenek, nem vesznek részt az egyes 
események szervezésében. 

 Rendszeresen látogatják-e a roma 
gyermekek az óvodát?

A roma gyermekek többsé-
ge néhány nem roma származású 
kisgyermekkel ellentétben rendsze-
resen látogatja az óvodát. Az óvónők 
szerint sok roma kisgyermek kifeje-
zetten szeret hozzájuk járni, hiszen 
azonos korú gyermekekkel lehet, já-
tékokkal, mesekönyvekkel, kifestők-
kel, rajzeszközökkel van körülvéve. 
A materiális dolgok sokuk esetében 
az otthoni környezetben hiányoznak, 
gyakori példa, hogy az óvodában ta-
lálkoznak először mesekönyvekkel, 
kifestőkkel, ceruzákkal. 

 Gondot okoz-e számukra az óvo-
dában/iskolában megkövetelt rend 
(szabályok) betartása?

A romák többsége számára prob-
lémát jelent a rendszabályok betar-
tása. Életvitelükből, mentalitásukból 
kifolyólag nehezen azonosulnak a 
társadalom által meghatározott nor-
mákkal. A roma kisgyermek számá-
ra az óvoda a kezdetekben az a hely, 
ahol folyamatosan akadályokkal kell 
szembenéznie. Az általam megkérde-
zett óvónők véleménye megegyezett 
abban, hogy a cigány kisgyermekek 
esetében gyakrabban indokolt az eré-
lyes, határozott fellépés és fegyelme-
zés. 

 Volt-e a közelmúltban komolyabb, 
említésre méltó konfliktus valami-
lyen roma családdal?

Az óvónők szerint a feszültséget 
sok esetben a roma gyermekek szülei 
generálják. Nem gyakori jelenség, de 
előfordul, hogy a roma szülő képte-

Haniczko Anna

A  roma családok és az iskola kö-
zött meglévő feszültség nem újkeletű 
probléma. A  szakirodalomban szá-
mos kutatás foglalkozik a roma tanu-
lók iskoláztatásával, továbbtanulási 
lehetőségeivel, s  a munkaerőpiacon 
való érvényesülésükkel. 

A roma családok és az iskola között 
lévő problémák már a gyermek óvo-
dai látogatásának megkezdésekor je-
lentkezhetnek. Az iskolára való felké-
szítés folyamatában az óvoda fontos 
szerepet tölt be. Az alapvető kompe-
tenciák fejlesztése az óvodában veszi 
kezdetét, s az iskolában folytatódik. A 
pedagógiai intézmények kiemelt fel-
adata a kompetenciák fejlesztése. Az 
iskolába kerülő gyermek esetében ez 
azokat az alapképességeket, ismerete-
ket, attitűdöket jelenti, amelyek szük-
ségesek ahhoz, hogy a későbbiekben 
az iskolában ezekre alapozzanak. 
(Kathyné, 2011, 67).

A  romák és az oktatási intézmé-
nyek között létrejövő konfliktusok 
többnyire a következő okokból kifo-
lyólag jönnek létre:
 A  romák életstílusára jellemző kö-

tetlen napirend; az iskolai rendsza-
bályok betartásánál jelentkező prob-
lémák.
 A  pedagógus tájékozatlansága 

a roma kultúrában.
 A  romákkal szemben támasztott 

előítéletek; megbélyegzés.
 Az együttműködés hiánya a roma 

családok és az óvoda, iskola között.

Kutatásom során egy közép-
szlovákiai településen, Tornalján 
végeztem vizsgálatokat az egyik  helyi 
óvodában. Tornalja (Tornaľa) a 
Besztercebányai kerület Nagyrőcei 
járásában helyezkedik el. Az utolsó 
népszámlálás adatai szerint Tornalja 
összlakosságának száma 7509 fő, eb-
ből 334-en vallották magukat roma 
származásúnak (ŠÚSR, 2011).

 Jelen tanulmányom részét képező 
kutatás csak töredéke annak, amelyet 
a gömöri régió további településeinek 
óvodáiban gyűjtöttem, viszont hasz-

Cigány származású gyermekek az óvodában
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len tiszteletben tartani az óvodában 
a gyermekétől megkövetelt fegyel-
met. A fegyelmezést (rendszabályok, 
óvodai napirend betartása) egyen-
lőnek tartja a diszkriminációval, ki-
közösítéssel. A pedagógus munkája 
és igyekezete ezen okból kifolyólag 
is gyakran hiábavaló, hiszen a nap 
folyamán az óvodában gyakorolt ne-
velési modellt az otthoni környezetbe 
kerülve egy jelentős mértékben eltérő 
nevelési modell váltja fel. 

 Milyenek a tapasztalatok a roma s 
nem roma gyermekek barátságával 
kapcsolatban?

Megfigyeléseim szerint s az óvónők 
elmondása alapján a roma kisgyer-
mekek többnyire együtt barátkoznak, 
keresik egymás társaságát. Előfordul, 
hogy azért, mert eleve ismerősök-
ként, barátokként kerülnek az óvo-
dába, viszont olyan esetek is voltak, 
amikor a gyermekek korábban nem 
ismerték egymást. Ebben az életkor-
ban még nem jellemző, hogy a gyer-
mek tudatosítaná saját vagy éppen 
társa származását, éppen ezért nem 
tartom valószínűnek, hogy ez alapján 
választanának barátokat. Ami a roma 
s nem roma gyermekek barátságát il-
leti, nincsenek említésre méltó konf-
liktusok, nem jellemző a nem roma 
származású gyermekek részéről való 
kiközösítés sem.

Végezetül összegzem azokat a ja-
vaslatokat, amelyek segítségével vé-
leményem szerint segíthetnénk a 
cigány származású kisgyermekek 
óvodai közegbe való beilleszkedését, 
érvényesülését:
 A multikulturális nevelés elvei alap-

ján működő oktatói-nevelői munka: 
Tiszteletben tartani a gyermek kul-

turális hátterét, tekintettel a szociális 

körülményekre. A romák esetében 
gyakori jelenség, hogy nem ismerik 
saját kultúrájukat, származásukat, s 
ezáltal gyermekeiknek sem tudják 
továbbadni ezeket az értékeket. A 
multikulturalitás elveire alapozva ér-
demes megismertetni a roma s a nem 
roma származású diákokat is a roma 
kultúra elemeivel. Az előítéletek elleni 
harcot már gyermekkorban célszerű 
elkezdeni, hogy a nem roma szárma-
zású gyermekben is tudatosuljon, tár-
sa csak származását tekintve más, vi-
szont hozzá hasonlóan értékes ember. 

 A szociális háttér figyelembevétele: 
A romák esetében jellemzően nagy 

a rossz szociális háttérrel, nehézkes 
anyagi körülményekkel rendelkező 
családok aránya, a szülők alacsony is-
kolai végzettsége (számos esetben az 
egyik vagy akár mindkét szülő még 
az általános iskolát sem fejezte be). 
Ezen okból kifolyólag a roma gyer-
mekek esetében különösen fontos, 
hogy az oktatói-nevelői munkát vég-
ző egyén ismerje a gyermek családi 
hátterét, életkörülményeit, s munkája 
során tekintettel legyen arra. 

 Az oktatói-nevelői intézmények és 
a szülők kapcsolatának megerősíté-
se: 

Tanulmányom elején néhány gon-
dolat erejéig foglalkoztam a roma 
szülők és az óvoda kapcsolatával. A 
szülők bevonódását („involvement”) 
elősegítő programokkal kapcsolat-
ban figyelemre méltó eredmények-
ről tanúskodnak az USA-ban végzett 
hatásvizsgálatok, melyek a stratégiai 
tervezés és az iskolai szervezeti válto-
zások szükségességét hangsúlyozzák, 
különösen a hátrányos társadalmi 
helyzetben élő családok részvételé-
nek serkentésével. Raffaele és Knoff 

az iskola és a család együttműködé-
sében a következő alapelvek megva-
lósítását tekintik fontosnak:
 az együttműködésnek inkább pro-

aktívnak, mint reaktívnak kell lennie, 
minden szülő bevonódását segíteni 
kell;
 az együttműködésnek érzékenynek 

kell lennie a családok változatos kul-
túrájára, életkörülményeire, szociális 
és társadalmi adottságaira; 
 az együttműködésnek építenie kell 

a szülők oktatási folyamathoz való 
hozzájárulásának elismerésére; 
  az együttműködésnek elő kell se-
gítenie a szülő önbizalmának, szülői 
énhatékonyság-érzetének erősödé-
sét; minden szülőnek lehetőséget kell 
adni, hogy véleményét kifejezze, és 
ezt figyelembe is kell venni az okta-
tás folyamatában (Glauber, F. Lassú, 
Marton, Perlusz, Podráczky, 2012, 
30).
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Az olvasás tanulás: a két szót egymás 
szinonimájaként kell értenünk. Az 
olvasás információfelvételt, informá-
ciófeldolgozást, információrendsze-
rezést jelent. Olvasás során nemcsak a 
szöveggel érkező verbális információt 
dolgozzuk fel, hanem tanuljuk az in-
formáció felvételének, feldolgozásá-
nak módját is. Más szóval az olvasási 
folyamat közben tanulunk, és tanulás 
közben tanulni is tanulunk. 

A szöveg definíciója az olvasás de-
finíciójához hasonlóan jelentősen át-
alakult az elmúlt néhány évtizedben. 
Szöveg alatt nyomtatott, digitális, 
folyamatos, nem folyamatos, kevert, 
dokumentum és leíró típusú szövege-
ket, írott nyelvet, táblázatot, grafikont 
is értünk. A tankönyvek ebben az 
értelemben vett szövegekből állnak, 
s egységükben az egész tankönyvszö-
vegnek tekinthető. 

Az olvasástanulásról, olvasási fo-
lyamatról kialakult képünk is jelen-
tősen eltér attól, ahogy néhány évti-
zeddel ezelőtt gondolkodtunk róla. 
Ez az átalakulás még nem tükröződik 
a tankönyvekben mint olvasásra, ta-
nulásra szánt szövegekben, pedig 
a hatékony, sikeres olvasásértéshez 
nem csak jó olvasóra, de jó szövegre 
is szükség van. 

Magyarországon az elmúlt néhány 
évtizedben olyan jelentőségű fejlesz-
tések történtek az olvasás fejlesz-
tése és oktatása területén, amelyre 
alig volt példa eddig. Mindezeknek 
szemléleti, tartalmi változásoknak 
a társadalmi hasznosulás hatékony-
sága nézőpontjából az egyik fontos 
megjelenési területe a tankönyv. A 
következőkben arról szólunk néhány 
gondolat erejéig, hogy az olvasásta-
nítási rendszer átalakulása milyen 
lehetőségeket kínál a tankönyvek, 
tankönyvírás, tankönyvszerkesztés 
szempontjából.

Az olvasástanítási rendszer korszerűsítésének 
megjelenése a tankönyvekben

 Steklács János

Az olvasástanítási rendszer
Felmerül a kérdés: egyáltalán miért 

beszélünk olvasástanítási rendszer-
ről?

Az olvasástanulás, olvasástanítás 
nem is olyan rég még az első osz-
tálytól a negyedikig tartó szakaszt 
foglalta magában. Ezzel szemben az 
olvasástanítás ma az egész iskola-
rendszeren átvonuló fejlesztési folya-
matot jelent: több tantárgyhoz, ezek 
tanulásához tartozó képesség, amely 
sokkal inkább rendszerként jelenik 
meg. Az olvasásnak a társadalmi élet-
ben betöltött funkciója is radikálisan 
átalakult, így az olvasás definíciója, s 
azzal együtt az olvasástanítás mód-
szerei is más megközelítést kívánnak. 
Legközelebb akkor járunk a valóság-
hoz, ha az olvasást interaktív, kom-
penzációs folyamatnak tekintjük, 
amely aktív befogadót kíván (Block–
Gambrell–Pressley 2002).

A hatékony, korszerű olvasástaní-
tási rendszer jellemzői többek között 
annak tudományos háttérre épülő 
gyakorlata, az e mögött, a háttérben 
megjelenő, a tanítási folyamatokat 
követő és értékelése alapjául szolgáló 
diagnosztikus mérések, továbbá kísér-
leti fejlesztő programok megléte. Fon-
tos jellemzők még, hogy folyamata 
már az óvodás korban elkezdődik, és 
nem ér véget a negyedik osztállyal, il-
letve – ahogyan már fentebb említet-
tük –, az olvasás tanítása és fejleszté-
se az iskolában össztantárgyi feladat, 
hisz a természettudományi tárgyak-
nak éppolyan szoros kapcsolata van 
az olvasással, mint az anyanyelvnek, 
irodalomnak. A jellemzők közé so-
rolhatjuk még, hogy az előkészítő sza-
kasz meghosszabbodott, és kialakuló 
kritérium képességekre építünk. Egy 
ilyen rendszerben a diákok változatos 
szövegtípusokkal találkoznak, olvasá-
si stratégiákat tanulnak, megjelenik a 

metakogníció, a saját tudásra, képes-
ségre vonatkozó tudás fogalma.

Az oktatási rendszeren átívelő ol-
vasástanítás szakaszait a következő-
képpen foglalhatjuk össze:

Az olvasási módok és tanításuk optimális variációja 
az iskolaévek relációjában (Garbe–Holle–Weinhold2010)

Érdemes még itt megjegyeznünk, 
hogy a szakirodalom általában öt 
fontos részképesség, jellemző meg-
létét jegyzi meg a sikeresség kri-
tériumaként: a fonématudatosság, 
betű–hang megfeleltetési szabályok 
ismerete, a szókincs, a folyékonyság 
és a szöveg megértése.

Az iskolában eltöltött évek alatt 
az olvasási képesség először célként, 
elsajátítandó képességként jelenik 
meg, később jellemzően eszköz lesz, 
amelynek segítségével ismereteket 
szerzünk. Mindkettő, a cél és az esz-
közjelleg is végig megmarad az is-
kolai oktatásban, csupán a hangsúly 
helyeződik át. A cél és eszköz jelleg 
kölcsönhatásban áll egymással, s a 
diák sikeressége e kölcsönhatás ere-
dőjében jelenik meg. E kettő mellett 
van egy harmadik jellemző is, amely-
nek kialakítása, fejlesztése is hatással 
van a diákok iskolai sikerességére: a 
tudás, a tanulás az olvasásról, és saját 
képességük megismerése. Az okta-
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tási gyakorlatban ez a tényező nem 
jelenik meg fontosságához mérten, 
jelenleg mintegy tartalékot képez a 
fejlődés, fejlesztés számára (Steklács 
2013). Mindezt a következőképpen 
szemléltethetjük:

szettudományok és az olvasás-szöveg-
értés területén vizsgálhatjuk a diákok 
képességeit elsőtől hatodik osztályig. 

A projekt a Szegedi Tudományegye-
tem Oktatáselméleti Kutatócsoport 
fejlesztése, a munka Csapó Benő ko-
ordinálásával, irányításával folyik. A 
diagnosztikus mérések legfőbb célja a 
magyar diákok képességeinek feltér-
képezése, ezzel együtt természetesen a 
fejlesztési irányok kijelölése. Az előbb 
említett három fő terület mellett több 
kisebb, minor terület vizsgálata is fo-
lyik. A programban csak online mé-
rések folynak, az úgynevezett e-Dia 
rendszer segítségével. Ez a rendszer 
lehetővé teszi, hogy a gyerekek számí-
tógép mellől, bármely iskolából részt 
tudjanak venni a felmérésben határon 
innen és túl is. A kapott eredmények-
ből a jövőben láthatóvá válik, hogy a 
diákok – akár egyénileg, akár osztály 
szinten – mely területeken hogyan 
produkálnak az országos átlaghoz ké-
pest. Mindez fontos információt, ko-
moly segítséget ad a pedagógus mun-
kájához. Jelenleg már közel 500 iskola 
csatlakozott ehhez a mérési rendszer-
hez, több mint 13 000 tanuló töltött 
ki tesztet olvasásból. (A projektről 
részletesebb információt kaphatunk a 
következő címen: http://www.edu.u-
szeged.hu/edia/.)

Az olvasás-szövegértés mérés tar-
talmi kereteinek kidolgozása két lé-
pésben történt. Az első fázisban meg-
történt a mérési rendszer elméleti 
alapjainak kidolgozása (Csapó–Csépe 
2012)1. A második szakaszban a mun-
ka közben felmerült újabb szempon-
tok és a szerzett tapasztalatok alapján 
lényegesen átalakult az első kötetben 
bemutatott koncepció. 

A tartalmi keretek megalkotásának 
legfőbb célja, hogy kijelölje a mérni 
kívánt terület határait, definiálja an-
nak tartalmát, feladattípusait, s ezek 
anyagát rendszerezze, magyarázza. A 
matematika, a természettudományok 
és az olvasás-szövegértés területén 
is három dimenziót különböztetnek 
meg a diagnosztikus mérések tartalmi 
keretei: a pszichológiai, az alkalmazási 
és a diszciplináris (tantárgyi) dimen-
ziót. Az olvasás abban különbözik a 
másik két területtől, hogy csak az is-
kola első éveiben iskolai tantárgy, és 
már a kezdetekről a tantárgyi struk-
túra vertikumát horizontálisan átsze-
lő képesség. Az olvasás-szövegértés 
tantárgyi dimenziója éppen ezért a 
másik kettőtől eltérően, illetve más-
képpen értelmezendő. Amikor tehát 
olvasásból a dimenziókat meg kellett 

határoznunk, új fogalmi rendszert is 
kellett alkotnunk egyben. 

A dimenziókat a következőképpen 
alakítottuk ki:

Az olvasás pszichológia dimenzió-
jához soroltuk a következő területe-
ket, feladattípusokat: előkészítő sza-
kasz, fonématudatosság, dekódolás, 
mondatértés, gondolkodási képessé-
gek, sajátos nevelési igényű tanulók 
mérése, fejlődési diszlexia, helyesírás 
és olvasás összefüggései. 

Az alkalmazási dimenzió – elsősor-
ban a nemzetközi mérések tartalmi 
kereteiben – meghatározott, külön-
böző szövegtípusokra koncentrál, 
valamint a tankönyvi kérdések, fel-
adatok formai jegyeire, a szövegértés 
különböző szintjeire. Ide soroltuk te-
hát a hagyományos értelemben vett 
szövegek, leggyakrabb szövegtípusok 
megértési szintjeire vonatkozó felada-
tokat. 

