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Legkedvesebb könyvem

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

Nagyon nehéz arra a kérdésre válaszolni, 
hogy melyik is a kedvenc könyvem. Vagyis, 
amikor feltették ezt a kérdést a múltban, azt 
hiszem, mindig valami mást vágtam rá. Az 
lenne valakinek a kedvenc könyve, amelyet 
újra és újra a kezébe vesz? Vagy az, amely 
a leginkább gondolkodásra késztette? Vagy 
az, amelyik a legjobban megérintette érzel-
mileg? Azt hiszem, ez a három dolog nem 
feltétlenül esik egybe, és ez ellehetetleníti a 
válaszadást.
 A választás alól azonban most nem tudok 
kitérni, így egy olyan könyvről szeretnék 
mesélni, amely számomra különösen 
fontos: Závada Pál Jadviga párnája című 
regényéről. Závada Magyarországon élő, 
szlovák származású író, bár pályafutását 
szociológusként kezdte. Szülőfalujának, 
Tótkomlósnak és környékének élete, tör-
ténete, népszokásai és nyelve mindig is ér-
deklődése középpontjában állt. Ez a Jadviga 
párnája olvasója számára is világos, ugyanis 
ez a közeg válik a regény éltető közegévé: az 
ottaniak furcsa, archaikus, egyben már el 
is magyarosodott szlovák nyelve, a regény 
szereplőinek anyanyelve, mely sajátos mó-
don kel életre a regény lapjain. Egyébként 
a regényt lefordították többek közt szlovák 
és cseh nyelvre is, és a fordítók különösen 
leleményes módon oldották meg ennek a 
dialektusnak a szerepeltetését saját verzióik-
ban. 
A műben Osztatní András 1915 február-
jában elkezdett naplóját olvassuk, aki épp 
nősülni készül. A világ legboldogabb embe-
rének tudja magát, mivel elnyerte kedvese, a 
szépséges Jadviga kezét. Anyja ugyan nem 
repes a menyecskéért, de őt ez egyáltalán 
nem zavarja. Jadviga nem csak gyönyö-
rű: művelt, okos, kifinomult és titokzatos 
teremtmény. Ám nem tart sokáig András 
felhőtlen boldogsága, ugyanis már a nász-
éjszakán kiderül, hogy Jadviga nem képes 
magát őszintén odaadni férjének: óvja előle 
testét és lelkét is, kifürkészhetetlen és őrjítő 
módon. 
Amit azonban András nem ért, az az, hogy 
Jadviga maga is erősen küzd önmagával, 
saját démonai ellen, mégis minduntalan 
vesztésre áll. Képtelen szabadulni múltja 
két meghatározó férfialakjától. Az egyikük 
már halott: ő férje, András apja, illetve egy-

ben Jadviga nevelőapja, akihez gyanúsan 
gyengéd szálak fűzték a fiatalasszonyt (s 
aki sejthetően nem csupán nevelő-, hanem 
esetleg valódi apja is lehetett). A másikuk 
viszont igenis életben van, és nem hajlandó 
lemondani kedveséről még akkor sem, ha 
az éppen előle menekült egy nem műkö-
dő házasságba... Így aztán mindenki élete 
felőrlődik, még ha Andris megörökít is 
néhány szép pillanatot, amikor felsejlik an-
nak a reménye, hogy talán végre Jadvigával 
megtanulnak egymással együtt élni, egy-
mást szeretni.
Magán a történeten kívül magával ragad 
az is, ahogy a könyv felépül, ahogy a tör-
ténet kibontakozik, és a titkokra fény de-
rül. Ugyanis a naplóba nem csak András ír 
ám! Miután ő meghal, megtalálja a köny-
vecskét Jadviga, elolvassa, megkönnyezi, 
és mintegy válaszolgat férje bejegyzéseire, 
levelezik vele, mintha simogató szavaival 
és önmarcangoló vallomásaival igyekezne 
jóvátenni mindent. Vagy ha azt nem is le-
het, most, hogy már úgyis mindegy, meg-
próbál szembenézni az igazsággal és saját 
magával. 
Emellett van még valaki, aki idetolakodik 
ezekre a lapokra: két fiuk közül az egyik, a 
gyengébbik, butábbik, szerencsétlenebbik, 
de sikerültebb bátyját túlélt Miso, aki pedig 
majd anyja halála után kontárkodik bele a 
szövegbe. Azt jegyzetekkel látja el (szlo-
vákot fordít, méltatlankodik, magyaráz és 
sérelmeit teregeti elénk), egybeszerkeszti 
ilyen-olyan módon az anyja és apja által írt 
részeket, majd saját nyomorúságos életéről 
is beszámol az utolsó, még fennmaradt ol-
dalakon a maga apró hangyabetűivel. 
A Jadviga párnájáról sokszor eszembe ju-
tott egy másik, számomra kedves könyv, 
Márquez Száz év magánya. Az elején itt is 
minden tiszta, minden lehetségesnek tűnik 
és ígéretet hordoz magában, de ahogy előre 
haladunk az időben, újra és újra ugyanúgy 
és ugyanazokat a hibákat követik el, egé-
szen addig, amíg minden elhasználódik és 
felemésztődik önmaga pusztító ereje által... 
Ám minden baljóssága ellenére is jó olvasni 
ezt a könyvet, nyelvi találékonysága, 
játékossága és humora pedig enyhíti sötét 
atmoszféráját. Nehéz volt letennem, és 
nem is csak egyszer vettem a kezembe. 

