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Szlovákiai magyar pedagógusok és szülők lapja

Kodály Zoltán Alapiskola, Galánta
 1950 szeptemberétől sorra nyíltak a magyar tanítási nyelvű iskolák országszerte, így Galántán is – 

immár 65. éve áll iskolánk is az anyanyelvi oktatás szolgálatában.
 1965-ben került átadásra az iskola új épülete, melyet 2009-ben teljesen felújítottak.
 Élénk, sikeres munka folyik az egyes szakkörökben is. Kitűnő eredmények születnek a sport terén, 

főként a labdarúgásban. 
 Énekkarunk ebben az évben ünnepli fennállásának 50. évfordulóját. Az énekkar évfordulója azért 

is különleges, mert nemcsak az énekkart ünnepeljük, henem a megalapítót is. Ritkaságszáma menő 
dolog, hogy az az ember áll még mindig az énekkar élén, aki azt 50 évvel ezelőtt megálmodta:  
Balogh Csaba.
 Citerásaink szintén állandó szereplői az iskolai ünnepi műsoroknak. Vezetőjük Pásztor Adrianna 

tanító néni.
 Iskolánk 2000-től viselheti Kodály  Zoltán  nevét.  Intézményünket  két  alkalommal  is  meg-

tisztelte  Kodály Zoltán özvegye, Péczeli Sarolta, aki a Mesterről készült gyönyörű domborművel 
ajándékozott meg bennünket, amely iskolánk előcsarnokát díszíti.
 Tizenöt éves múltra tekinthet vissza iskolánk kedvelt diáklapja, a Diákszó.
 2010 januárjától Oláh Hajnalka tölti be iskolánk igazgatói tisztségét. Új ötleteit, elképzeléseit a 

tantestülettel karöltve igyekszik megvalósítani. Megújultak és modernizálódtak a tantermek és 
szaktantermek. Az oktató-nevelő munkába új módszerek kerültek bevezetésre. A technika vívmá-
nyainak köszönhetően minden osztályban internetes hozzáférés, kivetítő, kerámiatábla, laptop, va-
lamint oktatóprogramok  állnak a pedagógusok rendelkezésére.

Tanévnyitó régen

Tanári kar régen Tanári kar (2015)

Álarcos bál régen Álarcos bál (2015)

Citerásaink

Tanévnyitó (2015)
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Legkedvesebb könyvem

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

Nincs kedvenc könyvem. Nincs kedvenc 
íróm. Kedvenc íróim vannak – Esterházy, 
Krasznahorkai, Marquez, Pamuk, Rush-
die, Shafak, Hosseini, Ulickaja, és nemrég 
csatlakozott hozzájuk két katalán szerző, 
Javier Marías és Jaume Cabré. Ez utóbbi 
könyvének címe a szentmisék bevezető 
szertartásában elhangzó gyónás szava-
it idézi: „Én vétkem...”. Talán az eredeti 
spanyol cím – Io Confesso(Bevallom) 
– találóbb, hiszen a „regények regé-
nye” egy egyetemi tanár, Adria Ardevol 
kétségbeesett kapaszkodása az egyre job-
ban széttöredező, Alzheimer-fakó em-
lékeibe, melyeket egyetlen barátjának, 
Bernatnak ad át, gépel le. Annak a jó ba-
rátnak, aki mindig Valaki szeretett volna 
lenni. Elismert író vagy zseniális hegedű-
virtuóz, de hiába, szorgalmával nem tudta 
pótolni, mert nem is lehet, a lélek őszinte 
kitárulkozását, az igazságtalanul elvárt 
igazságok nyílt vállalását: „Ez vagyok 
én…, ilyen vagyok én….”  Maradt hát szá-
mára a második sor, és az egyhelyben to-
porgó ragacsos középszerűség. Maradt?!
Talán Adria jobban ismerte barátját, job-
ban látta a saját maga számára eltűnőben 
lévő jövőt, amikor nekifogott megírni 
életét, mint hitte. Története azonban, 
meglepő módon, nem saját szeretetlen 
gyerekkorával kezdődik, hanem jó ötszáz 
évvel korábban, mivel az ő személyes 
élettörténete, a családja végzete, az embe-

riség történelme és egy eredeti Storioni 
hegedű – a neve Vial – sorsa rejtélyes 
módon elválaszthatatlanok egymás-
tól, az eredendő gonoszságtól, bűntől 
és  megbocsájtástól. De vajon mindig 
együtt lehet élni a megbocsájtás, a fel-
oldozás terhével? Mennyire vagyunk 
felelősek apánk bűneiért? Ragaszkodó 
vagy elengedő-e az igaz szerelem? Az 
élet vakvéletlenek sorozata vagy minden 
előre elrendeltetett? Lehet egy tárgynak, 
egy hegedűnek emlékezete?  Keresgéli a 
választ Adria a kérdéseire, miközben a 
szálak, a történetek, az idősíkok, az elbe-
szélő személye szép lassan összekuszáló-
dik, szimbolizálva ezzel a fejében egyre 
jobban eluralkodó zűrzavart, hiányzó 
gondolatokat, emlékeket, órákat… A 
szavak azonban maradnak. 
Cabré nem hiába kapott több mint húsz 
irodalmi díjat, mesterien bánik a nyelv-
vel, amit Tomcsányi Zsuzsanna fordí-
tásának köszönhetően szinte minden 
mondatból kiérezhetünk. „Hónapokon 
át lázasan írtam, az önarcképeddel és az-
zal a két tájképpel szemközt, amelyeket 
nekem ajándékoztál… De a ma egészen 
más. A ma már a holnap.” – mondja a fő-
hős pár lappal a mű nyitott vége előtt. És 
innentől kezdve már csak rajtunk múlik, 
milyen válaszokat adunk saját kérdése-
inkre, hogyan gondoljuk tovább a „regé-
nyek regényét”. 

Jankovics Eleonóra

Kedvenc könyvem

Szerzőink
Prof.h.c., Prof.Dr.Ing. AGÓCS ZOLTÁN, PhD., a Szlovák Műszaki Egyetem nyugalmazott egyetemi tanára, Szencen él (agocs@ingsteel.
sk); Prof. ALBERT SÁNDOR, a Selye János Egyetem alapító rektora, a komáromi Felnőttképzési Intézet, Kht. igazgatója, Kassán és Paton 
él (albert.sandor43@gmail.com); Mgr. ANGYAL LÁSZLÓ, PhD., a rimaszombati Tompa Mihály Alapiskola oktatója, a Nemzeti Emlékezet 
Bizottság külső, Nógrád megyei kutatója, Bénán él (langyal96@gmail.com); Bc. AUDI DÁVID, kétnyelvű ügyvitelszervező, Vágsellyén él 
(davidaudi1992@gmail.com); Ing. BETÁK NORBERT, PhD., az érsekújvári Jedlik Ányos Elektrotechnikai Szakközépiskola és Kereske-
delmi Akadémia tanára, Érsekújvárban él (norbert.betak@gmail.com); BORVÁK MÁRIA, a TANDEM, n.o. trénere, Muzslán él (borvak.
maria@tandemno.sk); Mgr. CZAJLIK HILDA, a Dunaszerdahelyi Pedagógiai-Pszichológiai Tanácsadó és Prevenciós Központ szociális 
pedagógusa, Dunaszerdahelyen él (hildaczajlik@gmail.com); CSICSAY ALAJOS, közíró, a Katedra Társaság volt elnöke, Párkányban él 
(csicsay.alajos@gmail.com); CSICSAY ÉVA, a csilizradványi Kóczán Mór Alapiskola irodalom-esztétika szakos tanára, Dunaszerdahelyen 
él (csicsayevike@gmail.com); PaedDr. FIBI SÁNDOR, nyugalmazott pedagógus, a Katedra szerkesztőbizottságának elnöke, Dunaszer-
dahelyen él (sfibi@upcmail.sk); Dr. HAJDUNÉ LÁSZLÓ ZITA, a Pécsi Tudományegyetem Sporttudományi és Testnevelési Intézetének 
adjunktusa, Pécsett él (zita@gamma.ttk.pte.hu); PaedDr. HRBÁCSEK NOSZEK MAGDALÉNA, PhD., a Nyitrai Konstantin Filozófus 
Egyetem oktatója, Nagymácsédon él (magdalenahrbacekn@gmail.com); RNDR. HORVÁTH GÉZA, nyugalmazott pedagógus, a Katedra 
Matematikaverseny szervezője, Zselízen él (horvath.geza@slovanet.sk); JANKOVICS ELEONÓRA, újságíró, az Új Nő munkatársa, Komá-
romban él (jankovic.nora@gmail.com); KESZEGH ISTVÁN, nyugalmazott iskolaigazgató, tanár, a Nagy Károly Matematikai Diáktalál-
kozó főszervezője, Komáromban él (keszegh.i@gmail.com); KLEMEN TERÉZIA, a komáromi Kultsár István Szakközépiskola tanára, Ko-
máromban él (tereziaklemen@yahoo.com); DR. KOLLÁTH ANNA, a Maribori Egyetem oktatója; KÖVECSESNÉ dr. GŐSI VIKTÓRIA, 
a győri Apáczai Csere János Kar adjunktusa, tanszékvezető, Győrben él (gosiviki@atif.hu); DR. LISZKA JÓZSEF, néprajzkutató, a Selye 
János Egyetem oktatója, Dunaszerdahelyen él (liszkajozsef@azet.sk); PÁZMÁNY ANNAMÁRIA, a dunaszerdahelyi Október utcai Óvoda 
igazgatónője, Dunaszerdahelyen él (annamaria73@gmail.com); Mgr. VIZI ANDREA, a pozsonyi Ivan Horváth Gimnázium angol-német 
szakos tanára, Padányon él (andrea.vizi.ok@gmail.com)

Kovács László–Simon Attila: A magyar nép története 1711–1918-ig 

A tankönyvből a tanulók jól árnyalt képet kaphatnak a reformkori magyar fejlődésről, 
a szabadságharc eseményeiről és a dualizmus kori Magyarország történéseiről. Nagy 
teret kap a nem magyar nemzetek fejlődése, a szlovák nemzeti megújhodás, a szlovákok 
szerepe 1848-ban és a szlovák mozgalmak története az első világháború előtt. A könyv az 
első világháború eseményeinek bemutatásával zárja a korszak történetét. (színes, A4-es 
formátumú, 64 oldal)  

Kovács László–Simon Attila: A magyar nép története. A 20. század

A történelemtankönyv a magyarság egyik legküzdelmesebb, legvitatottabb korszakán, a 
20. századon tekint végig. Az első világégést követő békediktátumok szülte új világot, 
a két világháború közötti Magyarországot, a második világháború eseményeit, majd a 
kommunizmus térhódítását mutatja be a kötet. A színes, krétapapíron megjelent, gazdagon 
illusztrált kiadványt minden történelmet kedvelő olvasónak ajánljuk.

Simon Attila: Feladatok történelemből

A szlovákiai magyar iskolák számára készült tankönyvcsalád kiegészítői ezek a hiánypótló 
munkafüzetek, melyek játékos és elgondolkodtató feladatokon keresztül nyújtanak 
segítséget a tanulóknak és pedagógusoknak. 

A tankönyvek ára 9, 30 euró, kedvezményesen 6 euró

A munkafüzetek ára 3, 30 euró, kedvezményesen 2, 50 euró

Könyvajánló

Könyvajánló
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Katedra Dobogó

TARTALOMJEGYZÉK Móra Ferenc 1928-ban egy tünemé-
nyes tárcájában (Attila koponyájáról), 
pontosabban, az akkori kultuszminisz-
ternek (ki is volt akkor a kultuszminisz-
ter? Mindegy is. Hogy ki volt Móra, azt 
azért tudjuk, ugye? Amit kevesebben: 
amellett, hogy író, archeológus is volt) 
címzett nyílt levelében először is kifejti, 
nem hisz az Attila sírját keresők lázálmai-
ban, majd felhívja a figyelmet arra, meny-
nyire tájékozatlan a magyar nép tudomá-
nyos ügyekben. Nem hinném, hogy azóta 
sokat változott volna a helyzet, legfeljebb 
az Attila sírját keresők (és hasonszőrű 
társaik) hatékonyabban tudják rombolni 
a nebulók fejében az iskolában kínnal-
keservvel felépített tudást. Amit az iskola 
nappal felépít, azt az önjelölt történészek, 
néprajzosok, nyelvészek stb. éjjel lerom-
bolják – hogy egy kis képzavarral éljek. 

Újságíróból, mérnökből, költőből 
magukat történésznek, néprajzosnak, 
nyelvésznek kikiáltó eszelős tekintetű 
kerengő dervisek járják iskoláinkat, és ro-
vásírásról, a sumér-magyar rokonságról, 
az angyalok által hozott Szentkoronáról, 
a magyar népmesékről, azok „ősvallási” 
kapcsolódásairól költött zavaros lázálma-
ikkal tömik kisiskolásaink fejét. Kedves 
pedagógusok! Nagyon jól tudják, hiszen 
megtapasztalták: a tudást nem adják in-
gyen. Azért keményen meg kell dolgoz-
ni. Szép hivatásuk műveléséhez először 
is legalább öt esztendőt kellett eltölteni 
a felsőoktatásban, majd a jó pap holtig 
tanul elve alapján szakmájukban folya-
matosan képezniük kellett és kell ma-
gukat. Minősítő vizsgákon helytállniuk, 
azokra becsülettel, rengeteg tanulással, 
olvasással felkészülni. Ezek alapján élet-
szerűnek tartják, hogy egy, a történettu-
dományban, néprajzban, nyelvészetben 
stb. képzetlen önjelölt „szakértő” komoly 
szakmai felkészültségű történészek, nép-
rajzosok, nyelvészek stb. százainak ered-
ményeit megalapozottan cáfolni tudja? 
Csak azért, mert szereti a történelmet, 
néprajzot, nyelvészetet, s mindenféle, a 
hasonszőrűek által produkált áltudomá-
nyos munkák olvasgatása közben beindul 
a fantáziája? Épeszű ember komolyan tud 
venni olyan kijelentést, miszerint – hogy 
egy konkrét példával is előálljak – vala-
ki „az összes magyar népmesét olvasta”? 

Mindenség Déva-vára...
Liszka József

Aki csak egy kicsit is konyít a folklór lé-
nyegéhez (mondjuk a Selye János Egye-
temen, egy szemeszter során meghall-
gatta a bevezetés a folklorisztikába című 
kurzust), az tudja, a folklór, azon belül a 
népköltészet egyik meghatározó sajátos-
sága éppen az, hogy nincsenek egyszer s 
mindenkorra érvényes, statikus szövegek, 
hanem variánsok vannak. Ezek száma vi-
szont végtelen. Nem költői túlzás, tényleg 
végtelen! Az „összes magyar népmese” 
elolvasása tehát már ezért is bizonyos 
akadályokba ütközik. S akkor még nem 
beszéltem arról, hogy mi a magyar, mi a 
szlovák vagy mi a német népmese? Most 
nem is fogok. Mindenesetre a tudomány 
eredményei nem egyik napról a másikra 
születnek, hanem hosszú évek, évtize-
dek, a nagyobb múltú tudományok ese-
tében évszázadok szorgos, következetes 
munkájával. Módszeresen építkezve, az 
írás eleji metaforikus felütésre rezonálva, 
nem is olyan nagy túlzással a tudós em-
berek valóban vérüket keverték (hiszen 
életüket áldozták rá. Milyen szép szó: ál-
dozták! Akár Kőműves Kelemenné vérét! 
Hiszen a jobbak, az igaziak csakugyan 
az életüket tették, teszik annak a tudo-
mánynak a művelésre, ami mellett fiatal 
korukban elköteleződtek), szóval tényleg 
vérüket keverték abba a mészbe, amely 
a tudomány várát egyben tartja: vér az 
ára. S akkor jönnek az önjelölt mágusok, 
vajákosok, akik úgy gondolják, elégsé-
ges néhány felületes megfigyelés, asszo-
ciációs képesség, fantázia, jó beszélőke, s 
a tudomány eddigi eredményeit le lehet 
söpörni az asztalról, tudománytalannak 
lehet kikiáltani. Az ő szóhasználatukban 
a Magyar Tudományos Akadémia: Ma-
gyar Tudománytalan Akadémia. Hogy 
mit gondolnak, magánügy. Viszont, ha 
gyerekeink elméjét is fertőzik magabiztos 
„tanaikkal”, az bizony már közügy. A tu-
domány embere szkeptikus, mondhatni: 
nagyon gyakran bizonytalan. Nem vélet-
len, hogy a tudom, hogy nem tudok sem-
mit kijelentés, nem egy, mondjuk, péktől 
(amúgy minden tiszteletem a pékeké), 
hanem állítólag attól származik, akitől…

Kedves pedagógusok! Óvják gyereke-
inket a pékektől! Tőlük péksüteményt, 
kenyeret, s ne tudományos ismereteket 
vásároljanak…
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László Béla a szlovákiai magyar pe- 
dagógusképzés emblematikus  alak-
ja. A beszélgetés annak kapcsán 
született, hogy László Béla Tanár úr 
2015-ben a 75. születésnapját ünne-
pelte. Egy életművet felvillantani... 
Erre vállalkozik  ez a köszöntős in-
terjú... Isten éltesse László Béla pro-
fesszor urat!
 1965-ben néhány kollégájával le-

szállnak a vonatról Nyitrán. Elkez-
dődik a magyar pedagógusképzés. 
Meséljen a kezdetekről.
 Tudvalevő, hogy a  múlt század öt-

venes éveiben Pozsonyban működött 
egy magyar tanítóképző gimnázium 
és a kétéves pedagógiai főiskolán ma-
gyar tagozat, amely felső tagozatos 
tanárokat képzett. Ezek megszünteté-
se után magyar nyelven oktató taná-
rainak nagy része vállalta a magyar 
nyelvű oktatást a Nyitrán induló Pe-
dagógiai Intézetben, ahol már az alsó 
tagozatos tanítóképzést is főiskolai 
szintre emelték. Ezek a tanárok 1960. 
szeptember elsejével, leszállva a Po-
zsonyból érkező vonatról, szimboli-
kusan elfoglalták helyüket a tanszékek 
magyar tagozatain, és ezzel elkezdő-
dött Nyitrán a magyar nyelvű tanító- 
és tanárképzés. Ekkor én még utolsó 

Beszélgetés László Bélával
Hrbácsek Noszek Magdaléna

éves egyetemista voltam Pozsonyban, 
és e változást azzal érzékeltük, hogy 
Pozsonyból sok ismert diáktársunk 
Nyitrára költözött. A kezdet nagyon 
biztató volt, mivel a Jozef Pastier által 
vezetett intézetben az eredeti elképze-
lések szerint két egyenrangú, szlovák 
és magyar tagozatot igyekeztek ki-
építeni. A magyar tagozat kiépítése, 
fejlesztése szinte akadálymentesen 
folyt. Néhány éven belül az intézetben 
a szlovákiai magyarság teljesen fel-
töltötte a hallgatói és tanári helyeket. 
Ezekben az években Nyitra közvetlen 
közelségében még több magyar alap-
iskola működött. Emlékszem, hogy 
ekkor a Gerencséri Alapiskolában, 
ahová a hallgatók pedagógiai gyakor-
latra jártak, annyi magyar gyerek volt 
az osztályban, hogy nekünk állva kel-
lett végighallgatni a tanítási órát. 

A magyar tagozaton csaknem min-
den tantárgy oktatása magyar nyel-
ven folyt. A hatvanas évek közepére 
kiépült magyar tagozat teljes egész-
ben készen volt ellátni az igényeknek 
megfelelően tanítókkal és tanárokkal 
a szlovákiai magyar tannyelvű alap-
iskolákat. Kevés szó esik ebben az 
időben és később is arról, hogy a pe-
dagógusképzések eme átszervezései 

közben valahogyan megfeledkeztek 
az illetékesek a magyar nyelvű közép-
iskolai tanárképzésről, többek között 
a magyar nyelvű szakközépiskolai 
képzésről is.

 Szinte nincs is olyan magyar isko-
la Szlovákiában, ahol ne találnánk 
Nyitrán végzett kollégát. Az út hosz-
szú volt és gyümölcsöző. 55 év táv-
latából mire emlékszik szívesen? 
Melyek voltak a praxis meghatározó 
pillanatai? Vannak ilyenek?
 Az ígéretes nyitrai kezdés gyakorla-

tilag tíz évig tartott. E tíz év alatt min-
dig volt elég megfelelő szintű hallga-
tói utánpótlás, úgyhogy a hetvenes 
évek elejére már a magyar nyelvű 
alapiskolák szakképzett pedagógu-
sokkal jobban el voltak látva, mint a 
szlovák iskolák. Ezzel a nyitrai ma-
gyar pedagógusképzés megalapozta 
a magyar alapiskolák jövőjét. Ez kül-
detés volt számunkra, amely tejesítése 
megnyugtatóan hatott a hallgatók-
ra és a tanárokra egyaránt. 1974-re 
azonban véget ért a problémamentes 
időszak. Ettől kezdve gyakorlatilag 
a mai napig, habár különböző indí-
tékok miatt, a nyitrai magyar nyelvű 
felsőoktatás megmaradásáért folyik 
a küzdelem. A rendszerváltásig a 
párthatalommal álltunk szemben, 
amelynek nem titkolt szándéka volt a 
nyitrai magyar pedagógusképzés fel-
számolása. Az ún. helsinki folyamat, 
a „glasznoszty” már olyan jelzés volt, 
amely megkérdőjelezte a pártdik-
tatúra véglegességét. Ez sugallta az 
akaratot, hogy minden áron meg kell 
Nyitrán tartani a magyar pedagógus-
képzést, legalább alapjaiban átmente-
ni egy esedékes, jobb kor számára. E 
küzdelemben nagy segítségünkre volt 
a Duray Miklós által irányított Szlo-
vákiai Magyar Kisebbség Jogvédő Bi-
zottsága, Sidó Zoltán és a Csemadok 
vezetése, Gyönyör József, Végh László 
a kormányhivatalokban, Fodor Zol-
tán és Fibi Sándor az Iskolaügyi Mi-
nisztérium Nemzetiségi Osztályán és 
sokan mások. Mindez azonban nem 
biztos, hogy elég lett volna a magyar 
tagozat megtartásához a tanárok, de 
főleg a hallgatók helytállása nélkül. 

A hatalom eljárásával szembeni 
kiállás, tiltakozás 1988-ban csúcso-
sodott ki, amikor aláírásos petíciók-
kal követeltük a magyar tagozat visz-
szaállítását a 60-as évek szintjére. A 
követeléseket fokozatosan eljuttattuk 
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a főiskola vezetőihez, az Iskolaügyi 
Minisztériumba, végül a prágai párt-
központba. A petíciók szövegével a 
tanárok túlnyomó többsége egyetér-
tett, azonban aláírásukat csak két ta-
nár vállalta. Ekkor példaértékű volt a 
hallgatók helytállása, hiszen a petíci-
ók alatt megtalálhatók a magyar tago-
zat csaknem valamennyi akkori hall-
gatójának az aláírása, közel 170 diáké. 
A Juhász Gyula Ifjúsági Klub aktívan 
kivette részét a szervezői munkából. 
Itt hadd említsem meg legalább azo-
kat a hallgatókat, akik a petíciót kér-
vényezők megbízott képviselőiként 
vettek részt a tiltakozásokban: Dolnik 
Judit, Szokola Irén, Szép Annamária, 
Ignác Éva, Lelkes Hajnalka, Csenkey 
Tamás, Dunai Éva, Koncz Ingeborg, 
Farkas Zsuzsa, Szabó László, Vörös 
Éva. 

A tiltakozások eredményeként már 
1989 szeptemberében duplájára nőtt 
a magyar tagozaton tanulható szakok 
és felvett hallgatók száma. Úgy érez-
tük, hogy sikeres volt a 15 éves ádáz 
küzdelem a párttal és a titkosrendőri 
hatalommal. Így érkeztünk el a rend-
szerváltáshoz Nyitrán. 

A rendszerváltozás törvényi kere-
tek híján a felsőoktatásban is sajátos 
formában zajlottak le. A régi vezetők 
leváltását és az új vezetők választását 
a hallgatók néhány tanár segítségével 
bonyolították le. Most is mély érzé-
sekkel gondolok vissza arra az őszi 
estére, amikor több tucat hallgató 
érkezett lakásomra, közölve, hogy 
megválasztottak a magyar tagozatért 
felelős dékánhelyettesnek. A közeli 
kálváriadombon összegyűlve már a 
jövő volt a beszédtéma. 

A főiskolára visszakerült az ún. 
normalizáció idején menesztett Jozef 
Pastier professzor, és már 1990-ben 
sikerült meghirdetni a felvételiket 
csaknem valamennyi magyar nyel-
vű tanári szakra. Ez a második nyit-
rai fellendülés azonban nem tartott 
soká, mivel 1991-ben a főiskola élére 
olyan vezető került, aki szűklátókö-
rű, kicsinyes, a jövőbe nem látó ka-
otikus hozzáállásával nyolc éven át 
lényegesen korlátozta a magyar ta-
gozat tevékenységét. Ezzel kiváltotta 
a nyitrai tanárok és hallgatók újabb 
tiltakozását, akik végül 1997-ben az 
európai fórumokhoz fordultak segít-
ségért a nyitrai magyar pedagógus-
képzés megnyugtató rendezésének 
ügyében. 

 A nem feladás példája: megalakul a 
Közép-európai Tanulmányok Kara, 
melynek élharcosa és első dékánja 
volt. Ez milyen emlékképeket idéz 
fel ma Önben?
 Évtizedeken keresztül az önálló ma-

gyar főiskoláról álmodoztunk. A ki-
lencvenes években több próbálkozást 
is tettünk az ügy érdekében, sikertele-
nül. Az új, demokratikusabb politikai 
légkörben már több lehetőség is nyílt 
erre. A szlovákiai magyar politikai s 
ennélfogva társadalmi osztódás egy-
re jobban ránehezedett az oktatási 
problémákra is. Meg kell jegyeznem, 
hogy nekünk itt, Nyitrán, bármilyen 
formában is próbáltuk szervezni a 
magyar nyelvű felsőoktatást, mindig 
egy leendő szlovákiai magyar önálló 
felsőoktatás felépítése lebegett a sze-
münk előtt. Mindig abban a hitben 
küzdöttünk, hogy a nyitrai magyar 
felsőoktatás alapul szolgálhasson 
egy önálló magyar felsőoktatási in-
tézmény létrehozásához. Becsapva, 
elhagyatva, kisemmizve éreztük ma-
gunkat, amikor a magyar egyetem lét-
rehozásának folyamata olyan irányt 
vett, hogy a politikai alapítók a nyitrai 
intézménnyel nem számolnak. Ezzel 
a magyar egyetem nem alulról épít-
kezve, az érintettek egységével jött 
létre, hanem valójában egy politikai 
alku gyümölcse lett. Ez még önma-
gában nem kell, hogy rossz megoldás 
legyen, ha párosul a szakmai és tár-
sadalmi összefogással. Ezzel a nyitrai 
magyar felsőoktatás arra kényszerült, 
hogy a magyar egyetemtől korábban 
beindított kari formációját hozza létre 
és működtesse, ne hagyja veszni, szét-
szóródni az itteni magyar szakmai 
tudományos potenciált, és aktívan 
táplálkozzon a jónevű nyitrai egyete-
mi és kutatási közegből. A Közép-eu-
rópai Tanulmányok Karának jelenlegi 
dékánja és vezetése ebben a nyitrai 
tudományos környezetben megállta 
helyét, és figyelemre méltó, attraktív 
programokkal gazdagította a nyitrai 
magyar nyelvű felsőoktatást. 

 Ön módszertani, matematikai 
kiválóság. Mégis megkérdezem, 
hogy mit helyez inkább előtérbe: a 
számelméletet vagy a matematikai 
módszertant? Melyik a nagyobb sze-
relme?
 Az első összefoglaló matematikai 

mű kb. 2300 évvel ezelőtt született. 
Ez volt Euklidesz Elemek c. 13 részes 

könyve, amely két tudományággal, a 
geometriával és a számelmélettel fog-
lalkozott. A könyv három része szám-
elméletes, amely a matematika legré-
gibben művelt ágai közé tartozik. A 
számelmélettel tehát régóta nagyon 
sokan foglalkoznak. Egyszerű, köz-
érthető fogalomrendszere könnyen 
megfogalmazható problémáknak ad 
lehetőséget, amelyek azonban sok-
szor nagyon nehezen oldhatók meg. 
E problémák azonban szépségükkel, 
eleganciájukkal nem engedik nyu-
godni a számelméleteseket. Ugyanak-
kor a számelméleti problémák a köny-
nyed érthetősége folytán motiváló is a 
tanulni vágyók számára. Ezért jól tár-
sítható a számelmélet a módszertan-
nal. Ezenkívül úgy gondolom, hogy 
minden matematikát oktató tanárnak 
az oktatás minden szintjén, a speciali-
zációtól függetlenül foglalkoznia kell 
a „hogyan” kérdésével, tehát a mód-
szertannal. Ennélfogva számomra 
egyforma fontos böngészni a szám-
elméleti problémák sokaságában és 
folytonosan gondolkodni annak ki-
művelésén, milyen módon lehet adott 
helyen, adott időben legérthetőbben 
továbbadni a matematikai ismerete-
ket. Egyaránt megörvendeztet egy-
egy számelméleti probléma megoldá-
sa és egy-egy új ötlet felbuggyanása 
a tanítás javítása érdekében. Mindig 
azt szeretem legjobban, amivel éppen 
foglalkozom. 