A diszciplináris dimenzió fogja ösz-
sze a tankönyvszövegek megértésére 
vonatkozó feladatokat, de ide soroljuk 
a térképeket, fotókat, ábrákat, illuszt-
rációkat is, továbbá a táblázatokat, 
grafikonokat, diagramokat, kottákat, 
műalkotásokat. Ebben a dimenzió-
ban jelenítettük meg az elektronikus 
tananyagokat, helyet kapott még a 
hangos, értelmező olvasást vizsgáló 
feladatok csoportja, végezetül pedig 
az olvasási stratégiák. 

Fontos megjegyeznünk még, hogy 
az országos kompetencia mérések 
tartalmi keretei is megújultak a leg-
utóbbi felmérés alkalmával, sokkal 
több pontban harmonizálnak a diag-
nosztikus mérések tartalmi kereteivel 
(Szabó–Steklács 2013b).

Középpontban a taneszközök, tan-
könyvek

A fentiekben bemutatott munkák 
eredményei akkor hasznosulnak, ha 
a tantárgyakon át eljutnak minél több 
osztályterembe, minél több diákhoz, 
minél több pedagógushoz. Ennek a 
folyamatnak a mediátorai a tanköny-
vek. Fontos, hogy a kerettanterv, a di-
agnosztikus mérések tartalmi keretei, 
területei, feladatai harmonizáljanak 
egymással. Ezt bemutatandó készí-
tettünk olyan munkafüzetcsaládot is 
(Karakter címmel), amely a bemuta-
tott szemléletre épül, azaz az olvasási 
stratégiákat a kerettantervben, a diag-
nosztikus mérésekben leírtak szerint 
vezeti be hatodik osztályig, s ezután 
is gyakoroltatja azokat a nyolcadik 
osztály végéig. A kialakuló rendszer 

Olvasás és tanulás relációi az oktatási rendszerben 
(Steklács 2013)

Kerettanterv
A magyarországi 2012-es kerettan-

tervben megpróbáltuk az eddigiekben 
bemutatott szemlélet elemeit megjele-
níteni. Az alsó tagozatos magyar nyel-
vi és irodalmi anyagban megjelennek 
az olvasási stratégiák, a metakogníció 
fogalma. Természetesen az alsó ta-
gozaton még csak kevés stratégiával 
ismerkednek a tanulók, s azokat ta-
nítói segítséggel alkalmazzák eleinte. 
A szövegértés fejlesztése végig jelen 
van a kerettantervben a 12. osztályig, 
lehetőséget adva a pedagógusoknak 
arra, hogy a folyamatos fejlesztésre te-
rük és módjuk legyen. Sajnos mindez 
még csak a magyar nyelv és irodalom 
tantárgyra igaz. Fontos lenne a kö-
vetkezőkben, hogy minden tantárgy 
tanterve tartalmazzon, akár kereszt-
tantervi, akár tantárgyi koncentrációs 
elemeket olvasásból, szövegértésből, 
alkalmazandó stratégiákból, hiszen 
minden tárgynak megvan a saját írás-
belisége, amely bőven tartalmaz csak 
rá jellemző elemeket (például kottát, 
térképet, képleteket, grafikonokat). 
(Steklács–Szabó–Szinger 2010, Sza-
bó–Steklács2013a)

Online diagnosztikus mérések
A tanulók képességeinek mérése 

kettős célt szolgál. Egyrészt képet ad a 
diákok adott területen elért szintjéről, 
másrészt különböző feladattípusokon 
keresztül fejlesztési irányt mutat. Az 
elmúlt években Magyarországon a 
papír alapú mérések mellett rendel-
kezésre áll egy számítógépes, online 
alapú tesztelő rendszer, amelynek 
segítségévela matematika, a termé-
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azonban ennél jóval több lehetőséget, 
nagyobb perspektívát rejt magában. 

Az online mérések mintafelada-
taihoz hasonló digitális, internetről 
elérhető adatbankot lehet létrehozni, 
amelyre referálnának a papír alapú 
tankönyvek szövegei. A digitális, in-
ternetes tananyagok és a papír alapú 
tankönyvek közös fejlesztésének ezen 
kívül is nagyon sok további lehetősége 
van. Elérhető a jövőben, hogy minden 
tantárgy esetében ugyanolyan típusú 
feladatok jelenjenek meg, ugyanolyan 
módszerrel tanítsák a tankönyvekben 
tantárgyi tartalomba ágyazva a szö-
vegértést, gyakoroltassák az olvasási 
stratégiák használatát, alkalmazását. 

Az alsó tagozatban kialakított szö-
vegstruktúra, a szövegek megértését, 
tanulását segítő feladatok, azok jelölé-
sei, a tankönyvek stílusa, megjelenése, 
világa végig kísérhetné a diákokat az 
iskolarendszer végéig, természetesen 
igazodva az életkori sajátosságaikhoz. 
Ez nagyon komoly lépést jelentene a 
transzfer probléma megoldása felé, 
valamint megvalósíthatná a szövegér-
tő olvasás képességének fejlesztését az 
iskolarendszer végéig. 
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Nietzsche 1873-ban megírt azonos 
című művében tiltakozott a múlt hi-
ábavalósága ellen, melybe kortársai 
temetkeztek. Társadalomkritikája 
szerint az embernek csak olyan tör-
ténelemre van szüksége, mely a most 
élők érdekeit hivatott képviselni, nem 
pedig az élettől és tettől való elfordu-
láshoz vezet. 

Egy diktatúrában a (helytelenül 
felhasznált) történelem valóban túl-
dimenzionált szerepet kap. Putyin 
szerint például a történelemkönyve-
ket egy olyan állami módszer alap-
ján kell megírni, amelynek célja a 
‘büszkeségérzet előmozdítása tör-
ténelmünk és országunk irányába’. 
Az ilyen manipulált történelem egy-
szerűbb megvilágításba helyezi a je-
len helyzetet, azáltal, hogy kritikus 
hangok nélkül, egysíkúan mutatja 
be a múltat(lásd a nemrég bemuta-
tott orosz állami televízió dokumen-
tumfilmjét, ahol a Varsói Szerződés 
hadseregeinek 1968. augusztusi be-
vonulását Csehszlovákiába az orosz 
vezetés még mindig „internacionalis-
ta segítségnyújtásnak” minősítette). 
Mindez különösen jól jön, ha a jelen-
legi viszonyok bonyolultak, hiszen a 
dogmatikus nézőpont menedékként 
szolgál a kaotikus jelen elől. Az sem 
hátrány, hogy a történelmi nemzeti 
hősök kompenzálnak minket a jelen-
kor ‘hőseinek’ hiányáért. Az effajta 
visszaélés még akkor is erősíti nem-
zeti identitásunkat, ha az államhata-

A történelem hasznáról és káráról, 
avagy szeretni, birtoklás nélkül

Hromada Attila

lom korrupt s képtelen a jó irányba 
vezetni az országot. 

A történelem valóban gyakran vá-
lik visszaélések tárgyává, bizonyos 
gazdasági vagy politikai érdekek 
nyomására. Világszerte a minden-
kori vezetői réteg legburkoltabb ma-
chinációi közé a ’történelem-ipar’ 
tartozik, hiszen ez a nemzetállamon 
belül megerősíti a ’csapatszellemet’ 
(más kérdés, hová vezet ez több-
nemzetiségű államok esetében), és 
feljogosítja a vezetői réteget bizonyos 
döntésekre. Sőt, az ilyen módosított 
történelem egyfajta ‘vallásként’ is 
szolgálhat a szekularizált országok-
ban. Egy ilyen esetben a történelem 
szinte spirituális szintekre lép: meg-
határozza a jó és a rossz, az erény és 
a bűn közti különbséget. A politika 
erőteljes befolyására a történelem-
re a lengyel főpapok mára kommu-
nizmus ideje alatt nemet mondtak, 
amikor felhívással fordultak a német 
püspökökhöz: „Próbáljunk felejteni!” 
És kezüket nyújtották német testvé-
reiknek: „Megbocsátva és bocsánatot 
kérve”.  Mindez 1965 végén történt, 
mikor az állami propaganda a ’soha 
nem felejtünk’ jelszó alatt elutasított 
minden közeledési kísérletet a két 
nép között.

A júniusi számban arról írtam, 
hogy míg a demokratikus értékek, 
emberi jogok már jelen vannak a 
nyugat-európai történelemoktatás-
ban, addig sajnos egy dolog biztosan 
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egyesíti Balkántól Tibetig az összes 
kultúrát a világon: éspedig az, hogy 
kivétel nélkül az összes nemzet a saját 
érdekében bizonyos szinten eltorzítja 
a múltat.

A múltat helyesen tanítjuk, ha az 
szerénységre, szkepticizmusra és 
öntudatosságra nevel, és a saját or-
szágunk identitásán túl oktatjuk. A 
történelemolyan, mint egy óriási ten-
ger: ebben a tengerben rengeteg az 
információ, mert mindent tartalmaz, 
amiről bizonyítékunk van, hogy va-
laha is megtörtént. Amit mi és egész 
Európa az iskolákban tanul, az in-
kább egy akvárium-szerű képet fest a 
nemzeti narratívák túlsúlya miatt.

A történelem további káros hatása-
ihoz tartozik a büszkeség és fájdalom 
mint a nemzeti értékek fejlesztése. 
A helyes történelemoktatás ellenben 
felszámolja a történelmi tévhiteket 
a büszkeség és fájdalom tükrének 
több nézőpontba való helyezésével. 
Közép-Európában különösen nagy 
hagyománya van az egyik oldalon a 
szenvedő nemzet, másikon pedig a 
nemzeti büszkeség táplálásának. A 
szégyennel például senki sem szeret 
foglalkozni, elhallgatva a mások ellen 
elkövetett sérelmeket, és azon helyek 
és idők történelmét, melyek nincse-
nek a nemzet látómezejében.

Ez a jelenség különálló és elszige-
telt kis akváriumokhoz vezet. Jogosan 
kérdőjelezzük meg a nemzeti identi-
tás jelenlétét a történelemoktatásban: 
valóban szükség van erre a generáci-
ókon átívelő, konstruált büszkeségre 
és traumákra? Vagy továbbléphetünk 
a párbeszéd és egymás megértésének 
az irányába, hogy rájöjjünk, hogy 
alakult ki valójában a társadalmunk, 
és hogyan lehetünk annak egyenlő és 
aktív tagjai?

A történelmet mindig megosztjuk 
más nemzetekkel. Természetesen nem 
kell, hogy elhagyjuk nemzeti identi-
tásunkat, egyszerűen csak tudatosíta-
nunk kell, hogy a történelemben nin-
csenek természetes határok, helyette 

egy nagy információtenger létezik, 
amelyből tetszőlegesen tudunk ada-
tokat, forrásokat kihalászni. Egy kis 
közép-európai ország számára külö-
nösen bizarr lenne, ha azonosságtu-
datát a történelemből merítené, mely 
akváriumba zár minket, mielőtt az is-
meretek óceánjában megmártóznánk.

A történelem egy kicsit olyan, 
mint a politika – majdnem minden-
ki azt gondolja róla, hogy szakértő a 
témában, és mindenkinek van róla 
véleménye, a háziorvostól a hentesig. 
Talán ez az oka, hogy a történelmet 
gyakran félremagyarázzák és politi-
kai agenda áldozatává válik. Sok po-
litikus napjainkban a mi büszke tör-
ténelmünkről beszél, anélkül, hogy 
átlátná a történelem valós természe-
tét – amely komplex, nemzetközi és 
konstruált. 

A történelem ’hasznos’ felhasználá-
sának óriási szerepe van abban, hogy 
Európa nagyhatalmai közt immár 70 
éve béke honol. Az ilyen békepro-
jekteket sok minden veszélyezteti: az 
elkövetők hajthatatlansága a múltbéli 
rémtetteket beismerni, vagy épp for-
dítva, az áldozat túlzott érzékenysége 
az adott bűnről. De ez akár lehet egy 
különösen fájó végeredményű foci-
meccs is. Röviden szólva, minden 
konfliktus a múltban gyökerezik, és a 
történelemoktatásnak két lehetősége 
van: vagy megoldja, vagy pedig fenn-
tartja ezeket a konfliktusokat.

Végezetül egy idézet: „Számomra 
elképzelhetetlen, hogy a hazaszere-
tet legmagasabb formája azzal bizo-
nyítható, hogy az ember mennyire 
gyűlöli azokat, akik birtokba vették 
a helyet, melyet hazájának hívott, és 
ócsárolja azokat, akik kiállnak a meg-
békélésért. Ha Kelet-Poroszország 
erdőire és tavaira gondolok, az ő szé-
les mezeire és árnyékos, öreg utcáira, 
biztos vagyok benne, hogy azok még 
mindig ugyanolyan mesébe illőek, 
mint akkor, mikor utoljára láttam 
őket. Talán a szeretet legmagasabb 
formája ez: szeretni, birtoklás nélkül.” 

A fenti sorok Marion Gräfin 
Dönhofftól, második világháborús 
ellenállótól és a német újságírás há-
ború utáni nagyasszonyától származ-
nak. Holott szűkebb pátriáját, Kelet-
Poroszországot a szovjet felszabadítás 
és egyben megszállás során örökre 
elhagyni kényszerült, egész életében 
Németország keleti szomszédjaival, 
Lengyelországgal és Oroszországgal 
való megbékélést szorgalmazta. A 
fenti idézet – ‘Szeretni, birtoklás nél-
kül’ – Németországban azóta szálló-
igévé vált. Ha Németország fel tudta 
dolgozni a zavaros 20. század mély 
traumáit, akkor mi is túl tudunk ten-
ni a magunkéin. 

Ahogy az UNESCO deklarációja 
fogalmaz, a háborúk a férfiak fejéből 
pattannak ki, egészen pontosabban a 
fiatal fiúk fejéből. A tananyag legna-
gyobb részében a gyerekek csatákról 
és határokról tanulnak – ez így van és 
így is volt, mióta történelmet taníta-
nak, a 19. századtól kezdve. Azóta két 
szörnyű világháború eltelt, és a törté-
nelemtanárok létfontosságú feladata 
a béketeremtésben az oktatás elterje-
désével még nagyobbá vált. 

A történelem nem csupán egy 
hosszú történet fontos fehér férfiak-
ról, akik releváns politikai és katonai 
döntéseket hoztak, de az összes többi 
álláspont is, amelyek valahogy eddig 
nem kerültek a figyelem középpont-
jába. Az összkép nemcsak segít meg-
értetni a diákokkal a komplex világot, 
mely körbeveszi őket, de megtanítja 
őket a gyorsan változó világ kihívása-
inak kezelésére is.
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Két évvel ezelőtt mélyinterjú-
kat készítettünk idős alistáli és 
pozsonyeperjesi emberekkel. Az 
utóbbiaktól főként azt tudakoltuk, 
hogy gyermekkorukban milyen volt 
a helyi iskola, milyen játékokra em-
lékeznek, s hogyan zajlottak az idő 
tájt a jeles ünnepek. 

Az alábbiakban az egyik interjú-
alany, a felvételünk idején 91 éves 
Horváth László, pozsonyeperjesi 
nyugdíjas kertész emlékeiből köz-
lünk szerkesztett részleteket. A 
magnetofon-felvételt nem a dialek-
tológia szabályai szerint jegyeztük 
le, csupán megpróbáljuk valameny-
nyire érzékeltetni a nyelvjárást.

A fényképfelvételeket az inter-
júalanyok tulajdonában lévő régi 
eperjesi játékokról és egyéb haszná-
lati tárgyakról készítettük.

Horváth László így mesélt gyer-
mekkora szokásairól:

A nagyobb gyerekek sokféle pa-
rasztjátékot ismertek. Ezeket általá-
ban a határban játszottuk. Például 
ráugrottunk egymás hátára. Hatan-
heten meg vótak hajolva, azok vótak 
a lovak. Osztán dobáltuk egymásnak 
a labdát. Ha valaki nem kapta el, ak-
kor az a pár kiesett. 

Azt csak a fiúk játszották, hogy 
„Császár uram, adj katonát!” Ezt 
nyolcan-tízen játszottuk, vagy mi-
kor mennyi gyerek vót. Egyik gyerek 
átszólt nekik: „Katonát vagy maga-
mat?” Aszongya, hogy „katonát.” Ez 
azt jelentette, hogy „közlegény”. Ak-
kor a közlegény futott, és átszakította 
azt a falat, ahogy fogták egymás kezit. 
Ha nem sikerült, akkor az illetőt el-
vitték az ő javukra, fogságba. Ha azt 
mondta, „magamat”, az azt jelentette, 
hogy én vagyok a parancsnok. Akkor 
az szaladt ugyanígy, ugyanezt csinál-
ta. Ha nem sikerült, akkor ott fogták, 
elfogták a parancsnokot. Akkor más 
valaki lett a parancsnok. 

A lányok inkább kockázást játszot-
tak (Mai nevén: Iskolázás). Valamit 
mondogattak is, de már nem em-
lékszem rá, olyan régen vót. Nagy 

Kérész Gyula
Bartalos Erzsébet

kockák vótak. Az egyik egész kocka 
vót, a másik meg félig el vót vágva. 
Ezeken ugráltak, hogy ki mennyit 
tud átugrani. Egy követ dobáltak, és 
ha valaki elejtette, akkor veszített a 
kockákbul. Nem mehetett tovább, 
hanem ki köllött állnia. Általában az 
utcán játszották, a kockákat gyönyö-
rűen kirajzolták krétábul..

Amikor eljött a szeptember, vagy 
mentünk iskolába, vagy nem, mert 
kijártunk az állatokkal. Rengeteg ál-
lat vót. Alig vót ház, ahol nem vótak 
szarvasmarhák. Egyik kollegám ép-
pen mondja: „Te, mennyi állat vót! A 
Dunának mind a két partja el vót lep-
ve marhákkal.” Felültünk a marhák-
ra, és úgy jártunk „téríteni”, így híták, 
amikor összehajtják a marhákat. A 
lányok inkább a libákkal jártak, 12-
13 évesnél idősebb fiú már nem őr-
zött libákat. 

Az iskolában is játszottak a gye-
rekek. Például elbújtak, osztán az 
egyik kereste őket. Annak befogták 
a szemit. Arra is vót valami mondó-
ka. Sokszor ledűlök, osztán eszembe 
jut. Fogasokat is csináltunk, meg kis-
kocsikat, záros oldalú vót, kerekek, 
minden. A lányok pedig kézimun-
káztak. Vót két szép lánka, illetve 
több is vót, de kettő igen szép, ilyen 
szegény lánkák. Az egyik nem mesz-
sze lakott innen, elkerült Pozsonyba, 
szerzett lánka vót. Okos lánka, az 
iskolában is. Annyira gyönyörűen 
tudtak kézimunkázni…! A tanító-
nőknek, akiknek nem vót pénzük 
pamukra, kézimunkáztak. Függö-
nyöket meg mindent. Mert akkor 
minden héten kétszer vót kézimunka 
óra. Énekóra is vót. Kedden és pén-
teken meg hittanóra. A pap tartotta. 
A gyerekek tiszteletet is tanultak. Az-
előtt nem vót olyan gyerek, aki, ha 
ment az utcára, ne mondta volna az 
öregebbeknek, hogy Jó napot! Vagy: 
Dicsértessék! A maiak elmennek az 
ember mellett. Pedig a faluban ma én 
vagyok a legöregebb férfi a 91. évem-
mel. Ma mások a szokások.