Szerzőink
Prof. ALBERT SÁNDOR, a Selye János Egyetem alapító rektora, a komáromi Felnőttképzési Intézet, Kht. igazgatója, Kassán és 
Paton él (albert.sandor43@gmail.com); Bc. AUDI DÁVID, kétnyelvű ügyvitelszervező, Vágsellyén él (davidaudi1992@gmail.com); 
Mgr. BRUTOVSZKY GABRIELLA, PhD., magyar-német-biológiaszakos tanár (Jedlik Ányos Gimnázium, Budapest) és irodalom-
kutató (Eszterházy Károly Főiskola, Eger), Budapesten és Rozsnyón él (brutigabi@gmail.com); Doc. CSEHI ÁGOTA, PhD., a Nyit-
rai Konstantin Filozófus Egyetem Zenei Tanszékének docense (acsehiova@ukf.sk); 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); EÖTVÖS LÝDIA, a Csicseri Óvoda igazgatónője, Nagykaposon él  
(lydkavk@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 Inté-
zetének adjunktusa, Pécsett él (zita@gamma.ttk.pte.hu); RNDR. HORVÁTH GÉZA, nyugalmazott pedagógus, a Katedra Mate-
matikaverseny szervezője, Zselízen él (horvath.geza@slovanet.sk); KALMÁR GERTRÚD, a losonci Kármán József Alapiskola 
pedagógusa (gerti.kalmar@gmail.com); KLEMEN TERÉZIA, a komáromi Kultsár István Szakközépiskola tanára, Komáromban él  
(tereziaklemen@yahoo.com); PaedDr. KRALINA HOBOTH KATALIN, PhD., a Szlovák Műszaki Egyetem Építőipari Karának 
adjunktusa, Vásárúton él (katalin.hoboth@stuba.sk); DR. KOLLÁTH ANNA, a Maribori Egyetem oktatója; MOLNÁR KRISZTA, 
a TANDEM, n.o. trénere, Dunaszerdahelyen él (molnar.kriszta@tandemno.sk); Bc. NAGY KITTI, a Nyitrai Konstantin Filozófus 
Egyetem biológia szakos hallgatója, Gútán él (kitti.nagy@student.ukf.sk); Mgr. NOVÁK MÓNIKA, az érsekújvári Czuczor Gergely 
Alapiskola igazgatónője, Érsekújváron él (novakmonika@czuczora.sk); Mgr. PETRES CSIZMADIA GABRIELLA, PhD., a Nyitrai 
Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kara Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézetének adjunktusa, a 
Katedra vezető szerkesztője, a Katedra Irodalomversenyek, Pénzes István Anyanyelvi Vetélkedő és esszéíró pályázatok szervezője, a 
Legere Irodalmi Verseny egyik főszervezője, Hidaskürtön él (gabi.csizmadia@gmail.com); TAKÁCS SIPOS JANKA, a dunaszerda-
helyi Helen Doron angol nyelviskola tanára, Dunaszerdahelyen él (siposjanka@siposjanka.com); VARGA PODLEISZEK ZSUZSA, 
a komáromi Kereskedelmi és Szolgáltatóipari Szakközépiskola szaktanára, Keszegfalván él (zuzanapodleiszekova@hotmail.com); 
Mgr.  VARGA TAMÁS, a gútai II. Rákóczi Ferenc Alapiskola magyar-földrajz szakos tanára, Gútán él (vargatomi7@gmail.com);  
ZSIDÓ JÁNOS, római katolikus plébános Félen (rkc.tomasov@gmail.com)

Kedves Olvasók!
Szíves figyelmükbe ajánljuk a Csallóköz karácsonya című könyvünket. Felhívjuk 
figyelmüket, hogy az ünnepi könyvet most kedvezményes áron rendelhetik meg.

Csallóköz karácsonya
Szerkesztő: Kulcsár Ferenc, Méry Enikő
Illusztrátor: Olejníková Andrea
Kiadó: Lilium Aurum, Dunaszerdahely
Kiadás éve: 2011
Ár: 8,00 €
Kedvezményes ár: 6,00 €

A kötet meghitt karácsonyi hangulatot árasztó és csallóközi hagyományokat 
felidéző ünnepi album. A kiadvány Derzsi Erzsébet tehetséges fotóművész al-
kotásaival illusztrált, virtuális ünnepeket teremt, melyből nem hiányoznak az 
ünnepi asztal receptjei sem. Igazi ajándékkönyv! Áldott ünnepeket! 

Könyvajánló

Könyvajánló

Takács Sipos Janka

Jadviga párnája, 
avagy száz év magány Tótkomlóson

Hodossy Gyula: Ma elkezdődik bennünk a szeretet

Ma elkezdődik bennünk a szeretet. A lét és tudat szeretete a kíváncsiságoknak, pa-
takcsobogásnak, a szél hátán szélnek, a zizegő gallyaknak, a nyirkos barlangoknak, 
a világmindenségnek, szeretete a ragaszkodásnak, az egymáshoz tartozásnak, az 
ölelésnek, a sóvárgó szempárok egymásra találásának. Ha azt érezzük, ma elvesz-
tünk mindent, tévedünk, mert vég nélkül nincs kezdet, s a kezdet elfeledteti az 
előzőt, a ,, bármilyen jó volt is”- t, a kacagást, egymás krokodilkönnyeit, elfeledteti 
a szívszaggató bánatot, sőt elfeledteti, hogy bármit is elfeledünk. Bennünk a szere-
tet, csak utat találjon!

Szerkesztő: Sütő Csaba András
Összeállította: Balázs Béla
Kiadó: AB ART
Kiadás éve: 2013
Ár: 8,00 €
Kedvezményes ár: 6,40 €

Érdeklődésüket, rendeléseiket a lilium@liliumaurum.sk címen várjuk.
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A karácsony a legkedvesebb, 
a leghangulatosabb ünnepek 
közé tartozik. Erre az ünnep-
re nagy örömmel készülődünk, 
hiszen karácsonykor a legke-
ményebb szív is megenyhül, 
földöntúli öröm és boldogság 
tölti el szívünket. Nagyon nagy 
eseménynek kellett történnie, 
hogy ilyen sok ember szívét el-
töltse az öröm. Nagy esemény 
is történt: kétezer évvel ezelőtt 
megszületett a Megváltó, Betle-
hemben szegény kisgyerekként 
eljött közénk az Isten Fia. 

A keresztény világ már az első 
századoktól kezdődően decem-
ber 25-én ünnepelte Jézus szü-
letését. Ez az időpont csupán 
jelképes, mert a születés pontos 
dátumát nem ismerjük. A legrö-
videbb tanítás Jézusról az, hogy 
Ő a világ világossága. Ha megfi-
gyeljük, látjuk, hogy karácsonyig 
mindig sötétebb és sötétebb van, 
karácsony után viszont növeked-
ni kezd a világosság. December 
25-e tehát azt szimbolizálja, hogy 
Jézus Krisztus születéséig lelki sö-
tétségben éltek az emberek, Jézus-
sal viszont eljött a lelki világosság.

A karácsonyban az a szép, 
hogy többször is örülhetünk 
neki. Már a készülődés is öröm-
mel tölt el minket. Termé-
szetesen nem az áruházi ké-
szülődésre gondolok, hisz az 
áruházakat már két hónappal az 
ünnep előtt karácsonyi díszítés 
és zene árasztja el. Jól tudjuk, ez 
csak üzleti reklámfogás, hogy 
minél többet vásároljanak az em-
berek. A mi készülődésünknek 
azonban legyen lelki és anyagi 
oldala is. Olvassunk lelki irodal-
mat, hallgassunk lélekmelegítő 
zenét, béküljünk ki haragosa-
inkkal, tegyünk minél több jót. 
Szeretteinknek pedig készítsünk 

zsidó jános

Karácsony, a szeretet ünnepe

saját kezűleg ajándékot. A szü-
lő sokkal jobban örül annak az 
ajándéknak, amit gyermeke saját 
maga készít, mint annak, amit 
az üzletben vesz. A szeretet lele-
ményes, ami sokféle ajándék ké-
szítésére késztet. Pedagógusként 
gondoljunk arra is, hogy iskolás 
gyermekeink valamilyen kará-
csonyi műsorral is meglepjék 
szüleiket, legyen az egy szép ka-
rácsonyi vers, ének vagy jelenet. 

Az adventi időnek kedves ün-
nepe szent Miklós napja. A mi-
kulási ajándékozással örömet 
szerzünk gyermekeinknek. Egy-
házközségünk gyermekei folytat-
ják szent Miklós ajándékozó sze-
retetét. A Mikulás-csomag egy 
részét elhozzák a templomba, le-
teszik az oltár elé, s ezt elküldjük 
a kelet-szlovákiai nagycsaládo-
sok központjába, az ottani szegé-
nyebb gyerekek részére. Minden 
évben több mint száz kilogramm 
édességet küldünk. 