 Milyen célok előtt áll a professzor 
úr? Mik a tervei?
 Azt szoktam mondani, hogy még 

tele a batyu, amit a vállamra tettem, 
még sok problémafelvetés terheli 
jegyzetfüzetemet mind a számelmé-
letből, mind a módszertanból. Ezek 
megoldásai nem hagynak nyugodni, 
még szeretnék néhányukkal meg-
birkózni. Nem utolsó sorban a lehe-
tőségek mellett szeretnék még hoz-
zájárulni a karunk és egyetemünk, 
de mindenekelőtt a nyitrai magyar 
nyelvű felsőoktatás szakmai sikere-
ihez. Végezetül szeretnék a párom 
hosszantartó betegsége alatt olyan 
körülményeket teremteni számára, 
hogy minél könnyebben és nyugod-
tabban tudja elviselni a Mindenható 
által ránk rakott terheket. 

 Sok sikert, erőt és egészséget kívá-
nunk mindehhez!
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Életem első külföldi útja Magyar-
országra vezetett. Mint a losonci Épí-
tőipari Szakközépiskola diákja 1956. 
október végén szakmai kirándulás 
keretében, az Ybl Miklós Építőipari 
Szakképző Iskola meghívására, Bu-
dapestre utaztam. Reméltem, hogy 
az érettségi után a Budapesti Műszaki 
Egyetemen folytathatom majd tanul-
mányaimat. Október 23-án az Erkel 
Színházban a  János Vitéz daljátékot 
adták. Még az előadás befejezése előtt 
zászlólengetéssel tüntetők vonultak 
be a színházba, így tudtam meg, hogy 
kitört életem legszebb forradalma. Az 
orosz gőzhenger azonban újra moz-
dult, és gyorsan eltiporta a  magyar 
szabadságvágyat. Így lettem 1957 
őszén a  Szlovák Műszaki Egyetem 
Építőmérnöki Karának hallgatója.

 A  mérnöki diploma megszerzése 
után 1962. december 1-jén az Acél- és 
Faszerkezetek Tanszékén lettem ta-
nársegéd, és 50 év után mint egyetemi 
tanár itt fejeztem be oktatói tevékeny-
ségemet. A  rendszerváltás után sok 
mellőzött kollégámmal együtt előttem 
is megnyílt a tudományos világ: a kar 
tudományos dékánhelyetteseként tevé-
kenykedtem, majd mint professzor két 
időszakban a tanszék vezetője lettem. 

Mint a bevezetőből is kitűnik, egész 
aktív életemet egyetemi közegben él-
tem le, így a  továbbiakban is főleg a 
felsőoktatással összefüggő gondola-
tokat szeretnék megfogalmazni.

1990 őszén meghívást kaptam négy 
kanadai egyetemre. Itt találkoztam 
először az angolszász modellel, a há-
romlépcsős egyetemi képzéssel (alap-
képzés – BSc., mesterképzés – MSc. 
és doktori képzés – PhD.). A közép-
európai, így a  szlovákiai műszaki 
egyetemek is főleg a német kétlép-
csős mintára alakultak. A hallgatók 
a teljes egyetemi képzettség után 
mérnöki diplomát kaptak (Ing., Dipl. 
Ing.), a  legkiválóbbak a  továbbkép-
zés sikeres befejezése után külföldön 
a  Dr.-Ing., Dr.-Univ., itthon pedig 
a  CSc. kandidátusi fokozatot érték 
el. Kanadában alkalmam volt néhány 
bakkeleurátusi fokozat birtokosával 
társalogni, akiket továbbtanulásra 
biztattam, ám meglepetésemre meg 
voltak elégedve helyzetükkel és  be-
töltött pozíciójukkal. 

Gondolatok az iskoláról, felsőfokon
Agócs Zoltán

Nálunk a  BSc.-képzésnek nincs ha-
gyománya, az elméleti ismereteken 
alapuló szakágakban a végzősök el sem 
tudnak helyezkedni, mivel a képzésben 
főleg gyakorlati, üzemeltetési ismere-
teket kapnak. Viszont a műszaki felső-
oktatásban kevés azon oktatók száma, 
akik a  mérnöki gyakorlatból kerültek 
vissza az egyetemre. Így nálunk a hall-
gatók tovább folytatják tanulmányaikat, 
és csaknem háromszor annyian szerez-
nek mesterképzésben MSc.-diplomát, 
mint pl. Magyarországon.

A kreditrendszer bevezetésével sok 
esetben felborult az egymásra logi-
kusan épülő tantárgyak rendje, így 
előfordul akár az is, hogy megfelelő 
elméleti alapok nélkül kerülnek tár-
gyalásra olyan területek, ahol az el-
méleti tudás előfeltétel lenne. Mára 
már köztudott, hogy mind a  kredit-
rendszer, mind a  háromlépcsős ok-
tatás túl gyorsan lett bevezetve, hi-
szen mindkettő jól kiépített hátteret, 
a  hallgatóktól fegyelmet és autodi-
dakta felkészülést követel – sok eset-
ben azonban mindhárom hiányzik.

A rendszerváltás óta a kandidátusi 
tudományos fokozatot (CSc.) a PhD. 
(philosophiae doctor) helyettesíti. 
A  doktori képzés ma az egyetemi 
tanulmányok egyszerű folytatását 
jelenti, csökkent a  képzés színvona-
la, nincsenek megteremtve a komoly 
kutatás feltételei, majdhogynem tö-
megessé vált, és sok végzős hallgató 
így kerüli el a munkanélküli státuszt. 
Nem oldódott meg a  PhD.-fokozat 
társadalmi elismertsége és értékelése. 
Németországban egy Dr.-Ing. foko-
zat hordozója magasabb beosztásra 
és anyagi értékelésre jogosult. Itthon 
a PhD. titulust csak díszként viseli, 
aki nem az egyetemen vagy a tudo-
mányos akadémián helyezkedik el.

Sokéves oktatói tevékenységem 
alatt tapasztaltam, hogy minden ve-
zetés meg akarta reformálni az iskolai 
oktatást. Egy permanens reformnak 
vagyunk tanúi, aminek eredménye 
alig érzékelhető. Tudvalevő, hogy 
a felsőoktatás megújítása csak az ok-
tatási rendszer együttes reformjával 
lehetséges. A minőségi egyetemi kép-
zés elválaszthatatlan az alap- és kö-
zépfokú képzés színvonalától, a köz-
oktatást és a felsőoktatást együtt kell 

megoldani. Sok reformátor erőlteti 
az új, hangzatos, nevében attraktív 
programok bevezetését – rendszerint 
a  jól bevált és alapértékű tanulmá-
nyi programok kárára. Világossá kell 
tenni, hogy ma a matematika és a ter-
mészettudományos ismeretek meg-
értése nélkülözhetetlen a  tudásalapú 
társadalomban való részvételhez.

Az akkreditáció fogalmával először 
mint dékánhelyettes találkoztam. 
Már akkor kiderült, hogy néhány 
tanszéknek gondot okoz a  szakte-
rület tudományos alapjainak meg-
határozása. Azóta az „egyetemek“ 
száma Szlovákiában gombamódra 
szaporodtak anélkül, hogy hitelesnek 
ítélhető helyzetkép alakult volna ki 
az egyes felsőoktatási intézmények 
arculatáról. A  felsőoktatás jelenle-
gi bonyolult helyzetében az oktatás 
minőségét nem lehet „száguldozó” 
professzorokkal megoldani. A  sza-
kok és szakirányok felülvizsgálatánál 
szigorú, de objektív akkreditációt kell 
alkalmazni. Az objektív akkreditáció 
bonyolult feladat, nem lehet a külön-
böző küldetéssel rendelkező felső-
oktatási intézményeket ugyanazon 
kritériumok alapján értékelni. Az 
egyetemi oktatótól, főleg a professzo-
roktól elvárják, hogy magas szinten 
oktasson, kutasson, publikáljon. Tud-
valévő, hogy Szlovákiában nem lehet 
minden egyetem „kutató“ egyetem, 
hiszen a kutatás drága, így többnyire 
nincsenek biztosítva a sikeres kutatás 
feltételei. Viszont ha nincs kutatási 
eredmény, nincs mit publikálni (főleg 
az elfogadott és elvárt tudományos 
lapokban).

A  leírtak alapján érzékelhető: ah-
hoz, hogy gondolkodó, önállóan 
alkotni képes nemzedéket képez-
zünk, az oktatás helyzetén minden 
szinten javítani kell. A helyzet talán 
még nem kritikus, hiszen sok itthon 
végzett hallgatónk megállja a helyét 
a  világban is. Azonban ha az ország 
vezetése továbbra sem fogja kezelni 
a  képzés minőségét mint társadalmi 
problémát, nem teszi vonzóvá az ok-
tatási foglalkozást, saját országunk-
ban előbb-utóbb a  külföldi szellemi 
termék kiszolgálói és felhasználói 
leszünk. Már ma jó példa erre a szlo-
vákiai autóipar.

NOV_15_16.indd   6 21.10.2015   11:31:56



Katedra Alkalom

November hónapunk elnevezése 
a latin novem (kilenc) szóból ered. 
Julius Caesar (i.e. 100-44) naptárre-
formja óta a 30 napos november a ti-
zenegyedik hónap. Nálunk e hónapot 
Szent András havának vagy őszutó-
nak hívták. 

Ebben a hónapban eleink az elkö-
vetkező évszak időjárásának előjelei-
re figyeltek: ha a nyers bükkfáról le-
vágott forgács száraz volt, enyhe időt 
vártak, ha viszont nedvesnek találták, 
hideg telet jövendöltek. 

November 1., Mindenszentek
November elsején, a Mindenszen-

tek napján a naptárban név szerint 
nem említett megdicsőült lelkekre, 
a keresztény egyház vértanúira és 
szentjeire, november másodikán pe-
dig a halottakra emlékezünk. Azon-
ban nem mindenhol a gyász nap-
ja ez, Mexikóban jó hangulatban 
telik a megemlékezés. Az ünneplők 
calacának nevezett, fából készült ko-
ponyamaszkokat tesznek a fejükre, és 
táncot járnak a halott rokonaik tisz-
teletére. 

November 11. , Márton napja
Szent Márton 316-ban született 

Pannóniában, ő volt a koldusok és 
katonák védelmezője. Mikor püspök-
ké akarták választani, olyan nagyon 
tiltakozott ellene, hogy inkább elbújt 
a libaólba, de a libák hangos gágo-
gása elárulta őt és rátaláltak. Innen 
van a kapcsolat a Márton-napi liba-
torral. E nap volt a fizetés, tisztújítás, 

Novemberi népszokások, 
hagyományok

Klemen Terézia

jobbágytartozás lerovásának napja, 
akik a fizetség mellé még egy jól ki-
tömött libát is kaptak, és az adott évi 
szüretből származó újbort itták. Már-
ton-naphoz számos hagyomány és 
babona kötődik. A pásztorok végig-
járták a házakat, köszöntőket mond-
tak és nyírfavesszőt ajándékoztak a 
gazdának, aki megőrizve azt, tavasz-
szal az állatok kihajtásánál használta, 
ezzel megütögetve a jószágot, mert 
akkor jó szaporulat volt várható. Do-
logtiltó nap volt ez: tilos volt e nap 
mosni, teregetni, mert a jószág pusz-
tulását okozta volna. A népi időjárás-
jelzés szerint, ha november 11-én ke-
mény fagy van, akkor karácsonykor 
enyhe lesz az idő. „Márton napján, ha 
a lúd jégen jár, akkor karácsonykor 
vízben poroszkál.” Aki pedig novem-
ber 11-én éjjel álmodik, boldog lesz 
– így tartották őseink.

November 25., Katalin napja
Alexandriai Szent Katalinról em-

lékezünk meg, aki kora igen bölcs 
asszonya volt, 310-ben halt már-
tírhalált. Időjárásjóslás is kötődik e 
naphoz: „Ha Katalin kopog, akkor 
karácsony tocsog, viszont ha Katalin 
tocsog, akkor karácsony kopog.” E 
naphoz férjjósló hiedelmek és prakti-
kák is kapcsolódtak. Mezítláb ágakat 
loptak a fákról, amelyet vízbe tettek, 
s ha karácsonyig kizöldült, következ-
tettek a leány közeli férjhezmenetelé-
re. Ezt az ágat katalinágnak nevezték. 
Egy másik ilyen szokás volt az ún. 
„orgonaáztatás”. Katalin-napkor több 

orgonaágat tettek egy edénybe, és 
mindegyikre különböző férfinevet ír-
tak fel. A néphiedelem szerint az lesz 
a lány férje, akinek a nevét viselő ág 
karácsonyig kivirágzik.

November 30., András napja
Szent András, a keleti egyház védő-

szentje, az I. században élt. A néphit 
szerint átlósan ácsolt kereszten halt 
mártírhalált, az ilyen keresztet ezért 
andráskeresztnek nevezik. András 
apostol napja régebben ünnep volt 
sokfelé: a naphoz legközelebb eső 
vasárnap volt az egyházi év, advent 
kezdete. A naphoz, illetve estéjéhez 
fűződő szokások általában minden 
vidéken hasonlóak voltak. Közös cél-
juk, hogy   a fiatalok megtudják, ki 
lesz a házastársuk. A nap előestéjén 
a lányok férfinadrágot vagy gatyát, a 
legények női inget vagy szoknyát tet-
tek a fejük alá, hogy megálmodják, ki 
lesz a férjük, illetve a feleségük. Ez a 
nap a legjelentősebb házasságjósló, 
varázsló nap. A másik szokás, hogy 
Szent András napján a legény vagy 
leány egész nap böjtöl, csak 3 szem 
búzát és 3 korty vizet iszik, imádko-
zik, s akkor éjjel megálmodja, hogy ki 
lesz a párja. Szokás volt András-nap 
estéjén, hogy a lányok a zsúpfedeles 
házak ereszét megrázták, és a köté-
nyükbe hulló magból jósoltak: ha a 
köténybe búza hull, jómódú legény 
veszi feleségül, ha rozsmag, akkor 
szegény legény lesz a férje, ha pondró 
hull bele a zsúpszalmából, még a kö-
vetkező évben teherbe esik.
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„Ismergetjük, tanuljuk egész éle-
tünkben anyanyelvünket is, ezt a sok-
színű, sokarcú csodát. 

S minél jobban megismerjük, annál 
szebbnek, gazdagabbnak, csillogóbb-
nak látjuk.”  

Lőrincze Lajos

A 2015-ös évünk nyelvészeti szem-
pontból nagyon figyelemre mél-
tó, hisz több híres magyar nyelvész 
születésének jubileumát ünnepeljük 
ebben az évben. Mintha összebe-
széltek volna egykori nyelvészeink, 
mert Lőrincze Lajos születésének 
100. évfordulója közeleg, aki 1915. 
november 24-én született, és Kodály 
Zoltán ösztönzésére elindította a Ma-
gyar Rádióban aktuális nyelvi kérdé-
sekkel foglalkozó nyelvművelő mű-
sorát, az Édes Anyanyelvünk címűt. 
Munkássága nagyon jelentős, több 
nyelvi szakfolyóirat szerkesztője, fő-
szerkesztője volt, szívügyének tartot-
ta a szép és helyes magyar beszédet, 
a nyelvápolást, nyelvjáráskutatást, 
ezért az Anyanyelvápolók Szövetsége 
az iránta tanúsított tisztelet jegyében 
az idei évet Lőrincze Lajos-emlékév-
vé nyilvánította. 

Ugyanúgy 100 éve, 1915. június 
6-án született másik nyelvészünk, 
O. Nagy Gábor is, akit a tanárok és 
diákok a nevét talán a legismertebb 
munkája alapján ismerhetik, mely-
nek címe Mi fán terem? – A magyar 
szólások eredete (1957). O. Nagy Gá-
bor a szerkesztője volt még a Magyar 
szólások és közmondásoknak (1966), a 
Magyar Szinonimaszótárnak (1978), 
valamint egyik szerkesztője volt A 
magyar nyelv értelmező szótárának 
(1959–1962) is.

A következő ismert és említésre 
méltó nyelvészünk a 80 éve született 
Montágh Imre, nyelvész, logopédus, 
aki beszédtechnikai fejlesztéseket 

A magyar nyelv napja
Klemen Terézia

tartott, s a legnagyobb színészgenerá-
ciók nőttek fel a keze alatt, megtanul-
va a szép és helyes magyar beszédet 
és kiejtést. „Nálunk semmi beszéd-
kultúra, semmi oktatás nincs, sőt a 
hangzó beszéd alaptörvényei sincse-
nek tisztázva!” – írja Kodály Zoltán 
1935-ben, s hívja fel zeneszerző létére 
a figyelmet a szép magyar beszéd és 
kiejtés fontosságára. A mozgalom el 
is indul, de kiteljesedést és országos 
szintű elterjedést csak 1965-ben kap, 
amikor először rendezik meg a győri 
Szép magyar beszéd versenyt.  Talán 
minden magyar szakos tanár tudja, 
hogy a kassai Kazinczy-napok ke-
retében megrendezésre kerülő Szép 
magyar beszéd versenyünk győztesei 
is a győri országos versenyre szoktak 
továbblépni és megmérettetni ma-
gukat ott is, általában nagyon szép 
sikerrel. Az említett nyelvészek a 
kassai Kazinczy Nyelvművelő Napok 
rendszeres szakelőadói voltak, és a 
verseny értékelő bizottságának a tag-
jaiként nagyon értékes tanácsaikkal 
segítették a felkészítő tanárok mun-
káját, valamint a versenyzőket is ösz-
tönözték a további önképzésre.

Tehát, kedves magyar szakos kol-
légák, talán még nem késő, hogy no-
vemberben több okból is megemlé-
kezést, nyelvi ünnepet tartsunk. Már 
csak azért sem, mert az egyik legfia-
talabb ünnepünk 2011 óta november 
13-a, a magyar nyelv napja. Akár 
nyelvtan órán is nyelvtani totóval, 
anyanyelvi játékokkal és vetélkedők-
kel, esetleg az iskolarádióban rövid 
megemlékezéssel tudatosíthatjuk ta-
nítványainkban, hogy mennyire fon-
tos anyanyelvi kultúránk ismerete.

A nyelv létezése, épsége a nemzet 
és nemzetiségünk fennmaradásának, 
fejlődésének fontos záloga. Ápolásán 
túl fejlesztése ezért minden magyar 
közös ügye.       

Lőrincze Lajos

O. Nagy Gábor

Montágh Imre
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Tisztelt Tiltakozó Nagygyűlés! 
Tisztelt Demonstráló Egybegyűltek! 

A régi magyar himnuszban, a Bol-
dogasszony anyánk című ősi imád-
ságban a nagy bajban felkiált a nép és 
segítséget kér, és ha más módon nem 
is, imájában, énekében megpróbál a 
gondokon, a problémákon segítséget, 
orvoslást találni. 

Az utóbbi években egyre inkább 
azt tapasztaljuk, hogy felvidéki vi-
szonylatban nem vagyunk képesek 
sarkunkra állni, és tenni valamit 
gondjaink megoldása érdekében. 

Az első és a második Fico-
kormányzat idején nemzeti létünk, 
megmaradásunk talán legfontosabb 
területén, az oktatásügyben egyre 
nagyobb támadások érik a felvidéki 
magyarságot, és ennek sajnos nagyon 
sokan csak tétlen figyelői, a megoldá-
sokat másra hárító, a megoldásokat 
mástól váró részesei vagyunk. 

Az anyanyelvi oktatás, az anya-
nyelven való művelődés terén egyre 
nagyobb attrocitások érik nemzetré-
szünket, és ha ez ellen nem emeljük 
fel szavunkat és a folyamatok tétlen 
figyelői leszünk, hamarosan nem lesz 
kinek átadnunk legnagyobb kincsün-
ket, édes anyanyelvünket, népi nem-
zeti értékeinket, kultúránkat, csodá-
latos népmeséinket, népdalainkat, 
néptáncainkat, mert az iskoláinkkal 
együtt az utódok is elfogynak. 

A veszély óriási! 
A tizenkettedik órában, vagy tán 

már utána vagyunk. 
A különböző fórumokon olyan 

döntések születnek, melyek a fel-
vidéki magyarság minél gyorsabb 
felmorzsolódását igyekeznek előse-
gíteni. 

Ezen folyamatok megállítása érde-
kében igyekeznek a felvidéki magyar 
civil szervezetek egységesen fellép-

A Szlovákiai Magyar Szülők Szövetségének üzenete 
(Elhangzott a 2015. szeptember 25-i komáromi demonstráción)

Schwartz Katalin – Mézes Rudolf

ni, és a Szlovákiai Magyar Szülők 
Szövetsége nevében arra szólítjuk 
fel pártjaink országos vezetőit, hogy 
emeljék fel szavukat, szólítsák fel regi-
onális és helyi képviseletüket, hogy az 
utolsó órán közösen tegyünk a felvi-
déki magyar oktatás megmaradásáért. 

Innen, Komáromból – azonosulva 
Fodor Attilának, a Comenius Peda-
gógiai Intézet igazgatójának a gondo-
lataival – a Szlovákiai Magyar Szülők 
Szövetségének Országos Elnöksége 
azt üzeni politikusainknak, hogy 
össze kell fognunk, és mi, szülők, az 
egymást erősítő egységes közös fellé-
pést igényeljük, és senkinek nem to-
leráljuk, ha efölé helyezi valamilyen 
szűk csoport vagy párt érdekeit. 

Azt üzenjük polgármestereink-
nek és önkormányzati képviselő-
inknek, hogy ne az iskolai demok-
rácia csorbítására szerveződjenek, 
hanem a kistérségi oktatástervezésre. 

Azt üzenjük Komáromba és Nyit-
rára a tanárképző karokra, hogy 
jobban felkészített magyar pedagó-
gusokra van szükségünk. 

Azt üzenjük intézményeink ve-
zetőinek, hogy az eredményes, a ha-
tékony, a minőségi iskola kiépítése 
döntő mértékben rajtuk múlik. 

Azt üzenjük a pedagógusoknak, 
hogy oktató-nevelő munkájukon 
változtatni kell – nem többet, hanem 
másképp. A tantervek, a tanfelü-
gyelők, a tesztelési eredmények és a 
kreditgyűjtés helyett a gyereket kell 
gondolkodásuk és terveik fókuszába 
helyezni. 

Azt üzenjük a szülőknek, hogy a 
magyar iskola jó út gyermekeink bol-
dogulásához, de a bizalom mellett az 
együttműködésre is nagyobb szükség 
van. 

Azt üzenjük papjainknak, lelké-
szeinknek, hogy a „vedd meg – edd 
meg – tedd meg” globalizált őrületé-

ben is vezessék a rájuk bízott nyájat a 
hit, remény és szeretet világába. 

Azt üzenjük a sajtónak, hogy ha-
talmuk, véleményformáló lehetősé-
gük, közösségépítő, vagy éppen ellen-
kezőleg – romboló hatásuk óriási, de 
ugyanekkora a felelősségük is. 

Azt üzenjük a magyar diákoknak, 
csak nyugodtan tanuljanak, vegyék 
birtokukba mindazokat az ismere-
teket és tudásokat, amit jövőjük, fej-
lődésük igényel. Abban a küzdelem-
ben, ami most vár ránk, nekik ez a 
feladatuk. Nekünk, felnőtteknek pe-
dig az, hogy megóvjuk, megtartsuk 
és fejlesszük a magyar iskolát. 

Tisztelt Tiltakozó Nagygyűlés! 
Tisztelt Demonstrálók! 
Mi, tisztességes, becsületes adófi-

zető polgárok azt üzenjük innen Ko-
máromból, a várvédő hősök város-
ából, az ország élén álló felelőtlen, 
magukat hatalmasoknak képzelők-
nek, hogy elvárjuk, kisded játékukat 
minél előbb hagyják abba, és az isko-
lai étkeztetés megreformálása helyett 
inkább a megfelelő szellemi táplálék 
biztosításán ügyködjenek. 

Tisztelt Jelenlévők! 
Nagy a felelősségünk. Szebb jö-

vőnk, elsősorban gyermekeink, csa-
ládunk boldogsága, településeink 
fennmaradása, régióink fejlődése 
érdekében kisebb-nagyobb közössé-
gekben egymást segítve tudjuk csak 
meghozni helyes döntéseinket, csak 
egymást segítve tudjuk megtalálni 
helyünket e földön, szülőföldünkön, 
mely, szeretnénk remélni, hogy a mi-
énk is, a mi hazánk is. 

Ennek érdekében kell felelősség-
teljes, helyes döntéseinket meghozni 
addig, amíg nem késő, és nem mások 
döntenek helyettünk. 

Köszönjük megtisztelő figyelmüket! 
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Százszor és ezerszer elmondtuk, 
hangsúlyoztuk, és mára talán már 
minden felvidéki magyar ember 
számára is teljesen világossá vált, 
hogy Szlovákiában a magyar tanítási 
nyelvű iskolák és iskolai intézmények 
megléte az itt élő magyar nemzetiség, 
a magyar kultúra fennmaradásának 
egyik legmeghatározóbb feltétele, 
ugyanakkor azonban a nemzetállam 
létrehozására irányuló politikai célok 
valóra váltásának minden bizonnyal 
a legnagyobb akadálya. Az utóbbi 
évtizedekben talán ezért is érte és éri 
annyi – egyre „kifinomultabb“ – tá-
madás. Gondoljunk csak az 1979-es, 
1983-as, 1991-es és 1998-as kísérle-
tekre, amikor a törvény erejével sze-
rették volna a magyar tanítási nyelv 
rovására kétnyelvűvé változtatni az 
iskola tanítási nyelvét, illetve – értel-
mezési ködbe burkolva a valódi célt 
– ún. alternatív oktatást vezetni be a 
magyar tanítási nyelv helyett. Min-
den kétséget kizáróan ebbe a sorba 
tartozik  az iskolai törvény legutób-
bi módosítása is, amely megszabta 
az osztályok nyitásához szükséges 
legalacsonyabb tanulói létszámokat 
az alapiskola és a középiskola egyes 
évfolyamaiban, és a jóváhagyott új 
kerettantervben a nemzetiségi alap-
iskola első évfolyamában a heti 5 
órával olyan alacsony heti óraszámot 
szabott meg az anyanyelv tanítására, 
amely egyszerűen nem teszi lehetővé, 
hogy a felvidéki magyar tannyelvű 
iskolákban tanuló kis nebulók a meg-
felelő szinten sajátítsák el  az előírt 
tudáspenzumot,  az írás és az olvasás 
alapjait. Márpedig  mindannyiunk 
előtt teljesen világos, hogy  ezeknek az 
elemi ismereteknek az alacsony szint-
je lényegében egyenes út a fokozatos 
elbutuláshoz. A döntés egyértelműen 
diszkriminatív jellegét  kiemeli az a 
tény, hogy a szlovák tanítási nyelvű 
iskolákban ugyanennek a célnak az 
elérésére heti 9 óra áll a pedagógus 
és a diákok rendelkezésére…  Diszk-

Határozott 
összefogással 
iskoláinkért

Fibi Sándor

riminatív az a minisztériumi döntés 
is, amely nem teszi lehetővé, hogy a 
magyar tanítási nyelvű alap- és kö-
zépiskola diákjai az iskolai oktatás 
során megismerjék saját nemzetük 
történelmét, hiszen ezt a tantárgyat 
csak az állami tantervben rögzített 
tananyag terjedelmében  taníthatják, 
és kizárólag a szlovák iskolák számá-
ra írott tankönyvek magyarra fordí-
tott változatát használhatják. Talán a 
legnagyobb veszély mégis az osztá-
lyok nyitásához szükséges legalacso-
nyabb tanulói létszám meghatározása 
volt, hiszen ez a döntés kimondottan 
megszűntetésre ítéli a ma még meglé-
vő kisiskoláink és az alacsony tanulói 
létszámú teljesen osztott alapiskolá-
ink mintegy 35-40 százalékát. Tény, 
hogy a törvénymódosítás parlamenti 
vitája során a képviselők elérték, hogy 
a tanulók létszámával kapcsolatos ha-
tározatok érvénybe léptetését sikerült 
egy évvel későbbre halasztani, ám 
ezáltal korántsem csökkent az iskolá-
inkra leselkedő veszély. Ezek a tények 
kényszerítették ez év tavaszán a civil 
szféra képviselőit arra, hogy állam-
polgári és alkotmányos jogukkal élve 
országos petíciót kezdeményezve til-
takozzanak ezen elképzelések törvé-
nyesítése ellen. A petíciót viszonylag 
nagyon rövid idő alatt közel 27000 ál-
lampolgár írta alá, ám a minisztérium 
a hatalom arroganciájának megfelelő 
módon szinte lesöpörte az asztalról 
a széleskörű összefogás eredménye-
ként létrejött követelést. 