Meséket is hallgattunk. Az én nagy-
néném, Emma néni oly gyönyörűen 

tudott olvasni, hogy mindenkinek le-
kötötte a figyelmét. A kérdőjelet úgy 
olvasta, hogy kérdezett, a felkiáltóje-
let meg így, hangosan. Gyüttek hozzá 
hallgatni 15-20-an is. A dunyhákat 
felhajtogatták, és sorban ültek. 

A szomszédunkban lakott a Bugár 
János bácsi. Nagyon művelt, de sze-
gényke ember vót. Olyan meséket 
tudott mondani, amiket nem lehet 
megtanulni. Azokat csak ő tudta el-
mondani. Úgy adta elő, mintha igaz 
lett volna. A grófokrul. A Bugár Vi-
libe is jutott valami az apjábul, a 
természetibül. Bent ültem a kocsi-
ban, és gyütt egy másik emberrel az a 
Vili. A kocsiban mesélte a kollegájá-
nak, hogy a grófok idején hogyan vót. 
Én meg nevettem, mert abból egy szó 
nem vót igaz. Egyszer mondtam is 
neki: „Te, Vili, meghallgattalak a ko-
csiban. Hogy tudtad előadni azt úgy, 
hogy még én is elhittem? Akkor te 
még nem is éltél, a világon se vótál.” 

Sokan elítélik a tallósi grófokat, a 
fiam is. Mondom, Gabikám, nincs 
igazad. Náluk jó vót dógozni. Sokat 
segítettek. Ha gyütt a karácsony, min-
den cseléd gyerekeinek cipőt és ruhát 
vettek, és összehítták üket a kastély-
ba, Tallósra, s nagy ünnepséget ren-
deztek nekik. A mai milliomosok so-
kan még egy szem cukrot sem adnak. 
Ezek a tallósi grófok, amikor gyütt az 
eperjesi búcsú, mindenkinek két kiló 
mákot adtak ingyér. 

Az első republikában, amikor én 
12-13 éves vótam, Eperjes arrú vót 
híres, hogy itt majdnem minden nap 
vót tűzvész. Ez a ház nem égett le 
soha, itt egy nagy parasztház vót, de 
a szalmakazal minden évben elégett. 
Rossz termések vótak, osztán felgyúj-
togatták a biztosítás végett. Ennél a 
háznál nagyon sokszor vót, meg még 
egy hosszú soron, a Hájaséknál. Ezek 
olyan spekulált emberek vótak. 

Mikuláskor a gyerekek járták a 
házakat, én is közöttük vótam. Fel 
vótunk öltözködve mindenféle kacat 
ruhákba, álarcba, és jártuk a házakat. 
Köszöntöttünk szépen. Mikulás után 
egy héttel jött a Luca, úgy mondtuk: 

Játékok, iskola, ünnepek 
a régi Pozsonyeperjesen
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Lucia, akkor szoknyában vótak a fiúk. 
Ehhö nem vótak nagy bundák. Álta-
lában a fiúk jártak lucázni, lányok 
nemigen. Osztán, ugyi, mentünk a 
lányos házakhoz: Bemehetünk-e? 

Luca után 13 vagy hány napra gyütt 
a karácsony, no, az már nagy hagyo-
mány vót. Összeálltunk ilyen suhan-
cok nyolcan-tízen, barát, barátnő, itt 
már lányok is vótak közöttünk. Nagy 
fiúk is jártak, 20-25 évesek. Házrul 
házra jártunk. Mindenki fehér ruhá-
ban vót, az angyalokon fehér szok-
nya, fehér ing, a többi meg fehér bő-
szárú gatyában és hozzája fehér ing. 
A derekuk át vót kötve széles szalag-
gal, piros, kék, zöld. A fejünkön nagy 
sapka, összehajtogatva, mint a ko-
rona. Gyönyörűen énekeltünk. „Fel 
nagy örömre, ma született…” Meg-
kérdeztük először: „Bötlehemmel 
bé-e mehetünk?” Nem vót olyan ház, 
ahol azt mondták volna, hogy nem. 
Bement a első pásztor. Elmondta a 
mondókáját, osztán aszongya: „Ked-
ves pajtás, gyere be!” Bement a Hopp 
Pista, és aszongya: „Hopp Pista, 
már én is itt vagyok, engem tormás 
csukával ellássatok! Messiásrul hírt 
mondok: Született, Ti is arra vigyáz-
zatok!” Osztán a gazdasszon gyütt a 
soron: „Gazdasszon, Maga itt jobban 
forgassa magát, sódorral, kalbásszal 
rakja meg az asztalát!” Evvót a Hopp 
Pistának a mondája. Osztán gyütt a 
angyal, aki hozta a bötlehemet. Az 
szoknyában vót mindig. Elkezdte: 
„Glória in exelsis Deus. Glóriát ki-
áltunk, nagy csodát hirdetünk….” 
Akkor osztég mondta. „Nosza, öreg, 
gyere be!” Akkó gyütt be a kubó. 
Ennek hosszú nagy kabátja, nagy 
szakálla vót. Aszongya: „De sok he-
gyet-völgyet bejártam, de még ilyen 
helyre se találtam. Esztek-isztok, de 
nekem a penészes nagy szakállamró 
nem is gondolkoztok. De ha fogom 
ezt a vékony nádpálcát, kiszabom az 
üngötök vállkótját, úgy, hogy magam 
is megbánom.” Ez a kubó szokott 
ilyen bolondságokat csinálni, amíg a 
többiek mondták a mondókájukat. A 
karácsonyfárul levett egy szem cuk-
rot vagy valami ilyen. Ezen nevet-
tek. Amikor annak vége vót, akkor 
mondták nekije: „Te öreg, mink idebe 
se nem eszünk, se nem iszunk, csak a 
kulacs száját nyalogassuk.” Aszongya, 
hogy: „Adjátok, hogy én is nyalogas-
sam!” „Te öreg, jobb vóna, ha elmen-
né Betlehembe!” Aszongya: „Hova, 
Debrecenbe?” Ezek ilyen vicc-dógok 
vótak. Aszongya, hogy: „Elfáradtam, 

lefekszek erre a szent földre.” Akkor 
letérdepűtek melléje, a pásztor meg a 
Hopp Pista, és mongyák, hogy „Ti túl 
a juhászok, be túl a bojtárok, de el-
aludtatok a nyájatok mellett. Magam-
ra hagytatok. Glória, glória in exelsis 
Deus.” Akkor keltek fel ezek, akik 
térdepűtek a kubó mellett, osztán 
mondták neki, hogy „Öreg, keljé föl, 
mert olyat vágok a két vállad közé, 
hogy megfeszül a bundád!” „Fölkel-
nék, ha tunnák.” Ráütöttek, mire fő-
kelt, olyan nyögve: „De megöreged-
tem ezen a szent földön.” „Te öreg, 
tunnál Te még danulni?” „Hogyne 
tunnák! Ha minékünk a gazdasszon 
enni-inni anna, miköztünk is felin-
dulna a vénasszon dalla, olyanokat 
ugranna, szinte megropanna, még 
a szőlős bucskorkánk is össze nem 
szakanna. Ó-ó-ó!” Akkor mentek 
így körbe a épületben, itt bent. Ke-
rülték szépen, és vót egy csörgős 
bot. „Három éves jó túró, pásztorok-
nak kenyér mellé ez lesz jó.” Akkor 
megálltak. „Nem köll szőlőt kapálni, 
kapálni, sem robotot szolgálni, szol-
gálni. Sör, bor annyi, mint a tenger, 
ihatik az ember. Nosza, juhászok, ki a 
hegyekbe, nyájakat őriztek a nagy he-
gyekbe. Induljunk hát, induljunk hát! 
Dicsértessék a Jézus Krisztus. Kelle-
mes karácsonyi ünnepeket kívánunk 
a házigazdának… akik ott vótak, no. 
És evvel elköszöntek. Kész. Evvót a 
bötlehemesség. 

Osztán húsvétkor vótak az öntö-
zések. Bementek a lányos házakhó. 
Akkor még a vót a divat, sokszor 
elgondókodom rajta, nagy butaság 
vót, hogy megfogták a lánt, osztén a 
válluba beletették, az itatóba. Nem 
egy lánka belebetegedett. De hát ez 
vót a szokás. Osztán később má gyütt, 
ezekkel a jó szagú izékkel, ugyi, hogy 
bementünk, ott köszöntünk, hogy 
szabad-e öntözni? Ehhö is vót egy 
hosszú nóta. 

No és a templomban, ugyi, virág-
vasárnap, barkaszenteléskor vót az 
első passió. Én valami 40-50 évig 
vótam benne. Egy kollegámmal mink 
vezettük a legmagasabb hangot…  
Mink úgy tudtunk énekűni, annyi-
ra, de minket a kántortanító tanított 
erre. Éveken át a Mikóczi tanító úr 
vót itten a kántortanító. Nagyon be-
tyáros ember vót. Vótunk 15-en, meg 
húszan is a énekkarba. Lány kettő 
vót csak. Ezeket híták szolgálónak a 
passióban. Előkelő, jó hangú lányok 
vótak. Az egyik, a tanító Volner Tibi 
anyja, úgy hítták, hogy Csóka Maris, 

aki tanító vót. Amikor megöregedtek, 
akkor fiatalok lettek helettük. Tíz éve 
talán, hogy abbahagytam a kórust. 
Megsértődtem, mert már csak olyan 
kántorok vótak, hogy hun ilyen, hun 
olyan. Azért tudtak valamennyire or-
gonálni. 

Eperjesen a kórusra jártak a férfi-
ak. Mind föl, csak a öregemberek ül-
tek a padokba. Három sorban vótak 
a fiúk, főleg legények meg fiatalem-
berek, no. Az első passió kezdete: „A 
mi urunk Jézus kínszenvedése Szent 
János evangélistának írása szerint…” 
Ezt mindenki énekelte, csak megvót, 
hogy ki milyen hangon. Sokan vó-
tunk benne. 

Nagypénteken délelőtt vót a másik 
passió: „Szent Máté evangélistának 
írása szerint…” Délben vége lett az 
ünnepnek. Mert az ünnep vót akkor, 
a népek, ugyi, 95 százaléka járt temp-
lomba. Annyi vót a templomban a 
nép, hogy egymás hegyén álltunk. 
Egyszer a Bugár Béla, aki színész vót, 
az állt mellettem. Egy lábon álltunk. 
Annyi vót a nép, hogy iszonyatos. 
Bugár Béla szabónak tanult ki, de 
amikor a komáromi színházban vá-
logatás vót, ő is jelentkezett meg a 
unokatestvére is. Az unokatestvére 
is bevált, de ő csak kisebb szerepeket 
kapott. 

Nagyszombaton kihozták a Máriát 
egy állványon, amelyiknek vót négy 
fogantyúja. Ezt négy lány vitte. Vót a 
hármas zászló, arrúl 12 hosszú szalag 
lógott, s mindet külön lány vitte ide-
oda, a vállukra rátéve. Akkor még az 
egész falut megkerülték. Olyan gyö-
nyörű vót, hogy az ember úgy érezte, 
hogy megtelt lélekkel. 
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A kisiskolás korú gyermekek táplál-
kozási szokásait szociálisan hátrányos 
gyermekeknél vizsgáltuk. A felméré-
sekhez kérdőívet használtunk, melyet 
a gyermekek szüleinek osztottunk 
szét. Kérdőívünk a következő kérdé-
seket tartalmazta: Hányszor étkezik 
gyermeke naponta? Szokott a gyerme-
ke reggelizni? Hol étkezik gyermeke 
túlnyomórészt? Gyermeke megsózza 
a már kész ételt? Kihagy gyermeke 
szándékosan étrendjéből valamilyen 
élelmiszert? Különböző élelmiszerek 
fogyasztásának gyakorisága.

Az egyik táplálkozási alapelv a vál-
tozatos, sokrétű ételek fogyasztása. A 
gyermekek 61,2%-a több mint 6-szor 
étkezik naponta, 18,36%-a hatszor. Ezt 
a megállapításunkat pozitívan értékel-
jük, mivel a gyermekek megfelelő fej-
lődéséhez napi 5-6 étkezés szükséges.

A reggeli az étkezés legfontosabb 
része, a napi ételfogyasztás 25%-át kel-
lene kitennie. A vizsgált gyermekek 
40,8%-a rendszeresen fogyaszt regge-
lit, 53,06%-a csak néha. Három gyer-
mek egyáltalán nem szokott reggelizni. 
Felmérésünk ezen megállapítását ne-
gatívan értékeljük, mivel a nap elején 
a szervezet fizikai és pszichikai „be-
indításához” elengedhetetlenül szük- 
ség van a reggelire.

A gyermekek túlnyomórészt ott-
hon és az iskolában étkeznek. Sajnos 
a „csak néha” reggeliző gyermekeknél 
gyakran megfigyelhető, a délelőtti tan-
órák azzal telnek, hogy már alig várják 
a tízórai szünetet.

A gyermekeknek lényegesen keve-
sebbet kell sózni (3-5g). A túl sok só is 
egyik oka lehet az elhízásnak. A vizs-
gált minta 51,02%-a megsózza a már 
kész ételt, 48,98%-a nem sóz. 

A gyermekek 69,38%-a nem hagy 
ki szándékosan az étrendjéből semmi-
lyen élelmiszert. 30,62%-a a gyerme-
keknek nem eszik tejterméket, zöld-
ségeket, halat, csirkehúst, sertéshúst 
vagy marhahúst. Az ok mindenkinél 
ugyanaz: „Nem szereti. Nem ízlik 
neki.” Tanulási folyamatnak fogható fel 
az új ízekhez szoktatás is. Egy-egy új 
ételt 6-15 alkalommal érdemes meg-
kóstoltatni a gyermekekkel, hogy ab-

Máté Anett
Viczay Ildikó
Jurík Tünde

Kisiskolás korú gyermekek táplálkozási szokásai
ból valaha is értékelhető mennyiséget 
elfogyasszanak.

A gyermekek étrendjében fontos 
szerepe van a húsnak, de a túlzott fo-
gyasztása nem ajánlott. A hús fontos 
fehérjeforrás, az ásványi anyagok kö-
zül jelentős a vastartalma, gazdag A, 
D és B12 vitaminban. A vizsgált minta 
10,2%-a naponta többször, 30,61%-a 
naponta, 44,89%-a pedig hetente 1-3 
alkalommal fogyaszt sertés- vagy mar-
hahúst. Viszont halat, mely ideális táp-
lálék a gyermekek számára, a gyerme-
kek 44,89%-a ritkán, 44,85%-a pedig 
soha nem fogyaszt. Csirkehúst a vizs-
gált minta 59,18%-a hetente 1-3 alka-
lommal, 18,36%-a ritkán és 8,16%-a 
soha sem eszik. 

Az egészségtelen élelmiszerek közé 
sorolhatók a füstölt húsok, szalámik, 
pástétomok, mivel konzerváló anya-
gokat, nitrátokat tartalmaznak. A vizs-
gált minta 63,32%-a naponta többszöri 
alkalommal fogyasztja, 26,32%-ának 
pedig mindennap megtalálható az ét-
rendjében.

A szakirodalom a gyermekek szá-
mára nem megfelelő élelmiszerek közé 
sorolja az édesített ételeket és italokat, 
melyeknek magas a színezéktartalma. 
A vizsgált minta 65,3%-a naponta 
többször, 30,61%-a naponta fogyaszt 
édességet, cukorkákat, csokoládét. 

A gyermekek számára megfelelő 
italok közé az ivóvíz, asztali gyógyvi-
zek, higított gyümölcs- és zöldségle-
vek, nem édesített, gyenge teák, főleg 
a gyógyteák tartoznak. Korlátozott 
mennyiségben fogyaszthatók az ás-
ványvizek és dzsúszok. Nem megfe-
lelőek az édesített limonádék, kólák, 
ízesített ásványvizek, kávé, erős teák, 
alkohol és energiaitalok. Az ízesített, 
színes üdítők előnyt élveznek az ás-
ványvizek és gyümölcslevek mellett. 
67,34%-a a gyermekeknek naponta 
többször „kólát” iszik vagy más „li-
mit”, míg ásványvizet csak 10,2%-a. 
A gyerekek tehát ritkán fogyasztanak 
ásványvizet és gyümölcslevet. 14 gyer-
mek soha nem iszik ásványvizet. 

A chipsek az egészségtelen élelmi-
szerek közé tartoznak a túl magas só- 
és zsírtartalmuk miatt, melyek megter-

helik a gyermekek veséjét. A vizsgált 
minta 48,97%-a naponta többszöri 
alkalommal rágcsálja e „csemegéket”.

A gyermek étrendjének az alapját 
képezik a gabonafélék, a kenyér, a tész-
tafélék, a burgonya és rizs, melyeknek 
magas a szacharid-, ill. szénhidráttar-
talmuk. A teljes kiőrlésű lisztből ké-
szült barna kenyér több értékes anya-
got tartalmaz. A vizsgált minta a fehér 
kenyeret részesíti előnyben. A gyerme-
kek 80%-a naponta többször fogyaszt 
fehér kenyeret, míg barnát ritkán vagy 
soha.

A zöldségek rendszeres fogyasztá-
sának jelentősége egyértelműen adott 
a magas biológiai és az alacsony ener-
getikai értékükkel. A gyümölcsök 
szintén alacsony energetikai értékkel 
rendelkeznek. Gazdagon tartalmaz-
nak ásványi anyagokat és vitaminokat 
(C, E, K, B1, B2 stb.). A vizsgált minta 
30,61%-a naponta többször fogyaszt 
friss gyümölcsöt, 16,30%-a zöldséget.

Fontos kalcium- és fehérjeforrást je-
lent a gyermekek étrendjében a tej és 
a tejtermékek. A tej ráadásul tartalmaz 
a kalciumhasznosulásához szükséges 
D-vitamint is. A tej és tejtermékek 
nemcsak D-, hanem A-, B1-, B2- és 
B12-vitamint is tartalmaznak, ezen-
kívül nem elhanyagolható mennyiség-
ben magnéziumot, cinket. A vizsgált 
minta 20,4%-a soha nem iszik tejet, 
naponta csak 14,28%-a fogyasztja.