A magyar nép a karácsony estét 
szent estének nevezi. Legyen va-
lóban az is. Ezen az estén lelkileg 
is töltekezzünk. Énekeljünk, hall-
gassunk karácsonyi énekeket, ol-
vassunk karácsonyi történeteket, 
nézzünk ilyen videót, vegyünk 
részt a karácsonyi istentisztelete-
ken. Gondoljunk a szegényekre, 
nincstelenekre, gondoskodjunk 
róla, hogy nekik is legyen szép 
karácsonyuk. 

A karácsony nagyon szép ün-
nep. Engedjük, hogy szívünket 
eltöltse a szeretet és a béke. Kará-
csony örömét azzal őrizzük meg 
szívünkben, hogy nyitott szem-
mel és nyitott szívvel járunk a 
világban, segítünk a rászorulón, 
örömünket megosztjuk minél 
több emberrel. 

Mindenkinek boldog karácso-
nyi ünnepeket kívánok. 

DEC_15_16.indd   3 24. 11. 2015   13:40:34



Katedraalkalom

December a régi római naptár sze-
rint az év tízedik, egyben utolsó hó-
napja volt. A név a latin decem (tíz) 
szóból származik. Az új időszámítás, 
a Gergely-naptár bevezetése óta de-
cember az év tizenkettedik hónapja. A 
karácsonyt megelőző hetekben, advent 
idején az Úr eljövetelét, a kis Jézus szü-
letését várjuk. 

Advent kezdete
Advent az egyházi év kezdetét, a ka-
rácsonyi előkészület 4 hetes időszakát 
öleli fel. Szent András napját köve-
tő vasárnappal kezdődik. Eredete az 
V-VI. századra nyúlik vissza. Régen 
éjféli harangzúgás jelezte az időszak 
kezdetét, az új egyházi év megnyitását.
 
December 4., Borbála napja
Szent Borbála Kis-Ázsiában élt, keresz-
tény hitéért mártírhalált halt. A bányá-
szok, tüzérek, várak védőszentjeként 
tiszteli az utókor. Régen a hajadonok 
is pártfogójuknak tekintették, mert ha 
Borbála napján vízbe tettek egy cse-
resznyeágat, és az karácsonyra kivirág-
zott, az a házasság közeledtét jelentette.

December 6.,  Szent Miklós napja
Szent Miklós püspök a IV. században 
élt a kis-ázsiai Myra városában. Fon-
tosnak tartotta a nincstelenek, szegé-
nyek segítését – egy legenda szerint 
a nyitott ablakon át aranyat dobott 
be három hajadonnak, akik ennek 
köszönhetően tisztességesen férjhez 
mentek. Innen ered a mai napig a szo-
kás, hogy a gyerekek kiteszik a meg-
tisztított cipőjüket az ablakba, s várják 
a Mikulás ajándékát.

December 13., Luca napja
Szent Luca a szembetegségben szenve-
dők, a varrónők és a bűnbánó utcanők 
védőszentje. Az ő napján kezdték ha-
gyományoson készíteni Luca székét, 
hogy a karácsonyi misén arra felállva 
megláthassák a falu boszorkányait.

December 21., Tamás napja
Tamás apostol kételkedett Jézus feltá-
madásában, ezért hitetlen Tamásként 
vonult be a vallásos történelembe. Az 

Decemberi szokások, 
hagyományok

Klemen Terézia

ő története nyomán nevezzük a kétel-
kedő viselkedést „tamáskodásnak”. A 
néphagyomány számos hiedelmet őriz 
Tamás napjával kapcsolatban, melyek 
elsősorban a disznóvágáshoz kapcso-
lódnak: pl. az e napon vágott sertés 
hája („tamásháj”) nem avasodik meg, 
és kelések, nehezen gyógyuló sebek, 
kiütések kezelésére alkalmas.

December 24., Ádám, Éva napja, 
Szenteste
Az adventi időszak utolsó napját, a 
karácsonyi időszak kezdetét a népha-
gyomány böjtnapként és dologtiltó 
napként (csak az állatok ellátása és a ta-
karítás, főzés-sütés volt engedélyezett) 
tartja számon. Az ünnep napnyugtát 
követően vette kezdetét, a karácsonyi 
asztal ünnepélyes megterítésével. Az 
asztalra kerülő ételek hagyományos és 
szimbolikus erejűek voltak (alma, hal, 
káposztaleves…). A terítéshez használt 
abroszt csak ezen a napon használták.

December 25., karácsony napja
E nap a téli napforduló ideje. Időjósló 
hagyomány is fűződik ehhez a nap-
hoz, pl. Bácskában, Bánátban úgy tar-
tották, ha ez a nap hétfőre esik, akkor 
ködös tél, szeles tavasz, jeges, viharos 
nyár várható, valamint dögvész, és ál-
latpusztulás  esedékes; ha keddre esik, 
akkor nagyon hosszú lesz a tél, nedves 
a tavasz, és sok gyümölcs várható; ha 
szerdára, akkor zúzmarás tél, kemény 
tavasz, nedves nyár, kellemes ősz és 
sok gabona lesz; ha csütörtökre vagy 
péntekre esik, akkor kellemetlen tél 
és forró nyár várható, de hullani fog-
nak az állatok; ha szombatra, akkor jó 
tél, szeles tavasz és nagy drágaság lesz; 
ha vasárnapra esik, akkor jó tél, szeles 
nyár, se meleg, se hideg tavasz, de bő 
termés és nagy állatszaporulat várható. 
Ezen a napon indultak betlehemezni a 
fiatalok, amely során házról házra jár-
va, pásztorszerepet öltve eljátszották 
Jézus születésének történetét.

December 26., István napja
A legények vagy a felnőtt férfiak ház-
ról házra járva bőséget, boldogságot 
kívántak a következő évre. 

December 27., János napja
Szent János evangélista ünnepnapját 
patkányűző, óvó, védő napnak tekin-
tették, de bort is szenteltek: minden 
család bort vitt a templomba, amelyet 
a pap megáldott, majd ebből a szentelt 
borból minden hordóba tettek, hogy a 
hordók tartalma meg ne romoljon. 

December 28., Aprószentek napja
Aprószentek napján a Krisztusért már-
tírhalált halt betlehemi fiúgyermekek-
re emlékeznek, ezért ez a nap a gyer-
mekek megörvendeztetésének napja 
is volt. A kisgyerekek bábukat kaptak. 
E napon tartották az aprószentek napi 
vesszőzést is.

December 31., Szilveszter napja
Szent Szilveszter pápa ünnepe az év 
búcsúztatásának vidám éjszakája. Ezen 
a napon számos praktikával igyekeztek 
jövőt jósolni. Sokan készítettek szeren-
csepogácsát, melybe egy érmét vagy 
tollat sütöttek, és aki megtalálta, annak 
szerencsét jósoltak. Akinek azonban a 
tolla megégett, az már nem érte meg a 
következő tollaspogácsa-sütést.