Teljesen természetes azonban, 
hogy ez a hozzáállás számunkra el-
fogadhatatlan, hiszen tudatában va-
gyunk annak, hogy a nemzetiségi 
iskola a mi kincsünk, és azt, ami a 
miénk, csak akkor veszítjük el telje-
sen és véglegesen, ha mi magunk is 
lemondunk  róla… Ezért a petíciós 
bizottság, szorosan együttműködve a 
szakmai és társadalmi szervezetekkel, 
a civil szerveződésekkel és politikai 
pártokkal, szeptember 25-én Komá-

romba tiltakozó nagygyűlésre hívta 
a nemzetiségi iskoláink jövőjéért ag-
gódó pedagógusokat, szülőket, isko-
labarátokat. A rendkívül kellemetlen 
időjárás ellenére a városi művelődési 
központban az egész felvidéki ma-
gyarságot képviselő több mint ezer 
elkötelezett társunk egyértelműen hi-
tet tett amellett, hogy iskoláink meg-
mentése mindannyiunk közös ügye.  

Ezzel a ténnyel teljes mértékben 
azonosul lapunk szerkesztőbizottsá-
ga is, és határozottan kéri az érintett 
települések önkormányzatait, pol-
gármestereit, iskolaigazgatóit, peda-
gógusait, szülői közösségeit, hogy 
haladéktalanul kezdjenek el érdem-
ben tárgyalni iskoláik megmentésé-
nek konkrét lehetőségeiről. Ugyan-
akkor kérjük a szlovák kormányt, 
hogy a szerencsésebb országok 
mintájára az oktatásügy hatékony 
és ésszerű működéséhez biztosítson 
az állami költségvetésből elegendő 
pénzösszeget, és ne akarjon egyre 
nagyobb problémát előidézni azzal, 
hogy pénzhiányra hivatkozva isko-
lák százait számolja fel. Pedagógu-
sainktól a szülőkkel együtt elvárjuk, 
hogy az iskolában végzett munka 
színvonala, hatékonysága minden 
esetben megfeleljen a jogos elvárá-
soknak, és biztosítsa a tanulók szá-
mára a problémáktól mentes tovább-
tanulást. A magyar szülőktől pedig 
azt várjuk el, hogy igenis bízzanak a 
magyar iskolákban, igenis érezzék a 
magukénak, sokoldalúan támogas-
sák ezeket az intézményeket, és az 
iskolatanácsokkal karöltve érvénye-
sítsék jogos igényeiket és elképzelé-
seiket. Természetesen elképzelhetet-
lennek tartjuk, hogy ne csökkenjen a 
ma még közömbös emberek száma, 
akik mindmáig nem tudatosították, 
hogy nemzetiségi iskoláinkat csak 
közös fellépéssel, nagyon öntudatos 
hozzáállással, következetes összefo-
gással és magas színvonalú, hatékony 
munkával menthetjük meg.  
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A szeptember végi komáromi tilta-
kozó megmozduláson több mint ezer 
ember vett részt. Ez sikerként köny-
velhető el, és elsősorban a szervezők 
munkáját dicséri.

Sikeres volt persze a 2013 decem-
berében szervezett tüntetés és a 26 
ezer aláírást begyűjtő petíció is.

De a kérdés mégiscsak az, hogy mi 
történik ezután.

Ki és mikor tesz le az asztalra egy 
olyan anyagot, amely iskolahálóza-
tunk átszervezését és az iskolák mi-
nőségének javítását vázolja fel?

Mindenki tudja, de senki sem meri 
kimondani, hogy a jelenlegi iskola-
hálózatunk fenntarthatatlan. Ennyi 
iskolát ma már nem tudunk megtöl-
teni gyerekkel.

A tiltakozó nagygyűlés határozatá-
ban három pont szerepel hangsúlyo-
san:
1.) A kisiskolák megmaradása érde-
kében a minisztérium tegye lehetővé 
a minimális létszámok csökkentését. 

Ezzel az a gond, hogy a minimális 
létszámokat a parlament fogadta el 
törvény formájában, tehát a minisz-
térium nem módosíthat rajta. Ez a 
parlament pedig nem fogja megvál-
toztatni a saját döntését.

  Sokan az új parlamentben bíznak, 
de a jelenlegi politikai helyzetet is-
merve nem valószínű, hogy tavasszal 
érdemi változásra kerül sor a parla-
ment összetételében.

2.) Követeljük, hogy a minisztérium 
partnerként tekintsen ránk, és ne 
döntsön rólunk – nélkülünk.

Ezzel csak egyetérteni lehet, de saj-
nos a gyakorlat nem ezt igazolja.

Tüntetni nem elég, tenni is kell!

Albert Sándor

3.) Követeljük az önálló magyar osz-
tály létrehozását a minisztériumban, 
az Állami Pedagógiai Intézetben és 
a Szabványosított Mérések Nemzeti 
Intézetében.

Ezzel a követeléssel is egyet kell 
értenünk. A kérdés persze az, hogy 
milyen kompetenciákkal rendelkez-
nének ezek az osztályok.

Némi tapasztalatunk van a múlt-
ból, de a jelenből is. Lásd a Nemze-
tiségi Osztály összetételét és műkö-
dését.

A Zárónyilatkozat külön nem em-
líti meg a kerettantervet, habár meg-
erősíti, hogy kitartunk a petíció kö-
vetelései mellett. Véleményem szerint 
azonban ezt kellett volna a tiltakozó 
nagygyűlés középpontjába állítani.

Ez a miniszteri rendelet (még csak 
nem is törvény!) „lebutítja“ a magyar 
iskolák tanulóit. Nem ad lehetőséget, 
nem ad elég időt (elég tanítási órát) 
arra, hogy a gyerekek megfelelő szin-
ten sajátítsák el az alapkészségeket: 
az írást, olvasást és számolást. Ezzel 
a magyar gyerekek óriási hátrányba 
kerülnek a szlovák iskolák tanulóival 
szemben, ami problémát okozhat ne-
kik a későbbi tanulmányaik során is!

Elfogadhatatlan az a javaslat, hogy 
az iskolai programokra szánt, ún. 
szabad órákat használjuk fel ennek 
pótlására, hiszen így elveszik a  lehe-
tőséget az iskola saját arculatának ki-
alakításától. A szlovák iskolák viszont 
ezt megtehetik, ezért kínálatuk színe-
sebb és vonzóbb lehet, és „elszívhat-
ják“ a magyar gyerekek egy részét is. 
Ha lenne „szabad“ órakeret, akkor 
megoldódhatna a magyar történelem 
oktatása is. Hiú remény ugyanis ab-

ban bízni, hogy a minisztérium óra-
keretet biztosít a magyar történelem 
oktatására, hiszen arra sem hajlandó, 
hogy ilyen jellegű tankönyv kerüljön 
a piacra.

A ránk erőltetett kerettanterv dur-
va beavatkozás a magyar iskolák éle-
tébe. Ez a magyar iskolák drasztikus 
diszkriminációja, ezért jogi úton 
kellett volna megtámadni (hangsú-
lyozom, hogy „csak” egy miniszteri 
rendeletről van szó).

Véleményem szerint ezzel a keret-
tantervvel nem volt szabad megkez-
deni a tanévet. Azért sem, mert egy 
idő után majd bizonyítottnak látják, 
hogy ezt is megtehetik, hiszen az is-
kolák így is működnek.

A szülők szövetségének képvise-
letében felszólaló Schwartz Katalin 
közvetítette, mit kellene tenni és mire 
kellene odafigyelni a közeljövőben:
 megszervezni a kistérségi oktatási 

intézményeket;
 átalakítani a magyar pedagóguskép-

zést;
 változtatni a pedagógusok oktató-

nevelő munkáján;
 eredményesebbé és hatékonyabbá 

tenni iskoláinkat.
A  szülők tehát megfogalmazták, 

hogy mit várnak el iskoláinktól, és ők 
is fognak ítélkezni iskoláink felett, ha 
az elvárásoknak  nem tudunk vagy 
nem akarunk eleget tenni. Dönthet-
nek például úgy is, hogy nem a helyi 
magyar iskolába iratják gyerekeiket.

Érdemes lenne odafigyelni ezekre a 
felvetésekre!
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Ebben a korszakban – 1995 máju-
sa és 1998 februárja között – Kulcsár 
Ferenc volt a lap főszerkesztője. Az 
ő helyét 1998 márciusában Szilvássy 
József vette át. A szerkesztői posztot 
1995. május – 1995. júniusig Vizi 
Andrea, 1995. szeptember – 1996. 
októberig Bodnár Gyula, 1996. nov-
ember – 1998. júniusig A. Szabó 
László, 1998 szeptemberében Polgár 
Anikó, 1998 októberétől decemberig 
pedig Gálik Ivett töltötték be. 1995 
májusában még „A szlovákiai ma-
gyar pedagógusok és nevelők lapja”, 
majd 1995. június – 1995. októberig 
„A szlovákiai magyar pedagógusok 
lapja” szerepelt az alcímben. Végül 
1995 novemberében „A szlovákiai 
magyar pedagógusok és szülők lapja” 
kifejezésre változtatták a lap alcímét.

 A profilváltásra utaló jelek már 
1995 márciusában megmutatkoztak. 
Ekkor a szerkesztőség megállapodott 
az Iskolakultúra című magyarországi 
oktatási folyóirattal, hogy egy négyol-
dalas melléklet formájában a Katedra 
cikkeket közöl belőle. Az Iskolakultú-
ra azonban csak két számon keresztül 
jelent meg a Katedra mellékleteként 
– az 1995. márciusi és áprilisi számá-
ban. Ennek az volt az oka, hogy 1995 
májusától a Lilium Aurum Kft. vette 
át a lap kiadását, és a kiadóváltásból 
kifolyólag megváltoztak a lap körül-
ményei. Az új kiadó legfőbb célja az 
lett, hogy a Katedra a szlovákiai ma-
gyar pedagógusok és nevelők lapjává 
váljon – és ezt elsősorban hazai szak-
emberek cikkein keresztül kívánta el-
érni. (Vajda, 2003, 9).

1995 szeptemberétől a lap mind 
formailag, mind tartalmilag teljesen 
megújult. A külalakjában iskolaúj-
ságra emlékeztető régi Katedrát egy 
huszonnyolc oldalas, az első és az 
utolsó oldalán színes folyóirat váltot-

A Katedra folyóirat története (3. rész)
A második korszak: 
1995. május – 1998. december (36 szám)

Audi Dávid

ta, amely tartalmazta a szerkesztősé-
gi szabályzatot és a Katedra Társaság 
működésének alapelveit is. A Katedra 
Társaság ekkortól biztosította a lap 
szakmai felügyeletét. A szeptemberi 
szám 11 rovatot tartalmazott. Még-
pedig a következőket: Dobogó, Do-
kumentumok, Nyelv és iskola, Napló, 
Édes anyanyelvünk, Fórum, Ember-
nevelők, Könyvek útja, Alma Mater, 
Tan-tárgy és a Skabela–Bóna-mód-
szer. Bizonyos szakterületeken belül 
sikerült lerakni a szaktantárgyi rova-
tok alapjait: többek között a magyar 
nyelv és irodalom (Héder Ágnes), 
a szlovák nyelv (Bóna Irén, Skabela 
Róza), a matematika (Horváth Géza, 
László Béla), a fizika és az informatika 
(Kiss László, Szabó Endre), a kémia 
(Andruskó Imre), az idegen nyelvek 
(Czére Gyöngyi), a hittan (Szarka Ár-
pád), a néprajz (Liszka József), a tár-
sadalomismeret (Öllős László), vala-
mint az alsó tagozat (Mészáros Péter) 
kérdésköreiben. 1996. szeptemberé-
től pszichológiai és gyógypedagógiai 
(Németh Margit, Strédl Teréz, Bordás 
Sándor) rovattal bővült a lap. (Vajda, 
2003, 9). Ugyanakkor fontos meg-
jegyezni, hogy nem minden lapban 
került sorra minden tantárgy. Válto-
zó, hogy melyik lapszámban milyen 
tantárgyak kaptak helyet. 

 „Az 1995-ös év a szlovákiai magyar 
pedagógusok és szülők szempontjából 
az alternatív oktatás bevezetése elleni 
küzdelem éve volt. Mint ismeretes, a 
tárca vezetése politikai és nacionalista 
indokoktól vezéreltetve megpróbálta 
rákényszeríteni a magyar tannyelvű 
iskolákra és óvodákra a kétnyelvű 
oktatást.” (Gyurovszky, 1997, 3). Eb-
ből az okból kifolyólag alakult meg 
1996. május 17-én a Szlovákiai Ma-
gyar Szülők Szövetsége, mely petí-
ciógyűjtésbe fogott a bizonyítványok 

egynyelvűsítése és az alternatív ok-
tatás bevezetése ellen. (Gyurovszky, 
1997, 3). Ebben az időszakban több 
szlovákiai magyar politikus is meg-
szólalt a  Katedra hasábjain keresztül 
(Bauer, 1997, február, 3; Gyurovszky, 
1997, március, 3; A. Nagy, 1997, má-
jus, 3). A  lap kiállt a  kisebbségi ok-
tatásügy autonómiája mellett. Több 
cikk is foglalkozott ezzel a  témával, 
mint például: Hecht Anna: Teljes át-
alakulást (1996, április, 4–5), Varga 
Frigyes: Az autonóm iskolák rendsze-
rének működése és irányítása (1996, 
május-június, 10–11), valamint 
Albert Sándor: Útban az önálló isko-
la felé (1996. december, 4–5). Megfi-
gyelhető, hogy a  politikai ellenállás 
sem tudta megakadályozni az értékes 
szakmai munkák megszületését, pl. 
Nanszákné dr. Cserfalvi Ilona az isko-
la hatékonyságával és eredményessé-
gével foglalkozott (1997, szeptember, 
6–7), Tankó László pedig közzétette 
a középiskolai műveltségi sztenderdet 
magyar irodalomból és nyelvtanból. 
(1997, szeptember, 10–11; október, 
8–9). (Vajda, 2003, 10).

1998-tól az oktatáspolitikai kérdé-
sek fokozatosan háttérbe szorultak, 
ennek hatására ismét a pedagógiai 
problémák kerültek a figyelem kö-
zéppontjába. Ez megnyilvánul Hor-
váth Géza februári vezércikkében, 
amely a  tehetséggondozás módsze-
reiről és annak jelentőségéről szól. 
(Vajda, 2003, 10).

Felhasznált irodalom:
 Vajda Barnabás: „Katedra 1994–2003 – 

Tanulmány a folyóirat első tíz évéről”. In: 
Repertórium 1994–2003. Szerk. Kulcsár 
Ferenc. Lilium Aurum Könyv- és Lapkiadó, 
Dunaszerdahely, 2003, 7–18.
 Gyurovszky László: A cél: iskoláink meg-

védése és színvonalának emelése. In: Kated-
ra, 1997/március, 3.
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Mindannyian, legyünk szülők vagy 
pedagógusok, emlékszünk még arra, 
amikor kisgyermekként próbálgattuk 
magunkat különböző szerepekben; 
édesanyánk vagy édesapánk ruháiba, 
cipőjébe bújva ismerkedtünk a világ-
gal. Néhányan már akkor megszilár-
dultunk abban az elhatározásunkban, 
hogy pontosan ugyanazt a szakmát 
fogjuk választani hivatásuknak, 
mint amit valamelyik szülőnk végez 
nap mint nap. Nem túlzás tehát azt 
mondani, hogy a pályaválasztás és az 
életúttervezés, ha nem is tudatosan, 
de már kisgyermekkorban megkez-
dődik. Jogos tehát a felvetés, hogy a 
pályaválasztás az alapiskolás korosz-
tály számára is aktuális téma, amely 
figyelmet érdemel.

Leginkább a kíváncsiság és a kí-
sérletező kedv vezérelt, amikor egy 
órát adva magamnak arra tettem 
próbát, hogy az internet keresőprog-
ramját segítségül hívva a lehető leg-
több és legrelevánsabb információt 
gyűjtsem össze, ami segíthetne 
az alapiskolások pályaválasztással 
kapcsolatos bizonytalanságai el-
oszlatásában. A kétféle kereső szó-
kapcsolatommal – „pályaválasztás 
alapiskolában” és a „pályaorientáció 
alapiskolában” – különböző sikerrel 

Mi leszel, ha nagy leszel? 
– pályaválasztási kérdések az alapiskolában

Az osztályfőnök szerepe az alapiskolások pályaválasztási folyamatában

Borvák Mária

jártam. Az első 5740 találatot, amíg a 
második csak 854 találatot eredmé-
nyezett. Már önmagában a keresés 
által elérhető információk mennyi-
sége is meglepő, hiszen ezzel szem-
ben, ha például a „szórakozás alap-
iskolában” szókapcsolatra keresünk 
rá, 12  700 releváns cikkel találjuk 
szemben magunkat. További mé-
lyebb vizsgálatok és következtetések 
levonása nélkül is megállapítható, 
hogy kevés az alapiskolások pálya-
választásának kérdésével kapcsolatos 
információ a szlovákiai magyar in-
ternetes környezetben.

Ez önmagában természetesen nem 
lenne probléma, ha az összes elérhe-
tő információ minősége kimagasló, 
színvonalas, témába vágó és egyértel-
mű lenne. Azonban ahhoz, hogy ez 
kiderüljön, időnket nem kímélve, to-
vábbi böngészésre, kutakodásra kell 
adnunk a fejünket. 

Vegyesen nyitottam meg alapis-
kolák vagy gyűjtőoldalak, esetleg 
szakmai fórumoknak tűnő webol-
dalak címeit. A jó hír az, hogy a pá-
lyaválasztás szó mint kiemelt terület 
mindegyiken szerepel, azonban ami 
ezután következik, az nagyon tág ská-
lát ölel fel. Ha kategorizálni akarnánk 
ezeket az információkat, leginkább a 

következő csoportokba lehetne őket 
osztani: 
 Linkgyűjtemény. Rosszabb eset-

ben egy, jobb esetben legalább 10 
weboldal cím, amelyekre kattintva a 
környékbeli középiskolák és gimná-
ziumok oldalai, vagy az ezeket felso-
roló oldal érhető el (néhány esetben 
csakis szlovák nyelven.)
 Letölthető dokumentum. 2 vagy 4 

oldalas, apróbb illusztrációkkal el-
látott dokumentum, ami taglalja a 
szlovákiai iskolarendszer felépítését, 
felhívja a figyelmet a tankötelezett-
ségre, illetve jó tanácsokat közöl a 
pályaválasztással kapcsolatban. Ál-
talában ezek az iskolákról való infor-
mációgyűjtés fontosságára hívják fel 
a diákok és szüleik figyelmét.
 Pályaválasztási tanácsadó neve. Egy-

szerű utalás arra, hogy az alapiskolá-
nak van ilyen munkatársa. Eseten-
ként a szakember neve, fogadóórái 
vagy elérhetősége is fel van tüntetve.
 Semmi. A pályaválasztás szó ugyan 

szerepel, de az oldalon semmilyen to-
vábbi információ nem érhető el.

Ami az elérhető információk közös 
vonása: szinte mindegyik feltétele-
zi, hogy az alapiskolás diák és/vagy 
szülei már meghozták a diák képes-
ségeihez mérten a legjobb döntést, 
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és a pályaválasztás egyetlen kérdéses 
momentuma a legmegfelelőbb iskola 
kiválasztása, ami csakis az iskoláról 
elérhető adatok és tények alapján fog 
majd megtörténni. Az előbbiekből te-
hát az következne, hogy a pályaorien-
táció önmagában csakis a munkaerő-
piaci ismeretek egy kis szegmenséből, 
a választható oktatási intézmények 
ismeretéből áll.

Átugrott kihagyhatatlan lépések
A TANDEM nonprofit szerve-

zetben már a kezdetektől, a 2009-es 
alapítástól fogva az iskolai kere-
tek között történő pályaorientáció, 
karriertervezés, jövőtervezés áll a te-
vékenységünk egyik középpontjában. 
A nem-formális módszertanra épülő 
félnapos pályaválasztási foglalkozá-
sok, de az egyedülálló, komplex egész 
napos programok, mint például a 
Mesterségem CíMERRE? elnevezésű 
díjnyertes program, amelyeket a pá-
lyaválasztás témájában kidolgoztunk, 
mind a szlovákiai magyar diákság 
körében végzett kutatásainkra ala-
pulnak. Emellett segítségül hívtuk a 
pályaorientációval kapcsolatos, illet-
ve az ember személyiségfejlődésével 
kapcsolatos ismereteinket is.

A pályaorientáció alapvető célja, 
hogy az egyén megtalálja a számára 
legmegfelelőbb szakmát, életutat. Eh-
hez három alapvető dolog szükséges, 
amit akár a pályaorientáció három 
alappillérének is nevezhetünk:
 Önismeret. Szükséges, hogy az 

egyén tisztában legyen a saját képes-
ségeivel.
 Pályaismeret. Szükséges, hogy tud-

ja, az egyes szakmákban milyen kö-
vetelményeknek kell megfelelnie.
 Munkaerő-piaci ismeretek. Szük-

séges, hogy tisztában legyen vele, 
az egyes szakmákat illetően milyen 
trendek az uralkodóak a munkaerő-
piacon.

Azt a tanácsadási folyamatot, 
amely mindhárom szakterületre ki-
tér, pályaorientációs tanácsadásnak 
nevezünk, hiszen komplex, mindent 
átölelő képet ad a döntés előtt álló di-
áknak.

Itt emlékeztetném a kedves olvasót 
az előző internetes információ kere-
sésünk eredményére, amely egyértel-
műen rámutat arra, hogy az önisme-
ret területe az, amely az alapiskolások 
pályaválasztási kérdésével kapcsolat-
ban a legkevésbé említett témák közé 
tartozik. Hogy mi következik mind-
ebből?

Az az általános feltételezés, hogy az 
alapiskolás diákok szüleik, tanáraik, 
pályaválasztási tanácsadóik, osztály-
főnökeik, barátaik vagy önmaguk ré-
vén, 14-15 éves korukig eljutnak egy 
olyan önismereti szintre, ahol képe-
sek a saját képességeik teljes tudatá-
ban iskolát, s ezzel együtt egy olyan 
életutat választani, amely a jövőbeli 
szakmájuk felé vezet.

Sok esetben ilyen önismereti vagy 
kognitív fejlettségi szint nemhogy 
alapiskolásoknál, de középiskolások-
nál, egyetemistáknál, sőt felnőtteknél 
sem tapasztalható.

A pályaorientáció mint folyamat
Az előzőekben felvázoltak rámu-

tatnak arra, hogy a pályaválasztás 
kérdése, az önismeret fejlesztése jó, 
ha nemcsak a döntési pontoknál ke-
rül elő. A szülők, az osztályfőnökök 
már egész kisgyermekkortól sokat 
tudnak tenni a diákok önismeretének 
fejlesztésében azzal, ha támogatják és 
bátorítják a gyermeket, hogy olyan 
tevékenységeket végezzen, amelyek 
érdeklik, amelyben tehetségesek. A 
szülőktől, tanároktól, osztályfőnö-
köktől és a közvetlen környezettől ér-
kező visszajelzések alapján a gyermek 
életkorának megfelelő reális önisme-
retet tud kialakítani. Ezek a helyzetek 
a hétköznapok során folyamatosan 
jelen vannak, felkínálják magukat, 
így fontos, hogy folyamatosan a sze-
münk előtt lebegjen, hogy az önis-
meretre és a pályaválasztásra mint 
folyamatra, fejlesztési lehetőségre 
tekintsünk.

Ezután következhet maga a pályais-
meret, illetve a munkaerő-piaci isme-
retek beszerzése, hiszen ezek állnak a 
mérleg másik oldalán. Fontos tudni, 
hogy az egyes szakmák végzéséhez 
milyen képességekre – akár fizikai, 
akár mentális – van szükség. Ez sok 
esetben már a kiválasztott középiskola 
vagy gimnázium tekintetében is fon-
tossá válik a tanulmányi évek során.

Formális kereteken kívül, alapis-
kolákban is

Az iskolarendszerünknek a mai 
formában megvannak a saját korlátai, 
amelyek nem biztos, hogy minden fi-
atal számára kellő teret biztosítanak a 
felelős és tudatos pályaválasztáshoz. 
Éppen ezért gondoltuk a TANDEM-
ben fontosnak azt, hogy olyan önis-
meretre és egyéni felelősségvállalásra 
építő pályaorientációs programot 
dolgozunk ki ezúttal már az alapis-

kolás korosztály számára, amelyek 
kiegészítik az iskolák által nyújtott 
tudásátadást. Így született meg a Mes-
terségem CíMERRE? pályaválasztási 
nap alapiskolások igényeihez igazí-
tott programja, amely egy egész napot 
szentel az önismeret és a pályaisme-
ret elmélyítésre, valamint lehetőséget 
nyújt a munkaerő-piaci ismeretek 
kibővítésére. Eddig két helyszínen, 
Csilizradványon és a szlovéniai Lend-
ván volt szerencsénk a programot 
megvalósítani, idén ősszel pedig a 
muzslai Endrődy János Alapiskola 
tanulóival folytatjuk a munkát. 
Az eddig szerzett tapasztalatok 
azt mutatják, hogy az önismeretre 
alapozó csoportos munka során a 
diákok olyan visszajelzéseket kapnak, 
amelyek megerősítőleg hatnak az ön-
értékelésükre. Továbbá a szituációs 
játékok során alkalmuk nyílik olyan 
új viselkedésformákat kipróbálni, 
amelyekre az általános iskolai keretek 
között kevés lehetőség mutatkozik, 
ezzel bővítve képességeik tárházát.

Ezen tapasztalatok alapján arra bíz-
tatjuk tehát az alapiskolások körében 
tevékenykedő gyakorló osztályfőnö-
köket és pedagógusokat, hogy a pá-
lyaorientációt mint egy hosszú távú 
folyamatot tartsák a szemük előtt, 
és fordítsanak kellő időt arra, hogy 
a diákokat önértékelésükben meg-
erősítve, releváns visszajelzések által 
vezessék a mélyebb önismeret felé. 
Keressék az olyan helyzeteket, ahol 
a diákok képességeit tudják erősíte-
ni, például egy osztályfőnöki óra ke-
retén belül, ahol a munka világának 
szókincsével vagy akár kiválasztott 
aspektusaival ismertetjük meg a di-
ákokat. Kereshetünk olyan játékokat, 
amelyek a munka során oly elenged-
hetetlen együttműködési képességet, 
vagy akár az eredményes kommuni-
kációt fejlesztik diákjainkban. Ad-
junk teret számukra, hogy prezen-
tálják önmagukat nagyobb közönség 
előtt, s ragadjuk meg az alkalmat, 
hogy diákjainkkal gyakoroltassuk az 
egymás munkájának szóbeli méltatá-
sának, vagy tárgyilagos kritikájának 
művészetét. Izgalmas színfoltja lehet 
az iskolai életnek a szülők meghívása 
egy ilyen osztályfőnöki órára, ahol a 
diákoknak lehetőségük van a felnőt-
tekkel azok munkájáról beszélgetni.

Az ilyen fajta megközelítése a pá-
lyaválasztás kérdésének minden bi-
zonnyal izgalmas és hosszútávon 
megtérülő feladattá varázsolja a dön-
tés meghozatala felé vezető utat.
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Az osztályközösség működésének 
maghatarázó tényezői a pedagógus és 
tanuló viszonya, valamint a tanulók 
egymás közti viszonya. Ezeket a viszo-
nyokat igyekszünk valamilyen módon 
szabályozni. Gyakran hivatkozunk az 
iskolai rendtartásra vagy akár más 
íratlan szabályokra, amelyek általáno-
sak és – valljuk meg őszintén – nehéz 
a betartásuk, hisz nagyon széleskörű-
ek. 

Pedagógustársaink különböző ta-
pasztalattal rendelkeznek az osztály-
szabályokkal való munkával kap- 
csolatban, melyek bizonyítják a  sza-
bályállítás jogosultságát.  A szabályok 
ugyanis nemcsak az osztályközössé-
get segíti működtetni, hanem fejleszti 
a gyerekek, tanulók szociális készségét.

Minden csoport, amely hosszabb 
ideje együttműködik, megalkot egy 
belső íratlan szabálytárat, melyet 
a  csoporttagok elfogadnak. A benne 
foglalt   szabályok többnyire az egy-
mással szembeni   viselkedésmódra 
érvényesek, segítenek a rend és a hi-
erarchia megtartásában. Az íratlan 
szabályok többnyire csak konfliktus-
helyzetben kerülnek megnevezésre, 
és ilyenkor esetleg másokat alkotnak 
a  konfliktus elkerülésére. Ezért az a 
legcélszerűbb, ha a  formálódó cso-
port maga alkot szabályokat, amelyek 
hivatalosan, egyértelműen megne-
veznek dolgokat, eseteket, eseménye-
ket – és amiket mindenki megért és 
elfogad. 