Talán nem okoz túl nagy meglepe-
tést, ha azt mondjuk, hogy a 21. szá-
zadi táplálkozása sok olyan élelmiszert 
tartalmaz, melyek fogyasztása hosszú-
távon valamilyen egészségkárosodás-
hoz vezet. A mai kisiskolás korú gyer-
mekek sok édességet, chipset esznek. 
Ezen még rontanak az édesített üdítők, 
kólák, és sajnos a vizsgált mintánál a 
kávé, cappuccino és energiaitalok fo-
gyasztása is gyakori. A kisiskolás korú 
gyermekek táplálkozási szokásai nem 
felelnek meg az egészséges táplálkozás 
alapelveinek. „Mindenkinek joga van 
egészségesnek lenni” – ehhez már csak 
egyetlen dolog hiányzik, hogy aktív 
módon tegyünk is érte (önmagunkért, 
a gyermekekért) valamit!
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Hogy mely tényező játszik a legfonto-
sabb szerepet egy tanóra sikerességében? A 
motiváció. A kérdés persze nem válaszol-
ható meg ilyen egyszerűen, de a motiváció 
kiindulási pontnak megfelel. Ha azt látjuk 
a diákokon, hogy élveztek egy tanórát, és 
megkérdezzük tőlük, hogy miért tetszett 
az óra, a leggyakoribb válasz az lesz, hogy 
„azért tetszett, mert érdekes volt”. De mit 
is jelent az, hogy érdekes volt? Leginkább 
azt, hogy az óra töltete lekötötte a diákok 
figyelmét. Más szóval, arra motiválta őket, 
hogy figyeljenek. Így érkezünk el (egészen 
gyorsan) a motivációhoz mint meghatá-
rozó tényezőhöz. Amikor tehát a tanár 
az óratervet készítve azt a kérdést teszi fel 
magának, hogy „Vajon hogyan tudnám 
motiválni a diákokat?”, valójában részben 
azt is kérdezi magától, hogy „Vajon mi ér-
dekelné őket annyira, hogy az hosszabb 
ideig lekötné a figyelmüket?”. Ezekre a 
kérdésekre azonban konkrét és univer-
zális válasz nem létezik, leginkább azért, 
mert az a töltet, ami ma még érdekes, le-
het, hogy pár hét múlva már nem lesz az. 
Gyakorta olvashatjuk módszertani szak-
könyvekben, hogy a multimédia, különös-
képpen a videó, kiváló motivációs eszköz 
a tanórák érdekesebbé tételéhez. Ez igaz, 
ugyanakkor ma már hiába is próbálnánk 
meg levetíteni egy a 80-as években készült 
dokumentumfilmet, a diákok valószínűleg 
az első pár perc után panaszkodnának a 
mozgókép elavultsága miatt. Fontos, hogy 
itt nem feltétlenül a dokumentumfilm tar-
talmának elavultságáról, hanem inkább 
a videó minőségéről, illetve a vizuális és 
hangi effektusok elavultságáról van szó. 
Egy videó érdekességéhez tehát leginkább 
annak naprakészsége járul hozzá (mind 
tartalmi, mind cinemtográfiai szempont-
ból). 

A TED-Ed (Technology, Entertainment, 
Design – Education [Technológia, szó-
rakoztatás, kivitelezés – Oktatás]) nevű 
weboldal kiváló forrása lehet olyan isme-
retterjesztő, angol nyelvű kisvideóknak, 
melyek több szempontból is effektíven 
alkalmazhatók egy angol tanórán. A vide-
ók legnagyobb előnye hosszuk, mely átla-
gosan 5 perc. Ez az idő éppen elég rövid 
ahhoz, hogy fenntartsa a diákok figyelmét. 
A kisvideók további nagy előnye, hogy a 
modern animációs technikák legkülön-
bözőbb típusaival készültek, ami tovább 
növeli érdekességüket. Az angol nyelv 

Angol tanórák kiegészítése 
ismeretterjesztő kisvideókkal

Zolczer Péter

oktatásának szempontjából a kisvideók 
további tényezők miatt is rendkívül hasz-
nosak. Ilyen például a különböző nyelvű 
feliratok elérhetősége, vagy a kisvideók 
tartalma alapján előkészített feleletválasz-
tós tesztek, melyek könnyedén használ-
hatók szövegértési feladatokként. Ami a 
videók tartalmát illeti, válogathatunk az 
olyan kategóriák között, mint az egészség, 
művészetek, filozófia, pszichológia, tudo-
mány és technológia, stb. A kategóriákon 
belül a legkülönbözőbb témákról talál-
hatunk animációs kisvideókat, melyek 
gyakran egy konkrét kérdés megválaszo-
lását tűzik ki célul, pl. Hogyan működik 
a vérnyomás?, Mi az a kalória?, Honnan 
származnak Földünk vizei?, Hogyan kelet-
keznek a tornádók?. A kisvideók tartalmi 
töltetük miatt kiválóan alkalmazhatók kü-
lönböző témák bevezetéséhez, ismeretek 
elmélyítéséhez, hiteles nyelvi minta be-
mutatásához, az érdeklődés felkeltéséhez, 
és természetesen egy óraterv létrehozásá-
hoz is. Akár egy egész óratervet, akár csak 
egy-egy feladatot szeretnénk előkészíteni 
kisvideó alapján, elsősorban azt kell meg-
fontolnunk, hogy milyen nyelvi szinten 
van az osztály, ahol a videót alkalmazni 
szeretnénk. Amennyiben középhaladó 
szinten lévő osztályról van szó, érdeme-
sebb olyan gyakorlatokat létrehozni, ame-
lyekben a diákok csoportosan elemzik a 
videó(k) tartalmát. Ezen a szinten a teljes 
megértéshez szükséges a videó többszöri 
megnézése, időnkénti leállítása, illetve fel-
irat használata, ezért számolni kell azzal, 
hogy a feladatok időigényesek lesznek. A 
tartalmi elemzésen kívül a videók ezen a 
szinten (is) könnyedén alkalmazhatók kü-
lönböző nyelvi szerkezetek szemléltetésére 
és begyakoroltatására. Olyan feladatokat 
is létrehozhatunk, melyekben a diákok-
nak meg kell tudni magyarázni, hogy egy 
adott nyelvi szerkezetet miért éppen ab-
ban a formában alkalmazzuk, amelyben az 
megjelenik a videó kontextusában. A ha-
ladóbb osztályoknál viszont érdemesebb 
a videókat párbeszédek kiindulópontja-
ként, illetve a videókhoz tartozó teszte-
ket szövegértési feladatként használni. A 
kisvideók mindamellett, hogy fejlesztik az 
angolnyelv-tudást, hasznos ismereteket is 
átadnak, melyeket a diákok az angol tan-
órákon kívül is kamatoztathatnak. 

Honlap: http://ed.ted.com/

Matematikaversenyeken a tanulók 
gyakran találkozhatnak az éppen ak-
tuális évszám matematikai tulajdon-
ságaival. Néhány hónap múlva 2016-
ot írunk; vizsgáljuk meg számelméleti 
szemüvegen át ezt az évszámot!

 Bontsuk a 2016-ot prím-
tényezői szorzatára: 2016  = 
2 · 2 · 2 · 2 · 2 · 3 · 3 · 7. Az első érde-
kesség az, hogy csupa egyjegyű prím-
tényezője van. Érdekes lenne utána-
nézni, hogy utoljára mikor írtunk 
olyan évszámot, amelyben csupa egy-
jegyű prímtényező volt. Az 1728 és az 
1792 biztosan ilyen volt, de volt-e az-
óta máskor is ilyen évszám?

 Matematikaversenyre készülve ér-
dekes szakköri feladat lehet megke-
resni a 2016 összes osztóját. Mivel ez 
egy elég nagy szám (36), elég nagy a 
tévedés lehetősége. Két legyet is üthe-
tünk egy csapásra: néhány tévedés és 
újrakezdés után a tanulók maguktól 
rájönnek, hogy érdemes valamilyen 
rendszer alapján keresni az osztókat. 
A másik: elárulhatjuk, hogy létezik 
egy algoritmus (képlet), amely se-
gítségével a prímtényezős felbontás 
alapján viszonylag egyszerűen kiszá-
míthatjuk az osztók számát.

 Mi lehet a rendszer, amely segíthet 
az összes osztó megtalálásában? Pél-
dául a következő: először írjuk fel az 
összes „egytényezős” szorzatot (1, 2, 
3, 7), majd folytassuk a kéttényező-
sökkel (2 · 2, 2 · 3, 2 · 7, 3 · 3, 3 · 7) stb. 
Természetesen így is előfordulhat, 
hogy valami kimarad. De a következő 
lépésben kiszámítjuk ezeket a szor-
zatokat, majd a szorzatokat növekvő 
sorrendbe írjuk. És ekkor állhatunk 
elő egy következő fogalommal, amely 
a tananyagban ugyan nem lelhető fel, 
de nagyon hasznos lehet a verseny-
feladatok megoldása során: elárul-
hatjuk, hogy az első és utolsó osztó 
szorzata ugyanannyi, mint a második 
és az utolsó előtti osztó szorzata, és 
ez ugyanannyi, mint a harmadik és 
a hátulról harmadik osztó szorzata 
stb., és ez a szorzat nem más, mint az 
a szám, amelynek az osztóit kerestük. 
A 2016 esetén ezeket az osztópáro-
kat kapjuk: 1 · 2016, 2 · 1008, 3 · 672, 
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hogy megkérjük, folytassa a sorozatot: 1, 3, 6, 10, 15... Az alábbi ábrával még 
szemléletesebbé tehetjük a számsort:

Az ábra alapján az is kiderül, hogy miért is hívjuk ezeket a számokat három-
szögszámoknak. A legegyszerűbb tulajdonságokat a gyerekek maguk szokták 
fölfedezni:

1 = 1, 3 = 1 + 2, 6 = 1 + 2 + 3, 10 = 1 + 2 + 3 + 4, 15 = 1 + 2 + 3 + 4 + 5, ...
 Ha elmeséljük, hogy miképp ejtette csodálatba a kis Gauss a matematika-

tanárát, amikor néhány perc alatt összeadta az első 100 számot, és megértik: 
az első n szám összegét úgy lehet leggyorsabban kiszámítani, hogy az n-et 
megszorozzuk egy olyan számmal, amely 1-gyel nagyobb, mint az n, és ezt 
a szorzatot elosztjuk 2-vel, akkor már azt is elárultuk, hogy hogyan is írha-
tó fel az n-edik háromszögszám. A tanulók figyelmét arra is felhívhatjuk, 
hogy egy szám prímtényezős felbontása alapján „jó szemmel” felfedezhető, 
hogy háromszögszámról van-e szó. Pl.: 10 = 2 · 5 = (2 · 2 · 5) : 2 = (4 · 5) : 2, 
vagy 15 = 3  · 5 = (3  · 2  · 5)  : 2 = (5  · 6)  : 2. A lényeg az, hogy a zárójelben 
egymást követő természetes számokat kapjunk. A 2016-nak elég sok prím-
tényezője van ahhoz, hogy nehezebben fedezzük fel háromszögszám-vol-
tát. 2 · 2 · 2 · 2 · 2 · 3 · 3 · 7 = 32 · 63 = (32 · 2 · 63) : 2 = (64 · 63) : 2, vagy 
még érthetőbben: (63 · 64)  : 2. Ez azt jelenti, hogy a 2016 sorrendben a 63. 
háromszögszám,vagy – a Gauss-féle összeadás nyelvére fordítva – az első 63 
természetes szám összege 2016. Mikor volt legutóbb, és mikor lesz legköze-
lebb ilyen évszám? A válasz egyszerű: legutóbb a 62. háromszögszám évében, 
tehát (62 · 63) : 2 = 1953-ban volt az évszám háromszögszám, legközelebb a 
64. háromszögszám évében következik ez be, tehát (64 · 65) : 2 = 2080-ban.

 Kisebbekkel és nagyobbakkal egyaránt fölfedeztethetjük, hogy két egymást 
követő háromszögszám összege mindig négyzetszám. (Ehhez legegyszerűbb a 
szemléltetés. Például babszemekkel. Két szomszédos háromszögszám babsze-
meiből mindig kirakható egy négyzet.) A nagyobbaktól elvárhatjuk, hogy ezt 
algebrai úton be is bizonyítsák. Ehhez – persze – tudniuk kell, hogy az n-edik 
háromszögszám algebrai alakja: 

 A versenyfeladatokban a 2016 kapcsán még bizonyára sok izgalmas problé-
mával találkozhatunk. (Pl.: Melyik az a legkisebb négyzetszám, amely osztha-
tó 2016-tal? Melyik a legkisebb olyan köbszám, amely osztható 2016-tal? Leg-
alább hány egymást követő természetes számot kell ahhoz összeadnunk, hogy 
összegük 2016 legyen? Lesz-e még a XXI. században olyan évszám, amelynek 
36 vagy 36-nál több osztója van?) Biztos vagyok benne, hogy a legkreatívabb 
tanulók maguk is megfogalmaznak majd egy-két olyan problémát, amely a 
2016 tulajdonságaiból indul ki.

29

Katedra Matematika

2016 – egy évszám matematikai érdekességei
Horváth Géza

4 · 504, 6  · 336, ... 36 · 56 és 42 · 48. 
Ha valahol a két szám szorzata nem 
2016, ott nem beszélhetünk osztó-
párról, tehát ott a felsorolás során 
kifelejtettünk egy számot. (Kevésbé 
vagyunk szerencsések, ha az osztópár 
mindkét tagja kimarad a felsorolás-
ból; akkor ezzel a módszerrel nem 
vesszük észre, hogy valami hiányzik.) 
Ezt a módszert használva a tanulók 
hamar belátják, hogy egy számnak 
csak akkor lehet páratlan számú osz-
tója, ha a szám négyzetszám. Pl. a 36 
osztóit felsorolva a középen álló 6-os 
pár nélkül marad, de ezt a számot 
önmagával megszorozva ugyanúgy 
megkapjuk a kiinduló számot, mint 
a többi osztópár szorzatából. Tehát 
helyesebb, ha úgy fogalmazunk, hogy 
ebben az esetben a 6 önmagának pár-
ja.

 Sokszor hallottam már, hogy a 
prímtényezős felbontás alapján csak 
a kilencedikesek tudják meghatároz-
ni az osztók számát, mert az alacso-
nyabb évfolyamok még nem ismerik 
a hatvány fogalmát. Valóban köny-
nyebb a hatvány fogalmát felhasz-
nálva kiszámítani az osztók számát. 
2016 = 25  · 32  · 71. Az osztók számát 
úgy kapjuk meg, ha a kitevők 1-gyel 
megnövelt értékeit összeszorozzuk: 
(5 + 1) · (2 + 1) · (1 + 1) = 6 · 3 · 2 = 36. 
De a 2016 = 2 · 2 · 2 · 2 · 2 · 3 · 3 · 7 alak-
ból is kiindulhatunk, csak úgy kell 
fogalmaznunk, hogy az egyes prím-
tényezők darabszámát kell 1-gyel 
megnövelnünk, és az így kapott szá-
mokat kell összeszoroznunk. A ta-
nulók ez alapján is képesek belátni, 
hogy a négyzetszámoknak páratlan 
számú osztójuk van. Ugyanis: ha egy 
szám négyzetszám, akkor minden 
prímtényezője páros sokszor fordul 
elő (ezt hatványalakba írva minden 
kitevő páros lesz), és ezeket a számo-
kat 1-gyel megnövelve csupa páratlan 
számot kapunk, és akárhány páratlan 
szám szorzata mindig páratlan.

 A 2016 igazi érdekessége az, hogy 
ez egy háromszögszám. Egy újabb 
fogalom, amely nem tárgya az alap-
iskolás tananyagnak, de egy ötödikes 
is könnyen elsajátíthatja. Akár úgy, 
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Lapunk tavalyi és tavalyelőtti évfo-
lyama is közölt felkészítő matemati-
kafeladatokat. Tisztelt Kollégáimnak 
azt javaslom, hogy az idei felkészítés 
során használják ezeket a – korábban 
megjelent – feladatsorokat is. Idei so-
rozatunkban hasonló terjedelemben 
és témakörökben adunk ötleteket a 
matematikatanároknak. A nehezebb 
feladatokat ezúttal is *-gal vagy **-gal 
jelöljük.

 Sorozatunk első részében a ter-
mészetes számok oszthatóságával 
foglalkozunk. A feladatok megol-
dása előtt érdemes átismételni a ko-
rábban tanultakat: az oszthatóság je-
leit (2-vel, 3-mal, 4-gyel, 5-tel, 6-tal, 
9-cel, 10-zel, 25-tel, 100-zal stb.), de 
az érdeklődőbbek megismerkedhet-
nek azokkal a szabályokkal, amelyek 
alapján gyorsan megállapítható, hogy 
egy adott szám osztható-e 7-tel, 11-
gyel, 12-vel vagy bármilyen összetett 
számmal. Az oszthatósági feladatok 
többségében elengedhetetlenül szük-
ség van a számok prímtényezőkre 
bontására. Rendszerességre, kitartó 
munkára nevelnek egy adott ösz-
szetett szám összes osztójának vagy 
több szám összes közös osztójának 
megkeresésére vonatkozó feladatok. 
Sok feladat megoldása könnyebbé 
válik, ha ismerjük az osztópárok fo-
galmát. A legnagyobb közös osztó és 
a legkisebb közös többszörös segítsé-
gével egyrészt gyakorlati feladatokat 
oldhatunk meg, másrészt előkészít-
hetjük a törtműveleteket. Az érdeke-
sebb számelméleti feladatok megol-
dásához is gyakran elő kell vennünk 
az oszthatóságot. Érdekes kihívás 
lehet egy kilencedikes számára meg-
állapítani egy többjegyű számról 
zsebszámológép segítségével, hogy 
prímszám-e. (Nem árt tudatosíttat-
ni, hogy ha egy számnak van olyan 
osztója, amely nagyobb, mint ennek 
a számnak a négyzetgyöke, akkor 
van olyan osztója is, amely kisebb a 
négyzetgyökénél. Ez jelentősen le-
csökkentheti az osztók keresésére 
fordított időt. Ha pl. azt akarjuk meg-
állapítani, hogy prímszám-e a 8147, 
és nincs prímszámtáblázatunk, akkor 
vonjunk négyzetgyököt a 8147-ből. 
Az eredmény 90,26..., tehát ha a 90-

Felkészítő feladatok 
a matematikai tesztelésre – I. rész

Horváth Géza

nél kisebb prímszámok egyike sem 
osztója a 8147-nek, akkor fölösleges 
tovább keresnünk, mert a 90-nél na-
gyobb számok közt sem találhatunk 
osztót.)