 A bukovinai székelyek szilveszter-
kor hagymából jósolták meg a követ-
kező évi időjárást. A gazda félbevágott 
egy fej vöröshagymát, 12 réteget le-
hántott róla – ezek jelképezték egyen-
ként a hónapokat. Mindegyikbe egy 
pici sót szórt. Amelyikben elolvadt a 
só reggelre, az a hónap csapadékos-
nak számított, ha viszont megmaradt a 
hagymalevélben a só, akkor az a hónap 
száraznak ígérkezett.

 Az év utolsó napján fontos szere-
pet kaptak az ételek. Leggyakrabban 
malacsült került az asztalra, tilos volt 
azonban a csirke és pulyka fogyasztá-
sa, hiszen ezek az állatok elkaparják 
a szerencsét. Helyette inkább lencsét 
ettek, hogy sok pénzük legyen az új 
évben.  
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A depresszió (röviden összefoglalva) 
egy pszichiátriai megbetegedés, amit va-
lamilyen lelki megrázkódtatás okoz. Sok 
tanár úgy véli, a karácsonyi időszak alatt 
ez a lelkiállapot áll a legtávolabb a gye-
rekektől. Az ünnepi depresszió azonban 
nem kerüli el őket sem.

Az új év első tanítási óráin, az iskolá-
ba való visszazökkenést segítve, mindig 
elmeséltetem a diákokkal, ki hogyan élte 
meg a karácsonyi ünnepkört. Évről évre 
meghökkenve tapasztalom, milyen so-
kan örülnek, hogy vége van az év végi 
ünnepeknek, és újra itt lehetnek az iskola 
megszokott falai, ismert tantermei kö-
zött. Egyre több diák hangoztatja, hogy 
utálja a „szeretet ünnepét”.  Az elvált vagy 
csonka családból származó gyerekek szá-
mára – ugyanúgy, ahogy az idősek vagy 
egyedülállók esetében – nyomasztó teher 
a karácsony, hiszen nekik nem a családi 
együttlétet, a meghitt pillanatokat, ha-
nem ezek hiányát jelenti az ünnep. Sajnos 
egyre tipikusabb, hogy a gyerek az ünnep 
egyik napját az egyik szülőnél, a követ-
kező napot a másik szülőnél és annak új 
családjánál tölti, s valahogy sehol sem 
érzi igazán otthon magát. Az ünnepi haj-
sza miatti felfokozott idegállapot pedig 
csak súlyosbítja a rossz kedélyállapotot. 
Nem csoda, ha a serdülőkorban lévő fia-
talok – de a kisebbek is – szinte törvény-
szerűen összeütközésbe kerülnek a csa-
ládtagokkal, kiéleződnek a konfliktusok, 
nézeteltérések keletkeznek, rég elfeledett 
ügyek kerülnek ismét felszínre. Ilyenkor 
csak a legritkább esetben sikerül józan 
megoldást találni a családi bajokra, hisz 
az is problémát jelent, hogy egyszerre túl 
sok időt töltünk együtt, amitől már rég 
elszoktunk a szürke hétköznapokban. Így 
válik az öröm és a szeretet ünnepe kiadós 
veszekedések, zsörtölődések napjaivá, és 
így uralkodik el a „karácsonyi zavar” a 
család tagjain.

Közelednek az ünnepek, mindannyian 
vágyunk a család melegére, szeretetére, 
a meghittségre, ezért tisztelettel kérem a 
kollégákat, szülőket, nagyszülőket, figyel-
jünk a gyermekekre, és figyeljünk egy-
másra is, mert csak rajtunk múlik, hogy 
milyen lesz az ünnep.

Karácsonyi depresszió
Klemen Terézia

A hivatásukat szerető pedagógu-
sok közül mintegy ötvenen fogadták 
el a Katedra Alapítvány meghívását, 
és találkoztak október 22-én az im-
már huszonnegyedik alkalommal 
megrendezett Katedra Napokon. A 
rendezvény központi témája valóban 
nagyon elgondolkodtató, időszerű 
és oktatásügyünk jövője szempont-
jából kiemelkedő fontosságú volt, 
ugyanis a pedagógus szakmát, annak 
méltóságát elemeztük, múltját, jele-
nét és jövőjét vitattuk meg kimon-
dottan őszinte szavakkal. A Katedra 
Alapítvány elnökének, Dr. Németh 
Margitnak az ünnepélyes megnyi-
tója után Fibi Sándor, a tanácskozás 
elnöke Pintes Gábor docensnek, a 
Nyitrai Konstantin Filozófus Egye-
tem Pedagógiai Kara tudományos 
dékánhelyettesének adta át a szót, aki 
A pedagógusmesterség jövőképe c. elő-
adásában részletesen elemezte azokat 
a tényezőket, amelyek már napjaink-
ban is hatással vannak a pedagógus-
pálya iránt érdeklődő fiatalok vég-
leges döntésére, a pedagógushivatás 
méltóságának tudatosítására vagy 
éppen e fontos szempont lebecsülésé-
re. Takács Zoltán magyar-történelem 
szakos nyugalmazott magyarországi 
tanárkollégánk gondolatokat ébresz-
tő előadásában több évtizedes taná-
ri pályájának tapasztalatait osztotta 
meg a jelenlévőkkel. Hangsúlyozta, 
hogy a sikeres pedagógus egyik is-
mérve az a tény, hogy munkája során 
szinte minden helyzetben következe-
tesen tudatosítja szakmájának méltó-
ságát, még akkor is, ha mindennapi 
munkája során lényegében nem érzi 
azt, hogy az ő tevékenysége, hiva-
tása társadalmilag fontos. Urbán 
Péter,  PhD. a TANDEM nonprofit 
társulás szakembere gyakorlati pél-
dákkal tette szemléletesebbé a peda-
gógus szakma belülről fakadó mél-
tóságát és az esetleges tanári kiégés 
megelőzésének lehetőségeit.

Az előadásokat követő vitában 
szinte törvényszerűen kitértünk 
azoknak az aktuális politikai és tár-
sadalmi kérdéseknek a megvitatá-
sára is, amelyek napjainkban szinte 

Katedra Napok
– immár huszonnegyedik alkalommal…  

Fibi Sándor

determinálják az iskola és a pedagó-
gus társadalomban elfoglalt helyét, a 
pedagógusi munka anyagi és társa-
dalmi megbecsültségét, valamint az 
iskolai nevelés és oktatás hatékony-
ságát. A felszólaló kollégák is bírálták 
a jelenlegi helyzetet, mely szerint az 
oktatásügyben napjainkban nagyon 
kevés lehetőséget látunk arra, hogy a 
sajátos, egyedi oktatási programmal 
dolgozó, önálló pedagógiai arcéllel 
rendelkező autonóm iskola és abban 
a kreatív,  az autonóm pedagógus újra 
elérendő célként jelenjen meg  a min-
dennapi pedagógiai gyakorlatban, sőt 
újra időszerűvé és általánossá váljon 
a létjogosultsága, hiszen szinte tel-
jesen eltűnt a reform, az alternatív 
irányzat, amelynek a helyét átvette 
az uniformizált oktatást eredménye-
ző központi irányítás vasmarkúsága. 
Ebben a jelenlegi helyzetben külö-
nösen veszélyes azon  pedagógusok 
viszonylag  passzív hozzáállása, akik 
ahelyett, hogy  határozott magatar-
tással tiszteletet vívnának ki munká-
juk máltósága iránt, inkább belesüly-
lyednek az önsajnálatba…