Szabályalkotás az osztályban

Czajlik Hilda

Hogyan érzékeljük a szabályokat?
A  mód, ahogy a  szabályokhoz vi-

szonyulunk, ahogy alkotjuk őket, 
befolyásolja a szabályok betartását is. 
A szabályokat egyaránt érzékelhetjük 
korlátozásként és segítségként is. Ha 
a  negatív viselkedés mód gátlására, 
az „eleven és szófogadatlan“ résztve-
vők megrendszabályozása érdekében 
születnek, akkor úgy fogadjuk, mint 
szükséges rosszat. Ha azért alkotjuk 
őket, hogy a  csoporttagok jobban 
tudjanak tájékozódni abban, hogy 
milyen viselkedésmód az elfogadott, 
akkor mássá válik a  szabályalkotás. 
Az így megfogalmazott szabályok 
a  csoporttagok többsége számára 
könnyebben elfogadhatóak és betart-
hatóak.

Kérdések a  résztvevők számára 
a szabályalkotás előtt:

Mit jelentenek számotokra a szabá-
lyok? Az életben hol használunk sza-
bályokat és miért? Milyen kellemetlen 
helyzeteket éltetek meg a csoportban, 
és milyen előre elfogadott szabállyal 
lehetett volna kiküszöbölni?

Játék a bevezetés előtt:
Játsszunk a gyerekekkel bármilyen 

játékot, amelynek szabályai vannak, 
azonban a bevezető útmutatásból 
hagyjuk ki a  szabályokat. Általában 
káosz, konfliktus, nem megértés ke-
letkezik. Utána beszélgessünk a gye-
rekekkel arról, miért vannak a szabá-
lyok, és miért fontosak.

Mire szolgálnak tehát a szabályok? 
A  közös beszélgetés és szabályal-

kotás felelősségteljesebb közösséget 
alkot. A  felnőttet segítik a  csoport 
irányításában, az egyénnek pedig 
biztonságot adnak a csoporton belül, 
mivel
 egyenlőséget nyújtanak minden 

csoporttagnak a  jogok és kötelessé-
gek terén, mindenkire egyformán 
érvényesek
 biztonságérzetet és rendet teremte-

nek, lehetővé teszik, hogy kézenfek-
vőbbé váljanak az egyénnel szembeni 
elvárások, hogy ő maga elfogadott 
legyen a  csoportban, valamint meg-
határozzák az egyén elvárásait a cso-
porttal szemben
 szabadságot kínálnak bizonyos kö-

zösen megegyezett határok között 
(mi jó, mi nem)
 segítik a csoport működését
 támogatják az önkontrolt, önfegyel-

met, felelősségtudatot önmagam és 
mások iránt
 elősegítik a  pozitív viselkedésmó-

dot, és útmutatást nyújtanak hozzá
 konfliktusmegelőző hatásuk van.

Szabályalkotó játék:
Vágjunk ki újságokból konfliktus-

helyzet-képeket, melyeken egyér-
telmű, hogy valamilyen szabály be-
tartása lett volna szükséges (pl.: faul 
a fociban, autóbaleset, munkabaleset 
stb.). Hagyjuk a gyerekeket csoport-
ban beszélgetni arról, hogy mi tör-
tént és miért. Utána beszéljék meg, 
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milyen szabályokkal lehetett volna az 
adott helyzetet megakadályozni, és 
mely szabályok nem voltak betartva.

A  szabályalkotás módszertani 
szempontjai: 

Több tényezőt vegyünk figyelembe, 
melyek befolyásolják a szabályalkotás 
folyamatát és a szabályok tartalmát:
 A gyerekek kora – minél fiatalabb 

korosztállyal dolgozunk, annál konk-
rétabbnak kell lenni a  szabályalko-
tásnál. Valós, már átélt helyzetekből 
kell kiindulni, ahol pontosan körül-
határoljuk azt a viselkedésmódot, 
amit nem tartottunk megfelelőnek. 
Ezután játékos módon fogalmazzuk 
meg a szabályt (rajzban, rímalkotás-
sal stb.),
 A csoport nagysága – minél na-

gyobb a csoport, annál nehezebb 
közösen megbeszélni a  dolgokat. 
A  nagyobb létszám esetén célszerű 
a kisebb alcsoportokkal való munka, 
majd annak eredményét össze kell 
foglalni.
 A csoport típusa – ha értelmi fo-

gyatékos vagy szociálisan hátrányos 
helyzetű gyerekekkel dolgozunk, 
a  szabályalkotásnak is különleges-
nek kell lennie (attól függően, hogy 
mennyire ismerjük a gyerekeket, mi-
lyenek a képességeik, stb.)

Milyenek a   szabályok konkrét 
formái?

A  szabályok megfogalmazása és 
leírása nagyban hozzájárul a megér-
tésükhöz és  betartásukhoz:
 a  megfogalmazást igével kezdjük 

(leírja a kívánt viselkedési módot)
 egyes vagy többes szám első sze-

mélyt használjunk
 a pozitív megfogalmazást részesít-

sük előnyben (pl.: „Lépésben járok!“ 
a „Nem fogok futkosni!“ helyett.)
 a  szabályokat tőmondatokban fo-

galmazzuk meg
 vizualizáljuk – plakát formájában, 

nagy betűkkel, könnyen olvasható-
an, használhatunk piktogrammokat, 
szimbólumokat, képeket stb.

Mit tegyünk a szabályok betartá-
sa érdekében?

Nagyon fontos szempont, hogy 
a  gyerekek sajátjukká fogadják 

(internalizálják) őket. Ebben segít, 
ha:
1. Hagyjuk a gyerekeket megalkot-
ni a  szabályokat – játék segítségé-
vel, beszélgetéssel alkossanak saját 
szabályokat. A  beszélgetést azonban 
irányítsuk, és segítsünk a  megfogal-
mazásban, hogy érthetőek, és elfo-
gadhatóak legyenek mindenki szá-
mára.
2. Biztosítsuk, hogy a  gyerekek 
megértsék az egyes szabályok tar-
talmát – mindegyik megfogalmazást 
beszéljük át, hogy értik-e, mit jelent, 
mire szolgál, miért szükséges, stb.
3. Csináljunk közös egyezményt 
az egyes szabályokról – biztosítsuk, 
hogy minden gyerek egyetértsen  ve-
lük, senkit ne kényszerítsünk, ne 
hagyjuk figyelmen kívül azokat, akik 
nem értenek egyet valamelyik sza-
bállyal. Kérdezzük meg, miért nem 
felel meg számukra, mit nem értenek, 
tudnak-e javasolni másik szabályt, 
amit mindenki elfogadhat.
4. Csak néhány szabályt vezessünk 
be – hogy áttekinthető és megjegyez-
hető legyen; 10 éves korig maximum 
4-5, idősebb gyerekeknél maximum 
7-8 szabállyal dolgozzunk.
5. Legyünk példaképek a szabályok 
betartásában – a szabályok minden-
ki számára érvényesek.
6. Ritualizáljuk a  szabályok beve-
zetését – közösen csináljunk egy 
egyszerű szertartást a  szabályok el-
fogadására. (pl.: ujjlenyomat, kéz-
lenyomat készítése, vagy az egész 
plakátot írják és rajzolják meg a gye-
rekek).
7. Rendszeresen, folyamatosan ad-
junk visszajelzést a szabályok betar-
tásáról – sokkal fontosabb reagálni 
azokra a  helyzetekre, amikor a  gye-
rekek betartják a  szabályokat, ezzel 
támogatva őket. Azokat, akik igye-
keznek a  szabályok szerint viselked-
ni, támogatni kell. Részesítsük őket 
nyilvános dicséretben, és így erősít-
sük a  kívánt viselkedésmód gyakor-
lásában. Néha közösen térjünk vissza 
a  szabályokhoz, mit lehetne változ-
tatni, ami segítene a betartásukban.

Ne feledjük: a szabályokat nem elég 
csak bevezetni, hanem hosszú távon 
dolgozni kell velük és beszélni róluk.

A neves amerikai professzor, Eric 
Mazur egy, a prágai Károly Egyete-
men tartott beszéde közben kíván-
csian érdeklődött afelől, hogy az őt 
megtisztelő közönség mily módon 
tett szert arra a tudás- és képességbá-
zisra, melyet a mindennapi tevékeny-
sége és akár munkája közben is fel 
tud használni. A válaszadást a meg-
adott lehetőségek speciális szavazó 
berendezéssel történő kiválasztásával 
tette lehetővé. A jelenlévők túlnyomó 
része azt a fajta tudásszerzési formát 
jellemezte leginkább használhatónak, 
amely a tapasztalatok és gyakorlás út-
ján halad keresztül, majd ivódik be 
az ember tudatába. Elenyésző volt 
azok aránya, akik a klasszikusnak 
mondható iskolai tanórákon történő 
tanulás mellett tették le voksukat. Az 
eredmények közlése után az előadó 
elmélkedésre késztető szavakkal for-
dult a hallgatóság felé: „Mi nem így 
tanulunk. De akkor miért tanítunk 
így?”

Valóban érdekes, hogy az általá-
nosságban elfogadott és leginkább 
használt, információátadáson alapu-
ló tanórai előadás-monológ ellene 
megy az ember természetéből fa-
kadó, kíváncsiság által vezérelt és a 
tapasztalatok útján történő fejlődés-
nek. Az oktatás, bár többet kellene, 
hogy jelentsen puszta információ-
áramlásnál, a gyakorlatban mégsem 
mindig a hatékony és valódi tanulá-
si technikákat preferáló pedagógi-
ai módszereket helyezi előtérbe. A 
Harvard Egyetem fizika professzora, 
Mazur erre az összeegyeztethetetlen-
ségre próbált megoldást találni, ami-
kor a 90-es évek elején megalkotta 
saját oktatásmódszertani rendszerét. 
A „Peer Instruction” („társas okta-
tás”, a szerző fordítása) néven beveze-
tetett rendszer, bár a XXI. század pe-
dagógiai követelményeit tartja szem 
előtt, a tanulás szókratészi felfogásán 
alapszik. További ismérve, hogy a ta-
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pasztalati tanulást helyezi előtérbe, 
és a lejátszódó oktatási-nevelési fo-
lyamatok eredményeként megjelení-
ti a „kutató-gondolkodó diák” képét 
mint elérni kívánt célállapotot.  

Nézzük csak meg a röviden fel-
vázolt „társas oktatás” (PI) elvének 
módszertani menetét:

A tanár kérdést tesz fel diákjainak, 
akiknek feladata, hogy azt kellőképp 
megfontolják, mégpedig a rendelke-
zésükre bocsátott idő alatt. Ezt köve-
tően önállóan, saját elektronikus sza-
vazókészülékük segítségével elküldik 
az általuk helyesnek vélt választ. A 
tanár eközben figyelemmel kíséri a 
lejátszódó folyamatokat, és felügyeli 
az elküldött feleletek aránybeli alaku-
lását, azonban az eredményeket még 
nem közli. Amennyiben szignifikáns 
azon diákok száma, akik a rossz vá-
lasz mellett döntöttek, felszólítja az 
osztályt a kérdés és az abból fakadó 
válaszadási lehetőségek megvitatásá-
ra. A vitára kis csoportokban kerül 
sor, általában a diák a vele szomszé-
dos társaival közösen igyekszik meg-
találni a helyes megfejtést. Néhány 
perces tanácskozás után ismételt 
válaszadásra – szavazásra kerül sor. 
Ezen lépés után nagyon gyakran (bár 
nem mindig) megváltozik a diákok 
véleménye, és így az előző szavazástól 
eltérő lehetőséget jelölnek helyesnek. 
A ciklus végén kerülhet sor az egyes 
szavazások során leadott válaszok 
megtekintésére, majd azok kiértéke-
lésére és közös megvitatására. A fo-
lyamatokba az összes diák – kivétel 
nélkül – bevonható, ami a tanórai 
foglalkoztatottság alapvető szabályá-
nak a teljesítését jelenti. 

A „PI” modell
A röviden „PI” (az angol elnevezés 

kezdőbetűiből adódóan) modellnek 
is nevezhető rendszer olyan tevé-

Beták Norbert

A „PEER INSTRUCTION” módszer 
– minden a kérdéssel kezdődik… 

kenységeket rejt magában, melyek a 
mai – és valószínűleg majd a jövőbe-
ni – oktatás kulcsfontosságú elemeit 
képezik. Nem az információ és tudás 
tárolását, hanem annak gyakorlati 
felhasználását követeli és támogatja. 
Ebből kifolyólag elsősorban a kogni-
tív funkciók magasabb szintjén tör-
ténő aktivitások kerülnek előtérbe. 
Ide soroljuk főként azt az analizáló 
és kritikus gondolkodást, melynek 
fejlesztése igencsak kívánatos jelen-
kori társadalmunkban. Alapfeltétele 
ugyanis annak a problémamegoldó 
képesség kialakulásának, melyet az 
élet bármely területén hasznosítani 
tudunk. Itt nem csupán az egyszerű 
algoritmusok használatán alapuló 
problémamegoldást értjük, hanem 
akár az alkotó és kreatív tevékenysé-
gek művelését is. Ezenkívül említés-
re méltó a diákok együttműködő és 
kollaboráló magatartásának előmoz-
dítása, amely szerves velejárója az 
így véghezvitt oktatásnak. A tanórát 
irányító oktató, a kialakult helyzettől 
függően előindítója (facilitátora) és 
résztvevője is lehet a diákok közti dis-
kurzusnak. A tanórán belül létrejövő 
fejlesztő vita olyan tanulási közeget 
hajlamos kialakítani, mely a külső 
szemlélő számára kaotikus eszmecsé-
rének is tűnhet, azonban megfelelő 
feltételek betartása mellett igenis ren-
dezett ötletrohamot és olyan együtt 
gondolkodást jelent, amely a haté-
kony tanulás eléréshez vezethet.  

A kérdés
A kritikai gondolkodás szakterü-

letének nemzetközileg is elismert 
kutatója, Dr. Richard Paul szerint a 
kérdés határozza meg a feladatot és 
definiálja a megoldani kívánt prob-
lémát. Figyelmeztet, hogy a kérdés 
gyors megválaszolása a gondolko-
dás azonnali megszakítását idézheti 
elő. Ezért sokkal fontosabbnak és a 
további gondolkodás előidézésének 

szempontjából hatékonyabbnak tart-
ja, ha a kérdés után újabb és újabb 
kérdések születnek, tehát nem sza-
kad meg a válaszkeresés folyamata. 
A mindennapi pedagógiai gyakorlat-
ban ez nem azt jelenti, hogy a feltett 
kérdéseket megválaszolatlanul kel-
lene hagynunk, hanem inkább azt, 
hogy ügyelnünk kell azok minőségé-
re, és egyúttal újra kell értelmeznünk 
az oktatásban betöltött szerepüket. 
A gondolkodást provokáló kérde-
zés a mentális erőfeszítéseken kívül 
cselekedetekre is késztethet, s így a 
gyakorláson és felfedezésen keresztül 
folyhat a kívánt „tanulási procedúra”. 
A lényeg tehát, hogy előre megfontolt 
és ösztönző hatású kérdésekkel in-
dítsunk be célravezető gondolkodást 
(esetleg más tevékenységáramlatot), 
és szem előtt tartsuk, hogy a cél nem 
a helyes válasz megadása, hanem an-
nak megfelelő módon történő kere-
sése, kutatása. 

Amennyiben nem kizárólag tesz-
telésként és ellenőrzési technikaként 
értelmezzük a kérdésfeltevés mód-
szerét, akkor elérhetjük azt, hogy a 
diákok szabadabban vesznek részt a 
vitában, bátrabban fejtik ki gondola-
taikat és megtanulják az egymás véle-
ményére történő odafigyelést.  

Az előzőekben megfogalmazottak 
alapján a jó kérdés:
 pontos, érdekes és világosan megfo-

galmazott;
 problémamegoldó jellegű tevékeny-

ségre késztet; 
 gondolatokat ébreszt;
 figyelembe veszi a diákok aktuális 

értelmi színvonalát;
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 szem előtt tartja az előre meghatá-
rozott oktatási – nevelési célokat. 

Vegyük csak fontolóra, hányan vá-
laszolnánk meg gondolkodás nélkül a 
„Mi a 3 + 2 eredménye?” , „Mekkora 
a hálózati feszültség mértéke?”, vagy 
„Mi Szlovákia fővárosa?” kérdéseket? 
Az ehhez hasonló kérdések azt a fajta 
tudást mérik fel, amely sok esetben 
elengedhetetlen a magasabb kogni-
tív szinteken történő elmélkedéshez, 
azonban korántsem elegendő (és 
egyenlő) egy átfogóbb, magas szin-
tű tudásbázis és képességrendszer 
felmutatásához. Tartsuk szem előtt, 
hogy a tudás minősége nem attól 
függ, hogy kitaláltuk-e a helyes vá-
laszt, hanem attól, hogy milyen mó-
don jutottunk el a megismeréséig. 

A bizonyára mindenki számára 
ismert „Legyen Ön is milliomos” 
kvízműsor kérdéstípusai csak any-
nyiban hasonlítanak a „PI” módszer 
esetében használtakéhoz, hogy a 
kérdésekre – hasonlóképpen, mint a 
játékban – válaszadási lehetőségeket 
is biztosítunk. A kérdések összetétele 
viszont merőben el kell, hogy térjen 
a puszta tárgyi tudást ellenőrzőkétől. 
Ajánlatos olyan helytelen válaszadá-
si lehetőségeket is összegyűjtenünk, 
majd beszúrnunk a lehetséges vála-
szok közé, melyek a diákok körében 
általában dilemmát jelentenek, vagy 
esetleg várható, hogy sokan a he-
lyesként fogják értelmezni és ez által 
választani őket. Nem szabad félni a 
hibás válaszoktól és egyáltalában a 
hibáktól, sokkal inkább arra kell töre-

kednünk, hogy hasznunkra fordítsuk 
őket, akár a helyes megoldás felfede-
zésén keresztül is. A saját vagy mások 
hibáiból történő tanulás erősségét ta-
lán nem kell vitatnunk… Ez az út ki-
válóan alkalmas arra, hogy a diákok 
egyes témakörökben, tananyagokban 
megbúvó kételyeit és bizonytalansá-
gát végleg eloszlassuk. 

Összegezve az előzőeket:
 a KÉRDÉS a „PI” módszer alapvető 

és elengedhetetlen építőeleme;
 ügyeljünk a helyes kérdésfelvetésre;
 gondoljuk végig a kérdezés valódi 

célját és tanításban betöltött szerepét;
 adjunk elegendő időt a kérdés meg-

fontolására és megvitatására.

A VITA

Diák 1: Szerintem a helyes válasz az 
„A”. Szerinted?
Diák 2: Én a „B” lehetőséget válasz-
tottam, mert…
Diák 1: Szerintem az nem helyes, 
ugyanis…
Diák 2: Meggyőztél, de így a „C” lehe-
tőség sem zárható ki, nemde? 
Diák 1: De igen, mivel…
Diák 2: Most már értem!!!   

Az előző példával igyekeztem 
szemléltetni – természetesen sarkí-
tott formában – olyan tanórai dialó-
gust, mely az eredményes vita alapját 
képezheti egy „PI” stratégia alapján 
megalkotott rendszerben. A vita azon 
túl, hogy az ismeretek elsajátításához 
hozzájáruló folyamat, hatékony segít-
séget nyújt a diákok kommunikációs 

– és gondolkodás készségeinek fej-
lesztésében. Mindemellett az egész-
séges szociális légkör kialakításáért is 
felelős lehet. Saját tapasztalatainkból 
kiindulva a diákok a vita közben na-
gyon gyakran az önállóságra és önki-
fejezésre törekszenek, a tanár felada-
ta azonban (pont ezen okból) nem 
elhanyagolandó. A vita moderálása, 
felügyelése az adott tanár tennivalói 
közé tartozik, viszont tanácsos, hogy 
a diákok számára természetessé az 
egymás közti véleménynyilvánítás és 
kérdésfeltevés váljék. A tanár segí-
tő szándéka és irányító jellege akkor 
kell, hogy megjelenjen, amikor azt a 
kialakult légkör megkívánja. Fontos 
megjegyezni, hogy a vita elindításá-
hoz megfelelő minőségű kérdések-
re – problémákra van szükség. Ezek 
után már csak hagyni kell, hogy a 
diákok merjék meglépni a vélemény-
nyilvánítást és teret engedjenek gon-
dolatfejtésüknek. Tudni kell, hogy a 
vitában való részvétel képessége nem 
feltétlenül spontán jelenség, ezért azt 
céltudatosan, vitahelyzetek létreho-
zásával és azok megfelelő lebonyolí-
tásával fejleszteni kell.  

Nem ritka alkalmak egyike, hogy 
a diákok egymással próbálják meg-
értetni saját igazukat, ilyenkor néha 
tévedések is képezhetik magyaráza-
tuk tárgyát. Ennek kiküszöbölésére 
jelenik meg a „PI” ciklus záró ele-
meként az a közös vita és diskurzus, 
amelyben a tanár vagy az adott diák 
„helyrerakhatják” az esetlegesen fel-
merülő hibákat, félreértéseket és fél-
remagyarázásokat. A diákok nyelvén, 
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értően kommunikálni nem mindig 
egyszerű feladat, ezért bátran enged-
jük és járuljunk hozzá, hogy egymást 
tanítsák! Ki ért leginkább saját nyel-
vükön, ha nem ők maguk…

 

A problémamegoldás

A következőkben megfogalmazó-
dó tevékenységtípus nem feltétlenül 
kell, hogy a „PI” rendszer részét ké-
pezze. A klasszikus „PI” ciklus, tehát 
a „kérdés – szavazás (önálló válasz-
adás) – vita – kérdés – szavazás (cso-
portos válaszadás) – vita” tevékeny-
ségsorozat nem tesz említést olyan 
konkrét aktivitásról – a gondolkodást 
kivéve –, amely a tudás és képesség 
fejlesztésére összpontosulna. Nem 
zárja ki azonban a bővítés lehetősé-
gét, sőt az interaktivitás fenntartása 
mellet egy nagyon jól beilleszthető 
rendszert jelent például a konstruk-
tivista pedagógia filozófiáján alapuló 
oktatási stratégiákba. Kutatásaink 
és pedagógiai gyakorlatunk is alátá-
masztják, hogy a „PI” stratégia cik-
lusát felhasználva, a cselekedtető és 
felfedeztető módszertani irányzatok 
követelményeinek megfelelő oktatást 
tudunk kialakítani. Esetünkben ez a 

fajta irányelv a természettudományi 
és műszaki (számítástechnika) tár-
gyaknál került alkalmazásra, ezért 
a szemléltetett példák is e területről 
származnak. 

A probléma elsődleges megfogal-
mazása a tanár részéről érkezik, noha 
a gyakorlatban az élet alkotja őket. 
Ezt tekintetbe véve fontos, hogy élet-
szerű és aktuális legyen. A megoldás-
ra váró feladat kérdés formájában is 
megjelenhet, s így máris megmutat-
kozik a „PI” rendszerrel való kötő-
dési pont. A gondolkodás, majd az 
abból fakadó cselekvés és kísérletezés 
következtében jöhetnek létre azok a 
konstrukciók, melyek a fejlődés épí-
tőelemeiként szolgálnak. 

A problémamegoldás tanórai ke-
retek közti lebonyolítására kiválóan 
használhatók a modern infokommu-
nikációs eszközök, melyekből ma-
napság igencsak nincs hiány, legyen 
szó bármely tanulmányi területről. 
Pedagógiai gyakorlatunk során be-
váltnak bizonyultak az olyan szimulá-
ciós eszközök, melyek magas fokú in-
teraktivitást tesznek lehetővé (http://
phet.colorado.edu/). Ezáltal nem-
csak demonstrációs célokra hasz- 
nálhatók, de a tudományosság fenn-
tartása mellett alapvető és akár speci-

ális kísérletek végrehajtására is szol-
gálhatnak. 

A programozás oktatásánál kivált-
képp effektív módszer, ha nem az 
elméleti tudás gyarapítására helyez-
zük a hangsúlyt, hanem megjelenik a 
gyakorlat és programozói felületeket 
felhasználva megengedjük a prog-
ramírást. 

Felsorakoztathatnánk más esz-
közöket is mind a virtuális, mind a 
reális térből, azonban John Dewey 
amerikai filozófus szemléletét kö-
vetve a cél elérése helyett a fejlődési 
folyamatra kell összpontosítanunk. 
Helyezzük a megfogalmazott prob-
lémát (Mi fog történni, ha…?, Meny-
nyi lesz a végeredmény, ha...?, Mit 
kell beállítanom, hogy…?, Mikor fog 
működni…?, Hányszor fog lezajlani a 
folyamat…?, stb. ) a megfelelő oktatá-
si környezetbe (pl. „PI” stratégia), és 
figyeljük meg a lejátszódó folyama-
tokat, majd gondolkodjunk el azok 
pedagógiai hatásain! Vizsgáljuk meg, 
mennyi teret engedünk diákjainknak 
a kísérletezésre, felfedezésre, téve-
désre és helyesbítésre, ugyanis ezek 
a valódi – bevezetésben is említett – 
tapasztalati tanulás lényegét alkotó 
momentumok.   
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Néhány hónapja jelent meg Tarics 
Péter szerkesztésében, a komáromi 
Széchenyi István Polgári Társulás 
gondozásában az Oláh György bre-
viárium. Az alcím sokat elárul: „A 
matematika és a magyarság bűvöleté-
ben”.

 Nem szokás, talán nem is illik egy 
recenzióban személyes hangot meg-
ütni. Hogy mégis ezt teszem, annak 
nyomós oka van. A könyv egykori 
tanárunkról, Oláh Györgyről szól, 
akivel először főiskolai hallgatóként 
találkoztam Nyitrán. Hivatalosan 
elemi matematikát és számelméletet 
oktatott, de ennél sokkal többet tett. 
Zsigereiben volt a tehetséggondozás. 
Ő hívta fel a figyelmünket A Mate-
matika Tanítása című magyarorszá-
gi szaklapra, amelynek volt (és máig 
van) egy tanárifeladat-rovata. Né-
gyen-öten (ahogy ő is) rendszeresen 
beküldtük megoldásainkat, és büsz-
kék voltunk, amikor olvashattuk ne-
vünket a helyes megoldók közt, arra 
meg kiváltképp, amikor közölték is 
a megoldásunkat. Ezt a szokásunkat 
akkor is megtartottuk, amikor már 
tanítottunk. Mivel a feladatmegoldók 
közt a magyarországiakon és rajtunk 
kívül szép számban voltak erdélyiek 
és délvidékiek is, a lap egyféle fóru-
mot teremtett a Kárpát-medence ma-
gyar matematikatanárai közt. Akkor, 
amikor évente egyszer-kétszer utaz-
hattunk csak Magyarországra. Egy-
más „virtuális” ismerősei voltunk. A 
megoldók nevét településük nevével 
együtt közölték, így rögzült az emlé-
kezetünkben. Ha azt olvastam: Mé-
száros József, máris rávágtam, hogy 
Galánta; vagy ha ezt láttam: Csete 
Lajos, akkor hozzátettem Markota-
bödöge nevét. Még a rendszerváltás 
előtt történt, amikor véletlenül ösz-
szefutottam Oláh Györggyel, és erről 

Matematika, magyarság, 
humor, ex-librisek...
Egy vaskos könyv 
Oláh György matematikatanárról

Horváth Géza

a virtuális (egymást csak feladatmeg-
oldásaink alapján ismerő) tanárkö-
zösségről beszélgettünk. Azon törte a 
fejét, hogy miképp lehetne bennün-
ket összehozni. Végül is sikerrel járt. 
Úgy emlékszem, egy általa szervezett 
komáromi feladatmegoldó szeminá-
riumon találkoztam először a győri 
Csorba Ferenccel, a nagykanizsai Pin-
tér Ferenccel és sok más olyan kollé-
gámmal, akinek a nevét korábban 
csak A Matematikai Tanításai lapjain 
olvashattam.

 Aztán jöttek a Nagy Károly Napok. 
Előadóként, foglalkozásvezetőként 
vagy egyszerű hallgatóként csodál-
tam Oláh György szervezőkészségét. 
A sok-sok foglalkozás közt vagy után 
mindig jutott időnk beszélgetni. Pél-
dául a tankönyvfordításról. Az ő biz-
tatása is kellett hozzá, hogy az általam 
fordított tankönyvekből „kiirtsuk” 
a magyar nyelvtől idegen formákat, 
kifejezéseket, rövidítéseket. (Egyik 
érve az volt, hogy a magasságot nem 
jelölhetjük szlovák mintára v-vel, hi-
szen a c oldalhoz tartozó magassá-
got akkor vc-nek kellene mondani.) 
Egyetértettünk abban, hogy egy Szlo-
vákiában írt, magyar nyelvű matema-
tikakönyvet egy magyarországinak 
vagy egy erdélyinek is ugyanúgy kell 
értenie, mint a szlovákiai magyarnak. 
Nem beszélhetünk tizedes számról, 
ha egyszer ezt a fogalmat magyarul 
tizedestörtnek hívjuk. De nem csu-
pán matematikáról volt ilyenkor szó. 
Könyvekről, költészetről, zenéről, ex-
libris-gyűjteményéről, értékes kollé-
gákról, tehetséges tanítványokról.