Feladatok:
1.  Írj a * helyére olyan számjegyet, 
hogy a kapott szám osztható legyen 
9-cel! Keresd meg az összes megol-
dást!
a)  112*5; b)  9090*; c)  9876*; 
d) 11**13; 1**8.
2.  Írj a * helyére olyan számjegyet, 
hogy a kapott szám osztható legyen 
4-gyel! Keresd meg az összes megol-
dást! Ha nincs megoldás, indokold 
meg, miért nincs!
a) 564*; b) 11*2; c) 11*4; 1*48; 1*46; 
5**4; 5**5.
3.  Írj a * helyére olyan számjegyet, 
hogy a kapott szám osztható legyen 
12-vel! Keresd meg az összes megol-
dást! Ha nincs megoldás, indokold 
meg, miért nincs!
a) 4489*; 101*4; 55*12; 55*14; 6**22; 
75**2; 8010*3.
4. Bontsd fel prímtényezők szorzatá-
ra az alábbi számokat:
a) 60; b) 72; 80; 82; 84; 86; 96; 98; 
144; 168; 2431; 10800. (Megjegyzés: 
Módszertanilag nem helyes az ún. 
soronkénti osztást alkalmazni. Ez a 
mechanikus módszer ugyan mindig 
„működik”, de egyrészt: olykor túl 
hosszadalmas, másrészt: nem teszi 
lehetővé, hogy a tanuló megértse az 
oszthatóság lényegét. Ennek kifejté-
sére itt most nincs elegendő helyünk, 
de tekintsük csak a legutolsó példát! 
A 10800 soronkénti „lebontásához” 
a tanulónak 9 sorra van szüksége, 
ugyanakkor: ha az első lépésben a 
10800-at (108 · 100)-ra bontja, akkor 
a következő lépést okosan megvá-
lasztva a harmadik sorban megkapja 
az eredmény.)
5. Keresd meg az alábbi számok ösz-
szes osztóját!
a) 10; b) 12; c) 18; d) 20; e) 25; f) 30; 
g) 36; h) 48; i) 49; j) 55; 90; 105; 111; 
121; 150.
6*. Keresd meg az alábbi számok ösz-
szes osztóját!
a) 1200; b) 1355; 3757; 20  449; 
105 000.

7. Keresd meg az alábbi számok ösz-
szes közös osztóját! (Segítség: először 
keresd meg a számok legnagyobb kö-
zös osztóját; ennek osztói lesznek az 
adott szám közös osztói.)
a) 28 és 40; b) 36 és 54; c) 70, 112 és 
126; d) 16 és 25; e) 25, 36 és 49; f) 90, 
135 és 180.
8.  Azokat a számokat, amelyeknek 
1-en kívül nincs más közös osztójuk, 
relatív prímeknek nevezzük. Van-
nak-e a 7. feladatban relatív prímek?
9. Számítsd ki az alábbi számok leg-
kisebb közös többszörösét!
a) 12 és 18; b) 16 és 40; c) 16 és 56; d) 
13 és 26; e) 14, 56 és 70; f) 144, 168 
és 216.
10. Az 1-es villamos 10 percenként, 
a 2-es 12 percenként, a 3-as 15 per-
cenként indul a kiinduló-állomásról. 
800 órakor egyszerre indultak. Mikor 
indulnak legközelebb erről az állo-
másról ugyanabban az időben?
11. Legfeljebb hány egyforma csokrot 
tudunk összeállítani 108 szál tulipán-
ból és 90 szál gerberából, ha minden 
virágot fel kell használnunk?
12*. Ha egy iskola tanulói 2-es, 3-as, 
4-es, 5-ös vagy 6-os oszlopba sora-
koznak föl, mindig fölmarad 1 tanu-
ló. Ha 7-es oszlopban sorakoznak föl, 
akkor nem marad föl senki. Mennyi 
az iskola létszáma?
13*. Bizonyítsd be, hogy bármely 
három egymást követő természetes 
szám a „középső” szám háromszoro-
sával egyenlő!
14*. Bizonyítsd be, hogy ha egy szám 
3-mal osztva 2-t ad maradékul, akkor 
ennek a számnak a négyzete 3-mal 
osztva 1-et ad maradékul!
15**.  Egy 5-re végződő számot így 
emelünk gyorsan négyzetre: a szám 
négyzete 25-re végződik, a 25 előt-
ti számcsoportot pedig úgy kapjuk 
meg, hogy az eredeti szám 5-öse előtt 
álló számjegyét (számjegycsoportját) 
megszorozzuk egy 1-gyel nagyobb 
számmal. Pl.: 752 → a végződés 25, 
előtte pedig a 7 · 8 = 56 áll. Tehát 752 = 
5625. Vagy 1152 → a végződés 25, az 
előtte álló számjegyek: 11 · 12 = 132. 
Tehát 1152  = 13225. Bizonyítsd be, 
hogy ez minden 5-re végződő termé-
szetes számra igaz!
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Az idei SZMPSZ Területi Választ-
mánya által meghirdetett 22. Érsek-
újvári Tavaszi Szakmai Napok ren-
dezvénysorozat társszervezője volt az 
érsekújvári Pázmány Péter Gimná-
zium is. Intézményünkben egy-egy 
rendhagyó kémia- és magyarórán ko-
operatív technikákkal ismerkedtek a 
régió pedagógusai. Főként a gyerekek 
kreativitásának kiaknázására próbál-
tunk sok-sok ötletet adni.

 Az egyik nyitott óra vázlatával sze-
retném szemléltetni, hogyan is folyik 
nálunk a tanítás. Bármikor bevethető 
módszereket gyűjtöttem össze. Na-
gyon jól megfelel „B” terves órának 
is – amikor, mondjuk, helyettesítünk 
egy osztályban, ahol egyébként nem 
tanítunk. 

 Tantárgy: Magyar nyelv és irodalom
 Téma: Magyar találmányok és felta-

lálók
 Évfolyam: tetszőleges (ez konkrétan 

a III.A és B osztályosokkal zajlott)
 Organizáció: 1 tanítási óra, 45 perc
 Integrált tantárgyak: történelem, 

kémia, fizika
 Oktatási-nevelési célok: 

– A szövegértelmezés képességének 
fejlesztése
– A szókincs bővítése
– Stílusgyakorlatok
– A diákok összetartásának támoga-
tása
– Az aktív együttműködés megerősí-
tése

 Segédeszközök: Rubik-kocka, gyu-
fa, laptop, szódásüveg, golyóstoll, 
C-vitamin tabletta, hologrammal el-
látott CD, kisfilm (forrás: youtube), 
vetítéshez szükséges technika, A4-es 
méretű fotók a feltalálókról, mágnes, 
szövegrészlet az atombomba történe-
téről (forrás: internet), fotók költők-
ről, írókról és múzsáikról, puzzle a fel-
találókról, páros munkára borítékolt 
feladatok

1. Bevezető rész – evokáció
 Cél: a tanítási rész témájának felve-

zetése
 Leírás: Mielőtt elárulnám a tanóra 

témáját, megkérdezem, felfedeznek-e 
olyan tárgyakat maguk körül, ame-
lyek egyébként nem szokványosak egy 
osztályteremben. A korábban elhe-

„Atomjó” óra
Benkő Tímea

lyezett szódásüveget és Rubik-kockát 
egyből ki szokták szúrni, amiből aztán 
rá is jönnek maguktól, mi lesz a téma. 
Együtt megkeresik a segédeszközök-
nél felsorolt többi tárgyat is, majd 
próbálnak további példákat mondani 
magyar találmányokra. 

2. Fő rész – a lényeg tudatosítása
 Cél: minél több magyar találmány 

és feltaláló megismerése, a választott 
szöveg mélyebb megértése

 Leírás: Levetítek egy 4 perces 
reklámfilmet a témáról, amelyben a 
következő tárgyak és feltalálóik szere-
pelnek:
Dinamó – Jedlik Ányos (1861)
Dobos-torta – Dobos József (1884)
BMW Diesel – Anisits Ferenc (1983)
C-vitamin – Szent-Györgyi Albert 
(1932)
Gyufa – Irinyi János (1836)
Ford T-Modell – Galamb József (1908)
Golyóstoll – Bíró László (1931)
Helikopter – Asbóth Oszkár (1928)
Holográfia – Gábor Dénes (1947)
Pulitzer-díj – Pulitzer József (1917)
Rubik-kocka – Rubik Ernő (1976)
Számítógép – Neumann János (1944)
Szódavíz – Jedlik Ányos (1826)
Távcső – Petzval József (1840)

A kisfilm után a diákok véletlensze-
rűen párokba rendeződnek – költők, 
írók, illetve múzsáik fotóit kapják, 
így keresik párjukat. Minden páros 
azonos feladatot kap: egy borítékban 
az imént felsorolt találmányokat a 
feltalálóik nevével, ezeket kell össze-
párosítaniuk, illetve lehetőség szerint 
minél többet meg is jegyezniük. Ez-
után háromfős csoportokat alakítanak 
– újra véletlenszerűen: ezúttal a Man-
hattan-terv magyar tudósai arcképét 
kell puzzle formájában kirakniuk, 
és 1-1 tudós fotóját alakítókból lesz 
1-1 csoport. Ezeket a fotókat a táblá-
ra is kifüggesztjük. Minden csoport 
azonos szöveget kap értelmezésre az 
atombomba történetéről. A szöveg el-
olvasása és megbeszélése után minden 
csoport más-más kreatív feladatot kap. 
A módszert multiműfajnak nevezzük, 
az adott szövegből újabb szövegeket 
kell létrehozni pontos szabályok sze-
rint a kisorsolt műfajokban: akroszti-
chont, cinquaint, receptet, nekrológot, 
apróhirdetést kell írni. A cím minden 

csoportnak azonos: Atombomba. A 
gyerekek bátran használhatják a fan-
táziájukat, kibontakoztathatják művé-
szi hajlamaikat. 

 Nagyon frappáns megoldások szü-
lettek, íme, néhány közülük.

Akrosztichon (a verssorok kezdőbe-
tűi alkotják a megadott szót):
Albert Einstein, fizikus,
Teller Ede, matematikus,
Ott volt mind az elején,
Manhattan-terv közepén.
Berobbanó elmével,
Oppenheimer vezetésével,
Megrendítő tervbe kezdtek,
Bombát terveztek,
Atomfegyvert teremtettek.

Cinquain (ötsoros vers, 1. sor 1 fő-
név, 2. sor két melléknév, 3. sor 3 ige, 
4. sor egy frázis, 5. sor a cím szinoni-
mája)

Atombomba
radioaktív  hatalmas

öl  rombol  pusztít
életét veszti     sok ezer     ember

atomfegyver

 Recept
 Hozzávalók:

1 csipet radioaktív sugárzás
4 magyar feltaláló
1 olasz fasiszta
1 levél Roosevelt

 Elkészítési javaslat:
Az 1 csipet radioaktív sugárzást sü-

tőbe tesszük, hogy gyors kölcsönha-
tások játszódjanak le benne, amelyek 
előidézik a robbanást. Ha túléltük a 
robbanást, vegyük ki, és adjunk hozzá 
4 magyar feltalálót és egy olasz fasisz-
tát. A masszát 20 percig 1942°C-on 
sütjük. Meghintjük egy kis uránnal, 
tálalunk hozzá egy levél Rooseveltet. 
Végezetül dobjuk oda Hirosimára és 
Nagaszakira. Jó étvágyat!

Apróhirdetés
Eladó egy 20. századi nagy robba-

nóerejű fegyver. Kutatások bizonyít-
ják 100%-os hatékonyságát. Albert 
Einstein garantálja a hatását, akárcsak 
Los Alamos város lakói. A terméket 
azoknak ajánljuk, akiknek világura-
lomra törő céljaik vannak. Kedvez-
mény az orosz maffiának! Érdeklődni 
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A Legkreatívabb iskolai rendezvény 
pályázati anyagai 

A tavalyi tanév folyamán lapunk 
meghirdette a Legkreatívabb iskolai 
rendezvény című pályázatot, amire 
húsz pályázat érkezett be. A pályázattal 
egyrészt egyfajta „felvidéki ötletbörzét” 
szerettünk volna létrehozni, másrészt 
keresztmetszetet kínálunk iskoláink 
belső életéből, érdeklődési irányvonala-
iról. Az idei évfolyam során laponként 
közlünk 2-2 pályázati anyagot, melyek 
részletezését a honlapon találja az olva-
só (www.katedra.sk). A pályázatok ki-
értékelésére a 2015-ös Katedra Napok 
keretén belül kerül sor. 

 A Titánok harca vetélkedő
 Pályázó: Buzitai Alapiskola, a prog-

ramtervet kidolgozta: Ádám Csilla
Ha valaki ezt a címet hallja, arra gon-

dol „Ó, ez biztos a görög mitológiáról 
szól majd!”, de téved. Nincs szó féliste-
nekről. Ezen a vetélkedőn az 5–8. évfo-
lyamok titánjai, azaz a legbátrabb, legel-
szántabb, legügyesebb tanulói vesznek 
részt, akik erre a megmérettetésre ke-
ményen előre készülnek. 

E versenyt a kilencedikes tanulók ké-
szítik a számukra – egy csekély tanári 
segítséggel. Miután megvan a forga-
tókönyv és a titánok csoportelosztása 
(szigorúan vegyes csoportokra, min-
den felsős évfolyamból 1-1 diák), min-
den titán megkapja a felkészülésre való 
témakörök listáját 2 héttel a Titánok 
harca előtt.

A tavalyi vetélkedő az első világhábo-
rú témakörben folyt. A 2014/2015-ös 
mottó a „Szabadság, szerelem” volt. Az 
előző versenyen egy témát boncoltak 
szét az előadók és versenyzők a történe-
lem és irodalom szempontjából.  Ezzel 
ellentétben ezen az éven a cél, egy téma 
több szempontból való megvilágítása, 
és a történelmi, irodalmi, nyelvi, tantár-
gyi összefüggésekre való felhívás volt. 
Négy témakör kapcsolódott tehát össze, 
melyeknek első ránézésre semmi közük 
egymáshoz, viszont a verseny során 
a gyerekek számára kiderült, hogy ez 
mégsem igaz. Az ötlet az évfordulókkal 
kezdődött – Benjamin Franklin halálá-
nak és a lexingstoni csata kitörésének az 
évfordulójával. De hogy kapcsolódik ez 
a többi témához? Az amerikai függet-
lenségi háborúban a szabadságukért, az 
angoloktól való elszakadásért harcoltak 
az amerikai telepesek. Ebben a háború-
ban harcolt Benyovszky Móric is, aki 
további nemzetek szabadságharcában is 
részt vett. A magyar szabadságharc pe-
dig legszebben „A kőszívű ember fiai” 

című irodalmi műben került feldolgo-
zásra. 

A vetélkedő maga több részből állt, 
mivel több célt szolgált, éspedig:

 Élménnyel való tanulás mind a titá-
nok, mind a műsorkészítő kilencedi-
kesek, mind a nem versenyző nézők 
számára

 Tantárgyak természetes összekötése 
és tantárgyon belüli fejlesztés – történe-
lem, magyar nyelv és irodalom, szlovák 
nyelv és irodalom, angol nyelv

 Kilencedikesek által készített prezen-
tációk egy-egy témában

 Mozgásos játékok, nevezetes magyar 
önérzetű énekek tanulása a közönség 
részére, míg a titánok egy-egy időigé-
nyesebb feladaton dolgoznak

 Látványos, vicces és komolyabb írá-
sos, tananyagigényes feladatok váltako-
zása

 Mindenkinek a korához képest meg-
felelő feladatok, játékok, foglalkozások 
kidolgozása

 A kilencedikesek bátor fellépésre és 
önállóságra való nevelése – minden 
kiosztott feladatért saját maguk a fele-
lősek, ők írják meg a saját feladatukhoz 
a szabályokat, elkészítik a kellékeket, 
eldöntik és megítélik a megérdemelt 
pontszámokat a csoportoknak,

 és még sorolhatnánk... 

A forgatókönyv
Az egész verseny főkoncepciója, 

hogy a kilencedikes tanulók önálló-
an dolgozzanak, és olyan tananyagból 
legyen a vetélkedő, amely 9. osztályos 
tananyag, így a többi tanulónak isme-
retlen, tehát egyenlő eséllyel indulnak a 
versenyen. 

A verseny, mint már említettem, több 
részből állt. A forgatókönyv összeállítá-
sánál az alábbi célokra törekedtünk:

 Az egész verseny maximum 2-2,5 
órás legyen kisebb szünetekkel.

 A vetélkedő ne csak a versenyzők szá-
mára legyen érdekes, hanem a néző ta-
nulók részére is.

 Váltsák egymást a prezentációk, a tu-
dást igénylő és ügyességet igénylő ver-
senyszámok, jelenetek, mozgásos tevé-
kenységek. 

 Az egész iskola bevonása, ezért az 
alsó tagozatosokra gondolva a vetélke-
dő első felébe olyan feladatokat tenni, 
amin a csoportok felügyelet alatt önál-
lóan dolgoznak, és addig a közönséget 
játékosan meg lehet mozgatni.

 Pontos és érthető legyen minden 
szervező számára, ezért a végső forga-

az újság kiadójánál lehet. Cseré-
be kérünk 2 űrhajót és 2 csomag 
gumicukrot.

 Nekrológ
Tisztelt gyászolók, Enrico 

Fermi, Robert Oppenheimer, 
Szilárd Leó, Wigner Jenő és Tel-
ler Ede!

Fájó szívvel búcsúzunk atom-
bombánktól. Élete során halá-
losan erős és kegyetlen volt. Su-
gárzó természetével letarolta fél 
Japánt. Már a tervezése során is 
kirobbanó büszkeséget váltott ki 
feltalálóiból. Búcsúzunk Tőled. 
Sok emberben nyomot hagytál. 
Béke pusztító poraidra!

3. Befejező rész – reflexió, 
ismétlés

 Cél: elmélyíteni a tanultakat
 Leírás: Felolvassuk az alko-

tásaikat, összevetjük az eredeti 
szöveggel, átismételjük a kis-
filmből tanultakat.