Rendezvényünk további részében 
értékeltük a lapunkban meghirdetett 
A legkreatívabb iskolai rendezvény 
című pályázatot (ennek részletezése 
a következő cikkben található), illet-
ve átadásra került a felvidéki magyar 
pedagógusok szakmai munkáját ér-
tékelő egyik legmagasabb elismerés, 
a Katedra-díj. A Katedra Alapítvány 
a  beérkezett kilenc javaslatból a ze-
nei tehetségek rendkívül sikeres fel-
karolásáért elismerő oklevéllel jutal-
mazta Páko Máriát, a Rimaszombati 
Speciális Iskola asszisztensét, a  Ka-
tedra-díjat pedig Zahoran Judit kollé-
ganő, az érsekújvári Czuczor Gergely 
Alapiskola pedagógusa vehette át ki-
magaslóan sikeres pedagógiai mun-
kájáért. A  díjazottak laudációját – 
melyet Sebők Attila, a rimaszombati 
Tompa Mihály Református Gimnázi-
um igazgatója, illetve Novák Mónika, 
a Czuczor Gergely Alapiskola igazga-
tónője adott elő – és a velük készített 
beszélgetéseket e számunkban és a 
januári számban közöljük.
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A Katedra folyóirat fennállása óta 
aktívan odafigyel arra, hogy az isko-
lák belső életének működését ver-
senyszervezéssel, pályázatok hirde-
tésével segítse. A húsz éve működő 
Katedra-versenyek mellett hosszú 
éveken át rendszeresen meghirdetés-
re került a Katedra esszéíró verseny, 
melynek tradícióját – néhány év pi-
henést követően – 2013-ban felújítot-
tuk: először „Az én édesanyám”, majd 
a „Legkedvesebb könyvem” témát 
járták körül a pályázók. 

 Az idei Katedra-napok kísérőren-
dezvényeként ezúttal egy rendhagyó 
esszéíró verseny értékelésére került 
sor. Egy olyan pályázatot indítottunk 
útjára, aminek több célja is volt: egy-
részt a közösségi munka kidomborí-
tására helyeztük a hangsúlyt, vagyis 
az iskolai rendezvényszervezés ösz-
szetettségére, rétegzettségére, sok-
szereplősségére kívántuk a figyelmet 
irányítani, másrészt a fantázia határ-
talanságának szerettünk volna teret 
kínálni, vagyis fel akartuk hívni a szé-
les közönség figyelmét arra, micsoda 
élénk, izgalmas munka folyik iskolá-
ink belső életében. Így született meg 
a „legkreatívabb iskolai rendezvény” 
pályázatának ötlete, ami az egyéni 
esszéírás helyett lehetőséget kínált 
arra, hogy a közösség egységként szó-
laljon meg, vagyis egy tanári kar vagy 
egy diákcsoport a közösség nevében 
mutassa be valamilyen projektjét. 

 A szerkesztőségen belül kialakí-
tott értékelő bizottság – Hrbácsek 
Noszek Magdaléna, Klemen Terézia, 
Fibi Sándor és Petres Csizmadia Gab-
riella – őszinte érdeklődéssel várta a 
pályázatokat, hiszen ezek a szövegek 
korképként is funkcionálnak: lenyo-
matai annak, milyen érdeklődésűek a 
magyar iskoláink, mik azok a témák, 
amiket feldolgozásra érdemesnek 
találnak a tanárok, milyen rendez-
vények iránt mutatnak érdeklődést 
a ma diákjai, illetve választ kínálnak 
arra, hogy születnek-e új, eredeti öt-
letek az oktatói-nevelői munkában, 

a legkreatívabb 
iskolai rendezvény 
pályázatainak értékelése

Petres Csizmadia gabriella

amik üdítő hatással bírnak a hétköz-
napok feladatorientáltságára. 

 Összesen húsz pályázati anyag ér-
kezett be a szerkesztőségünkbe – és 
nagy örömünkre valóban csupán 
kreatív ötletet tartalmazó pályamun-
kákat olvashattunk. Külön elismerést 
érdemel, hogy a Bélyi Alapiskola és 
az udvardi Majthényi Adolf Alapis-
kola több pályázatot is benyújtott, és 
– ahogy mondani szokták – egyik öt-
letük jobb volt a másiknál. Rajtuk kí-
vül a pályázók között köszönthettük 
a Buzitai Alapiskola, a csilizradványi 
Kóczán Mór Alapiskola, a Tallósi 
Alapiskola és Óvoda, a Lukanényei 
Alapiskola, a nyékvárkonyi Móra Fe-
renc Alapiskola, a felbári Batthyányi-
Strattmann László Alapiskola, a 
vásárúti József Attila Alapiskola és 
Óvoda, a dunaszerdahelyi Kodály 
Zoltán Alapiskola, a Feszty Árpád 
Alapiskola és Óvoda, az érsekújvári 
Pázmány Péter Gimnázium, a csicsói 
Gáspár Sámuel Alapiskola, az érsek-
újvári Czuczor Gergely Alapiskola, a 
Deáki Alapiskola és a rozsnyói Fábry 
Zoltán Alapiskola és Szakközépiskola 
pályamunkáit. 

A területi sokszínűség mellett a 
pályamunkák tematikai szélességei is 
jellemezte a projekteket. Több iskola 
olyan rendezvény megvalósításáról 
számolt be, ami az iskoláink belső 
életében már hagyományosan jelen 
van – azonban az adott pályázók ké-
pesek voltak új töltettel gazdagítani a 
rendezvényt. Ilyen volt például egy 
családi délután szervezése, egy osz-
tálydíszítés bemutatása, a könyv hó-
napjának megünneplése, variációk a 
költészet napjára, műveltségi vetélke-
dő összeállítása, diáknap szervezése, 
író-olvasó találkozó lebonyolítása, 
a Föld napja megünneplése, juniális 
szervezése, múzeumok éjszakája és 
anyanyelvi hét rendezése. Ezen pá-
lyamunkák esetében az érdekelt min-
ket, mennyire képes a rendezvény új 
szempontból láttatni a hagyományos 
rendezvénytípust, képes-e új színt 

vinni egy-egy évforduló vagy emlék-
nap megünneplésébe. A fennmaradó 
pályázatok esetében a rendezvény 
ötlete is újdonságként hatott, hiszen 
madárijesztő-árverést, méz napját 
vagy tolerancia napját nem szervez 
minden iskola. Ezek a rendezvények 
már az iskola személyes arculatáról 
árulkodtak – és nagyon is szimpati-
kus képet mutattak magukról.