 A Lajos Erzsébet által szervezett 
és Pósa Lajos nevével fémjelzett ma-
tematikatáborok 1992-ben indul-
tak Zamárdiban, aztán kb. másfél 
évtizeden keresztül, több-kevesebb 
rendszerességgel folytatódtak Vácott, 

majd később Kőszegen. Amennyiben 
ideje engedte, Oláh György ezeken is 
részt vett – hallgatóként, megfigyelő-
ként. Hogy a matematika tanításának 
újabb és újabb szépségeit lesse el kol-
légáitól. Mert ő, aki mindig is szenve-
déllyel tanított, ugyanilyen odaadás-
sal tudott még nyugdíjas korában is 
tanulni.

 Tarics Péter hatalmas feladatra 
vállalkozott, amikor könyvet szer-
kesztett Oláh Györgyről, erről a 
nem mindennapian színes egyéni-
ségről. A könyv Oláh György 75., 
meg nem élt születésnapjára íródott. 
Oláh György egy fonyódi matema-
tikatáborban hunyt el 2012. június 
30-án. A könyvből megismerhetjük 
a szentpéteri születésű komáromi 
tanár életpályáját, válogatott írásait 
(Szentpéterről, Kossányi Jánosról, 
Nagy Károlyról, Bolyai Jánosról, Bo-
lyai Farkasról, C. F. Gaussról, Gidró 
Bonifácról, a Középiskolai Matema-
tikai Lapokról, módszertani kérdé-
sekről, a magyarságról), válogatott 
ünnepi beszédeit és nem mindennapi 
ex-libris-gyűjteményét. Akik ismer-
tük, emlékszünk humorára; a kötet-
ből sem maradhattak ki a „góbésá-
gok, versek és tanulságos gondolatok, 
idézetek” Oláh György gyűjtéséből. 
A könyv alapos és pontos felsorolást 
közöl számos elismeréséről, kitünte-
téséről. Ezek közül a Magyar Örök-
ség-díjat halála után egy évvel, 2013-
ban vette át felesége.

 A szerkesztő így fejezi be a külső 
borítóra nyomtatott ajánlását: „Oláh 
György ebben az évben lenne 75 éves. 
Olvassuk, tanuljuk és tanítsuk rendkí-
vül termékeny életművét!” A könyvet 
mindenkinek ajánlom, aki ismerte 
őt; és azoknak is, akik „csak” érdek-
lődnek egy odaadó, sokoldalúan mű-
velt matematikatanár életműve iránt.
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Az EUROCLIO (European Asso- 
ciation of History Educators-Európai 
Történelemtanárok Társulás) és 
a barcelonai Universitat Pompeu 
Fabra egyetem 2015 augusztusában 
nemzetközi projektet indított útjára, 
melynek témája az Európai Unióról 
szóló ismeretek tanítása az egyes uni-
ós tagállamokban. A projekt pontos 
címe: Teaching „Europe” to enhance 
EU cohesion: European integration as 
a subject of study in secondary school 
education in the 28 member states (Az 
Európai Unió tanítása mint az európai 
összetartozás erősítése: az európai in-
tegráció mint középiskolás tantárgy a 
28 tagállamban). A résztvevők között 
az első projektmegbeszélésre a spa-
nyolországi Barcelonában került sor 
2015. szeptember 25–27. között, ahol 
a rimaszombati Tompa Mihály Alap-
iskolát és Szlovákiát képviselhettem.

Már maga a rendezvény helyszíne 
is történelmi volt, hiszen éppen az 
esemény idején zajlottak a katalán 
parlamenti választások, amelyek az 
autonómiáról és a Spanyolországtól 
való elszakadásról hivatottak dönte-
ni. A konferencián 28 történelemta-
nár vett részt Európa számos orszá-
gából, így lehetőségem nyílt – többek 
közt – máltai, svéd, lengyel, észt, né-
met és ír kollégákkal is beszélgetni. 
A projekt arra fókuszál, hogyan jele-
nik meg az Európai Unió tanítása az 
egyes országok iskolarendszerében a 
kötelező iskolalátogatás utolsó évei-
ben (célcsoport: az alapiskola 9. év-
folyama, a gimnáziumok 3. évfolya-
ma) a történelemórákon, illetve más 
tantárgyak (földrajz, polgári nevelés 
stb.) oktatásán belül. Szlovákiában 
a következő, központilag elrendelt 
tankönyvekben foglalkozunk ezekkel 
az ismeretekkel az alapiskolákban: 
PhDr. Dušan Kováč, DrSc. – Doc. 
PaedDr. Viliam Kratochvíl, PhD. – 
PhDr. Ivan Kamenec, CSc. – Doc. 
PhDr. Herta Tkadlečková, CSc.  : 9 
történelem az alapiskolák és a nyolc-
éves gimnáziumok 4. osztálya részé-
re – Az elmúlt idő nyomában, Orbis 
Pictus Istropolitana, Bratislava, 2013. 
Az érintett fejezetek címe: Út az Euró-
pai Unió (Európska únia) felé; Szlová-

Nemzetközi 
projekttalálkozó 
Barcelonában

kia belépése az EU-ba és a NATO-ba. 
A középiskolai történelemtanításban 
a következő, gimnáziumokban hasz-
nált tankönyv állt a rendelkezésemre: 
prof. PhDr. Róbert Letz, PhD–PhDr. 
Mária Tonková, CSc. – PhDr. Anna 
Bocková, PhD: Történelem a gim-
názium és a középiskolák 3. osztá-
lya számára – Dejepis pre 3. ročník 
gymnázií a stredných škôl, Slovenské 
Pedagogické Nakladateľstvo, Prešov, 
2014. A projekt első feladata ezeknek 
a tankönyveknek a felhasználhatósá-
ga és a fent megnevezett ismeretek 
tanítási gyakorlatának az alkalmaz-
hatósága volt. A kutatás eredményeit 
előre elkészített kérdőívekben jelení-
tettük meg, melyről közösen fogunk 
egy záró referátumot készíteni. A 
tanév során még a földrajz (alapisko-
la, 8. évfolyam) és a polgári nevelés 
(alapiskola, 6. évfolyam) tantárgyak 
ugyanezen ismereteit vizsgálom meg. 

A barcelonai program igen válto-
zatosra sikeredett: érdekes előadások, 
workshopok, kötetlen beszélgetések, 
iskolalátogatások és gyakran vitákba 
torkolló eszmecserék színesítették a 
találkozónkat. A Hotel H10 Marina 
előadótermében Fernando Guirao 
és Steven Stegers, az EUROCLIO 
programkoordinátora nyitotta meg 
a találkozót. Ezután a résztvevők be-
mutatkozására került sor. A délelőtt 
során megvitattuk az eddigi kutatási 
eredményeket, a projekt következő 
lépéseit, a várható eredményeket és 
azok ésszerű közzétételét. A követke-
zőkben csoportokban zajlott az ered-
mények megvitatása, így módomban 
állt közelebbről is megismerni az ír, 
az észt, a francia és a cseh történe-
lemoktatást az egyes iskolatípusok-
ban. Könnyűszerrel megállapíthat-
tam, hogy az Európai Unióról szóló 
ismeretek tanítása diametrálisan el-
tér Európa nyugati része és a poszt-
kommunista államok között. Míg 
Nyugat-Európa országaiban (Belgi-
um, Franciaország, Nagy-Britannia 
alapítókként sikerként könyvelik el 
az integrációs folyamatokat, addig 
Közép-Kelet-Európában még mindig 
a szkepticizmus érezhető a jelenko-
ri történelemoktatásban. A spanyol 

oktatásügy az egyik legfejlettebb a 
világon, mert felismerik, hogy a tu-
dásorientált társadalom a fejlettség 
mércéje. Ezért meg is becsülik a ta-
nítókat-tanárokat (2500–3000 euró 
felett keresnek). Németországban ki-
fejezetten dúskálnak az anyagi javak-
ban az ott tevékenykedő tanárok. Ezt 
már nem mondhatjuk el a szlovákiai 
gyakorlatról. 

A sűrű szakmai program mellett 
ellátogattunk a városba is, ahol be-
tekinthettünk a katalán választások 
menetébe is. Az önálló katalán állam 
létrehozásáért küzdő párttömörülés, 
a Junts pel Sí (Együtt az igenért) hó-
napokkal ezelőtt bejelentette: ha meg-
nyerik a választásokat, egyoldalúan 
megindítják az elszakadási folyamatot 
Spanyolországtól. A parlament után 
néhány kollégával és a magyarországi 
kolléganővel városnézésre indultunk 
Barcelonában. Számomra rögtön 
szembetűnő volt a környezettudatos 
életmód: sokan közlekednek bicik-
lin és motorkerékpáron. A várost öt 
metróvonal hálózza be. A város élhe-
tőnek tűnt, bár a vékony pénztárcájú 
közép-európai látogató számára drá-
gának is. Egy szendvics ára elérheti 
akár a 7–8 eurót is, egy erős feketét 
2–3 euró ellenében ihatunk. A város-
ban megnéztük a híresen népszerű 
Nou Camp stadiont (az FC Barcelona 
futballcsapatának szentélyét), a csapat 
múzeumát, Kubala László szobrát, 
Antoni Gaudí leghíresebb alkotását, 
a Szent Család-templomot (Sagrada 
Família), a Güell Parkot, a gótikus 
városnegyedet (Barri Gótic), elláto-
gattunk az egykori vásárcsarnokba, a 
Born Cultural Centre monumentális 
épületébe, mely alatt egy régi város 
rejtőzködik. 

Összegzésként elmondhatom, hogy 
felejthetetlen élmény volt számomra 
ez a három nap Spanyolországban, 
mert szakmailag is sok inspirációt 
jelentett a további munkámhoz. A 
következő projekttalálkozóra 2015. 
február 12–15. között kerül sor, vár-
hatóan Firenzében vagy Brüsszelben. 
A rendezvényről bővebb informáci-
ókhoz juthatnak az alábbi oldalakon: 
www.euroclio.eu, www.upf.edu. 

Angyal László
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Kolláth Anna

2.2. Háttérinformációk a diákokról
A vizsgálatban részt vevő diákok 

évfolyamarányait az 1. táblázat mu-
tatja.

1. táblázat:
A vizsgálatban részt vett diákok meg-
oszlása évfolyamok szerint

Évfolyam
Létszám
fő %

1. 62 39,7
2. 49 31,4
3. 34 21,8
4. 11 7,1
Összesen 156 100

A táblázatból látható, hogy az évfo-
lyamok és a vizsgálatban részt vevők 
létszáma fordítottan arányos: minél 
„öregebbek” a diákok, annál keve-
sebben vettek részt a vizsgálatban. 
Ez azonban csak a véletlen műve. A 
4. évfolyam alacsony létszáma nem 
objektív tényező, csupán abból adó-
dik, hogy a megírás időpontjában 
ők már csak az érettségire felkészítő 
plusz órákra (instrukciókra) jártak, 
s a történelem ott nem kötelező tan-
tárgy (az instrukción való részvétel 
sem az).

2.3. A következő táblázat az adat-
közlő diákok domináns nyelvét össze-
síti.
2. táblázat
A vizsgálatban részt vett diákok domi-
náns nyelve %-ban

Évfo-
lyam

Anyanyelv

M
ag

ya
r

Sz
lo

vé
n

H
or

vá
t

A
m

bi
va

le
ns

Ö
ss

z.

1. 6,4 75,8 1,6 16,1 39,7
2. 14,3 63,3 4,1 18,4 31,4
3. 17,6 50 8,8 23,5 21,8
4. 45,5 45,5 0 9,1 7,1
Átlag 14,1 64,1 3,8 18 100

A vizsgálatban részt vett diákok 
több mint fele a szlovént tekinti do-
mináns nyelvének. A magyar csak 
kevesek első nyelve, különösen az el-
sősök körében alacsony ez az arány, a 
negyedikesek között a legmagasabb. 
A multikulturális térségben a horvát 
elsőnyelvűek is (nincsenek ugyan 
sokan a megkérdezettek között) szlo-
vén–magyar kétnyelvű iskolába jár-
nak, hiszen nincs más lehetőségük 
a Muravidéken. Ők nagyon gyorsan 
megtanulnak szlovénul, az ott szüle-
tettek szlovénul (is) szocializálódnak, 
a magyar nyelvhez való viszonyu-
lásuk általában semleges, magyar 
nyelvismeretük azonban elég gyenge. 
Az ambivalens válasz lehetőségével 
a balansz kétnyelvűség, a megélhető 
kétkultúrájúság kinyilvánításának le-
hetőségét szerettem volna megadni. 
A diákok 18%-a tartja mindkét nyel-
vet első nyelvének, ez az arány maga-
sabb, mint az anyanyelvé.

A diákok akár magyarul, akár szlo-
vénul is válaszolhattak a magyarul 
feltett kérdésekre. A spontán nyelv-
választás helyzete a következőképpen 
alakult:

3. táblázat
A kérdőívek nyelvválasztása

Év
fo

ly
am

Ö
ss

z-
lé

ts
zá

m
 (f

ő)

A kérdőívek nyelve %

M
ag

ya
r

Sz
lo

vé
n

M
ag

ya
r –

 sz
lo

vé
n

Sz
lo

vé
n 

– 
m

ag
ya

r

Sz
öv

eg
 n

él
kü

l

1. 62 45,2 41,9 1,6 11,3 –

2. 49 57,2 22,4 – 10,2 10,2
3. 34 35,3 38,2 5,9 11,8 8,8
4. 11 63,6 18,2 – 18,2 –
Ösz-
sze-
sen

156 48,1 33,3 1,9 17,5 5,1

Örvendetes ténynek tartom, hogy 
14,8%-kal többen adtak – ha nagyon 

rövid mondatokban is – magyarul 
választ a kérdésekre adott össze-
függő szövegekben, tehát nemcsak 
a magyar elsőnyelvűek válaszoltak 
magyarul. Érdekes az is, hogy a di-
ákok közel 20%-a mindkét nyelvet 
használva (hol inkább szlovénul, hol 
inkább magyarul) felelt a kérdésekre. 
Ez a nyelvi attitűd affektív és kognitív 
komponensének a megnyilvánulá-
sa is. Ebből a tényből talán arra (is) 
következtethetünk (s ez nem rossz 
irány), hogy a magyarul megfogal-
mazott kérdések a diákok többségé-
ben magyar nyelvű válaszokat hívtak 
elő, megfelelő nyelvi kompetencia hi-
ányában is megmutatkoztak az aka-
rás jelei (egyszavas mondatok, illetve 
a nemtudás megfogalmazása: Nem 
tudok magyarul). S a pozitív nyelvi 
attitűd a továbbiakban serkent(het) i 
a környezetnyelv-tanulási kedvet is.  

2.4. A továbbiakban a kérdőív első 
kérdésére adott válaszokat elemzem 
röviden (Szükség van-e a kétnyelvű 
oktatásban kétnyelvű tankönyvekre 
[pl. történelemből, földrajzból, bioló-
giából, fizikából stb.] ?).

A vizsgálat előtt több hipotézis fo-
galmazódott meg bennem. Az oktatá-
si rendszer eddigi gyakorlata alapján 
úgy gondoltam, hogy az elsősök fog-
ják a legjobban hiányolni a kétnyelvű 
tankönyveket, hiszen a kétnyelvű ál-
talános iskolában elvileg ilyenekből 
tanulhattak, hozzászokhattak létezé-
sükhöz. Viszont az is tény ma már, 
hogy a kétnyelvű terület egyetlen 
kétnyelvű középiskolájába (és nem-
csak a szakközépiskolai, hanem a 
gimnáziumi osztályokba is) nemcsak 
a kétnyelvű területről iratkoznak diá-
kok, az ő szlovén egynyelvűségük és 
a kétnyelvű oktatás gyakorlati megva-
lósítása közötti kapcsolatról elég sok 
vita folyik a helyi oktatáspolitikában. 
Az eredmények nem igazolták felte-
vésemet, valószínű, hogy a válaszok a 
diákok első nyelvével, és nem az évfo-

Egy muravidéki esettanulmány  
a kétnyelvű tankönyvek szükségességéről és hasznáról 
(2. rész)
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lyamukkal vannak szorosabb kapcso-
latban.  

Különösen kíváncsi voltam a ne-
gyedikesek véleményére. Ők a két-
nyelvű közoktatás utolsó megméret-
tetése előtt álltak a vizsgálat idején, 
nézőpontjuk inkább visszatekintés, 
válaszaikban vártam a felelősséget a 
magyar nyelv és kultúra megmaradá-
sa iránt. A 11 negyedikes az egyetlen 
évfolyam, amelyik egyértelműen és 
egyöntetűen kiállt a kétnyelvű tan-
könyvek szükségessége mellett (csak 
emlékeztetőül: ötüknek a magyar, 
ötüknek a szlovén az első nyelve, egy 
diáknak pedig mindkettő). Az adato-
kat a következő táblázat foglalja ösz-
sze:

4. táblázat
Szükség van-e a kétnyelvű oktatásban 
kétnyelvű tankönyvekre (pl. történe-
lemből, földrajzból, biológiából, fizi-
kából stb.)?

Évfolyam

Ig
en

N
em

Ig
en

 is
m

eg
 n

em
 is

N
em

 tu
do

m

1. N = 62 25,8 74,2 – –
2. N = 49 36,7 53,1 4,1 6,1
3. N = 34 20,6 79,4
4. N = 11 100 –
Összesen 
N = 156 33,3 63,5 1,3 1,9

A válaszokban kevés a bizonyta-
lanság (csak 2 diák nem tudott dön-
teni), a diákok zöme egyértelműen 
állást foglalt az adott kérdésben. A 

számadatok megmutatják, hogyan 
ítélik meg az egyes korosztályok a 
helyzetet.  Az világos (és nem is vár-
tam mást), hogy kétszer annyi diák 
tartja szükségtelennek a kétnyelvű 
tankönyveket, mint ahányuk meg-
igenelte létezésüket (52 diák).  Az 
igenlő válaszok indoklásában sokan 
a nyelvi jogokra hivatkoznak: 
„azonos nyelvi jogokat kell biztosí-
tani mindkét csoportnak”, „egyenlő 
esélyeket adni többségnek és kisebb-
ségnek is a tanulásban”; „védeni kell 
a kétnyelvűséget, meg kell őrizni”; 
„kétnyelvű területen élünk, ezt vala-
hogy illene”, fogalmazott egy harma-
dikos szlovén elsőnyelvű, szlovénul 
(a feltételes mód használatában az 
óvatosság mellett a jelenlegi helyzet 
hiányaira fókuszál). Az indoklások 
másik típusa a kognitív szempon-
tokat helyezi előtérbe: „könnyíti a 
tanulást a magyar szöveg a magyar 
elsőnyelvűeknek”; „Azoknak, akik 
többet tudnak magyarul, könnyebb 
lenne saját nyelvükön tanulni, hiszen 
azon a nyelven gondolkodnak. Igaz, 
hogy kevés az ilyen diák, de mégis 
kétnyelvű iskolán vagyunk.” Több vá-
laszadó is rámutat arra a gyakorlatias, 
de kétnyelvű kompetenciát követelő 
szempontra, miszerint „a kétnyelvű 
tankönyv könnyíti a tanulást min-
denkinek, mert minden kétszer van 
leírva”. Megjelenik a mindennapok 
gyakorlata, az, hogy a magyar első-
nyelvűek egyre apadó csoportja a 
kétnyelvű tankönyvek számlájára (is) 
írandó: „Van néhány tanuló, aki már 
négy éve fordítja át magának a szlo-

vén nyelvű tankönyveket. Az ő mun-
kájukat megkönnyítené.”

A diákok felhívják a figyelmet arra 
a szempontra is, hogy a magyar tan-
könyvszöveg „a Magyarországon to-
vábbtanulók számára kell” csak. Egy 
harmadikos kiegyenlített kétnyelvű 
diák (őket foglalkoztatja igazán a 
továbbtanulás, a negyedikesek már 
döntöttek) ugyanakkor rámutatott 
az érem másik oldalára: „Akik Ma-
gyarországon akarnak továbbtanul-
ni, azoknak egyéves előkészület van, 
így nem fontos magyarul tanulni.”1 
Azt hiszem, jó lenne elgondolkodni 
minden szinten és fórumon azon, mi 
mindent vesz el az egyik kéz, miköz-
ben a másik adni akar...

Több indoklásban is ott a tole-
rancia, a másság tisztelete, a saját 
jogok érvényesítése mellett a másik 
jogainak tiszteletben tartása is. Ma-
gyar elsőnyelvű diák írta magyarul 
(a konvergencia szellemében, a má-
sik nyelvű diáktársai szempontját 
érvényesítve): „Sokan nem tudnak 
jól magyarul, és ha a teljes szöveg 
magyarul van, akkor nem értik.” Egy 
is-is választ is idézek, amelyben pon-
tosan visszatükröződik a jelenlegi, 
általánosnak mondható gyakorlat. 
Írója harmadikos, magyar elsőnyelvű 
diák: „Kell ezen a területen mindkét 
nyelven tanulni, de azért nem kell 
minden tananyagot teljesen átfordí-
tani – a hangsúly a szlovénen, szakki-
fejezések zárójelben.”

A megkérdezett középiskolások 
63,5%-a (99 diák) úgy véli, nincs szük-
ség kétnyelvű tankönyvre a kétnyelvű 
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oktatásban. Indoklásukban egyrészt 
nyelvi emberi jogaikra hivatkoznak. 
Megjelenik a klasszikus Szlovéniában 
élünk-motívum is egy-egy válaszban: 

„Szlovéniában élünk, szlovénul 
tanulunk az iskolában. […] aki ma-
gyarul akar tanulni, menjen Magyar-
országra. A kontrolkákat (‚dolgoza-
tokat’)  úgyis megkapják a magyarok 
magyarul, magyar tankönyvet is a 
magyarok kapjanak. Nem kell komp-
likálni, eddig így volt, és maradjon is 
így.”, illetve: „Szlovén vagyok, nincs 
szükségem a magyar szakkifejezé-
sekre.” Rámutatnak a többségi első-
nyelvű diákok arra is, hogy a kétnyel-
vűséget, a két nyelven folyó oktatást 
nem lenne szabad kötelezővé tenni. 
A nemleges válaszok indoklásában is 
kirajzolódik a napi gyakorlat: „egyre 
kevesebb a magyar1-re (anyanyel-
vi magyar csoport) járók száma”, „a 
magyarok is szlovénul tanulnak és 
felelnek”, „mindenki szlovénul ta-
nul, mert így könnyebb”. Elutasításuk 
csak magukra vonatkozik, vágynak a 
választás lehetőségére: „Legyen kü-
lön magyar és külön szlovén nyelvű 
tankönyv, és magyart csak azok kér-
jenek, akik akarnak”. A kétnyelvű ok-
tatás tanárfüggőségére utalnak a kö-
vetkező válaszok: „A tanárok mindig 
felírják magyarul is a fontos szakkife-
jezéseket, és a legtöbbjük kétnyelvűen 
tanít.”;  „A füzetben mindkét nyelven 
írunk, aki magyarul akar tanulni, an-
nak ott van a lényeg magyarul, és az 
elég.”; „Nagyon sok a magyarul nem 
tudó diák, és ha lennének kétnyelvű 
könyvek, akkor néhány tanár biz-
tosan megkövetelné, hogy legalább 
egy kicsit magyarul is tanuljuk az 
anyagot.” Ez utóbbi válaszban kiraj-
zolódik a gyakorlatiasság, és annak 
felismerése, hogy a kétnyelvű oktatás 
hatékonysága kétnyelvű tankönyvek 
nélkül elképzelhetetlen, hiszen a di-
áknak nincs (könnyen hozzáférhető) 
lehetősége arra, hogy a tananyagot 
(a törzsanyagot) magyarul is elol-
vashassa, netalán meg is tanulhassa. 
Ugyanakkor megfogalmazódik a 
szaktantárgyi órák fordításos két-
nyelvűségéből adódó óvatosság is: 
„Az órán akkor mindkét nyelven el-
olvasnánk az anyagot, és így a 45 per-
ces óra kétszer olyan hosszú lenne.”

A diák nemcsak mentálisan gya-
korlatias, hanem fizikálisan is: több 
válaszban megjelenik az a nem el-
hanyagolható tény, hogy a kétnyelvű 
tankönyv súlya duplája az egynyelvű-
nek, tehát a kétnyelvű iskola diákjá-

nak kétszer olyan nehéz táskát kell ci-
pelnie, mint az egynyelvűbe járónak. 
Ezen úgy segít a Kiadó (a Pedagógiai 
Intézettel egyeztetve), hogy általában 
két kötetbe rendezi a tankönyvet (az 
eddigi gyakorlatot – a magyar oldal 
tükörképe a szlovénnak, tehát a ké-
pek és a források is kétszer szerepel-
nek – a megkérdezett diákok is jónak 
tartják, hivatkozva a kétnyelvűség 
típusára, miszerint  a magyar nyelv 
egyenrangú a szlovénnal a kétnyelvű 
területen, ennek megfelelően a két-
nyelvű oktatásban egyenlő arányban 
kellene jelen lennie; 2. kérdés a kér-
dőívben), s a diákoknak mindig csak 
egyet kell magukkal vinniük az órára. 
Megfogalmazódik a gazdaságosság 
is az elutasításban, amelyből azért 
egyfajta – negatív tapasztalatokon 
nyugvó – pesszimizmus is kihal-
latszik: „kár a papírért”; „értelmet-
len papírhasználat”.  Egy válaszban 
artikulálódott napjaink divatos ten-
denciája, amely az olvasási szokások 
után a tanulás gyakorlatában is meg-
jelenik: „Nem tanulok könyvből, az 
internetet használom.”

2.5. A kérdőív második kérdésére 
(Véleménye szerint milyen az ideális, 
jó kétnyelvű tankönyv?) adott vála-
szok százalékos arányait a következő 
táblázat rögzíti:

5. táblázat
Véleménye szerint milyen az ideális, jó 
kétnyelvű tankönyv? – %
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1. N = 62 29 71 –
2. N = 49 49 46,9 – 4,1
3. N = 34 32,4 64,7 – 2,9
4. N = 11 72,7 27,3 –
Összesen
 N = 156

39,1 59 – 1,9

A válaszokban kevés a bizonytalan-
ság, a diákok többsége egyértelműen 
állást foglalt a kérdésben. Senki nem 
gondolja azt, hogy a magyar nyelvű 

szövegrésznek kellene hosszabbnak 
lennie. A számadatok szerint többen 
vannak azon a véleményen, hogy 
a szlovén szöveg hosszabb legyen 
(vagy lehet), az eddigi gyakorlat alap-
ján nem is várhattunk más arányt (az 
indoklások között az „elég lenne a 
lényeg magyarul” dominál). Viszont 
biztatónak tűnik a közel 40%-os 
„azonos terjedelműség” megjelölése 
a két nyelv vonatkozásában. A diákok 
az érthetőség, az esztétikum mellett 
a nyelvi jogokra hivatkoznak, a to-
leranciára, a másságot tiszteletben 
tartva, felelősségteljesen fogalmazzák 
meg véleményüket: „mert így igaz-
ságos, mindenkinek biztosítani kell 
az anyanyelven való tanulás jogát”; 
„mert egyik nyelvet se szabad meg-
károsítani”; „mert a magyar anya-
nyelvűek ugyanúgy tanulhatnak, 
mint a szlovének”, illetve a kétnyel-
vű tankönyvek konkrét (kognitív) 
hasznosságára, a kétnyelvű kompe-
tenciát követelő gyakorlatias szem-
pontra hívják fel a figyelmet: „mert 
így egyenértékű a két szöveg”; „mert 
ha valamit nem értenék szlovénul, 
elolvasnám magyarul is”. Az egyes 
évfolyamok között feltűnő, hogy az 
elsősök között 42%-kal többen lát-
ják a hosszabb szlovén szöveget ide-
álisnak, mint az azonos terjedelműt. 
A harmadikosok is hasonlóan látják 
a helyzetet, a másodikosok körében 
2,1%-kal többen voksoltak az azonos 
hosszúság mellett, a negyedikesek 
válaszai viszont markánsan az azo-
nos terjedelemben látják az ideális 
kétnyelvű tankönyv lényegét.

(folytatjuk)

JEGYZETEK:
1 A Magyarországon továbbtanulni kívánók 
számára a Balassi Intézet egyéves egyetemei 
(és nyelvi) előkészítőt tart.
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Egy kép többet mond ezer szónál, 
teljes egészében ragadja meg a pil-
lanatot, minden apró részletet meg-
mutat. Az utóbbi húsz-egynéhány 
évben a képek nagy szerepet kaptak 
a nyelvoktatásban, hiszen jól hasz-
nálhatók az órán, érdekes foglalko-
zásokra adnak alkalmat. Az alábbiak-
ban szeretném bemutatni a vizuális 
segédeszközök legjellemzőbb fajtáit, 
és megosztani saját tapasztalataimat 
velük.