 Ajánlatos egyszerűbb témák-
kal kezdeni a multiműfaj gya-
korlását (pl. iskola). Ha van már 
a diákoknak gyakorlatuk, isme-
rik a pontos szabályokat, lehet 
szövegértelmezésre szánt fel-
adatoknál is bevetni a módszert. 
Ezek harmadikos gimnazisták 
megoldásai, ők már otthonosan 
mozognak a különböző stílu-
sokban. 

Reméljük, sikerült néhány 
hasznos ötlettel gazdagítani a 
résztvevő pedagógusokat, aki-
ket sok szeretettel várunk a kö-
vetkező módszertani és nyitott 
napokra is. 

A Titánok harca vetélkedő 
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A  Tolerancia napját 1996 óta ünneplik 
szerte a világon. Az ünnep napja november 
16-án van. Ez egy nemzetközileg megtartott 
ünnepnap, melyet az Egyesült Nemzetek Ne-
velésügyi, Tudományos és Kulturális Szerve-
zete (UNESCO) kezdeményezésére ünnepel-
nek minden évben. Az esemény legfontosabb 
célja a figyelem felhívása az intolerancia ve-
szélyeire. Egy toleráns társadalom alapja az 
egymás iránti kölcsönös tisztelet. Az iskola, 
a pedagógusok feladata pedig az, hogy olyan 
szemléletet alakítson ki, amely lehetővé teszi 
az emberek sokszínűségének az elfogadását.

 Iskolánk – az érsekújvári Czuczor Gergely 
Alapiskola – már több alkalommal csatlako-
zott ehhez a  gondolathoz. A 2014/2015-ös 
tanévben november 16-a vasárnapra esett, 
így november 14-én, pénteken tartottuk 
a  foglalkozásokat. A napot osztályfőnöki 
órával kezdtük, ahol a témáról beszélgettünk. 
Az 5-9. évfolyam tanulói részt vettek a  tor-
nateremben tartott foglalkozásokon. Saját 
bőrükön tapasztalhatták meg, milyen a  fo-
gyatékkal élők élete. Ami nekünk egyszerű, 
hétköznapi dolog, nekik nagy problémát 
jelenthet. Ilyen pl. a  bevásárlás, közlekedés, 
tájékozódás. A helyi szociális otthonból 
kaptunk kölcsön kerekeszszéket, mankókat.  
A tanulók kipróbálták, milyen kerekesszékkel 
közlekedni, bekötött szemmel végigmenni 
egy adott útvonalon egyedül és segítséggel, 
bevásárolni, hogy csak a  tapintásukra 
hagyatkozhattak. Kipróbálták a  mankót, 
mellyel kisebb akadályokon kellett átjutniuk, 
s  néhány tanuló a  nemhallók világát 
„próbálta“ – majd elmesélték élményeiket, 
mi okozta a  legnagyobb problémát. Volt 
még szájjal és lábbal festés is, ez bizonyult 
a  legnehezebbnek. A  foglalkozások végén 
egy „nemlátó“ focitornát is tartottunk, ahol 
bekötött szemmel fociztak a csapatok, az osz-
tálytársak irányították őket a  pálya széléről. 
Rájöttek, nem is egyszerű dolog utasításokat 
adni, hiszen a  focisták nem látták a  pályát, 
egymást, s így nagyon bizonytalanul mozog-
tak. Arra is rá kellett jönnünk, milyen nehéz 
rábízni magunkat a másikra, elfogadni a se-
gítséget. 

Készítettünk egy toleranciatáblázatot is, 
ahova minden tanuló bejelölte, hogy a  fel-
sorolt csoportok (hajléktalanok, testi fo-
gyatékkal élők, szellemi fogyatékkal élők, 
bevándorlók, kábítószeresek, alkoholisták, 
romák, más bőrszínűek, homoszexuáli-
sok) közül kit fogadnak el leginkább és kik 
azok, akiket a  legkevésbé tolerálnak. Az 

 A Tolerancia napja
 Pályázó: Czuczor Gergely 

   Alapiskola, Érsekújvár
 A program felelősei és koordinátorai: 

Pethes Emese, iskolapszichológus
Földy Judit, etikai nevelést oktató 
pedagógus

tókönyv tartalmazta a feladatok sor-
rendjén kívül a hozzá szükséges kel-
lékek, videók, zenék listáját, a helyes 
válaszokat, a feladatért felelős tanulót, 
ill. pedagógust és a feladat pontszá-
mát.

A felkészülés
A tantárgyakon belüli fejlesztést és 

a tantárgyak közötti összefüggések 
kiemelését már magukkal a témákkal 
sikerült elérni. Jó választás volt a „Sza-
badság, szerelem” cím, mely rengeteg 
lehetőséget adott az egyes témákon 
belül, és inspirálta a tanárokat, tanu-
lókat egyaránt. 

Az angol órákon lefordították a ki-
lencedikesek az angol szakos peda-
gógussal Koncz Zsuzsa „Szabadság, 
szerelem” dalának szövegét úgy, hogy 
könnyen érthető és énekelhető legyen. 
Ehhez az énekhez utána egy verseny-
feladatot is kitaláltak.

A szlovák órákon a kilencedikesek 
önálló kutatást végeztek Benyovszky 
Móric életéről, majd a pedagógus-
sal együtt megtárgyalták, sőt szlovák 
nyelven néztek részleteket a „Vivát, 
Benyovszky!” című filmsorozatból, 
amivel még érdekesebb lett számukra 
a téma. Benyovszky életével kapcsola-
tos feladatokat is kidolgoztak szlovák 
és magyar nyelven.

A magyar nyelv és irodalom órákon 
felidézték a 8. évfolyam második felé-
ben tanultakat. Ezt bővítették ki a sza-
badság fontossága, esetleg elvesztése 
feletti polemizálással – élménypeda-
gógiai és drámapedagógiai módsze-
rekkel. Mindehhez játékos feladatokat 
és jeleneteket raktak össze.

A történelem órák keretén belül 
minden egyes témakörnek a történel-
mi hátterével ismerkedtek meg a ki-
lencedikesek, majd ezután következett 
az egyes témakörök szétosztása a gye-
rekek között. Minden egyes kilencedi-
kes ezután az adott témájából 5-6 ol-
dalas prezentációt készített, melynek 
az utolsó oldala 2 kérdést tartalmazott 
az adott témából. A történelem órák 
keretén belül szükség volt a gyerekek 
földrajzi ismereteire és a polgári ne-
velés órákon tanultakra – Benyovsz-
ky utazásaihoz, a demokrácia elvei, 
emberi és polgári jogok – melyekkel 
jobban meg tudták érteni és átérezni 
a szabadság fogalmát.

Miután minden tantárgyon be-
lül megismerkedtek a kilencedike-
sek a témákkal, már könnyen ment 

az egyes feladatok kitalálása, melyet 
brainstorming módszerrel gyűjtöt-
tünk össze, majd kiértékeltük és szét-
osztottuk egymás között. Minden 
tanuló a saját feladatához az alábbi 
dolgokért volt felelős:

 pontosan leírni a feladat bemutatá-
sát, szabályait, pontszámát,

 meghatározni a feladatra szükséges 
időtartamot,

 összeírni a feladathoz szükséges kel-
lékeket – nyomtatványok, tiszta papír, 
filctoll, toll, ragasztó, videó vagy zene, 
stb.,

 A verseny napján elkészíteni a fel-
adatához szükséges kellékeket, 

 levezetni és felügyelni a versenyszá-
mot, figyelni az időkeret betartását,

 pontosan meghatározni az el-
ért pontszámot, majd bediktálni a 
zsűrielnöknek,

 összeszedni a versenyszám után a 
kellékeket.

A vetélkedő
A vetélkedőn a kilencedikesek vet-

ték át a tanár, szervező, zsűri szerepét. 
A hangulatot fokozta, hogy a szerve-
zők viseletben, jelmezekben voltak, és 
hogy az egyes szünetekben a résztve-
vők magyar önérzetű modern dalokat 
hallgattak. A verseny lefolyásáról pe-
dig a képek árulkodnak. A versenyző-
ket motiválta nem utolsó sorban az is, 
hogy a győztes 2 csapat a kilencedike-
sekkel együtt egy jutalom-tanulmányi 
kirándulásban vesz részt. Míg tavaly 
a Magyar nyelv múzeumát látogat-
ták meg, idén az Ekocentrum Sosna 
bioházában (Hobbit-ház) tudnak meg 
egyet s mást az ökológiai házfűtésről 
interaktív módszerekkel.

Ez a verseny gyönyörű példája az 
összefogásnak és együttműködésnek 
is, ráadásul több szinten. Szükség volt 
az együttműködésre a vegyes évfolya-
mú titánok között, a felnőtteknek való 
munkával szembesülő kilencedike-
seknek, a több nyelvet és tantárgyat 
oktató tanároknak és végül, de nem 
utolsó sorban a versenyzőket segítő és 
biztató osztálytársaknak, barátoknak, 
tanároknak.

A két és fél órás vetélkedő meg-
izzasztott szereplőket, versenyzőket 
egyaránt, de közben a gyerekek ész-
revétlenül tanultak, új ismereteket 
szereztek, megtapasztalhatták, hogy 
minden mindennel összefügg és nőtt 
az önbizalmuk is. Van is mire büsz-
kéknek lenniük.
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Festői környezet, vadregényes 
erdők, hegyek, völgyek, friss leve-
gő, a  természet lágy öle és néhány 
szúnyog. Ezzel a  pár szóval jelle-
mezhetnénk a  legegyszerűbben a 
rimakokovai üdülőkozpontot, amely 
idén július 3-7. között otthont adott 
a Minorma polgári társulás által im-
már harmadik éve megszervezett 
Mentortábornak. A tábor célja a Fel-
vidéken élő  tehetséges magyar fiatal 
diákok összegyűjtése, támogatása és 
inspirálása. 

A  résztvevők – akiket pályamun-
káik alapján választott ki a Minorma 
kuratóriuma és a  mentorok – idén 
tizennyolcan voltak. A korábbi évek-
kel ellentétben ezúttal nem nyílt 
sem táncművészeti, sem zenei, sem 
színművészeti szekció, a  hangsúly 
a  képzőművészeten, a  fotózáson és 
a kreatív íráson volt. A csoportokon 
belül a fiatalok  mentorokkal dolgoz-
hattak, akik különböző feladatokkal, 
tanácsokkal látták el őket a jelenre és 
a jövőre nézve egyaránt. 

A képzőművészek mentora Gyenes 
Gábor festő és grafikusművész volt, 
aki elmondása szerint nagyon meg 
volt elégedve a résztvevők teljesítmé-
nyével. A  foglalkozások során min-
den fiatal képzőművész saját, önálló 
művön dolgozott, sőt még a  techni-
kát is maguk választhatták meg, így az 
elkészült művek között egyaránt volt 
festmény, grafitrajz és karikatúra is. 
A fotósok szekcióját Martin Kápostáš 
fotós vezette. A csoport tagjai szinte 
állandóan mozgásban voltak, jár-
ták a  környéket, lencsevégre kapták 
a  természet szépségeit, portrékat, 
állatokat vagy éppen naplementét 
fotóztak, mindemellett megismer-
kedtek a  képszerkesztés alapjaival 
is. A  kreatív írók csoportjának két 
mentora volt: Bőd Titanilla, az Új Szó 
sportújságírója és Szalay Zoltán író, 
az Irodalmi Szemle főszerkesztője. 
Az író- és újságíró-palánták a foglal-

Művészpalánták 
a rimakokovai hegyek között

Šesták Krisztina

kozások során számos stílusgyakor-
latot oldottak meg, verseket, fogal-
mazásokat, cikkeket írtak. A csoport 
fő célja egy tábori újság kiadása volt. 
Ezt a  célt sikeresen megvalósították, 
így a tábor utolsó estéjén minden tá-
borlakó kezében ott virított a Zsa.ku. 
legújabb száma. 

A  Rimakokován töltött minden-
napokhoz a  szorgos csoportmunkán 
kívül hozzátartozott a  strandolás és 
az esti filmnézés is, emellett sor ke-
rült egy beszélgetésre Szászi Zoltán 
költővel és Molnár Norberttel, az Új 
Szó főszerkesztőjével.  Az utolsó este 
jó hangulatáról az ENCORE zenekar 
gondoskodott, melynek tagjai között 
ott volt a  tavalyi Mentortábor két 
résztvevője. A koncertet a fotósok és 
képzőművészek kiállítása és az író-
palánták rövid felolvasóestje előzte 
meg. 

Ivanics Júlia főszervező elmondta, 
hogy a tábor híre kezd egyre jobban 
elterjedni, hiszen évről évre az ország 
egyre több részéről érkeznek pálya-
munkák és résztvevők. A  szervezők 
fő célja a  jövőben a  résztvevők szá-
mának és a tábor időtartamának  nö-
velése lesz. Ez mindenképpen po-
zitívum, hiszen a  táborban eltöltött 
idő  alatt a  fiatalok rengeteg tapasz-
talatot szerezhetnek, valamint olyan 
velük egykorúakkal ismerkedhetnek 
meg, akiknek hasonló az érdeklődé-
si körük, értékrendjük, világnézetük. 
Mindemellett jelentős szerepet kap 
az elfogadás is, hiszen a  művészet, 
az alkotás öröme még a legkülönbö-
zőbb stílusú és véleményű embereket 
is közelebb hozza egymáshoz. Bár so-
kaknak furcsa lehet, hogy egy csapat 
tizenéves fiatal a  nyári szünidő egy 
egész hetét rajzlapok, jegyzettömbök 
vagy épp fényképezőgépek társaságá-
ban tölti, de igazából ebben semmi 
különös nincs, hiszen mindannyian 
azt csinálják, amit szeretnek és ami-
ben örömüket lelik.

eredmény iskolánk diákjai legtoleránsab-
bak a  fogyatékokkal élők iránt. Legkevésbé 
a kábítószerfogyasztókat tolerálják. 

Ezenkívül még két kiegészítő program is 
zajlott ezen a napon. A 7-8. évfolyam tanu-
lói megtekintették Nick Vujicic Miért kese-
regsz? című filmjét. Nick Vujicic nemzetközi 
hírű prédikátor, szónok, motivációs tréner, 
aki a karok és lábak nélkül született ember-
ként vált híressé. Vujicic saját elmondása 
szerint sokáig nem látta értelmét életének. 
Végül megértette, hogy nincs egyedül, aki-
nek ilyen nehéz sors jutott. Életének értelme 
végül az lett, hogy meséljen embertársainak 
Isten szeretetéről, és megerősítse őket abban, 
hogy valósítsák meg álmaikat.Két lábujjának 
segítségével megtanult írni, gépelni, a számí-
tógépet használni, fésülködni, fogat mosni 
és borotválkozni. Felesége van és gyerme-
kük.  A filmet közös beszélgetés követett. 

A 9. évfolyam tanulói a Martin Šulík ren-
dezte Cigáň című cseh – szlovák filmdrá-
mát  nézték meg, mely a nálunk élő cigány 
kisebbség életét mutatja be. A film megrázó 
és tanulságos is egyben.  

Az 1-4. évfolyam tanulói osztályfőnöki 
órákon beszélgettek a toleranciáról, egymás 
elfogadásáról. Megbeszélték tapasztalatai-
kat ebben a  témában, hiszen városunkban 
is élnek más bőrszínűek, fogyatékkal élők. 
Iskolánkban is tanulnak fogyatékkal élő gye-
rekek, akik mégis sikereket érnek el, így pl. 
Takács Balázs - Down szindrómás, aki több-
szörös országos úszóbajnok. Balázs nyitott, 
barátságos fiú, már kilencedikes, de öröm-
mel fog kezet kisebb iskolatársaival is.

A tanulók jól érezték magukat ezen az idei 
rendezvényen is, s  reméljük megértőbbek, 
elfogadóbbak lettek ezáltal is.

Reményik Sándor: Ne ítélj
Istenem, add, hogy ne ítéljek –
Mit tudom én, honnan ered,
Micsoda mélységből a vétek,
Az enyém és a másoké,
Az egyesé, a népeké.
Istenem, add, hogy ne ítéljek.

Istenem, add, hogy ne bíráljak:
Erényt, hibát és tévedést
Egy óriási összhangnak lássak -
A dolgok oly bonyolultak
És végül mégis mindenek
Elhalkulnak és kisimulnak
És lábaidhoz együtt hullnak.
Mi olyan együgyűn ítélünk.
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Tudom: a fő cím kicsit sántít, hiszen 
hajdan a kisbíró a dobpergést követő-
en a „közhírré tétetik” szókapcsolattal 
nem a már elmúlt, hanem a majd elkö-
vetkező eseményt zengte be, arra hívta 
fel a „nép” figyelmét. A ma már legin-
kább csak a színpadon elhangzó felhí-
vást viszont jómagam is figyelemfel-
keltésnek szánom. Ugyanis az történt, 
hogy a Komáromi Városi Művelődési 
Központ, karöltve a Gaudium polgári 
társulással – amely egyben a helyi Jó-
kai Mór Alapiskola egykori diákjainak 
énekkara – 2015. június 20-án KONT-
RASZTOK, avagy boldog 60. szülina-
pot Jókai Mór Alapiskola címen nagy-
szabású szórakoztató műsort rendeztek 
a VMK színháztermében. Azonban 
annak ellenére, hogy a műsorra vá-
rosszerte színes meghívók invitálták a 
nagyérdeműt, s lapjaink többsége (bár 
megcsonkítva) is közölte a meghívót, 
az valahogy mégis elkerülte az „írástu-
dók” figyelmét, a műsorról mindmáig 
senki semmit nem írt. Így – bár kissé 
restellem – ennek okán megint nekem 
kellett tollat fognom. Úgy érzem, köz-
hírré kell tenni, hogy az egykor II. La-
kótelepi, később Béke Utcai, ma Jókai 
Mór Alapiskola fennállása óta „jó úton” 
jár. Mindenkori vezetése és tantestüle-
te – a szülőkkel szorosan együttmű-
ködve, a gyermekek érdekében – mély 
hivatástudattal, becsületesen dolgozott 
és dolgozik. Közhírré kell tenni, hogy 
– a tanügyet mindmáig uraló lélekölő 
technokrata szemlélet ellenére – ebben 
az iskolában az indulásától mindmáig 
nagy súlyt helyeznek az érzelmi intel-
ligencia fejlesztésére: a művészetekre 
és művészetekkel való nevelésre: az 
emberformálásra. Közhírré kell tenni, 
hogy ebből az iskolából indult például 
Kaszás Attila színművész, Csehi Ágota 
zongoraművész, Emmer Péter gitár-
művész, Korpás Éva a Népművészet 
Ifjú Mestere, s hogy egyikük sem ta-
gadja meg alma materét. De azzal sem 
büszkélkedhet sok iskola, hogy három 
énekkara is van: a jövő tanévben 40 
éves Kicsinyek Kórusa, melynek kar-
nagya Pfeiferlik Annamária, az ének-
kar egykori tagja; a „nagyok” kórusa 
jövőre ünnepli fennállásának 50. év-

Stirber Lajos

fordulóját és karnagya Juhász Mónika 
szintén a kórus egykori tagja. Az iskola 
harmadik kórusa a Gaudium vegyes 
kar, amelyet 13 évvel ezelőtt az iskola 
gyermekkarainak azon egykori tagjai 
alapítottak, akik gyermekként megsze-
rették a közös éneklést, a kórusmuzsi-
kát s felnőttként is örömmel, azaz gau-
diummal énekelnek; innen a nevük is. 