Az egyes pályázatokat rövidített 
formában a Katedra hasábjain belül, 
teljes terjedelmükben pedig a Kated-
ra honlapján olvashatók. Mindenki-
nek a figyelmébe ajánljuk ezeket az 
írásokat – és bízunk benne, hogy más 
iskoláknak is példaként, ötletforrás-
ként szerepelhetnek. Sok szeretettel 
gratulálunk minden pályázónak!

A legkreatívabb iskolai rendezvény 
legeredetibb pályamunkái a követke-
zők:

1. helyezett:
Czuczor Gergely Alapiskola, Érsek-
újvár
Rendezvény: A tolerancia napja
A rendezvény megálmodói: Pethes 
Emese, Földy Judit

2. helyezett:
Majthényi Adolf Alapiskola, Udvard
Rendezvény: A költészet napja
Pályázó: Borka Dávid

3. helyezett:
Majthényi Adolf Alapiskola, Udvard
Rendezvény: A Föld napja – kreatív 
környezetvédelem
Pályázó: Baka Szilvia

4. helyezett:
Bélyi Alapiskola
Rendezvény: Nem hagyományos mú- 
zeumok éjszakája
Ötletgazda: Szakszon Anna

5. helyezett:
Móra Ferenc Alapiskola, Nyékvár-
kony
Rendezvény: 
Tetejetlen fa – anyanyelv hete
A rendezvény megálmodója: Fodor 
Anikó
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„Félig sem olyan fontos az, amit ta-
nítunk gyerekeinknek, mint az, ahogy 
tanítjuk. Amit az iskolában tanultunk, 
annak legnagyobb részét elfelejtjük, 
de a hatás, melyet egy jó oktatási 
rendszer szellemi tehetségeinkre gya-
korol, megmarad.” – mondta Eötvös 
József. Ezért minden időben a legfon-
tosabb hivatás az, amelyik a lélekhez 
szól. Régen egy közösségben a pap, az 
orvos és a tanító volt a falu szellemi-
lelki irányítója, a közösség építője. Ma 
már olyan időket élünk, amikor a 
megbecsülés hiánya érződik.

 Szerencsénkre újra és újra vannak 
közöttünk olyan pedagógusok, akik 
kimeríthetetlen erővel, bátran, meg-
hátrálás nélkül végzik ezt a nemze-
dékeken átívelő munkát. Megtiszte-
lő számomra, hogy ilyen pedagógus 
munkáját méltathatom.

Zahoran Judit 30 éve az érsekújvári 
Czuczor Gergely Alapiskola pedagó-
gusa, a tantestület tapasztalt, megha-
tározó, módszertanilag kiteljesedett, 
elkötelezett egyénisége. Nyugdíjas-
ként is a  katedrán maradt. Az okta-
tásügy alakulása, a  matematika és 
fizika minőségi oktatása a  szívügye. 
Pedagógiai pályáját egy magyaror-
szági gyógypedagógiai intézetben 
kezdte, Tarhoson. Az ott eltöltött öt 
év alatt gyógypedagógus kollégáitól 
nyert tapasztalatait nagyszerűen al-
kalmazza a tanulásban akadályozott, 
illetve tehetséges tanulókkal folyta-
tott munkája során. Házastársát, ki-
vel családot alapított, Szlovákiában 
találta meg, ezért kiváló képességeit 
a Felvidék iskoláiban mutathatta meg. 
Vallja: „A pedagógus egyik legszebb 
feladata a tehetségek felismerése, se-
gítés és irányítása. Mindig nagy sze-
retettel és odafigyeléssel igyekeztem 
ezen a területen helytállni. Nagy örö-
möt jelentett számomra, mikor járá-
si, kerületi vagy országos versenyre 
jutottak el diákjaim matematikából 
és fizikából. Igyekeztem úgy taníta-
ni szaktárgyaimat, hogy a tehetségek 
kibontakozzanak, akik számára pedig 
nem a matematika–fizika világa a leg-
vonzóbb, azokkal is megszerettessem 
és elfogadtassam ez ismereteket.“

Jutka munkájának alapvető jel-
lemzői a hivatástudat, a gyermek- és 

zahoran judit méltatása
szakmaszeretet, a következetesség, 
igényesség, pontosság, a közösségért 
érzett felelősség és a tehetséges tanu-
lókkal való foglalkozásban a kimagas-
ló eredményesség. Mindkét szakját 
megbízható igényességgel tanítja, is-
mereteinek naprakész frissességéről 
folyamatos önképzéssel, szervezett 
továbbképzéseken való részvétellel 
gondoskodik. Az iskolánkat érintő 
reformtörekvésekben, megújulási fo-
lyamatokban is óriási szerepe volt. 
2000-ben a  rozsnyói Czabán Samu 
Napokon bemutatott, díjnyertes is-
kolai programot összeállító munka-
csapatot erősítette. Intézményünk 
a Nyitrai Konstantin Filozófus Egye-
tem gyakorlóiskolája, így hosszú éve-
ken át segítette az egyetem munká-
ját, egyengette a  pedagóguspalánták 
szakmai útját, a  hallgatók szakmai 
gyakorlatának folyamatát irányította.

 Fejlett empatikus készségének, 
toleranciájának és érzelmi intelli-
genciájának köszönhetően – melyek 
felelősséggel, igazságérzettel párosul-
nak – mindig a tanulók, a gyermekek 
érdekeit tartja a legfontosabbnak. Ki-
áll az igazáért és igyekszik a konflik-
tushelyzeteket kompromisszumokkal 
megoldani. Időt nem kímélve, tanítá-
son kívül is foglalkozik a  tehetséges 
tanulókkal, felkészíti őket a tantárgyi 
megmérettetésekre. Az általa foglal-
koztatott tanulók eredményes megol-
dói olyan országos, kerületi és járási 
szintű versenyeknek, mint a matema-
tika olimpia, Pitagoriász, Kenguru, 
fizika olimpia, FyziQ, Zrínyi Ilona 
Matematikai Verseny. Oktatási in-
tézményünkben házi versenyeket is 
szervez, a  Sudoku vetélkedő megál-
modója és lebonyolítója. Felkészített 
versenyzői a Katedra Matematikaver-
seny országos döntőjének rendszeres 
résztvevői, díjazottjai.

 Kiváló szervezőképességét mutat-
ja, hogy tanulmányi kirándulásokat 
szervez Szlovákia és Magyarország 
területén, melyek célja részben a  ta-
nulók kulturális és magyarságtudatá-
nak erősítése, részben pedig a termé-
szettudományok egyéb megismerési 
formájának lehetősége. Ha kimondta 
az útmutatót: GYERTEK VELÜNK!, 
tanítványok százai követték. Nyá-

ri szabadsága alatt sem tétlenkedik, 
a  pihenésre szánt ideje egy részét is 
a  gyermekek körében tölti. Az isko-
lai turistatábor főszervezője 13 éve. 
A gyerekek által „Zahoran-táborként“ 
emlegetett nyári ismeretterjesztő, re-
kreációs kirándulás nagyon közked-
veltté vált az érsekújvári magyar csa-
ládok körében.