A hétköznapi tárgyak sok nyelv-
tanárnak nyújtanak segítséget a 
szókincs átadásában. A tárgyakat 
egyszerűen meg-, illetve bemutat-
juk, közöljük nevüket a diáksággal. 
Ez a módszer egyszerű szókincs 
esetében használható a legjobban: 
gyümölcsök, zöldségek, élelmisze-
rek, tanszerek stb. A tárgyakkal való 
munkát vihetjük egy lépéssel tovább: 
melléknevek, rokon értelmű szavak 
elsajátításában. Egy ceruzát sokfé-
le jellemzővel láthat el a tanuló: vé-
kony, hosszú, hegyes vagy tompa, 
végén radírral, stb. Az angol nyelv-
ben a számlálhatóság fogalmát jól 
szemlétethetjük, pl. liszt, cukor, tej 
stb., valamint megszámlálható élel-
miszerek szembeállításával.

A pillanatképek, fotók talán a leg-
gyakrabban használt segédeszközök 
a nyelvtanításban. Használhatók egy-
szerűen csak annak leírására, ami a 
képen történik, vagy egy történet ki-
találására, ami a képen látható jelenet 
előtt vagy után történt. A diákok kis 
csoportokban kiötölhetnek párbe-
szédeket, amelyeket a képen látható 
személyek folytathatnának. De hasz-

nálhatjuk a fotókat nyelvtani gyakor-
latokra is. Angolban pl. a folyamatos 
jelen idő gyakorlására a legmegalkal-
masabb a képek leírása. De ugyanígy 
használhatóak a képek például a mel-
léknevek fokozásának gyakorlására 
azzal, hogy összehasonlítjuk, miben 
mások (vagy egyformák: just as tall 
as...) a rajtuk szereplő emberek, épü-
letek, egyebek.

Egynéhány példa a fenti kép-
pel: Describe what are the people 
wearing in the picture. What is their 
relationship? How do you think they 
are feeling? Make up a story about 
the picture. What pieces of furniture 
can you see in the picture? Name at 
least 15 verbs from the picture... És 
így tovább. Minden a tanár kreati-
vitásán múlik. Ha csak a szókincset 
vesszük, legalább három érettségi 
témakör is szóba jöhet a fenti kép 
kapcsán: öltözködés, emberi kapcso-
latok, otthon és lakás, stb.

Bármennyire szeretjük is kárhoz-
tatni a számítógépes játékokat, ezek 
is használhatók a nyelvi készségek 
fejlesztésére. Tehetjük ezt pl. úgy, 
hogy a diákoknak először is beszélni-
ük kell kedvenc játékukról: mi a té-
mája, mi a játék célja, mit kell elérni, 
hogy nyerjünk. Ha van rá lehetőség, 
töltsünk egy órát az informatikai 
szaktanteremben. Válasszunk ki 4-5 
diákot (vagy párt, akik ugyanazt a já-
tékot kedvelik). Indítsuk el a játékot. 
A diákok feladata kommentálni a 
történéseket a képernyőn, akár sport-
közvetítés formájában. A cél, hogy a 
lehető legpontosabban írják le, mi 
történik a játékban, elmondhatják 

véleményüket az egyes szereplőkről 
és kifejezhetik érzéseiket, hogyha pl. 
valamelyiküknek baja esik. 

A filmes jelenetek ugyanolyan mó-
don használhatók, mint a fényképek, 
ha egy-egy jelenetet néhány percre 
kimerevítünk. Ugyanakkor elvonat-
koztathatunk a film sztorijától, és 
beszélgethetünk csupán a színészek-
ről is, milyen más filmekben játszot-
tak, milyen díjakat kaptak, melyik a 
kedvenc filmjük a színésszel, stb. Itt 
megtehetjük, hogy a diákok felké-
szülhetnek az órára az alapján, hogy 
megkapják, mondjuk, 3-5 színész 
nevét, s házi feladatként információt 
gyűjtenek róluk az interneten. Ez a 
foglalkozás a művészet és szórakozás 
érettségi tézis átvételénél nyújthat se-
gítséget.

Végezetül még ne feledkezzünk 
meg a kártyajátékokról sem. Nálam 
nagyon bevált az ún. Memory játék 
(nálunk pexeso), főleg ha az vala-
milyen tematikus kiadás – legyen 
az sport, étel-ital, állatvilág, esetleg 
valamilyen rajzfilm szereplői. Az 
egyes kártyákat a legaprólékosabban 
leírjuk, aranyszabály, hogy csak az 
idegen nyelvet használhatjuk, tehát 
miközben játszunk, az érzéseinket – 
örömet, csalódottságot – is csak így 
fejezhetjük ki.

És ha mindez még nem elég, hasz-
náljuk a világot körülöttünk. Az osz-
tályt, az ablakon túli tájat vagy utcát, 
a képeket a falon. A téma, ahogy 
mondják, az utcán hever, meglepően 
sok ötletet kínálhat a leghétközna-
pibb jelenet is.

Ha van képünk hozzá
Vizuális segédeszközök a nyelvoktatásban

Vizi Andrea
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A nordic walking
A nordic walking vagy ski walking 

(a szó jelentése magyarul: északi 
gyaloglás, síjárás) a gyaloglás és a 
sífutás ötvözeteként írható le, ami 
szabad levegőn végezhető. A nordic 
walking jelentősége, hogy egy pár 
speciális karbon alapanyagú bot és 
egy különleges gyalogló technika 
által rendkívül hatékonyan, ugyan-
akkor kímélő módon fejleszthetjük 
állóképességünket, izomerőnket, 
mozgáskoordinációnkat, amely so-
rán megmozgatjuk egész testünket, 
miközben nem terheljük ízületeinket 
és izmainkat. 

A nordic walking kialakulásának 
történeti háttere

Az 1930-as évek elején a finn profi 
sífutók a téli időszak után is gyako-
rolni kezdték a sífutótechnikát úgy, 
hogy sétáltak és futottak síbottal a 
kezükben. Ez a módszer fontos sze-
zonon kívüli edzésrésszé vált a sífu-
tást versenyszerűen űzők számára. 
Az edzés a nordic walking diagonál 
technikával hegynek fel való, hosszú 
edzésblokkokkal segítette elő külön-
böző ugrásokkal a gyorsaságot és az 
erőnlét fejlesztését. Ez a forma azon-
ban nem terjedt el szélesebb körben, 
aminek az volt a fő oka, hogy a sí-
futásban használt botok hosszúsága 
speciális, kifinomult bothasználati 
technikát követel meg, illetve a sí-
futó bot anyagának a tulajdonságai 
következtében közvetlenül továbbítja 
a rezgéseket, és ezáltal túlzottan meg-
terheli a sportoló karízületeit.

A kilencvenes évek elejére kifej-
lesztették a megfelelő markolatrend-
szert és botot, így már ez sem szab-
hatott gátat a nordic walking további 
terjedésének. A kiegészítő edzésből 
egy külön sportág alakult, amit első-
ként 1997-ben Finnországban ismer-
tettek meg a közönséggel. Ebben az 
évben alkották meg a nordic walking 
elnevezést, amely akkor már tömeg-
sportot jelentett. Öt évvel később 
már több mint egy millióan űzték ezt 
a sportágat. Skandinávia után ez az 

egész év folyamán szabadban űzhető 
sport elérte Amerika és Japán mellett 
Nyugat- és Közép-Európát is, és jó 
úton haladt ahhoz, hogy az egyik leg-
népszerűbb tömegsporttá váljon. A 
sífutó- és a fitnessedzők, az orvosok 
és a gyógytornászok együttes munká-
ja révén a profi sportolók edzésének 
közkedvelt és immár elismert, telje-
sen önálló sportjává vált. Az aktivitás 
közben kifejtett energialeadás 22%-
kal több a hagyományos gyaloglás-
nál, miközben a mozgásba az izom-
zat szinte 90%-a bekapcsolódik [1]. 

A nordic walking 2000-ben az év 
sportja lett Finnországban. A sport-
ág nemzetközi összefogására ugyan-
ebben az évben került sor, amikor 
hivatalosan is megalakult a Nemzet-
közi Nordic Walking Sportszövet-
ség (International Nordic Walking 
Association, INWA) Finnországban, 
ami 2009 áprilisától az „International 
Nordic Walking Federation” névre 
változott. A névváltoztatást azzal in-
dokolták, hogy az új elnevezés job-
ban kifejezi az INWA nemzetközi 
szerepét és jelentőségét [2,3].

A Nemzetközi Szövetség (22 or-
szág, köztük Magyarország nemzeti 
szövetsége) jelenleg is gondoskodik a 
sportággal kapcsolatos folytonos ku-
tatások elvégzésének támogatásáról, 
az elfogadott edzésmódszerek ter-
jesztéséről, a sportággal foglalkozók 
képzéséről. Az INWA döntő fontos-
ságúnak tartja, hogy az egész világon 
a helyes nordic walking technikát is-
merjék meg az érdeklődők, és ennek 
segítségével sajátítsák el a sportág 
alapjait.

 
Felhasznált irodalom:
[1] Jurík, T. – Viczay, I. 2014. Nové trendy 
vo výžive a zdravom životnom štýle človeka. 
In: Nové smery vo výžive a v životnom štýle 
ľudí – New trends in healthy lifestyle of 
people. FSŠ UKF v Nitre. ISBN 978-80-558-
0629-7, P. 7-33.  
[2] http://www.gyaloglas.hu/v_sztori_2009- 
1201.htm
[3] Almádi Kathrin-László Zita (2010): 
Nordic walking az egészség megőrzésében. 
LÉTÜNK
[4] Társadalom, Tudomány, Kultúra. 
XXXIX. évfolyam, 2010/4. 99-116.

Hajduné László Zita

A nordic walking kialakulásának 
történeti háttere

Egy cikksorozatot illik bevezetővel 
indítani. Én most ezt utólag teszem 
meg, nehogy mondanivalóim félre-
értésekre adjanak okot. Ezek a cikkek 
ugyanis nem tudományos munkák, 
hanem módszertani jellegűek, vagy 
inkább figyelemfelkeltő szándékkal 
íródtak. 

Visszatekintve sok évtizedes peda-
gógusi pályámra, arra a szomorú vég-
következtetésre jutottam, hogy mun-
kámnak vajmi kevés volt a hozadéka. 
Már maga a tény is bosszantott, hogy 
az iskolában megkülönböztetnek ún. 
fő- és melléktantárgyakat, vagyis élet-
be vágóan fontos ismeretközvetítőket, 
és olyanokat, melyek majdhogynem 
nélkülözhetőek. Azonban több ezer 
olyan fogalmat, túlnyomórészt szak-
kifejezést kellett (volna) megtaníta-
nom, melyek a mai, haszonelvűségre 
épülő társadalomban csupán fölösle-
ges terhet jelentenek. Hozzájárult eh-
hez az is, hogy az óriási ismeretanyag, 
amely egyre csak halmozódott, végül 
a fejlődésben levő gyermeki agyak 
befogadóképességét jócskán megha-
ladta. Egyre szembetűnőbbé váltak a 
csődök, melyeket senki sem akar(t) 
észrevenni. Volt alkalmam többször 
tapasztalni, hogy érettségizett embe-
rek – holott tanultak anatómiát már 
az alapiskolában is – mégsem tud-
ják megmondani, hol helyezkedik el 
a hasüregben a máj, az epehólyag, a 
vastagbél stb., a gyümölcsfákat is csak 
akkor tudják egymástól megkülön-
böztetni, ha látják rajtuk a termést. A 
biológia tanításában valami nagy hiba 
történt, illetve történik. De alighanem 
másban is. 

A tananyagot (tantervet, tanme-
netet) ma sem lehet – csak részben 
– megváltoztatni, sőt leegyszerűsí-
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teni sem igen, mert államilag meg-
szabott. Régebben a tanfelügyelők 
naprakészen ellenőrizték, hol tart a 
tanító, tanár a tananyaggal, az igaz-
gatóknak pedig kötelességük volt azt 
nyomon követni. A tanulók (diákok) 
óráról órára megtanulták a leckét – 
már amelyik –, ki mennyire volt ké-
pes reprodukálni a szöveget (az volt 
jó, ha saját szavaikkal), jegyet kaptak 
rá, majd rendszerint el is felejtették. 
Minden valószerűség szerint így 
megy ez ma is.

Szinte képtelenség (volt) olyan 
módszert találni, alkalmazni, amely 
a tanultakat tudássá érlel(het)né. 
Maradt hát a jól „bevált” házi tanu-
lás (feladat), ami naponta ellenőriz-
hető. Hogy ez még inkább az legyen, 
újabban divatba hozták a monitoro-
zást, ami semmi másra sem jó, mint 
rettegésben tartani gyereket, szülőt, 
pedagógust. Mindenki tudja, hogy a 
mérési eredmények mennyire esetle-
gesek, itt-ott még hamisítottak is, de 
azért csak csinálják. Ki tudja, kinek jó 
ez. Az viszont igaz, hogy az ismeretek 
alapjait, amelyekre a későbbi tudás 
felépíthető, az iskola rakja le, de hogy 
ezek az alapok mennyire szilárdak, 
méricskélni nem nagyon lehet, és 
nem is érdemes. A játékos tanításról-
tanulásról is sokat hallottam mesélni.  
Azonban kiváló kutatók munkáiban 
olvastam valamikor régen, hogy nagy 
különbség van játék és munka közt, 
s a tanulás pedig munka, közös erő-
feszítést igényel mind a tanító, mind 
a tanítvány(ok) részéről. Mondják, 
motiváció kell(ene) hozzá, ami pe-
dig nem minden esetben egyformán 
hatékony, ezért nem uniformizálha-
tó, mert minden ember érdeklődése 
(kíváncsisága) igen eltér egymástól. 

Úgyszólván, típusonként változik, 
ezért az érdeklődés felkeltését is va-
riálni kell. Írásaimmal erre kínálok 
lehetőségeket.

Sajnos az oktatásügyben – már 
egyes szakkifejezések sem szim-
patikusak, mint például a követel-
ményrendszer, számonkérés, az ok-
tatáspolitika – erősen eluralkodott 
a tekintélyelvűség. No, de hagyjuk, 
nem erről akarok beszélni. In-
kább arról, hogy mennyi örömet 
lehet(ne) szerezni neveltjeinknek, 
ha sikerül(ne) megkedveltetni ve-
lük a (nemcsak az élő) természetet. 
Az, hogy az információszerzéshez 
milyen nagyszerű találmányok az 
elektronikus eszközök, semmi kétség 
nem fér, de hogy milyen korlátokat 
is jelenthetnek – ne a számítógép-
függőségre meg a nem olvasásra hi-
vatkozzunk folyvást –, nem hiszem, 
hogy felmérték volna. Hadd mond-
jak el egy általam tapasztalt kedves 
gyerekgondolatot. Mint írót – köny-
veim megjelenése után – meghívtak 
néhány iskolába egy-egy találkozóra 
a gyerekekkel. Amikor elkezdték al-
kalmazni a legmodernebb oktatási 
eszközöket, az egyik alsó tagozatos 
tanító néni büszkélkedni akart előt-
tem a nagy vívmánnyal. Feltette hát a 
kérdést: „Ki tudná megmondani, hol 
fészkel a vadgalamb?” Mire az egyik 
szemfüles lurkó hirtelen felugrott és 
elkiáltotta: „Az interaktív tábla jobb 
felső sarkán.” Ennél frappánsabb fele-
letet várni igazán nem lehetett volna. 
„Igen, ott is, akárcsak a könyvekben.” 
A tapasztalt tanítónő nem torkollta le 
a gyereket, szakmailag kifogástalanul 
igazította helyére a dolgokat. Csak 
azért idéztem fel az anekdotába illő 
„sztorit”, mert nem árt számítani az 

ilyesmire. Ahogy mondani szokás, ez 
is benne van a pakliban. Meg az is-
meretterjesztő filmek, híradók félre-
tájékoztatásai is. Az egyikben a nar-
rátor (valószínűleg a rossz fordítás 
miatt) végig vörösfenyőkről beszélt, 
viszont a képernyőn mamutfenyő-
ket mutattak. A híradóban bekon-
ferálták, hogy aratják az őszi árpát, 
s közben a tavaszi fajnak a kalászait 
játszották be. Mit számít ez? Bagatell. 
Vannak sokkal érdekfeszítőbb hírek 
is, de nem árt, ha mi az ilyesfélékre is 
odafigyelünk, 

Tehát sokféle módja létezik a gye-
rekek ismereteinek gyarapítására. Én 
főleg az alapiskolában az úgynevezett 
mesélést tartom ma is egyik legha-
tékonyabb eszköznek, némi „tudo-
mánnyal” megfűszerezve, de csak 
módjával. Biológiáról lévén szó, ezek 
csupa idegen, jelesül latin szavak, 
pláne az élőlények nevei, melyeket az 
írásaimban fel is tüntetek, mert csak 
általuk lehet őket pontosan beazo-
nosítani. Nekem annak idején csa-
linak jól beváltak. Előre bocsátom, 
nehogy eszébe jusson valakinek is 
bemagoltatni e nyakatekert szavakat, 
és mi magunk se brillírozzunk velük, 
mert az ilyesmi a gyerekek előtt, meg 
egyébként is, nagyképűségnek tűn-
het. Akkor hát mire jók? Útjelzőknek, 
mint sok más szakkifejezés, melyeket 
a mindennapi munkánkban haszná-
lunk – akárcsak a kirándulások szer-
vezői vagy az idegenvezetők, amikor 
ők is kénytelenek ilyesfélékhez folya-
modni –, ám ha valamelyik gyerek-
nek kedve támad ezeket megtanulni – 
ilyen is akad néhány –, örüljünk neki.

Megjegyzem, cikkeimmel más cél-
jaim is vannak, de ezek majd a későb-
biekben derülnek ki.

Csicsay Alajos
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„Egy kisgyermek, aki már látta egy 
kis róka lágy tekintetét, vagy megfi-
gyelhette a gém repülésének elegan-
ciáját, sokkal érzékenyebb lesz a kör-
nyezetével szemben, és könnyebben 
megérti azt az alapvető üzenetet is, 
amely szerint az ember a természet ré-
szét képezi, és azt annak értéke szerint 
tisztelnie is kell.”

(Gilles Martin természetfotós)

Az erdei iskola értelmezése, jellem-
ző sajátosságai

„A természet titkait kifürkészni, 
megérteni a természettudományos 
tantárgyak hívatottak. Ám, ha meg-
fejtjük a titkot, elvész a varázslat. A 
természet varázsa pedig nem más, 
mint az érzékeny lélekben megszülető 
öröm. Ezért fellelni a titkot, átérezni a 
titokzatosságot, megsejteni valamit a 
talányokból, rejtelmes cselekvésekkel, 
különös helyzetekkel, helyszínekkel, 
érdekes emberekkel, szinte varázsigé-
nek ható kifejezésekkel ismerkedni 
olyan élmény lehet, mely olykor fon-
tosabb, mint a rejtélyre adott pontos 
válasz.” (Lehoczky János)

Az erdei iskola kiváló helyszín az 
interaktív, élményszerű környeze-
ti neveléshez. Maga az erdei iskola 
kifejezés nagyon komplex fogalom. 
Bármely oldalról közelítjük meg, azt 
mondhatjuk, hogy minden korosz-
tály számára kikapcsolódást nyújt, 
élményt, játszva tanulást a hétközna-
pok agyonhajszolt életmódja mellett, 
melyre egyre nagyobb szükség van az 
elgépiesült, rohanó, környezetszeny-
nyezett világban. Az erdei iskola fo-
galmát – bár sok esetben hajlamosak 
szinonim fogalomként használni – el 
kell különítenünk a tanulmányi ki-
rándulás, a terepgyakorlat, a szaktá-

bor, a témahét, a környezetvédelmi 
akció fogalmától. A 2001. márciusi 
Erdei Iskola Műhelysorozaton és 
konferencián fogadták el Lehoczky 
János után az erdei iskola program-
ban hivatalosan is használt fogalmat, 
mely szerint az erdei iskola sajátos, a 
környezet adottságaira építő nevelés- 
és tanulásszervezési egység. A szorgal-
mi időben megvalósuló, egybefüggően 
többnapos, a szervező oktatási intéz-
mény székhelyétől különböző hely-
színű tanulásszervezési mód, amely 
során a tanulás a tanulók aktív, cselek-
vő, kölcsönösségen alapuló együttmű-
ködésére épít. A tanítás tartalmilag és 
tantervileg egyaránt szorosan és szer-
vesen kapcsolódik a választott helyszín 
természeti, ember által létesített szo-
ciokulturális környezetéhez. Kiemel-
kedő nevelési feladata a környezettel 
harmonikus, egészséges életvezetési 
képességek fejlesztése és a közösségi te-
vékenységekhez kötődő szocializáció.” 
Az erdei iskolában a tanulás tárgya 
ember és környezete kapcsolatának 
és az ehhez kapcsolódó összefüggés-
rendszernek a feltárása. 

Hortobágyi Katalin (1993) munká-
jában úgy jelenik meg az erdei iskolai 
tanulásszervezés, mint komplex pe-
dagógiai vállalkozás, az iskolai inno-
váció egy sajátos modellje, a környe-
zeti nevelés legalkalmasabb terepe, 
kiváló közösségformáló és szociali-
zációs nevelési lehetőség, színtere a 
közvetlen, gyakorlatias tevékenysé-
gek útján történő gyermeki megisme-
résnek és ihletője művészi alkotások 
megszületésének is. Olyan tanulás-
szervezési forma, mely az iskola tan-
tervének integráns részét képezi, ahol 
a megismerés tárgya mindig az erdei 
iskola helyszínének természeti, épí-

tett és szociokulturális környezete, a 
program megvalósítása a tanulók ak-
tív, cselekvő tevékenységére épít, ahol 
az ismeretszerzés folyamatát elsősor-
ban kooperatív tanulási technikák-
ra, a projektmódszer alkalmazására 
építi, továbbá kihasználja az együttes 
tevékenységekben rejlő szocializációs 
lehetőségeket. 

Az erdei iskolai tanulásszervezés 
és a hagyományos tantermi tanítás 
között lényeges különbségek vannak, 
melyet Lehoczky János munkái alap-
ján az 1. számú táblázat szemlélteti. 
(Szebenyi, 1996)

Az „Erdőpedagógia Projekt” kialaku-
lása, jellemző sajátosságai

Az Erdőpedagógia projekt a pro-
jektoktatás kritériumainak meg-
felelően, több szinten, változatos 
formákban, több korosztály aktív be-
vonásával biztosítja a fenntarthatóság 
pedagógiájának és a környezeti neve-
lésnek a hatékony megvalósítását. Ez 
a projekt a környezeti kihívásokra 
adott válasza, megoldása a Nyugat–
magyarországi Egyetem Apáczai 
Csere János Kar Pedagógia Tanszé-
kének. Az Erdőpedagógia projekt fel-
adata nemcsak a természettudomá-
nyos ismeretek közvetítése, hanem 
a megfelelő viselkedéskultúra, egy 
természet-, környezetorientált ma-
gatartás, környezetért felelős életvitel 
kialakítása a fenntarthatóság peda-
gógiai törekvéseinek szellemében az 
óvodás és általános iskolás korosztály 
körében, továbbá a főiskolai hallga-
tókban, gyakorló pedagógusokban. 

A projektet 1996-ban alkotta meg 
Kováts-Németh Mária. Elképzelése-
it, az Erdőpedagógiával kapcsolatos 
terveit messzemenőkig támogatta 

Az erdei iskola mint a környezeti nevelés 
egyik legfontosabb színtere

Kövecsesné Gősi Viktória
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Kocsis Mihály, a Ravazdi Erdészet 
akkori vezetője és dr. Magas László, 
a Kisalföldi Erdőgazdaság akkori ve-
zérigazgatója. Ezen három személy-
nek köszönhető a Ravazdi Erdei Is-
kola létrejötte, az a szakmai munka, 
mely nemcsak országos, hanem nem-
zetközi szinten is elismerést vívott ki 
az évek során. 

Az együttműködésnek köszönhe-
tően, a megállapodás értelmében, az 
Erdőgazdaság adta a terepet, hely-
színt, az infrastruktúrát az Erdőpe-
dagógia program megvalósításához, 
a Pedagógia Tanszék pedig Kováts-
Németh Mária vezetésével a szellemi 
tőkét, a programok kidolgozását, a 
gyakorlatvezetőket, programszerve-
zőket, tanító szakos hallgatókat. 

A program elindulása óta a mai 
napig folyamatosan két tanszéki 
oktató dolgozik a projektben és vi-
szi tovább a korábban megkezdett 
munkát: Lampert Bálint és jómagam. 

A kutatási program folyamatosan 
bővül, új alprojektekkel gazdagod-
va. A program célja a gyermekek 
környezeti nevelésén túl „hogy a pe-
dagógusjelölteket a tanítóképzésben, 
tanárképzésben, a gyakorló pedagógu-
sokat továbbképzéseken felkészítsük az 
„Ember és természet” témakörökhöz 
kapcsolódó tanítási, tanórán kívüli 
tevékenységrendszer megismerésére, 
módszerének elsajátítására, továbbfej-
lesztésére, önálló projektek kidolgozá-
sára.” (Kovátsné 2001:85)

Mindennek hátterében természete-
sen a „harmónia-elmélet” áll. A testi 
– lelki egészség, a viselkedés és kör-
nyezetkultúra hármas egységének, 
komplex tevékenységrendszerének 
megvalósításával törekszik a projekt 
a harmonikus személyiség formálá-
sára. 

A projekt messzemenően szolgálja 
a tantárgyi koncentráció megvaló-
sítását. A természetismeret blokk a 
környezetismeretet, a földrajzot, tör-
ténelmet, irodalmat és a művészeti 
tárgyakat fogja össze, míg a viselke-
déskultúra az etika, a művészet, az 
informatika, a néprajz tantárgyakat 
integrálja, az egészség blokk pedig az 
egészségtant, biológiát, testnevelést 
és technikát öleli fel. A 2. táblázat azt 
mutatja, hogy mindezt milyen tartal-
makon keresztül biztosítja a Ravazdi 
Erdei Iskolai Oktatóközpont. (Ko-
vátsné, 2006)

Az erdei iskola programja az indu-
lás óta sok tekintetben gazdagodott, 
új tartalmak jelentek meg benne, új 
projektek készültek, továbbá a falu-
ban létrehozott fejlesztések is segít-
ségünkre voltak a projekt színesíté-
sében. 

Erdei iskola Hagyományos tantermi tanítás

A megismerési folyamat az élet ter-
mészetes komplexitásához igazo-
dik.
A tanulás szerves részévé válik az 
ember és környezete kapcsolatának 
megértése. 

Elsődleges és adott az elsajátítandó 
tananyag.

A megismerés rendszerét a tanuló-
nak magának kell létrehoznia. 

Az egyes tantárgyak tanulása az adott 
diszciplína sajátos logikája szerint 
építkezik.

A tananyagként kínálkozó valóság 
összetettsége jó lehetőséget kínál az 
egészleges, holisztikus megismerés 
számára.

Az ismeretszerzés elsősorban a való-
ság elemző, analitikus megismerésére 
alapoz.

Jó lehetőség a divergens gondolko-
dás fejlesztésére.

Egyes tantárgyak inkább a konver-
gens gondolkodást fejlesztik.

A tanulást a közvetlen, természetes 
megismerés eszközeinek használata 
és technikáinak elsajátítása szervezi.

A tantárgyak tananyagának elsajátí-
tása jellemzően tankönyvhöz, tanesz-
közhöz kapcsolódik. 

A megtanult tananyagnál fontosabb 
a tanulás folyamatában való konst-
ruktív részvétel.

Tananyag-központúság.

Elsősorban közösségi, szociális ta-
nuláshoz nyújt színteret.

A tantárgyi tanulás jobbára individu-
ális tevékenység.

Komplex, vizsgálódásának tárgya 
több, különböző, de egymással bel-
ső összefüggésben álló műveltségi 
területhez kapcsolódik.

A tantárgyak egy tudományhoz, mű-
veltségi területhez kötődnek.

A tanulási tevékenységek, a szabad-
idő és a közösségi tevékenységek 
nem válnak el olyan élesen egymás-
tól. 

A tanulási tevékenységek, a szabadidő 
és a közösségi tevékenységek elkülö-
nülnek.

1. számú táblázat: Az erdei iskolai és a hagyományos tantermi tanítás közötti 
különbségek

Gyakorlat-orientált téma
Erdő 
és Természet

Általános erdészettörténet
Erdei ökoszisztémák
Nemzeti Erdőstratégia
Nemzeti Parkok
Világörökségek
Magyalosi tanösvény
Iskolakert
Kultúrt. emlékhelyek
Hulladékkezelés-hasznosítás, 
komposztálás

Helyidentitás 
és Viselkedéskultúra

Példaképek
Jeles Napok – Zöld Napok
Hagyományok-népszokások-
életvitel
Népi természetismeret
Mesterségek
Természet és Művészet
Újságkészítés

Egészség 
és Környezet

Falusi porta
Önismeret 
(testi– lelki egészség)
Meditáció
Táplálkozás
Természetpatika
Napirend 
Mozgás
Tánc

2. számú tábazat: Az Erdőpedagógia Projekt főbb témakörei
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1.nap
Délelőtt:

Érkezés, elhelyezkedés, a heti prog-
ram megismerése, ismerkedés a 
programvezetőkkel, önismereti, kö-
zösségfejlesztő játékok, Erdei Iskolai 
Munkafüzet megismerése
A. Ökológiai lábnyom és a fenntartha-
tóság kérdései („A Földet nem apáinktól 
örököltük, hanem unokáinktól kaptuk 
kölcsön“)
B. Környezetkímélő hulladékkezelés – 
szelektív hulladékgyűjtési projekt
Délután: 

Az Erdészettörténeti Gyűjtemény 
felfedezése múzeumpedagógiai játé-
kokkal, eszközökkel

Megfigyelési szempontok:
- az erdőgazdálkodás fejlődése, kiala-
kulása, erdőgazdálkodás Ravazdon
- a környék jellegzetes állat- és növény-
világa, védett értékeink
További délutáni programok a fenntart-
hatóság jegyében: 
*  Erdei melléktermékek begyűjtése (to-
boz, magok, zöld gally)
*   A hasznos erdei melléktermékek le-
adása az Erdőgazdaságnak
*    Díszítő elemek készítése a gyűjtött 
anyagokból
*   Népi hagyományokkal (mondókák, 
időjárásjóslás, állatok stb.) való ismer-
kedés a díszítő elemek készítése közben.