Közhírré kell tennem, hogy a Gau-
dium – mint főrendező – által megva-
lósított KONTRASZTOK című műsor 
hatalmas sikert aratott, s a szereplők 
(többségben az iskola egykori diákjai) 
a Gaudium vegyes kar s annak tiszte-
letbeli tagjai, a hangszeres jóbarátok 
– a Művészeti Alapiskola Kamarazene-
kara, Kulin Eduard hegedűtanár (szin-
tén egykori jókais) koncertmesterrel az 
élen – az első hívó szóra jöttek, vállalták 
a szereplést. A műsor vendégszereplői, 
kedves jóbarátaink – karnagyukkal, dr. 
Szatmáry Péterné Rédei Margittával az 
élen –, a Pápai Éneklő Szülők Kara volt.

A műsor nyitányaként a jókais kó-
rusok a Művészeti Alapiskola Kama-
razenekara kíséretével a Kormorán 
együttes – Reményik Sándor Templom 
és iskola c. szerzeményét énekelték. Azt 
követően a vendégeket és a szép szám-
ban megjelent kedves közönséget szlo-
vák nyelven Pipper László, a Gaudium 
elnöke köszöntötte. Azután Ibolya 
Jolán, a Jókai Mór Alapiskola igazga-
tóhelyettese mondott rövid köszöntőt, 
és megköszönte az iskola „öregdiákja-
inak”, hogy ilyen formában is öregbítik 
egykori alma materük hírnevét. Majd e 
sorok írója mondta el rigmusokba sze-
dett köszöntőjét, s kérte a jelenlévőket, 
hogy egy perces csenddel adózzanak 
azok emlékének, akiknek már nem 
adatott meg, hogy a 60. születésnapi 
ünnepségen jelen legyenek.

A műsor első szereplője a Pápai Ének-
lő Szülők Kara volt. A Gaudium kont-
rasztjaként – mindnyájunk örömére – 
hagyományos kórusmuzsikát énekelt. 
Utánuk mind a kivetítővásznon (hogy 
a műsor gördüljön, műsorközlő nem 
volt), mind a színpadon a 3 Peiferlik – 
Annamária, Anna, Lalika – jelent meg, 
klasszikus zenét muzsikáltak, énekeltek 
kedvesen. Őket a 3 Stirber – Péter, Bi-

anka és Sebastian – követte; a Bohócról 
szóló daluk hallatán sokaknak könny 
szökött a szemébe. Majd ismét klasszi-
kus zene következett, Kulin Eduard he-
gedűjátékát Kalmár Zsuzsanna, a helyi 
MAI tanára zongorakíséretével csodál-
ta meg a közönség. Őket Grassl Ferdi-
nánd nagy sikert aratott „kontrasztja” 
– népdal és pop szólóéneke – követte. 
Záhorská Kuczmann Renáta, a Művé-
szeti Alapiskola énektanára, Kalmár 
Zsuzsanna zongorakíséretével egy régi 
táncdalt énekelt; gyönyörűen csengő 
énekét a publikum nagy tapssal jutal-
mazta. A következő szereplők szintén 
a művészeti alapiskola tanárai: Bakos 
Márta és Vágó Gyöngyi voltak. A két 
tanárnő humorral teli párbeszédén és 
bravúrosan előadott négykezesén – 
valódi show-műsorán nagyot derült a 
közönség; most sem spórolt a tapssal. 
A tanárnők után a Győri Nemzeti Szín-
ház tagja, Jókai Ágnes színművésznő 
jött a színre. Azután, hogy köszönetet 
mondott a műsorba való meghívásért, 
Medveczky Szabolcs, a Győri Nemzeti 
Színház zenei munkatársa, a Komáro-
mi Kamarazenekar művészeti vezetője 
zongorakíséretével, két régi magyar 
sanzont adott elő stílusosan, profihoz 
illően; az ő előadása is nagy sikert ara-
tott. A műsor első részét Záhorská Re-
náta, Pfeiferlik Tamás, a Gaudium tisz-
teletbeli tagja – szólistája, a Gaudium 
vegyes kar és a Művészeti Alapiskola 
Kamarazenekara – három művet: a 
Van egy pipám, egy kalapom című ma-
gyar-roma népdalt, Barinkay belépőjét 
és Czipra jóslatát ifj. J. Strauss: Cigány-
báró című operettjéből – egy „nagyje-
lenetté” ötvözve zárta.

A műsor II. részét az iskola kilence-
dikeseinek palotása nyitotta, akik Erkel 
Ferenc zenéjére Juhász Mónika koreo-
gráfiáját táncolták. A táncot követően 
Siposs Jenő, az Eötvös utcai alapiskola 
zenepedagógusa, a Gaudium gitárosa 
és Stirber Lajos, a Gaudium karnagya, 
valamint a kórus – hegedűn közremű-
ködött Kulin Eduard, zongorán Grassl 
Ferdinánd – zenés jelenetén derült jót a 
publikum. Korpás Éva és Korpás Réka, 
a magyar népzene világából merítettek: 
„csúfolókat” énekeltek, nagy vígasságot 
teremtve, nagy sikert aratva. Azután 
ismét Peiferlik Tamás hangjában gyö-
nyörködhetett a közönség, két részletet 
énekelt Kacsóh Pongrác–Heltai Jenő 
János vitéz című daljátékából a Gau-
dium és az MAI kamarazenekara köz-
reműködésével. Majd egy újabb kont-
raszt: Nagy Ferenc költő, a Gaudium 
tiszteletbeli tagja saját humoreszkjének 

Közhírré tétetik
A komáromi Jókai Mór alapiskola egykori diákjai fergeteges 
szórakoztató műsorral ünnepelték meg alma materük 60. születésnapját
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Frissítő kikapcsolódás a dunaszerdahe-
lyi Thermalparkban

A dunaszerdahelyi Thermalpark vendé-
gül látta a dunaszerdahelyi Építészeti Szak-
középiskola ügyes virágkötőit, akik egész 
évben, az adott évszaknak megfelelően kre-
atív dekorációval díszítették a hotelt, a belé-
pőcsarnokot és az étkezőt, ezzel biztosítva a 
megújult Thermalpark vidám és változatos 
arculatát. Az eddig készített virágköltemé-
nyek, falidíszek és asztali dekorációk egytől 
egyig elnyerték a fürdőbe látogató vendégek 
tetszését, melyet virágkötőink nagy mű-
gonddal és szakértelemmel alkottak.

Iskolánk diákjai egy csodálatos napot 
töltöttek a Thermalparkban, ahol igénybe 
vehették a kültéri és a beltéri medencéket 
egyaránt, valamint kipróbálhatták a tavaly 
újonnan épített tobogánt is. A lányok zseto-
nok ellenében kipróbálhatták a Thermalpark 
területén található teniszpályát, röplabdapá-
lyát, minigolfpályát, asztaliteniszt, valamint 
a kültéri óriás sakkpályát.

A  strandolással töltött délután felhőt-
len kikapcsolódást és felfrissülést hozott 
a stresszes hétköznapokba.

A Selye János Gimnázium diákja, 
Bugár Dávid a 46. Nemzetközi Fizikai 
Diákolimpián

„Tanuld meg a  játékszabályokat, azután 
már csak játszanod kell – persze mindenkinél 
jobban.” (Albert Einstein)

Ami a  fizikaversenyeket illeti, iskolánk 
diákjai hosszú évtizedek óta a megye és az 
ország legjobbjai közé tartoznak. Idén egyik 
fizikusunk ismét „világraszóló“ sikert köny-
velhet el. Bugár Dávidról van szó, aki az 
öttagú szlovák válogatott tagjaként képvi-
selte országunkat a  46. Nemzetközi Fizikai 
Diákolimpián (IPhO), melyet ez év július 
4. és 16. között rendeztek az indiai Mumbai 
városában. 

Hosszú, sok tanulással, számolással el-
töltött év áll e siker mögött. Dávid már az 
elmúlt években is sorra nyerte a különböző 
fizikaversenyeket. Ebben a  tanévben is im-
ponáló magabiztossággal nyerte meg a fizi-
kaolimpia negyedikes gimnazistáknak ren-
dezett megyei versenyét. Innen továbbjutva 
az országos döntő 2. helyezettjeként került a 
tíztagú, bővebb válogatott keretbe. Kéthetes 
összpontosítás után újabb erőpróba követ-
kezett; azt a válogatóversenyt, amely alapján 
az öttagú válogatottat összeállították, Dávid 
megnyerte, így korosztálya legjobbjaként 
lett a Szlovákiát képviselő csapat tagja. 

Dávid a  Selye János Gimnázium mate-
matika–fizika tagozatos 4.A osztályába járt. 
Sikeréhez nagyban hozzájárult fizikataná-
ra, Szabó Endre tanár úr, akinek két másik 
tanítványa, Lőrincz Zoltán és Rózsa Tibor 
(szintén 4.A osztályosok) is az országos dön-
tő eredményes megoldói voltak. 

Ezzel a  szép eredménnyel Dávid gyara-
pítja azon diákjaink sorát, akik Földünk 
szinte minden szegletét bejárták válogatott 
olimpikonként és a versenyekről érmekkel, 
dicséretekkel tértek haza. Így képviselték 
iskolájukat, szűkebb és bővebb pátriájukat 
Ausztriában, Németországban, Ausztráli-
ában, az Amerikai Egyesült Államokban, 
Kínában, Angliában, Olaszországban, Dél-
Koreában, Indonéziában, Tajvanban, Szin-
gapúrban és Dániában. 

Králik Zsuzsanna

Futóverseny a komáromi Selye János 
Gimnáziumban a 3 Tripl´s támogatá-
sával

Idén is megrendezésre került a Selye Já-
nos Gimnázium osztályai közti futóverseny, 
melyet iskolánk tanára, Paraska István szer-
vezett meg. A megmérettetés ez évi nyer-
tesei az I.A osztály tanulói lettek, kiknek 
nyereményéről a 3 Tripl’s gyorsétteremlánc 
gondoskodott. A győztes csapat tagjaként 
elmondhatom, hogy a megmérettetés amel-
lett, hogy rávilágított a futás szépségeire, 
összekovácsolta osztályunkat, hiszen csa-
patként küzdöttünk a cél érdekében. Külön 
öröm számunkra, hogy a remek élmény lét-
rehozásához a 3 Tripl´s is hozzájárult.

Bánki Bence, I.A osztályos tanuló

A Selye János Gimnázium 
diákjai Spanyolországban

2015. június 20-án útra keltek a Selye Já-
nos Gimnázium spanyol nyelvet tanuló 
diákjai. Az úti cél Spanyolország elbűvö-
lő városa, Barcelona volt. Az egynapos út 
után megérkeztünk Tossa de Mar-ba, a Cala 
Llevadó kempingbe, ahol a szállásunk volt. A 
kemping területén lévő faházakban laktunk, 
ahonnan csodás panoráma nyílt az öbölre. 
Tossa de Mar gyönyörű öblei, hangulatos 
tengerpartjai elbűvöltek mindnyájunkat. 

A kirándulás napján ellátogattunk 
Monserrat-ba, ahol megnéztük a kolostort, 
és egy kimerítő túra keretén belül felmász-
tunk egy kilátóra, ahonnan csodás kilátás 
nyílt az egész környékre. Ezután a Sagrada 
Familia-t, a híres építész, Antonio Gaudí 
által tervezett bazilikát látogattuk meg. A 
lélegzetünk is elállt a gyönyörű építmény-
től, melynek építése még a mai napig is fo-
lyamatban van. Egy hajókirándulás keretén 
belül megcsodáltuk Lloret de Mar városát, 
ami egy tipikus turistaközpont, majd ellá-
togattunk Barcelonaba és a marinelandi vízi 
élményparkba. A kirándulásokon kívül spa-
nyol nyelvtanfolyamon is részt vettünk, ahol 
nemzeti ételekről tanultunk, spanyol dalo-
kat énekeltünk.

Az egész utazás egy felejthetetlen emlék 
marad számomra, Barcelona városa rabul 
ejtett, biztos vagyok benne, hogy a jövőben 
még egyszer ellátogatok oda.

Bagin Vivien

előadásával nevettette meg a jelenlévő-
ket; ő is nagy tapsot kapott. Ezután is-
mét a Gaudium, ismét a János vitéz, de 
csak a dallam volt az eredeti, a jelenet 
már paródia volt, a kacagtató Kék tó ví-
zió. Váltás: a vetítővásznon (mint min-
den szereplőnél) egy gyermekkori fotó, 
most éppen Preiner Tiboré, a színen 
pedig ő maga, s ahogy a kiváló basz-
szusgitáros bemondta: ad hoc együtte-
se: Kulin Eduard, Czifra Zsolt, hegedű, 
Siposs Jenő, gitár. Az előbbiekkel „éles 
ellentétben” a hangszereken elindul egy 
kedves hízelgő dallam s a tagok bravú-
ros improvizációi. A produkció után a 
közönség soraiból felhangzik a: bravó! 
Az előbbi örömzenét követően Nagy 
László, alias Culó, s az őt billentyűs 
hangszeren kísérő MUDr. Zács Richard 
(m.v.) jönnek a színpadra. Culó is meg-
köszöni a meghívást, kísérőjének a köz-
reműködést, hogy aztán Kaszás Attila 
emlékére és önmaga nevéhez is méltó-
an, mély átéléssel énekeljen el két szép 
dalt Attilánk repertoárjából. A közön-
ség érezhető meghatódottsággal fogadta 
a dalokat; az azokat megköszönő taps 
csak néhány másodpernyi csönd után 
csattant fel.

A műsor a végéhez érkezett, a vilá-
got jelentő deszkákra ismét a Gaudium 
vegyeskar és a MAI Kamarazenekara 
állt fel, hogy egy lírai, majd egy pergő 
kedves örökzöld sláger eléneklésével ju-
talmazza meg – a jó háromórás műsor 
– hűséges közönségét.

Pipper László kóruselnök és Kis Ani-
ta, a kórus alelnöke színpadra kérték az 
est összes szereplőjét, hogy egy szál vi-
rág kíséretében megköszönjék munká-
jukat, s hogy vállalták a szereplést. Ezt 
követően Kis Lili, az iskola – jövőre már 
másodikos – tanulója lépett a mikro-
fonhoz, s így köszönt el a közönségtől: 
„Legyen ma mindenki boldog és vidám, 
hiszen 60. születésnapját ünnepli a Jókai 
Mór Alapiskola, az én kedves iskolám!” 
Majd a szereplők a közönséggel együtt 
zengték: Boldog, boldog, boldog szüle-
tésnapot! – Bródy János kedves dalát.

Ez a műsor is ékes bizonyítéka volt 
annak, hogy városunkban milyen sok 
tenniakaró tehetséges fiatal van. Fontos 
lenne, hogy minél több fellépési lehető-
séget teremtsünk nekik és minél jobban 
támogassuk őket.

A műsor támogatói voltak: Komárom 
Város Önkormányzata, Lehár Ferenc 
Polgári Társulás, a város magánvállal-
kozói: Csicsó Péter mérnök, Pfeiferlik 
Lajos mérnök, Barthalos István, Földes 
István, Kis Zoltán; Praliné Cukrászda 
(Menház). Hálás köszönet érte!
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Általános tudnivalók
A 2015/2016-os tanév hivatalosan 

2015. szeptember 2-án veszi kezde-
tét. Az első félév 2015. január 29-
én, pénteken zárul. A tanítás a má-
sodik félévben 2016. február 2-án, 
kedden folytatódik, és 2016. június 
30-án, csütörtökön fejeződik be. 
A 2015/2016-os tanév folyamán 191 
tanítási nap lesz, 24 tanítási szünnap 
vár ránk, valamint 3 ünnepnap miatt 
is szünetel a tanítás. A nyári vakáció 
64 napig tart.

Az alapiskolák 5. osztályos tanu-
lóinak tesztelése

2015. november 25-én kerül sor 
(szerda) az ötödikes tanulók tesz-
telésére (T5-2015), melybe minden 
alapiskola bekapcsolódik. Az ötö-
dikesek megmérettetésére szlovák 
nyelv és irodalomból, magyar nyelv 
és irodalomból, valamint matema-
tikából kerül sor. A T5-2015 az alsó 
tagozaton elsajátított tudásanyagot és 
készségeket teszteli, visszajelzésként 
funkcionál az ISCED 1 tartalmának 
elsajátításáról. A tesztelésen elért 
eredmények kiindulópontként szol-
gálnak majd az ISCED 2 tananyagá-
nak elsajátításához.

 Az országos tesztelést a NÚCEM 
készíti elő, állítja össze, felügyeli és 
irányítja. A helyi szintű lebonyolítá-
sért az igazgató felel. A mérés objek-
tivitását az Állami Iskolai Inspekció 
és a Kerületi Iskolaügyi Hivatal meg-
bízottjai, valamint egy más iskolából 
érkező felügyelő tanár biztosítja.

 Néhány kiválasztott iskolában ok-
tóber és május folyamán tesztelni 
fogják a Tesztelés 5 elektronikus ver-
zióit is. Bővebb információ a  www.
nucem.sk oldalon található.

Az alapiskolák 9. osztályos tanu-
lóinak országos tesztelése

Az alapiskolák 9. osztályos tanulói-
nak tesztelésére – a mentálisan sérült 
tanulókon kívül – 2016. április 6-án, 
szerdán kerül sor Tesztelés 9 – 2016 
elnevezéssel, az alábbi tantárgyak-
ból: matematika, szlovák nyelv és 
irodalom, szlovák nyelv és szlovák 
irodalom, magyar nyelv és irodalom, 
ukrán nyelv és irodalom. A tesztelés 
pótterminusa 2016. április 19-én lesz. 