 Kedves Jutka! Szerénységed ékes 
bizonyítéka, hogy mikor tudomást 
szereztél e rangos elismerésről, arco-
don először az értetlenséget véltem 
felfedezni. Azt mondtad: De hát csak 
tettem a dolgomat, mint bárki más. 
Ma, amikor a legkülönfélébb emberek 
megkérdőjelezhető értékű tevékeny-
ségükkel törnek babérokra, éppen a 
legkiválóbbak hajlamosak ódzkodni 
a közszeretettől. Holott a méltó mun-
kát köszöntő elismerés nem csupán a 
díjazott örömére szolgál, hanem ko-
moly felelősséget is jelent, hiszen igen 
messzire csillog. Nem pusztán az arra 
érdemes személyt, hanem az általa 
képviselt ügyet is ragyogóvá és köve-
tendővé teszi. A te feladatod a tanítás 
volt! Türelemmel, sokszor öniróniá-
val fűszerezve mondandódat, méltat-
lankodtál, hogy megváltozott a világ! 
Megváltozott vele együtt a gyermek 
is, akinek gondolkodását, a tanulás-
hoz, az élethez való viszonyát olykor 
nehezen tudjuk tolerálni. De te tetted 
a dolgodat, vetetted a magot, remény-
kedve, hogy talán kikel, ha későn is, de 
megfogan. Végigfutottad ezt a pályát, 
végigjártad annak minden   útvesztő-
jét, megízlelted minden édességét és 
keserűségét. Észrevételeid, tanácsaid 
mögött nagy szakmai tudás, pedagó-
giai tapasztalat és emberi bölcsesség 
húzódik – ezért volt hiteles minden 
megnyilvánulásod. 

Életpályádat a színesség, sokré-
tűség, dinamizmus, pontosságra és 
tökéletességre való törekvés jellemzi. 
Hitvallásodat talán Váci Mihály gon-
dolataival fejezhetném ki:

„Ilyen kívántam lenni én is, ott a 
homokba szúrt nyárfa: – a tanító, 
ki fénybe tör, ragyogó hit a lombja, 
irány azoknak, jel és biztató, 
kik jönnek barázdákban botladozva.”

Jutka, Neked ez sikerült…

Novák mónika
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Mindig meghatódom, ha arra 
gondolok, mennyi alázattal bíró 
pedagógus vállalja fel évtizedeken 
keresztül azt a felelősséget, amellyel 
a felnövekvő nemzedékek oktatása-
nevelése jár. Aki megtiszteltetésnek 
és nem napi nyűgnek, nemcsak meg-
élhetést biztosító munkának fogja 
fel a gyermeknevelést, az ismeretek 
átadását. Zahoran Judit, az érsek-
újvári Czuczor Gergely Alapiskola 
matematika–fizika szakos pedagó-
gusa is közéjük tartozik. Megérde-
melten lett az idei Katedra-díj tulaj-
donosa. A vele készült interjú kissé 
személyes hangvételű, hiszen tíz éve 
ugyanazt a tantestületet erősítjük. 

 Meglepett, miként fogadtad a hírt, 
hogy díjazott leszel. Mit jelent szá-
modra ez az elismerés? 
Először az értetlenség és a  rémület 
szállt meg. Miért én kapom?! Szám-
talan pedagógust ismerek, kik hiva-
tástudattal, becsülettel végzik mun-
kájukat. „Csak“ tanítottam, mint 
bárki más. Természetes, hogy meg-
illetődtem, óriási megtiszteltetésnek, 
a  munkám igazolásának érzem ezt 
a kitüntetést.

 A  gyökereid az anyaországba 
nyúlnak vissza. A családi házban mi-
lyen emberformáló hatások értek? 
Mesélj kicsit arról, honnan indultál!
Mezőberényből, egy Békés megyei 
kisvárosból származom. E településre 
a gyerekkoromban még jellemző volt 
a három nemzetiség (magyar, német, 
szlovák) és több vallási felekezet (re-
formátus, katolikus és evangélikus) 
békés együttélése. A vegyes kultúrá-

a megtett út... 
Beszélgetés zahoran judittal

Novák mónika

jú, változatos szokásokkal rendelke-
ző közeg hatása egész életemet befo-
lyásolta. Nyitottá váltam a „másság“ 
elfogadására, tiszteletben tartásá-
ra. A  családon belüli többnyelvű-
ség természetes, személyes példája 
követendővé vált számomra. A mai 
napig magyar állampolgár vagyok, 
mert úgy érzem, az állampolgárságát, 
az anyanyelvét, a nemzetiségét nem 
cserélgeti tetszés szerint az ember, 
mint egy kabátot. 

 Milyen élmények, elhatározások 
vezéreltek a pedagógusi pályára?
Mikor óvodásként csínytevést 
követtem el, az unokabátyám rám 
szólt és az iskolával fenyegetőzött, 
hogy majd ott megbüntetnek, ha ilyet 
teszek. Elgondolkodtam, vajon milyen 
lehet az iskola, ha engem azzal riogat. 
Naiv és makacs gyermeki elhatározás 
született meg bennem: iskolában fo-
gok dolgozni felnőttként! A  valóság 
szerencsére távol állt az ijesztgetés-
től, a  sors csupa kiváló Tanítóval ál-
dott meg. Később  fiatal kezdőként 
is segítettek, tanácsokkal láttak el. 
Hálás vagyok az egykori módszertani 
útmutatásért, pedagógiai pályám 
kezdeti egyengetéséért. 

 Véleményem szerint a matematika 
és fizika tantárgyak oktatása lát-
ványossá, érdekessé, figyelemfel-
keltővé, sőt szórakoztatóvá is tehe-
tő.  A pedagógusoknak képeseknek 
kell lenniük arra, hogy felkeltsék a 
diákok érdeklődését, amivel sok-
szorosára növelhetik az ismeretek 
befogadásának hatékonyságát.  Te 
egészen mesterien teszed ezt. Miért 

választottad éppen a matematikát és 
a fizikát? 

Kisiskolásként a számtant és az ol-
vasást szerettem legjobban, de nem 
állt tőlem távol a történelem, a fizika 
és a kémia sem. Úgy gondolom, a tör-
ténelmet és az irodalmat minden kor, 
vezetés és – minden bántó szándék 
nélkül – a tanár is a saját szemszögé-
ből magyarázhatja, értékelheti. A ma-
tematika és fizika keretében azonban 
objektíven mérhető a  diákok tudás-
szintje. A természettudományok jelen 
vannak minden mozdulatunkban, 
levegővételünkben. A  matematika 
a  nyelvezetével, képleteivel, össze-
függéseivel segít ezeket a jelenségeket 
mindenki számára érthető módon 
leírni, megoldani. Természetesen az 
élet elképzelhetetlen a humán tárgyak 
nélkül, hiszen az emberi lelket, érzel-
meket pont ezek a tantárgyak formál-
ják. 