2. nap
Délelőtt:
Erdészeti munkálatok megismerése, a 
tartamos erdőgazdálkodás
Ebéd után: Fafaragás vagy méhészeti 
foglalkozás
Délután: Egészségünk a kincsünk
A. Egészséges táplálkozás
a) Plakátok készítése az egészséges élet-
móddal kapcsolatban.
b) Reklámszövegek kitalálása az egész-
séges táplálkozás alapanyagaihoz.
c) Zöldségekből készült bábok stb. kita-
lálása, elkészítése.
d) Népi ételek – néphagyományok ün-
nepi étkezéseinkben.

Gyakorlás: vacsora készítése. Langalló-
sütés a megbeszélt ismeretek és a meg-
ismert, valamint a rendelkezésre álló 
anyagok segítségével. 

B. Fűben-fában orvosság – Gyógynö-
vényes projekt 
Gyógynövények gyűjtése, megismerése. 
Illatpárna vagy Füves könyv készítése és 
teafőzés

Este: vadles erdészekkel 8-10 fős cso-
portokban.

3. nap
Délelőtt: Tantúra a Magyalos tanösvé-
nyen
„Ismerd meg és védd az erdő állatait!”
Az erdei életközösség megismerése; jel-
lemző növény-, fa- és állatfajok
- madárles (fészkek, odúk megfigyelése)
- vadles (állatok megfigyelése, téli etető-
helyek megkeresése stb.)
- éghajlati megfigyelések (egész nap): 
levegőhőmérséklet, talajhőmérséklet 
mérése
A tantúra során, állomások kijelölésé-
vel, különböző megfigyelések elvégzése, 
feladatok megoldása.
Madárodúzó program megfigyelése a 
tanösvényen.
Délután: „Megfigyeltem, megmintá-
zom!”- A délelőtti élmények alapján 
rajzolás, festés, mintázás….)
Délután: Kézműves foglalkozás (bőrö-
zés…)
Vacsora után: Kiállítás készítése: A dél-
előtti tevékenység eredményeinek érté-
kelése, a készített tárgyak elhelyezése.
Este: Éjszakai túra bátorságpróbával

4. nap
A. Túra – A ravazdi erdészet kultúr-
történeti emlékei, emlékhelyei
* a pannonhalmi vár környéki sétaerdő 
a Boldog Mór kilátóval,
* vadalmási vadászház melletti pihenő-
hely a millecentenáriumi emlékoszlop-
pal,
* jánosházi vendégház melletti pihenő-
hely a felújított 120 éves emlékkereszt-
tel,
* Imre-hegyi millenniumi emlékoszlop, 
100 éves erdészemlékoszlop, villibaldi 
templom ásatása, IV. Béla király kútja, 
harangozói földvár a pálosok emlékei-
vel.

B. Kultúrtörténeti emlékhelyek a fa-
luban
Látogatás a tájházban: A tájház felfede-
zése játékos, kutatásra épülő módsze-
rekkel. Mikor éltünk takarékosabban, 
környezettudatosabban? A XXI. század 
fogyasztói kultúrájának összevetése a 
dédszüleink, nagyszüleink életmódjá-
val. 

Készülődés az esti tábortűzhöz
* Műsorkészítés önállóan, ill. szükség 
esetén segítséggel (Ötletek gyűjtése – 
kivitelezés, pl. virágok, növények, álla-
tok a mesékben, versekben, dalokban, 

igaz történetekben. Drámajáték, bábjá-
ték segítségével előadva.)
* A tűzrakás: A tűzrakás szabályainak 
megtanulása, gyakorlása.

5. nap
Délelőtt: 
Erdei akadályverseny, csapatvetélkedő 
a Magyalos tanösvényen (cél: Az isme-
retek szintetizálása)
Másik lehetőség az ismeretek összefog-
lalására, rendszerezésére a témában ki-
dolgozott óriás társasjáték segítségével, 
a tanultak felelevenítése csapatverseny-
nyel, utána a gyerekek egyénileg egy 
LAPBOOK-ot készítenek, melyben 
összegzik a héten tanultakat. 
Délután:
A projekt értékelése, kiállítás a heti 
projektek eredményeiből, tapasztalatok 
összegzése, a tábor zárása, erdei iskolás 
napló befejezése.
Csomagolás és hazautazás.

Az erdei iskolai programba az évsza-
koknak, időpontoknak megfelelően a 
különböző néphagyományok is bele-
kerülnek. Pl. a szentivánéji tűzugrás, 
az ahhoz kapcsolódó ételkészítés. Tava-
szi időszakban a húsvéti ünnepkörhöz 
kapcsolódó szokások vagy a téltemetés, 
tavaszköszöntés, kiszézés, pünkösdi ha-
gyományok….

A bemutatott öt napos program biz-
tosítani tudja a különböző témák min-
den oldalról történő, komplex körbe-
járását, kidolgozását. Sajnálatos tény, 
hogy az utóbbi időben országosan is 
tapasztalható az a jelenség, miszerint az 
erdei iskolákat igénybe vevő csoportok 
esetében egyre ritkábban tudják vállal-
ni az iskolák az öt napos programokat. 
A közoktatás változásai, a helyettesíté-
sek nehézkes megoldása, a pénzügyi 
források, pályázatok hiánya vagy pá-
lyázat esetén annak rugalmatlansága 
megnehezíti az erdei iskolába készülő 
pedagógusok dolgát. 

Mindez azonban az erdei iskolában 
megvalósuló környezeti nevelés szem-
pontjából sem túl jó, hiszen tapaszta-
lataink is azt mutatják, hogy az erdei 
iskolába érkező tanulóknak legalább 
2-3 nap csak ahhoz szükséges, hogy rá-
hangolódjanak a környezetre, kizárják a 
felpörgetett világot, melyben élünk, és 
félre tudják tenni azokat a dolgokat, me-
lyek elterelik a figyelmüket a valódi ér-
tékekről. Ha ezek a folyamatok valami-
lyen módon nem állnak meg, félő, hogy 
ez a speciális tanulásszervezési mód sok 
esetben csupán egy, az iskoláknak kipi-

Az általános iskolás korosztály számára javasolt öt napos program tematikája 
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pálható programot, az erdei iskolának 
pedig a statisztikában szereplő gyer-
meklétszámot fog jelenteni. 

„A természettel való felelősségteljes 
bánásmód természetes alapja egészen 
egyszerűen a szeretet, az érdeklődés 
és megértés a természet iránt. Ezek 
az értékek senkinek sem pottyannak 
egyszerűen az ölébe, ezeket meg kell 
tanulni. A tanulás pedig akkor megy 
legkönnyebben, ha örömet okoz.“

 (Hans C. Salzmann)
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Rovatunk harmadik részében a 
százalékszámítással foglalkozunk. A 
feladatok többségét ajánlatos számo-
lógéppel is megoldani.

1. Fejezd ki százalékkal az alábbi ér-
tékeket:

a) 0,36; b) 1,2; c) 0,002; d) 1,15; 

e) 
4
3 ; f) 

5
3 ; g) 

3
2  (Ez utóbbit kere-

kítsd ki egy tizedesjegyre!)

2. Hány euró
a)  a 150  € 25%-a; b)  a 45  € 70%-a; 
c) az 50 € 50%-a; a 2200 € 125%-a?

3. Melyik a több:

a) a 72-nek a 
4
3 -e vagy a 108-nak az 

50%-a?
b) a 15-nek az 

3
1 -a vagy a 15-nek a 

30%-a?
c) a 28 km-nek a 0,4 része vagy a 35 
km-nek a 45%-a?

d) az x-nek a 
5
4 -e vagy az x-nek 

78%-a?

4. Hány százaléka:
a) a 18 a 72-nek; b)  a 45  € a 
450 €-nak; c) a 15 cm2 a 15 dm2-nek; 
d) a 20,5  cm3 a 20,5  dm3-nek; e) a 
920 dm2 a 9,2 ha-nak?

5. Hány perc:

a) az 1 óra 
5
3 -e; b) a 2 óra 20%-a; c) a 

2,2 óra 150%-a; d) a 90 perc 90%-a; 
e) az 1 nap 5%-a?

6. Írd fel algebrai alakban:
a) az x 35%-a; b) az a és b összegének 
15%-a; c)  Az y mennyiség 11%-kal 
több, mint z.

7.  Készíts kördiagramot az alábbi 
feladat szövege alapján:
Egy könyvtárban 1200 szépirodalmi, 
850 tudományos és 450 nyelvkönyv 
található.

8. Egy téglalap alakú telek szélessége 
16  méter, hossza 40  méter. A telken 
álló ház szélessége 10  méter, hossza 
12 méter. Hány százaléka a ház alap-
területe a telek területének?

9.  Egy árucikk eredetileg 360  €-ba 
került, de egy idő után az árát 5%-
kal emelték. Hány %-kal kell csök-
kenteni ezek után az árát, hogy ismét 
360 €-ba kerüljön?

10.  Egy áru eredetileg c euróba ke-
rült, de egy alkalommal d%-kal csök-
kentették az árát. Hány euróba került 
az árcsökkentés után? (Vigyázz! Biz-
tosan nem (c – d) euróba.)

11*.  Egy négyzet oldalainak hosszát 
5%-kal növeljük. a) Hány százalékkal 
nő a négyzet kerülete? b**) Hány szá-
zalékkal nő a négyzet területe?

12*. Egy kocka éleinek hosszát 5%-
kal növeljük. a**)  Hány százalékkal 
nő a kocka felszíne? b**) Hány száza-
lékkal nő a kocka térfogata?

13. 35 liter 40%-os alkohololdathoz 
hozzáöntünk, majd elkeverünk 20 li-
ter 50%-os alkohololdatot. Hány szá-
zalékos alkohololdatot kapunk?

14*. Egy osztályba 10 fiú és 15 leány 
jár. Egy tesztelés alkalmával a fiúk 
55%-os, a leányok 65%-os teljesít-
ményt értek el. Hány százalékos volt 
az osztály teljesítménye?

15**. Egy osztályba f fiú és l leány jár. 
Egy tesztelés alkalmával a fiúk x%-os, 
a leányok y%-os teljesítményt értek 
el. Hány százalékos volt az osztály 
teljesítménye?

16.  Keress az interneten olyan ada-
tokat, amelyekből kördiagramra vo-
natkozó feladatot tudsz összeállítani, 
majd rajzold meg a kördiagramot! 
Készítsd el számítógép segítségével 
is a kördiagramot! Hasonlítsd össze a 
kapott diagramokat!

Horváth Géza

Felkészítő feladatok
a matematikai tesztelésre – III. rész
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A magyar népi kultúra jól beilleszt-
hető az óvodai nevelésbe. A mondó-
kák, népmesék, népi játékok és nép-
dalok hozzátartoznak a gyermekek 
mindennapjaihoz. Egy adott téma 
vagy témakör feldolgozása során a 
néphagyományok, szokások beik-
tatása különös segítséget nyújt több 
oldalról megközelíteni és megértetni 
a gyermekekkel a számukra még 
ismeretlent.

A néphagyományokkal megismer-
tetett gyermekek egy örökséget kap-
nak, megismerkednek őseink kultú-
rájával, szokásaival, rég nem használt 
kifejezésekkel, sajátos élményekhez 
jutnak, és gazdagabb lesz érzelmi vi-
láguk.

Az óvodában megünnepelt jeles 
napokkal színesebbé, változatosabbá 
tehetjük a mindennapokat. Az őszi 
ünnepkör egyik jeles napja novem-
ber 11-e, Márton napja. Ehhez a 
naphoz is sok babonát és szokást köt 
a néphagyomány. Márton napján az 
emberek sokat ettek-ittak, főleg liba-
pecsenyét, hogy a következő évben 
gazdag termés legyen. Ekkor kóstol-
ták meg az újbort is. Több időjóslás is 
tartozik e naphoz. A Szent Mártonhoz 
fűződő egyik legismertebb legenda a 
libaólba való elbújása, amit a népha-
gyomány különböző libás játékok és 
mondókák segítségével őrzött meg.

Márton napi libás játék
A fiúk és a lányok külön oszlopban fel-
sorakozva vonulnak be:
Lányok: 
Száz liba egy sorba, 
Mennek a nagy tóra.
Elöl megy a gúnár. Jaj, de peckesen jár.
Fiúk: 
Száz liba egy sorba, 
Mennek a templomba, 
Elöl megy a gúnár. Jaj, de peckesen jár.

Szembe fordulnak egymással, és min-
denki mondja:
Száz liba egy sorba, 
Mennek a vásárba,
Elöl megy a gúnár. Jaj, de peckesen jár.

Lányok dobbantással közelítenek a 
fiúkhoz:
Szerdahelyi legények, 
Libát lopnak, szegények,
Nem jól fogták a nyakát,
Elgágintotta magát.

Jeles napok az óvodában
Pázmány Annamária

Fiúk odalépnek a lányokhoz:
Árok partján a liba,
Azt gágogja, taliga.

Párt alkotva körbe járnak: 
Novemberben, Márton napján
Liba gágog, ég a kályhán, 
Aki libát nem eszik,
Egész évben éhezik.

Dal: Siess, libám

Játék: a gyerekek egyenletes körbejár-
nak. A dal végén leguggolnak és visz-
szafordulnak, ellenkező irányban ha-
ladva éneklik újra a dalt.

Dupla kört alkotnak a gyerekek: 
Liba mondja, gá, gá, gá,
Elmegyünk mi világgá.
Gá, gá, gá, megy a liba világgá.
A gazdája nem szereti, 
búzaszemet nem ad neki.

A külső kör jobbra, a belső balra halad:

Dal: A gúnárom elveszett…
A gúnárom elveszett, 
keresésére megyek,
Nincsen annak más jegye, 
szárnya, tolla fekete.
Az én tyúkom megbódult, 
a fazékba belebújt,
Ó, én édes tyúkocskám, 
te leszel a vacsorám.

A dal végén a gyerekek leguggolnak, 
két-három gyerek feláll, ők lesznek a 
libapásztorok. Terelgetik a „libákat”. 

Dal: Kihajtom a ludam a rétre…
1. Kihajtom a libám a rétre,
Magam is leülök melléje.
Elkiáltom magam, hajja, libuskám.
Üljél az ölembe, Juliskám!
 
2. Elvágtam az ujjom, jaj de fáj! 
Fügefa levelét raktam rá. 
Fügefa levele éjjel harmatos. 
Kicsi a szeretőm, de csinos.

Egy gyerek elkiáltja magát: 
Nézzétek, egy héja közelít!

Libapásztorok: 
Héja, héja, nincs itt liba.
Héja, héja, vaslapát.
Ne vedd el a kislibát!
Se apját, se anyját,
Se a liba pásztorát. 

Libapásztorok: Libuskáim, egyetek, 
szép kövérek legyetek! - 2. dal

Közéjük oson a farkas: Húúúú (üvölt 
és ásogat).
- Mit ás, mit ás, farkas koma?
- Kemencét!
- Minek az a kemence?
- Vizet forralni.
- Minek az a forró víz?
- Libát kopasztani.

Libapásztorok elkergetik a farkast: 
- Bújj el farkas, mert megjárod!

Játék: 
- Gyertek haza, kis libáim!
- Nem megyünk!
- Miért?
- Félünk!
- Mitől?
- Farkastól!
- Hol a farkas?
- Bokorban!
- Mit csinál?
- Mosdik!
- Mibe mosdik?
- Arany tálba!
- Mibe törülközik?
- Kiscica farkába!
- Gyertek haza, kislibáim!

A farkas megfog néhány libát. A li-
bapásztorok megszámolják a libákat, 
miután észreveszik, hogy néhány liba 
hiányzik, megkérdezik a farkast:

- Farkas koma, nem láttad erre a libá-
kat?
- Ott repülnek a levegőben,
- Mi zörög a padláson? (libák zörög-
nek)
- A fiaim diót törnek,
- Hadd nézzük meg!
- Elveszett a kulcsom.
- Majd megkeressük.

Kiszabadítják a libákat, a farkast el-
kergetik.

A mondókára párba állnak:
Gi-gá, gi-gá, gúnárom 
elveszett a vásáron, 
vártam, majd csak hazajön, 
s az ablakon beköszön; 
de nem jött meg a betyár, 
tepsibe való gúnár, 
akire jön a három: 
az legyen a párom.
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Tánc: Hatan vannak

A mondókára félkörbe állnak 
a gyerekek:
Cigány lopott két libát,
Egy feketét, egy tarkát,
Azt a cigány irgalmát,
Miért nem lopott egyformát.

Vers:
Szent Mártonnak ünnepén
égő lámpást viszek én.
Világítson mindig nekünk,
ahol járunk, hová megyünk.
Pogány volt ő, katona,
úgy lett Isten bajnoka.
 
Kettévágta díszes köpenyét,
betakarta koldus testét.
Osszuk szét a köpenyét,
öröksége a miénk.
Pannonföldnek drága fia,
segíts minket, vigy a jóra!

Az összeállításban szereplő dalok, 
mondókák, játékok más alkalomhoz is 
köthetők, és a mindennapi tevékeny-
ségbe is felhasználhatók.

2. dal. Egyél, libám...

1. dal: Siess libám...

Tánc: Hatan vannak...

3. óra
Tankönyv: Ádám Borbála: Irodalom a magyar ta-

nítási nyelvű alapiskola 5. osztálya számára. TERRA, 
Bratislava 2009118-119. old. 

Tananyag: Móra Ferenc: Az Isten kardja

Az óra tantárgyi céljai, nevelési-oktatási feladatai:
 a tanulók olvasási készségének fejlesztése
 a szöveg ok-okozati összefüggéseinek kiemelése
 ösztönözni a tanulókat az előzetes ismereteik 

felelevenítésére, rendszerezésére 
 szóbeli szövegalkotás fejlesztése történetmondással
 kérdések megfogalmaztatása a mondával kapcsolat-

ban

1. Ráhangolás
Villanásnyi jóérzés – óraindító

Kört alkotunk, minden tanuló mond egy szót, 
amely kifejezi az óra előtti érzelmeit. Figyelünk 
egymásra, meghallgatjuk egymást. (önkifejezés, 
egymásra való odafigyelés, önfegyelem fejlesztése)
  Példa a tanári utasításra: Kedves gyerekek! Egy 

olyan szót kérek tőletek, amely kifejezi a mai óra 
előtti hangulatotokat. Igyekezzetek csak egyetlen 
szót mondani, figyeljétek egymást, ne szóljatok köz-
be!

2. Új ismeret
Olvasás párban

Kijelöljük a tanulópárokat. A páros tagjai egymás 
közt felosztják Móra Ferenc elolvasandó mondáját. 
A páros mindkét tagja a számára kijelölt részletet 
olvassa el, csendben értelmezi, majd ki-ki a saját sza-
kaszát ismerteti a párjával, megbeszéli, összefoglalja 
a mondában olvasottakat. A tanulók olvasás közben 
megjelölik az ismeretlen szavakat, majd kikeresik a 
Magyar értelmező kéziszótárban. (olvasási készség, 
lényeg megfogalmazása, szövegértés, szövegalkotás, 
beszédkészség, stílus, kommunikáció, szótárhasználat)

Azok a párok, akik a rendelkezésre álló időnél ha-
marabb elvégzik a feladatot, időkitöltő feladatot kap-
tak.
  Példa a tanári utasításra: Most párban fogtok dol-

gozni. A tankönyvre lesz szükségetek, a 118. oldalon 
nyissátok ki! Beszéljétek meg a párotokkal, ki melyik 
részletet fogja elolvasni. Ha idegen, ismeretlen szót 
találtok, jelöljétek meg, és keressétek ki a Magyar ér-
telmező kéziszótárban. Csendben, figyelmesen olvas-
satok! Ha mindketten elolvastátok, beszéljétek meg 
az olvasottakat. 

Ablak
Egy nagyméretű papírra felrajzoljuk az „ablakot”. 

Az egyes részeit a következőképpen jelöljük ki:
1. szereplők
2. az álom
3. a kard
4. a fiú tulajdonságai

A magyar mondavilág 
témakörének feldolgozása 
(2. rész)

Csicsay Éva
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A tanulók összegyűjtik a kért 
szavakat, szókapcsolatokat. A 
csoportok kölcsönösen megte-
kintik egymás ablakait, vélemé-
nyezik, esetleg kiegészítik azt.

  Példa a tanári utasításra: Gye-
rekek, az eszközfelelős rajzolja 
meg az ablakot a tanult módon, 
számozza is meg, a kért szavak 
listáját a táblán találjátok. Ne 
felejtsétek el, mindenki a saját 
részéért felelős! (lényegkiemelés, 
szövegértés, fogalmazási készség, 
önkifejezés, véleménynyilvánítás 
fejlesztése)

3. Gyakorlás
Kerekasztal dobókockával 

A kerekasztal módszerét alkal-
mazzuk dobókockával, melynek 
lényege, hogy a dobókocka ol-
dalain kérdések vannak, pl.: hol?, 
ki?, kivel?, hogyan?, mikor?, ki-
nek? Ezekkel a kérdőszavakkal 
kikérdezik egymást a tanulók a 
mondával kapcsolatban. 
  Példa a tanári utasításra: 

Döntsétek el, ki fogja kezdeni a 
játékot! Az első játékos dob, és 
kérdezi a mellette ülőt az adott 
kérdőszóval a mondából. Vála-
szol, majd ő dob, és így haladunk 
előre. Háromszor menjetek kör-
be! (lényegkiemelés, stílus, kom-
munikáció, kérdések megfogal-
mazása, ok-okozati összefüggések 
felismerésének gyakorlása)

Összefoglalás – kiértékeljük 
az órán tapasztaltakat, felhívjuk 
a tanulók figyelmét az esetleges 
hibákra, melyeket munkájuk so-
rán vétettek, kijelöljük a házi fel-
adatot.

4. Értékelés 
Befejezetlen mondat

Kört alkotunk, és egy befeje-
zetlen mondat segítségével ki-
fejezzük érzéseinket az órával 
kapcsolatban.

Nekem ma az tetszett, hogy…
  Példa a tanári utasításra: Gye-

rekek, vége az órának. Szeretném 
tudni, hogy éreztétek magatokat. 
Kérlek benneteket, mondjátok 
el a mondat első felét, a mási-
kat pedig helyettesítsétek be! 
(önkifejezés, beszédkészség, stílus 
gyakorlása)

Nagy Károly Matematikai Diáktalálkozó 
– az ifjú matematikusok találkozója

Keszegh István

 A Nagy Károly Matematikai Diáktalál-
kozó 1991-ben indult útjára. A diáktalál-
kozó elindítója és főszervezője 2010-ig, 
húsz éven át a 2012-ben elhunyt Oláh 
György komáromi matematikatanár volt. 
Két év kihagyás után 2013-ban szerveztük 
meg újra ezt a rendezvényt, és terveink 
szerint ezután ismét minden évben meg-
rendezzük itt, Komáromban.

A diáktalálkozó lehetőség kínál a részt-
vevő diákok számára, hogy megismerked-
jenek egymással, barátságokat kössenek, 
illetve a matematika terén megoszthassák 
egymással tapasztalataikat, megismerhes-
sék egymás eredményeit. A rendezvényen 
a matematikai témák mellett nagy hang-
súlyt fektetünk arra is, hogy a résztvevők 
megismerhessék a várost, annak történel-
mét, a helyszínt biztosító iskolákat, és ízelí-
tőt kapjanak a felvidéki magyar kultúrából 
is. 

A megnyitó ünnepség keretén belül 
minden egyes alkalommal színvonalas 
előadói estekre kerül sor. 2013-ban nagy 
sikert aratott Mészáros Tamás és Tarics 
Péter előadóestje „Magyar hitvallás 2013-
ban” címmel. Tavaly, 2014-ben pedig „El-
mondom hát mindenkinek” címmel Jónás 
Csaba, Tücsök Nikolett és Tarics Péter ze-
nés-irodalmi előadóestjére került sor.

 Világszerte sokan kutatják és találgat-
ják, mi is a titka a magyar fiatalok sikeres 
és eredményes matematikai képzésének. A 
magyar matematikai képzés magas szintje 
ma már elfogadott tény, és nekünk köte-
lességünk, hogy ehhez szerény lehetősége-
inkhez képest mi is hozzájáruljunk. Ezért 
tartjuk nagyon fontosnak, hogy az 1991-
ben elindított hagyományt tovább folytas-
suk, lehetőséget adva minden magyarul 
tanuló diáknak a továbbképzésre.                                          

  A Nagy Károly Matematikai Diákta-
lálkozón kiemelkedő szerepet kap a tehet-
séggondozás. Felkérésünkre a Kárpát-me-
dence magyar iskoláiban kiemelkedően 
eredményes munkát végző és a tehetség-
gondozásban járatos tanárok tartanak 
olyan foglalkozásokat, melyek a kötelező 
tananyagon túlmutató és fontos elméleti 
és gyakorlati megoldásokat tartalmazó, 
kérdéseket felvető, a későbbiekben nagyon 
eredményesen hasznosítható ismereteket 
mutatnak be. 

Idén november 27–29-én, 23. alkalom-
mal kerül sor a Nagy Károly Matematikai 

Diáktalálkozóra, részben a Selye János 
Gimnáziumban, részben az Ipari Szak-
középiskolában. Most is elismert, rangos 
előadók tartanak majd előadásokat a ma-
tematikát kedvelő és művelő magyar diá-
koknak. Reményeink szerint újra eljönnek 
ide a Kárpát-medence magyar diákjai, 
hogy gyarapítsák tudásukat és bizonyítsák, 
hogy a magyar matematikusok eredmé-
nyes munkát végeznek, sikeresek, hiszen 
támaszkodhatnak mindarra a gazdag ha-
gyományra, amit az elődök itt hagytak ne-
künk.

Végül meg kell említenem, hogy a diák-
találkozó keretén belül az idén is sor kerül 
egy díjátadásra. A matematikaversenyeken 
a legkiemelkedőbb eredményeket elért di-
ákoknak Tarics Péter újságíró, Mészáros 
József tanár, Oláh György özvegye, Oláh 
Mária és jómagam 2013-ban megalapítot-
tuk az „Oláh György Magyar Matemati-
kai Tehetség Díj” nevű elismerést, melyet 
évente annak a Magyarországon és a hatá-
ron túl tanuló magyar középiskolás diák-
nak ítél oda a kuratórium, aki a díj átadását 
megelőző tanévben kiemelkedő eredmé-
nyeket ért el mindenekelőtt a Nemzetközi 
Magyar Matematikaversenyen, ill. a kü-
lönböző Kárpát-medencei és nemzetközi 
matematikaversenyeken. Minden második 
évben magyarországi, a közbeeső években 
az elszakított nemzetrészeket képviselő di-
áknak ítéli oda a kuratórium. Az alapítók 
döntése értelmében a díj tárgyiasult for-
mája Domonkos Béla érdi szobrászművész 
Oláh György–emlékérme, ami mellé ok-
levél, valamint könyvajándék és pénzjuta-
lom is jár. A díjat 2013-ban, első alkalom-
mal a pécsi Huszár Kristóf, 2014-ben pedig 
a szatmárnémeti Schefler Gergő vehette át. 
A jelöléseket a kuratórium minden évben 
szeptember 30-áig fogadja, és az adott év 
október 31-éig hozza meg döntését.                                              

Nagy Károly akadémikus nevét Komá-
romban, szülővárosában utca viseli, s a 
szervezőknek köszönhetően immár több 
mint húsz éve rendezvénysorozatunk is 
őrzi a reformkor e kiemelkedő gondolko-
dójának, az egykori révkomáromi gyógy-
szerész fiának emlékét. Nagy Károly szívén 
viselte a magyar fiataloknak a matematika 
tudományokba való bevezetését, s ezt szá-
mos művével segítette.  A róla elnevezett 
találkozóra ezúton is hívjuk a magyar isko-
lák diákjait.
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A hét forgatókönyve:
hétfő
 reggel – iskolarádió, a hét program-

jának ismertetése, versenyek meghir-
detése
 délután – megnyitó, József Attila 

irodalmi verseny a felső tagozatosok 
részére
kedd
 délelőtt – „versmaraton” az alsó ta-

gozatos tanulók részére
csütörtök
 délelőtt – bemutató óra
 délután – könyvajánló, beszélgetés, 

könyvlapozgatás a felső tagozatosok 
részére
péntek
 délelőtt – kiértékelés
 Pósfa zenekar koncertje, táncház,

kiértékelés, jutalmak kiosztása

Csilizradvány a Csilizköz legna-
gyobb területű és legnépesebb tele-
pülése.  Dunaszerdahelytől 22 kilo- 
méterre, Nagymegyertől 7 kilomé-
terre fekszik. Füzespuszta település 
tartozik hozzá. Itt található a Kóczán 
Mór Alapiskola. Iskolánk befoga-
dó intézmény, ugyanis ide járnak a 
szomszédos faluk – Balony, Medve, 
Szap, Nyárad, Patas, Kulcsod és Fü-
zes – gyermekei is.