 A tesztelés célja az ISCED 2 szin-
tet záró tanulók tudásának és képes-

A 2015/2016-os tanév szervezési tudnivalói
Szünet A szünet előtti 

utolsó tanítási nap 
időpontja

A iskolai szünnap 
ideje

A szünet utáni első 
tanítási nap

őszi 2015. október 28. 
(szerda)

2015. október 29-30. 2015. november 2. 
(hétfő)

karácsonyi 2015. december 22. 
(kedd)

2015. december 23. – 
2016. január 7.

2016. január 8. 
(péntek)

félévi 2016. január 30. 
(péntek)

2016. február 2. 
(hétfő)

2016. február 3. 
(kedd)

ta
va

sz
i

Kassai kerület, 
Eperjesi kerület

2016. február 12. 
(péntek)

2016. február 15-19. 2016. február 22. 
(hétfő)

Pozsonyi 
kerület,
Nyitrai kerület, 
Nagyszombati 
kerület 

2016. február 19. 
(péntek)

2016. február 22-26. 2016. február 29. 
(hétfő)

Besztercebányai 
kerület, 
Zsolnai kerület, 
Trencséni 
kerület

2016. február 26. 
(péntek)

2016. február 29. - 
március 4.

2016. március 7. 
(hétfő)

húsvéti 2016. március 23. 
(szerda)

2016. március 24-29. 2016. március 30. 
(szerda)

nyári 2016. június 30. (csü-
törtök)

2016. július 1. – 
szeptember 2.

2016. szeptember 5. 
(hétfő)

A 2015/2016-os tanévre tervezett tanítási szünetek:  

ségeinek felmérése, illetve az egyes 
iskolák eredményeinek összevetése, 
melyek az oktatási-nevelési munka 
színvonalának emelését szolgálják. A 
mérések eredményei a középiskolai 
felvételi vizsgák alapjául szolgálnak.

Az országos tesztelést a NÚCEM 
készíti elő, állítja össze, felügyeli és 
irányítja. A helyi szintű lebonyolí-
tásért az igazgató felel. A  tesztelés 
objektivitásának növelése érdekében 
a Kerületi Iskolaügyi Hivatal más is-
kolák pedagógusait bízza meg az is-
kolákban zajló mérések felügyeletére.

Néhány kiválasztott iskolában 
2016. februárjában és májusában 
tesztelni fogják a Tesztelés 9 elektro-
nikus verzióit is. Bővebb információ 
a www.nucem.sk oldalon található. 

Az érettségi vizsga
Az írásbeli érettségi vizsgák idő-

pontjai a 2015/2016-os tanévben:
 szlovák nyelv és irodalom, szlovák 

nyelv és szlovák irodalom – 2016. 
március 15., kedd

 angol nyelv, német nyelv, orosz 
nyelv, francia nyelv, spanyol nyelv, 
olasz nyelv – 2016. március 16., szerda

 matematika – 2016. március 17., 
csütörtök

 magyar nyelv és irodalom, ukrán 
nyelv és irodalom – 2016. március 
18. (péntek)

Az írásbeli érettségi vizsgát a 
NÚCEM készíti elő, állítja össze, fel-
ügyeli és irányítja. A tesztek elküldé-
sére a Kerületi Iskolaügyi Hivatal kap 
megbízást, a helyi szintű lebonyolítá-
sért az igazgató felel.

A szóbeli érettségi vizsgákra 2016. 
május 23. és június 10. között kerül 
sor. 

Az írásbeli érettségi vizsgák pótter-
minusa 2016. április 12-15-e között 
zajlik. Az egyes tantárgyak pótter-
minusának időpontját a jelentkező 
tanulók számától függően a NÚCEM 
határozza meg. A pótterminus idő-
pontját 2016. április 1-jéig hozzák 
nyilvánosságra. A 2015/2016-os 
tanév javító érettségi vizsgáira 2016. 
szeptember 6-9-e között kerül sor – a 
tantárgyak szerinti szétírást a jelent-
kezők számától függően a NÚCEM 
határozza meg, a terminusokat 2016. 
augusztus 1-jéig hozzák nyilvános-
ságra. 

Néhány kiválasztott középisko-
lában 2015 szeptemberétől novem-
berig, illetve 2016 januárjában és 
februárjában tesztelni fogják az elekt-
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ronikus érettségi teszteket. Az érett-
ségi vizsgák kiértékelése, az írásbeli, 
szóbeli részek osztályozása, valamint 
a pótvizsgák lebonyolítása www.
minedu.sk oldalon található mód-
szertani útmutató alapján történik.

Az állami egyetemek 2014 folyamán 16 400 diákot 
részesítettek szociális ösztöndíjban, melynek összege 
közel 24 millió eurót tett ki. A magánegyetemeken to-
vábbi 780 diákot támogattak, 850 000 euró értékben. 
Az egy főre jutó maximális támogatási összeg 275 eu-
rót foglalt magába.

 A legtöbb támogatott diák a pozsonyi Comenius 
Egyetemre jár (1 835 diák), őket követik a Kassai Mű-
szaki Egyetem hallgatói (1 772). A harmadik legtöbb 
támogatott a pozsonyi Szlovák Műszaki Egyetemet 
látogatja (1 653), majd a besztercebányai Bél Mátyás 
Egyetem (1 354) és az Eperjesi Egyetem (1 347) kö-
vetkezik. A legkevesebb ösztöndíjigénylés a Művé-
szeti Főiskoláról (75 fő), a Besztercebányai Művészeti 
Akadémiáról és a Pozsonyi Zeneakadémiáról érkezett 
(112 fő).

 Azok a hallgatók részesülhetnek szociális ösztöndíj-
ban, akik Szlovákia területén élnek, és nappali tago-
zatos hallgatói valamelyik felsőoktatási intézménynek. 
Csak az a diák részesülhet támogatásban, aki nem 
ismétel évfolyamot, és a családi bevétel nem haladja 
meg a létminimumot. Az ösztöndíjigénylést az egye-
temen belül, a tanulmányi osztályoknak nyújthatják 
be a hallgatók, amely során egy kérvény kitöltésén túl 
hivatalos dokumentumokkal igazolni kell a család be-
vételét. Ha a kérvényező teljesíti az összes kritériumot, 
az egyetem megítéli számára az ösztöndíjat, és a kér-
vényezést követő hónaptól kezdődően jogosulttá válik 
az igénylő a támogatásra. 

Nemzetközi mérések
2015 szeptemberében kezdődik a 

felkészülés az IEA PIRLS 2016 elne-
vezésű nemzetközi tesztelésre, amely 
a negyedik osztályosok szövegérté-
si szintjének felmérésére fókuszál. 

Élménypedagógiai módszerek 
az etikában, a mediális nevelésben, 
az egészségügyi és közlekedésre
nevelésben

Filmszerkesztés, videofájl- és hangmegvágás, interak-
tív digitális segédanyagok használata – ilyen élménype-
dagógiai technikákat sajátíthatnak el azok a tanárok, akik 
bekapcsolódnak az Innovatív és aktivizáló módszerek a 
nevelésben elnevezésű nemzeti projektbe. A szeptember-
től életbe lépő projekt számtalan lehetőséget kínál a saját 
digitális tartalmak készítésére.  

 Az interaktív digitális segédanyagok alapját a video-
filmek képezik, amelyek interaktív játékok és feladatok 
segítségével dolgozzák fel a tananyagot. Ezek a videofil-
mek unikális digitális hordozók, melyeken 132 edukáci-
ós videoprogramot és 264 szakmai anyagot helyezetek el. 
Emellett a tanároknak lehetőségük nyílik saját digitális 
anyagok készítésére is, amelyeket szintén felhasználhat-
nak az oktatási folyamatban.

 A digitális tananyagkészítésre irányuló továbbképzé-
sen mindezidáig háromezer pedagógus vett részt, és a 
projekt még további háromezer érdeklődő számára ren-
delkezésre áll. A képzésen részt vett tanárok elsősorban 
az új módszerek élménykeltő hatását és eredetiségét di-
csérik, és a nevelési tárgyak oktatásának átformálásaként 
értékelik. Az érdeklődők a Módszertani-Pedagógiai Köz-
pont honlapján, a www.amvprojekt.sk oldalon találnak 
bővebb információkat a projektről. 

Tizenhétezernél is több 
egyetemista részesült 
szociális ösztöndíjban

Az előkészületek adminisztrációs 
munkáit a NÚCEM és a tesztelés-
re kiválasztott alapiskolák végzik. A 
felmérés egy-egy kérdőív kitöltését 
is tartalmazza az igazgatók, pedagó-
gusok, szülők és 4. osztályos tanulók 
számára. Bővebb információ a www.
nucem.sk oldalon található. 
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Legkedvesebb könyvem

A címlapon Zagyi Benjámin felvétele. 
A felvétel a harmadik Minorma-men-
tortáborban készült, Rimakokaván, 
2015-ben.

 Hazudnék, ha azt mondhatnám, van egy 
legkedvesebb könyvem. Márai Sándor, Wass 
Albert, Nyírő József vagy épp Paulo Coelho 
egyik-másik regénye nagyon kedves, de 
egyik sem legkedvesebb. Még a matematikai 
vagy zenei szakkönyvtáramban is találnék 
rengeteg kedvelni valót. Mielőtt hozzáfog-
tam volna ehhez az íráshoz, két kötetet tar-
tottam a kezemben. Az egyiket Tarics Péter 
írta Oláh György komáromi matematikata-
nár meg nem élt 75. születésnapjára. A címe: 
Oláh György breviárium. Hogy mégis a má-
sik mellett döntöttem, annak az a magyará-
zata, hogy Tarics Péter nagyszerű könyvéről 
minden bizonnyal hamarosan születik a 
Katedrában is egy könyvismertető. A másik 
könyv három éve jelent meg; beszéltek, talán 
írtak is róla, de egészen biztosan nem ele-
get. Dr. Tóth Árpád tanulmánykötete, amely 
Szíjjártó Jenőnek, a szlovákiai magyarság ze-
neszerzőjének életét és munkásságát foglal-
ja össze, több, mint kedves: fontos. A könyv 
címe Gyurcsó István: Percmutatók című 
költeményének legértékesebb sorát idézi: 
„Mert törvény az anyai szó, gravitáció”. Ez 
a mondat nem csupán a költőnek, hanem 
a verset vegyeskarra megzenésítő Szíjjártó 
Jenőnek is ars poeticája volt. A zeneszerző 
a művet Anyai szó címmel a Csehszlováki-
ai Magyar Tanítók Központi Énekkarának 
(ma Szlovákiai Magyar Pedagógusok Vass 
Lajos Kórusa) ajánlotta.
 A kórus mai vendégkarnagya, dr.  Tóth 
Árpád átlagon felüli figyelemmel fordult 
Szíjjártó Jenő munkássága felé. Ez kezdetben 
abban nyilvánult meg, hogy a zeneszerző ösz-
szes igényes vegyeskari művét fölvette a Ta-
nítókórus repertoárjába. Valószínűleg benne 
is élt a gyanú, hogy Szíjjártó munkásságát az 
anyaországban nem veszik elég komolyan. 
(Úgymond: „Lehetséges, hogy szlovákiai 
magyar szinten kimagaslót alkotott, de meg-
állná-e a helyét a magyarországiak közt is?”) 
Ám ha egy anyaországi magyar, aki ráadásul 
fiatal kora ellenére elismert karnagy és zene-
szerző, hívja föl a figyelmet egy határon túli 
magyar zeneszerzőre, akkor arra már illik 
odafigyelni. Szíjjártó Jenő 2014 decemberé-
ben megkapta a Magyar Örökség-díjat. Biz-
tos vagyok benne, hogy ez a munka is kellett 
hozzá. Meg azok a CD-felvételek, amelyeket 
meghallgatva a szakemberek megbizonyo-
sodhattak a zeneszerző kvalitásairól.
 Ez a kötet, amelynek anyagát Dr.  Tóth 
Árpád hét éven át kutatta, elsősorban kó-
rusénekesekhez, karnagyokhoz, zenetaná-
rokhoz, zenekedvelőkhöz szól, de haszon-
nal forgathatja mindenki, aki a szlovákiai 
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magyar kultúra egy sajátos területe iránt ér-
deklődik. Az első fejezet megbízhatóan 
pontos képet fest magáról a zeneszerzőről: a 
karnagyról, az énekkar-alapítóról, a kórus-
mozgalom-szervezőről, a népdalgyűjtőről, 
a zenei rendezőről. A szakember figyelmét 
leginkább a tanulmánykötet második (kö-
zépső) fejezete köti le. A kórusmű-elemzé-
sek ugyanis olyan zeneszerzői technikákra, 
szerkesztési, formai és harmóniabeli sajátsá-
gokra, stiláris jellemzőkre hívják fel a figyel-
met, amelyet egy műkedvelő kórus karna-
gya magától aligha venne észre. A harmadik 
fejezetben elhelyezett függelék táblázatai 
megkönnyítik a kutató számára a tájékozó-
dást Szíjjártó Jenő gazdag munkásságában. 
(Személyes sejtésem csupán: ha megérte 
volna a rendszerváltást –  ismerve mély, de 
kötelezően titkolnivaló vallásosságát –, mű-
veinek jegyzéke sok-sok egyházi kórusmű-
vel lenne gazdagabb.)
 Mi, akik személyesen is ismerhettük a 
zeneszerzőt, láttuk, éreztük ragaszkodó 
magyarságát. A rendszerváltás előtt ritkán 
hangzott el, hogy ezt még akkor sem volt 
hajlandó föladni, amikor jól jövedelmező, 
biztos állást ígértek neki. Ehhez a nevét kel-
lett volna Sitárra szlovákosítania. Az általa 
alapított Csehszlovákiai Magyar Tanítók 
Központi Énekkarának éléről pedig azért 
kellett távoznia, mert nem vállalta el a be-
súgó szerepét. (A kórustagokat kellett volna 
megfigyelnie.) A tanulmánykötet szerzője 
is észrevette, mennyire fontos volt Szíjjártó 
Jenő számára a szlovákiai magyar kultú-
ra: „Kizárólag felvidéki magyar népdalokat 
gyűjtött és szinte csak azokat dolgozott fel, 
majd’ mindegyik versfeldolgozása szlovákiai 
magyar költő versére íródott, darabjait pedig 
túlnyomórészt szlovákiai magyar együttesek-
nek komponálta. Egész életét kisebbségi nem-
zetének szolgálatába állította.”
 Dr.  Tóth Árpád Sapszon Ferenc hívásá-
ra került a Szlovákiai Magyar Pedagógusok 
Vass Lajos Kórusába. Nem kellett sok időnek 
eltelnie, hogy kedvet kapjon a szlovákiai ma-
gyarok megismeréséhez: a Csábi Szeder Fá-
bián Dalegyletet rekordidő alatt az élvonal-
beli magyar kórusok közé emelte, és Csábot 
a Hajnalok Völgye fesztivál(ok) megszerve-
zésén keresztül a kortárs magyar kórusmu-
zsika fellegvárává tette. Mondhatjuk: együtt 
lélegzik a kisebbségi magyarsággal, tisztelet-
beli szlovákiai magyarnak számít. Szíjjártó 
Jenőről szóló kutatása anyagát mégis a kí-
vülálló elfogulatlanságával végezte; a könyv 
hiteles, pózolásmentes tisztelgés a szlovákiai 
magyar kultúra előtt.

Horváth Géza

Tisztelet a szlovákiai 
magyar kultúrának

VERSENYFELHÍVÁS
A Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézete, 

a Közép-európai Tanulmányok Kara, valamint az Arany A. László Polgári Társulás  
a 2015/2016-os tanévben ismét meghirdeti a

LEGERE IRODALMI VERSENYT.

A verseny témája: 
JÓZSEF ATTILA KÖLTÉSZETE

A verseny célcsoportja: háromfős középiskolás csapatok
A verseny helyszíne: Közép-európai Tanulmányok Kara, Nyitra

A részletekről és a jelentkezés feltételeiről a
legere.irodalomverseny@gmail.com kérhetnek tájékoztatást.

Jelentkezési határidő: 2015. szeptember 30.

MEGHÍVÓ A KATEDRA NAPOKRA
A Katedra Alapítvány szeretettel meghívja Önt 

a XXIII. Katedra Napok rendezvényére,

melyre 2015. október 30-án kerül sor a dunaszerdahelyi Városi Művelődési Központban.

A részletes program a www.katedra.sk-n található.
Részvételi szándékát, kérjük, 2015. október 10-ig jelezze a következő címen: 

katedra@katedra.sk

Mindenkit sok szeretettel várunk!
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Szlovákiai magyar pedagógusok és szülők lapja

 Tannyelvválasztási útikalauz – Beszélgetés Vančo Ildikóval és Kozmács Istvánnal
 Pék Éva: Gondolatok az anyanyelven történő tanulósról
 Hajduné László Zita: A humor pszichológiája mint a nevelés egy lehetséges eszköze
 Molnár Kriszta: Úgysem lesz belőled semmi! 
 Albert Sándor: A finn oktatási modell
 Haniczko Anna: Cigány származású gyermekek az óvodában
 Steklács János: Az olvasástanítási rendszer korszerűsítésének megjelenése 

   a tankönyvekben
 Hromada Attila: A történelem hasznáról és káráról

A Kodály Zoltán Alapiskola fő célkitűzése az anyanyelven történő színvonalas alapfokú oktatás, az ismeretek átadása,  
a képességek, készségek és kompetenciák fejlesztése, valamint a gyermek személyiségének kibontakoztatása.
Intézményünk fő feladatának tartja, hogy minden diákunkban megtalálja azt a rejtett tehetséget, képességet, amely által, 
melyet fejlesztve sikeres felnőtté válhat. A gyermekek személyiségének tiszteletben tartása mellett figyelembe vesszük az 
egyéni képességeiket, fontosnak tartjuk a differenciálást és egyéni fejlesztést, és teret adunk a tanulók játék és mozgás 
iránti vágyainak. 
Iskolánk az oktatás mellett számos szakköri tevékenységet biztosít a tanulóknak, pedagógusaink rendszeresen készítik fel 
a tehetséges tanulókat a különböző tanulmányi versenyekre, vetélkedőkre, melyeken rendszerint szép sikereket érnek el.
Az oktatáson túl igyekszünk minél színesebb programokat kínálni tanulóinknak, és nagy hangsúlyt fektetünk a megfelelő 
környezet kialakítására.
Fontosnak tartjuk a nemzeti értékeink megőrzését, a nemzeti hovatartozás megerősítését és hagyományaink ápolását. 
Iskolánk tevékenységéről bővebben a www.kodalyds.eu honlapon olvashatnak. 

Kodály Zoltán Alapiskola 
– Dunaszerdahely

OBAL_sept_15_CMYK.indd   1 23.8.2015   9:10:10