Fontosnak tartjuk, hogy az iskolaév 
folyamán sok rendezvénnyel színesít-
sük a mindennapjainkat. Ezek közül 
a rendezvények közül emelem ki az 
anyanyelvi hetet, melyre mi, pedagó-
gusok, nagyon büszkék vagyunk.

Iskolánk tanulói szívében is külön-
leges helyet foglal el az anyanyelvi 
hét, melyet a 2014/15-ös tanévben 
április 13-17. között rendeztünk meg. 
Hétfő reggel az iskolarádió adásával 
indítottuk a napot. Simon Barnabás 
tanító bácsi és rádiósai megemlékez-
tek a költészet napjáról, ismertették 
iskolánk tanulóival a heti programot, 
és meghirdettünk néhány versenyt is. 

Az alsó tagozatos tanulók részére me-
seillusztrációk készítését, a felsősök 
számára pedig József Attiláról képes 
beszámoló készítését (projekt), ill. 
levelezős nyelvtani versenyt szervez-
tünk (a tanulók a feladatokat a ma-
gyar szakos pedagógusoktól kapták 
meg, a kitöltött feladatlapot pedig a 
folyosón elhelyezett dobozba dobták 
be határidőre).

Hétfő délután iskolánk igazgató-
nője, Fodor Margit megnyitotta az 
anyanyelvi hetet. A megnyitón köz-
reműködtek tanulóink Zalka Judit 
tanító néni segédletével. Megzenésí-
tett verseik gitárkísérettel csodaszé-
pen szóltak, betöltötték a termet, és 
jókedvre derítettek mindnyájunkat.

A megnyitó után háromtagú csapa-
toknak (osztályonként) szerveztünk 
József Attila-vetélkedőt. Miután a 
tíz csapat elfoglalta a helyét, kezde-
tét vette a verseny. Először a tanulók 
József Attila életéről, munkásságáról, 
verseiről és hozzá kötődő érdekessé-
gekről hallgattak meg egy előadást, 
melyet Csicsay Éva tanító néni tar-
tott. Mindenki jegyzetelt, figyelt, 
igyekezett megjegyezni minden fon-
tos információt. Szükség is volt rá, 
mert az előadás után következett a 
tesztlap, mely az elhangzottakkal 
kapcsolatban tartalmazott kérdése-
ket. Ráadásfeladatként József Attila 
egy versének illusztrációját kellett el-
készíteniük a csapatoknak.

A kedd az alsó tagozatosoké volt. 
Hetek óta készültek a versmaratonra, 
verssel, verses összeállítással. A kis 
nulladikosok indították a versmon-
dást, megállás nélkül szavaltak a 
tanulók egész délelőtt. Különleges 
élmény volt ez számukra. Az alsó 
tagozatos tanító néniknek külön kö-
szönet, hogy minden alsó tagozatos 
tanulót sikerült bekapcsolniuk a sze-
replésbe.

Csütörtök délelőtt bemutató órát 
tartott Matyó Simoneta tanító néni 

a hatodik osztályban, interaktív táb-
la segítségével, iskolánk érdeklődő 
pedagógusai részére. Csütörtökön 
könyvajánló délutánt tartottunk. A 
felső tagozatosok elhozták kedvenc 
könyveiket és bemutatták, ajánlották 
egymásnak. Volt, aki horgász- vagy 
fociújságot hozott, melyek nagy si-
kert arattak. A rendezvény kötetlen 
beszélgetéssel és könyvlapozgatással 
ért véget.

A pénteki napot mindenki nagyon 
várta, ugyanis ezen a napon értékel-
tük ki a hét eseményeit, a meghirde-
tett versenyek eredményeit. Az iskola 
folyosóján kiállítást rendeztünk a 
gyermekek munkáiból, a meseilluszt-
rációkból és a József Atillát bemutató 
projektekből. 

A kiértékelés a Pósfa zenekar kon-
certjével kezdődött, akik táncosokat 
is hoztak magukkal, Béhr Márton, 
Béhr László és Markolt Réka sze-
mélyében. Gyönyörű viseletekben 
magyarbődi, zólyomi, mezőségi tán-
cokat mutattak be. A táncokról és a 
viseletekről Béhr Márton és Béhr 
Erzsébet tanító néni mondta el a leg-
fontosabb tudnivalókat. A koncertet 
táncház zárta, melyet a tanulók na-
gyon élveztek.

A táncház után került sor a kiérté-
kelésre. Osztályonként jutalmaztuk 
meg a tanulókat, könyvekkel, apró 
ajándékokkal. Azok a tanulók, akik 
valamilyen formában bekapcsolód-
tak a hét eseményeibe, emléklapot 
kaptak, melyek elkészítését Csicsay 
Zoltán tanító bácsinak köszönjük. 

Iskolánk idei anyanyelvi hete is 
rendkívül színvonalas volt. Sikeres-
nek mondható, hogy az alsó tagoza-
tosok közül mindenki bekapcsoló-
dott a rendezvénybe, a felsősök közül 
pedig a tanulók 80 százalékát sikerült 
valamilyen formában megmozgat-
nunk. 

Köszönettel tartozom a csapatmun-
káért minden kedves kollégámnak! 

Anyanyelvi hét 
a Kóczán Mór Alapiskolában 
Csilizradványon 

Csicsay Éva
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„Ne tedd mással, amit nem szeretnél, 
hogy veled tegyenek!”

A  címből szándékosan hagytam 
ki a  holokauszt szót, mert meggyő-
ződésem, hogy sokan rögtön felkap-
ják a  fejüket erre a  szóra, és legyin-
tenek: „Már megint a  holokauszt!” 
Márpedig a megemlékezésekre nagy 
szükség van, főleg az iskolákban: a ki-
emelt pillanatok jelentősek lehetnek 
az identitás erősítésében, a közössé-
gért való felelősség növelésében, a 
közügyek iránti érdeklődés felkelté-
sében. Ha valaki komolyan veszi a 
lehetőséget, hogy érdekessé, figye-
lemfelkeltővé tegye a megemlékezést, 
néhány kérdést föl kell tennie magá-
nak: Mi a célom a műsorral? Isme-
retátadás, vagy inkább az érzelmekre 
hatni, borzolni a  kedélyeket, ünne-
pélyességet előidézni?  Mit mutassak 
meg? Milyen nézőpontot válasszak?

Ha a holokauszt borzalmaira gon-
dolok, hajlamos vagyok a zsidó nép-
irtásra gondolni, és emlékeztetni az 
ártatlanul elhurcoltakra, a koncent-
rációs táborokba zártakra, a kény-
szermunkára hurcoltakra, a helyben 
legyilkoltakra. Gyermekekre, férfi-
akra és nőkre, fiatalokra és idősekre. 
Ezért kell diákjainknak megtaníta-
nunk, hogy soha ne történjen meg az, 
ami egyszer megrázta a világot.

Szlovákia szeptember 9-ét hatá-
rozta meg a Holokauszt és a Rasszis-
ta Erőszak Áldozatainak Napjaként. 
2003-tól minden év szeptember 9. 
a  Holokauszt Emléknapja a szlová-

kiai általános és középiskolákban. 
Míg tavaly a Selye János Gimnázium 
szeptember 9-én a budapesti Lauder 
Javne Iskola által kidolgozott oktatási 
és összművészeti projektben vett részt, 
idén egy emlékutat tettünk meg a ko-
máromi zsidó helyszíneken, majd di-
ákjaink egy filmvetítésen vettek részt a 
holokausztban elhunyt honfitársaink 
emlékére. Az előadás gerincét a zsidó 
menház mikromúzeumában és a zsi-
nagógában tartott előadás, beszélgetés 
alkotta, melyet Paszternák Zsuzsa ve-
zetett. Gimnazistáink betekintést kap-
tak nemcsak a zsidó vallásról, szoká-
sokról, hanem a komáromi hitközség 
életéről is. Ezután sétáltunk ki a zsidó 
temetőbe (az Aranyember utca és a 
Pozsonyi főút közti terület), ahol Dr. 
Novák Tamás ismertette a zsidó te-
metkezési szokásokat, összehasonlít-
va azt más vallások szokásaival. Majd 
megnézték a  zsidó sírokat, neveket 
és a  sírfeliratokat, jelképeket a  sírkö-
veken. Visszaemlékezésünk második 
része az aulában folytatódott, ahol A 
holokauszt szemei című ismeretter-
jesztő filmet nézték meg, illetve Elek 
József történelemtanárral beszélgettek 
a  témáról. A  tanár úr mondandójá-
ban hangsúlyozta, hogy sajnos ma is 
vannak olyanok, akik tagadják a holo-
kausztot. Németországot és Ausztriát 
emelte ki, ahol a törvény szigorúan 
rendelkezik ezeknek az egyéneknek 
a sorsáról. Az antiszemitizmus sajnos 
napjainkban is jelen van. Megemlé-
kezésünk célja az is, hogy próbáljunk 

békében együtt élni, hisz a jövő kulcsa 
a fiatalság kezében van.

Ez a nap  hangsúlyozta „az emléke-
zés és a tanítás kötelességét”, hogy a 
jövő nemzedékei megismerjék a hat-
millió, igen nagy többségében zsidó 
áldozatot követelő náci tömeggyilkos-
ságok történetét. A program célja az is 
volt, hogy megismertesse a komáromi 
gimnázium tanulóit a  vészkorszak 
történetével, valamint az, hogy a  for-
mális és informális oktatás módszere-
ivel emléket állítson Komárom és kör-
nyéke egykori zsidó lakosainak. Úgy 
gondolom, iskolánk vezetősége tudja, 
hogy a  holokauszt oktatása nemcsak 
történelmi ismeretekről szól, hanem 
a demokrácia értékeinek átadásáról is. 
Diákjainknak ez a nap legalább olyan 
fontos, mint bármilyen „hagyomá-
nyos” tananyag átadása. Ezen a meg-
emlékezésen a közösségteremtő erő 
semmiképpen sem a borzalmakban, 
hanem a művészi megfogalmazás adta 
lehetőségben rejlett.

A legfőbb visszajelzés diákjainktól 
a hallható mély csend volt a filmvetí-
tés alatt. Úgy vélem, dolgoznom kell 
továbbra is. Nemcsak a holokauszt 
megemlékezésének napján, és csak az 
antiszemitizmus jegyében, hanem az 
elfogadás, az integráció, a másság, a 
fogyatékkal élés, az emberi kapcso-
latok gondozásának, tiszteletének té-
májában is. Az előadás műszaki hát-
terét Horváth Gergely, III.A osztályos 
tanulónk biztosította. Köszönet érte!

PaedDr. Králik Zsuzsanna, főszervező

Iskolánk, a Dunaszerdahelyen 
működő Építészeti Szakközépiskola 
vezetőségének köszönhetően 2015. 
október 6-án lehetőségünk nyílt arra, 
hogy asztalos végzős diákokként ta-
nárainkkal és mesterünkkel eljussunk 
Salzburgba, e fontos szakkiállításra. 
Saját szemünkkel győződhettünk meg 

Rendhagyó megemlékezés 
a Selye János Gimnáziumban

BWS – Nemzetközi Faipari, 
Asztalosipari Szakkiállítás

arról, hogy a faiparhoz és a bútoripar-
hoz kapcsolódó újdonságok sokasága 
megszámlálhatatlan. Megismerked-
tünk a legújabb technológiákkal is, és 
egyben a megmunkáló gépek legmo-
dernebb fajtáival. Ez a kiállítás nagy-
ban hozzájárult ahhoz, hogy szélesed-
jen látókörünk szakmánkat illetően.
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Vágújfalun (Nové Mesto nad 
Váhom) deklarálták azt a megállapo-
dást, mely szorosabbá teszi Szlovákia 
és Németország együttműködését a 
középiskolák szakmai továbbképzé-
se területén. A megállapodást Juraj 
Draxler, oktatásügyi miniszter és 
George Schütte államtitkár látta el 
kézjegyével. A dekrétum a szakmai 
képzés és az előkészületi munkálatok 
két ország közötti együttműködésé-

Draxler miniszter látogatása 
a keleti régiókban

Az oktatásügyi, tudományos, 
kulturális és sportminiszter, Juraj 
Draxler október folyamán a kele-
ti régiókba látogatott. Az eperjesi 
Šrobárová Alapiskolában tett láto-
gatása során megtekintette az iskola 
tantermeit, tornatermét és étkezdéjét 
is. Külön dicséretben részesítette azt 
az ételautomatát, amely – szimboli-
kus 5 centért – gyümölcsöt és zöldsé-
get kínál a diákoknak, ezzel is segítve 
a napi vitaminadag biztosítását. A 
miniszter kiemelte, hogy ez az ötlet 
egyedülálló Szlovákiában.

 Az épület megtekintése után élénk 
párbeszéd alakult ki a miniszter és a 
vendéglátói között, melyen jelen volt 
Turčanová asszony is, Eperjes főpol-
gármesternője. A résztvevők megvi-
tatták a regionális iskolaügyi prob-
lémákat, a pedagógusbérek jövőjét, 
az iskolai klubok finanszírozásának 
lehetőségeit. Kiemelték a roma gye-
rekek integrációjának kérdését és az 
iskolai pszichológusok munkájának 
fontosságát. Draxler felvázolta a mi-
nisztérium elképzeléseit és terveit is.

 Ezután a miniszter látogatást tett 
a kassai Ostrovsky Szakközépisko-

lába, ahol Elena Tibenská igazga-
tónő társaságában megtekintette a 
korszerűen felszerelt tantermeket, a 
felújított tornatermet és a diákrádió 
stúdióját. Az intézmény megtekin-
tését követően itt is elbeszélgetett a 
keleti régió összes középiskolájának 
igazgatójával, melynek során többek 
között szó esett a nyolcéves gimnázi-
umok további működéséről is.

A látogatás utolsó napján mintegy 
harminc alapiskola igazgatójával ta-
lálkozott Kassa egyik legrégibb is-
kolájában, a Gömöri Alapiskolában. 
Draxler miniszter úr megtekintette az 
iskola épületét, a kertet, valamint bete-
kintett az iskola krónikájába is, amely 
az iskola alapításától kezdve egészen a 
napjainkig őrzi az iskola belső életé-
nek eseményeit. Az intézmény egyik 
különlegessége, hogy integrált okta-
tást folytatnak: a gyengén látó gye-
rekek együtt tanulnak az egészséges 
tanulókkal. A találkozó beszélgetéssel 
folytatódott, az iskolaigazgatókat a 
tárca információs rendszere, a tanítók 
elbocsátásának problémája érdekelte, 
valamint a bérmódosítások várható 
alakulása foglalkoztatta.

 Ezután a miniszter a Technikai 
Egyetemre látogatott, ahol beitatta 
az új rektort, Stanislav Kmeťet. Az 
ünnepélyes beiktatáson beszédet is 
mondott, sok sikert kívánva az új 
vezetőségnek, s kifejezte reményét, 
hogy a Technicom elnevezésű tudo-
mányos park, amely az új rektor pro-
jektje, nagy segítséget nyújt majd a 
diákoknak ötleteik érvényesítésében, 
ezzel is tovább mélyítve a tudomá-
nyos és vállalkozói szféra együttmű-
ködését. 

 A délutánt a miniszter a sport-
gimnázium tanárai és diákjai kelle-
mes társaságában töltötte. Tatiana 
Švecová igazgatónő beszámolt a 
gimnázium egykori és jelenlegi ta-
nulóinak sikereiről, kiemelve, hogy 
több volt diákuk részt vett valamelyik 
olimpián is. Rámutatott azonban a 
nehézségekre is, elsősorban a spor-
tolók felkészülését hátráltató anyagi 
problémákra. A beszámolót követő-
en néhány diák bemutatót nyújtott 
egy-egy attraktív sportágból – karate, 
lövészet, gimnasztika –, majd a talál-
kozó a helyi pedagógusokkal folyta-
tott kötetlen beszélgetéssel zárult.

Szlovákia és Németország szorosabb 
együttműködést tervez a duális képzés terén

ről szóló nyilatkozatot foglalja magá-
ba. A nyilatkozatot a Mainz vállalat 
területén írták alá. Ez a vállalat az 
elsők között kapcsolódott be a duális 
képzés bevezetésébe Szlovákiában. 
Draxler miniszter úr kijelentette, 
hogy nagyban számítanak a német 
szakmai tapasztalatok átadására. A 
megállapodás értelmében a német 
fél kész minden segítséget nyújta-
ni a szlovák oktatás számára. A kö-

zös nyilatkozat garantálja a szakmai 
képzés támogatását, a duális képzés 
projektjeinek megvalósítását, előse-
gíti a munkáltatók és az iskolák kap-
csolatának fejlődését, a középiskolák 
diákjainak létszámnövelését, a szak-
képzés attraktivitását. A fórumot a 
szlovák-német kereskedelmi és ipari 
kamara szervezte. 
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A 2014/2015-ös iskolaévben több 
mint 3,947 millió euró szociális ösz-
töndíjat ítélt oda a minisztérium a 
középiskolások számára. Ez az összeg 
havi lebontásban 35,24 eurós átlagot 
jelent. Az elmúlt tanévben összesen 
112  016 ösztöndíjat ítéltek oda, az 
igénylők száma 2015 júniusában 9635 
főt tett ki, 2014 novemberében pedig 
12 274 volt.

 Az elmúlt időszakban az ösztöndí-
jat igénylők száma 5 875-tel csökkent, 
ami 193  700, 81 eurót jelent. Ennek 
következtében a minisztérium 35,13 
euróról 35,24 euróra növelni tudta a 
szociális ösztöndíj átlagértékét. 

 Ezt a támogatást azok a nappali ta-
gozatos középiskolások kérvényezhe-
tik, akik családjának összbevétele nem 

A minisztérium csaknem 
4 millió eurónyi 
szociális ösztöndíjjal 
támogatta a középiskolásokat

éri el a létminimumot, vagy amelyik 
család állami segélyből él. Nem jogo-
sult az ösztöndíjra a feltételesen kizárt 
tanuló, illetve az, akinek tanulmányi 
átlaga az előző iskolai évben 3,5-nél 
is rosszabb volt. Az iskola igazgatójá-
nak jogában áll leállítani a támogatás 
kifizetését azoknál a tanulóknál, akik 
megszegték az iskolai házi rendet vagy 
romlott a tanulmányi előmenetelük.

 A szociális ösztöndíj összege a ta-
nuló tanulmányi eredményétől és a 
család egy főre jutó bevételétől függ. 
Ennek értelmében három kategóriát 
különböztet meg a minisztérium: 2,5-
3,5 tanulmányi átlagánál havi 22,61 
euró, 2,0-2,5 átlagnál 31,65 euró, 2,0 
átlag alatt havi 45,21 euró lehet az ösz-
töndíj összértéke.

A diószegi Danubius Főiskolán 
befejeződik az Üzleti és Pénzügyi 
Jog szakirányú doktoranduszprog-
ram, a minisztérium megvonta az 
akkreditációt a képzéstől. Az akkre-
ditációt már 2014 júliusában felfüg-
gesztették, és innentől számítva – a 
főiskolákra vonatkozó törvények ér-
telmében – egy év állt az intézmény 
rendelkezésére, hogy kiküszöböljék 
az akkreditációs bizottság által feltárt 
hiányosságokat. Mivel a főiskolának 
nem sikerült ezt megoldania, az egy 
év leteltét követően elveszítette akk-
reditációját. Draxler miniszter úr 
kijelentette, hogy a minisztérium az 
akkreditációs folyamat, sőt az egész 

Draxler miniszter leállította 
a diószegi főiskola doktoranduszképzését

felsőoktatás minősége ellenőrzésének 
szigorítására készül. Amíg viszont ez 
törvényi kereteket ölt, teljes mérték-
ben élni fognak a hatályos törvények 
nyújtotta lehetőségekkel.

 A doktoranduszképzés megszün-
tetését követően a diószegi főiskola 
csupán bakkaleurátusi és magiszteri 
képzést kínál. A doktoranduszi ta-
nulmányokat folytató hallgatóiknak 
a főiskola köteles valamilyen hasonló 
doktori programot keresni, ahol foly-
tathatják a hallgatók a tanulmányai-
kat. 

  Gondokkal küszködik a pozsonyi 
székhelyű Goethe Uni is. Augusztus 
végén ugyanis lejárt a mediális és 

marketingkommunikáció, illetve az 
idegenforgalom szak akkreditációja. 
Ettől függetlenül az intézmény web-
oldalán meghirdették a 2015/2016-
os tanévet is, sőt jelentkezési lapokat 
lehet találni a leendő hallgatók szá-
mára. A minisztérium felhívta a fi-
gyelmet, hogy a főiskola jelenleg nem 
rendelkezik semmilyen akkreditált 
tanulmányi programmal. 

 Draxler miniszter e két iskolán kí-
vül befagyasztotta a Páneurópai Fő-
iskola (Pozsony) működésének jogát 
is. Az intézmény azonban bírósági 
úton tett lépéseket ez ellen a döntés 
ellen.
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Legkedvesebb könyvem

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

Nincs kedvenc könyvem. Nincs kedvenc 
íróm. Kedvenc íróim vannak – Esterházy, 
Krasznahorkai, Marquez, Pamuk, Rush-
die, Shafak, Hosseini, Ulickaja, és nemrég 
csatlakozott hozzájuk két katalán szerző, 
Javier Marías és Jaume Cabré. Ez utóbbi 
könyvének címe a szentmisék bevezető 
szertartásában elhangzó gyónás szava-
it idézi: „Én vétkem...”. Talán az eredeti 
spanyol cím – Io Confesso(Bevallom) 
– találóbb, hiszen a „regények regé-
nye” egy egyetemi tanár, Adria Ardevol 
kétségbeesett kapaszkodása az egyre job-
ban széttöredező, Alzheimer-fakó em-
lékeibe, melyeket egyetlen barátjának, 
Bernatnak ad át, gépel le. Annak a jó ba-
rátnak, aki mindig Valaki szeretett volna 
lenni. Elismert író vagy zseniális hegedű-
virtuóz, de hiába, szorgalmával nem tudta 
pótolni, mert nem is lehet, a lélek őszinte 
kitárulkozását, az igazságtalanul elvárt 
igazságok nyílt vállalását: „Ez vagyok 
én…, ilyen vagyok én….”  Maradt hát szá-
mára a második sor, és az egyhelyben to-
porgó ragacsos középszerűség. Maradt?!
Talán Adria jobban ismerte barátját, job-
ban látta a saját maga számára eltűnőben 
lévő jövőt, amikor nekifogott megírni 
életét, mint hitte. Története azonban, 
meglepő módon, nem saját szeretetlen 
gyerekkorával kezdődik, hanem jó ötszáz 
évvel korábban, mivel az ő személyes 
élettörténete, a családja végzete, az embe-

riség történelme és egy eredeti Storioni 
hegedű – a neve Vial – sorsa rejtélyes 
módon elválaszthatatlanok egymás-
tól, az eredendő gonoszságtól, bűntől 
és  megbocsájtástól. De vajon mindig 
együtt lehet élni a megbocsájtás, a fel-
oldozás terhével? Mennyire vagyunk 
felelősek apánk bűneiért? Ragaszkodó 
vagy elengedő-e az igaz szerelem? Az 
élet vakvéletlenek sorozata vagy minden 
előre elrendeltetett? Lehet egy tárgynak, 
egy hegedűnek emlékezete?  Keresgéli a 
választ Adria a kérdéseire, miközben a 
szálak, a történetek, az idősíkok, az elbe-
szélő személye szép lassan összekuszáló-
dik, szimbolizálva ezzel a fejében egyre 
jobban eluralkodó zűrzavart, hiányzó 
gondolatokat, emlékeket, órákat… A 
szavak azonban maradnak. 
Cabré nem hiába kapott több mint húsz 
irodalmi díjat, mesterien bánik a nyelv-
vel, amit Tomcsányi Zsuzsanna fordí-
tásának köszönhetően szinte minden 
mondatból kiérezhetünk. „Hónapokon 
át lázasan írtam, az önarcképeddel és az-
zal a két tájképpel szemközt, amelyeket 
nekem ajándékoztál… De a ma egészen 
más. A ma már a holnap.” – mondja a fő-
hős pár lappal a mű nyitott vége előtt. És 
innentől kezdve már csak rajtunk múlik, 
milyen válaszokat adunk saját kérdése-
inkre, hogyan gondoljuk tovább a „regé-
nyek regényét”. 

Jankovics Eleonóra
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Kovács László–Simon Attila: A magyar nép története 1711–1918-ig 

A tankönyvből a tanulók jól árnyalt képet kaphatnak a reformkori magyar fejlődésről, 
a szabadságharc eseményeiről és a dualizmus kori Magyarország történéseiről. Nagy 
teret kap a nem magyar nemzetek fejlődése, a szlovák nemzeti megújhodás, a szlovákok 
szerepe 1848-ban és a szlovák mozgalmak története az első világháború előtt. A könyv az 
első világháború eseményeinek bemutatásával zárja a korszak történetét. (színes, A4-es 
formátumú, 64 oldal)  

Kovács László–Simon Attila: A magyar nép története. A 20. század

A történelemtankönyv a magyarság egyik legküzdelmesebb, legvitatottabb korszakán, a 
20. századon tekint végig. Az első világégést követő békediktátumok szülte új világot, 
a két világháború közötti Magyarországot, a második világháború eseményeit, majd a 
kommunizmus térhódítását mutatja be a kötet. A színes, krétapapíron megjelent, gazdagon 
illusztrált kiadványt minden történelmet kedvelő olvasónak ajánljuk.

Simon Attila: Feladatok történelemből

A szlovákiai magyar iskolák számára készült tankönyvcsalád kiegészítői ezek a hiánypótló 
munkafüzetek, melyek játékos és elgondolkodtató feladatokon keresztül nyújtanak 
segítséget a tanulóknak és pedagógusoknak. 

A tankönyvek ára 9, 30 euró, kedvezményesen 6 euró

A munkafüzetek ára 3, 30 euró, kedvezményesen 2, 50 euró

Könyvajánló

Könyvajánló
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Szlovákiai magyar pedagógusok és szülők lapja

Kodály Zoltán Alapiskola, Galánta
 1950 szeptemberétől sorra nyíltak a magyar tanítási nyelvű iskolák országszerte, így Galántán is – 

immár 65. éve áll iskolánk is az anyanyelvi oktatás szolgálatában.
 1965-ben került átadásra az iskola új épülete, melyet 2009-ben teljesen felújítottak.
 Élénk, sikeres munka folyik az egyes szakkörökben is. Kitűnő eredmények születnek a sport terén, 

főként a labdarúgásban. 
 Énekkarunk ebben az évben ünnepli fennállásának 50. évfordulóját. Az énekkar évfordulója azért 

is különleges, mert nemcsak az énekkart ünnepeljük, henem a megalapítót is. Ritkaságszáma menő 
dolog, hogy az az ember áll még mindig az énekkar élén, aki azt 50 évvel ezelőtt megálmodta:  
Balogh Csaba.
 Citerásaink szintén állandó szereplői az iskolai ünnepi műsoroknak. Vezetőjük Pásztor Adrianna 

tanító néni.
 Iskolánk 2000-től viselheti Kodály  Zoltán  nevét.  Intézményünket  két  alkalommal  is  meg-

tisztelte  Kodály Zoltán özvegye, Péczeli Sarolta, aki a Mesterről készült gyönyörű domborművel 
ajándékozott meg bennünket, amely iskolánk előcsarnokát díszíti.
 Tizenöt éves múltra tekinthet vissza iskolánk kedvelt diáklapja, a Diákszó.
 2010 januárjától Oláh Hajnalka tölti be iskolánk igazgatói tisztségét. Új ötleteit, elképzeléseit a 

tantestülettel karöltve igyekszik megvalósítani. Megújultak és modernizálódtak a tantermek és 
szaktantermek. Az oktató-nevelő munkába új módszerek kerültek bevezetésre. A technika vívmá-
nyainak köszönhetően minden osztályban internetes hozzáférés, kivetítő, kerámiatábla, laptop, va-
lamint oktatóprogramok  állnak a pedagógusok rendelkezésére.

Tanévnyitó régen

Tanári kar régen Tanári kar (2015)

Álarcos bál régen Álarcos bál (2015)
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  Schwartz Katalin – Mézes Rudolf: A Szlovákiai Magyar Szülők Szövetségének üzenete   Fibi Sándor: Határozott összefogással iskoláinkért  
 Albert Sándor: Tüntetni nem elég, tenni is kell!
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