 Párodat Szlovákiában találtad meg, 
így országot váltottál. Mennyire 
érezted a szlovákiai oktatásügy más-
ságát, a kisebbségi iskola hangulatát? 
Könnyű volt a váltás, a beilleszkedés 
az új munkaközösségbe?
A  pályámat a magyarországi Tar-
hoson kezdtem egy gyógypedagó-
giai intézetben, itt váltam igazán 
pedagógussá. A  mai napig hasznát 
veszem az ott tanultaknak a  tanu-
lásban akadályozott tanulókkal való 
foglalkozásban. Csehszlovákiába ke-
rülve Pozbán kaptam állást. Nagyon 
szeretettem ezt a  kis magyar falut! 
Újabb kihívást jelentett számomra, 
hogy összevont évfolyamú osztá-
lyokban tanítottam. A  kezdet nehéz 
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volt: egy idegen országban, gyenge 
szlovák nyelvtudással, más tananyag-
rendszerrel, ismeretlen tantárgyakkal 
kellett szembenéznem, s a tájszólással 
beszélt magyar nyelv megértésével is 
gondom akadt. Köbölkút jelentette 
a  következő állomást, végül Érsekúj-
várban sikerült megállapodnom és 
szakmailag kiteljesednem. Harminc 
évesen kerültem ebbe az iskolába, 
mégis a legfiatalabbak közé tartoztam. 
Az egykori kollégák felkaroltak és se-
gítséget nyújtottak, mindezért hálával 
tartozom nekik.

 Ennyi év után bizonyára ezer szál-
lal kötődsz Érsekújvárhoz. Melyik 
várost érzed inkább otthonodnak?
Szülővárosom Mezőberény, de életem 
nagyobb részét Érsekújvárban töltöt-
tem. Az „itthon, otthon“ szavakkal 
szoktam megkülönböztetni egymás-
tól a két települést. A gyermekeimnek 
már ez a  szülőföldjük, de igyekszem 
úgy nevelni őket, hogy kötődjenek 
mindkét országhoz és városhoz.

 A tanárok minden szava, minden 
mozdulata nevel azon a színpadon, 
amelyet katedrának neveznek.  Sze-
rinted milyen egy jó pedagógus?
A  mai, technikailag fejlett világban 
egyre nehezebb új ismeretet úgy 
adni, hogy lekössük a  diákokat. Úgy 
érzem, a  jelen jó pedagógusa „le-
szállt“ a  katedráról. A  hagyományos 
tanár-diák viszonyt inkább a  part-
nerség váltja fel. Az együtt alkotás 
öröme számomra a  legszebb. Elke-
rülhetetlennek tartom az új technikai 
eszközök alkalmazását a tanórákon. 
Olykor éppen  a  diákok segítenek 
a működtetésükben. Fel kell vállalni, 
hogy bizonyos területeken mi is 
tanulhatunk tőlük. A  jó pedagógus 
következetes és szigorú, olykor vi-
szont elnézőnek is kell lennie. Nem-
csak a  tanításra fókuszál, hanem ne-
vel is.

 Pedagógusként szívügyed a  tehet-
séggondozás. Azonkívül, hogy sokat 
tanulnak a gyerekek egy-egy ver-

senyre való felkészülés alatt, miért 
hasznos szerinted, hogy megméret-
tetik magukat?
Mindig igyekeztem meglelni a  tanu-
lókban szunnyadó tehetséget és se-
gíteni a  felszínre jutását. Az általam 
tehetségesnek vélt diákok többnyire 
éppen a  számok világában vagy a fi-
zikában merültek el, s értek el sikere-
ket későbbi tanulmányaik folyamán. 
A  megmérettetésekben részt vevő 
gyerekek fellépése határozottabb, bát-
rabb, sokkal könnyebben alkotnak 
véleményt és vállalják fel azt. A mai 
napig furdal a lelkiismeretem, amiért 
nem sikerült valamennyi ügyes ma-
tematikuspalántát ilyen irányba való 
indulásra bírnom.

 Vallod, hogy az igazi pedagógus a 
lélek ápolását is végzi. Bebarangol-
tad már nyaranta a  táborozóiddal 
szinte egész Szlovákiát. Az érsekúj-
váriak nagyon kedvesen „Zahoran-
tábornak” nevezik e nyári túrákat. 
Mit ad neked egy-egy ilyen hét a gye-
rekek körében?  
Teljesen más oldalukról is megismer-
jük őket. Az őszinte beszélgetések, 
a túrák akadályainak közös leküzdése 
vagy éppen a bőrig ázás az esőben, a  
huncutságok, kalandok életre szóló 
emlékekké válnak. Magyarságtuda-
tuk is erősödik, hiszen mindig felke-
ressük a magyar vonatkozású emlék-
helyeket. 

 Visszatekintve a pályádra, mit tar-
tasz a legnagyobb sikernek? 
A  siker számomra nem csupán 
a  tanulmányi versenyeken elért ta-
nulói eredmény, de egy-egy nevelési 
problémára talált hatékony megoldás. 
Bármilyen elismerésnek örülök, le-
gyen az egy kitüntetés vagy egy őszin-
te mondat: Köszönöm, tanító néni!

 Mit üzennél a pályakezdő kollé-
gáknak?
A legfontosabb, hogy szeressék a gye-
rekeket, együttműködjenek szülővel 
és kollégával. Csak akkor maradjanak 
a  pályán, ha szívvel képesek tenni a 
dolgukat! Németh László gyönyörű 
gondolatával kívánok erőt és kitar-
tást nekik a hivatásuk gyakorlásához: 
„Nincs olyan király, mint az az iga-
zi tanár, aki fiatal szívekben szemtől 
szembe és napról napra tud uralkod-
ni”.

 Kiváló végszó, köszönöm a beszél-
getést!
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A harmadik korszakban 2001 má-
jusáig Szilvássy József töltötte be a fő-
szerkesztői posztot. Őt Bodnár Gyula 
váltotta. A lapot 1999 januárjában 
Gálik Ivett szerkesztette, akit febru-
ártól Nagy Attila követett. A korszak 
elején a  Katedra szerkesztősége egy 
kérdőívet tett közzé a lap melléklete-
ként, melyből szerette volna megtud-
ni, hogy elégedett-e a célközösség a 
lap színvonalával, esetleg igényli-e a 
folyóirat megújulását. A  felmérésből 
kiderült, hogy a  lap olvasótáborának 
81%-át a pedagógusok, 11%-át külön-
böző szintű tanuló, 8%-át pedig egyéb 
foglalkozást űző olvasók alkották. Az 
a tény, hogy kevés szülő olvasta a lapot, 
arra ösztönözte a szerkesztőket, hogy 
a szülőket is foglalkoztató cikkekkel 
bővítsék a lapot. 1999 szeptemberétől 
a lap terjedelme 32 oldalról 36 oldalra 
bővült, a 36 oldalból pedig legfeljebb 
15 tartalmazott pedagógiai írást. A 
rovatok száma 8-ról 19-re módosult. 
A Vendégoldal című rovat megszűnt, 
a régi rovatok közül a Dobogó, Aktuá-
lis és a Tan-tárgy maradt meg. Olyan 
új rovatok is helyet kaptak, mint pél-
dául: a Gubancoldó, Kitekintő, Jövőbe 
tekintő, Beszéljünk a szexualitásról, 
Innen-onnan, Rejtvény, Előfizetői ver-
seny, Keres-kínál (sic!). (Vajda, 2003, 
10). A pedagógiai-pszichológiai írá-
sok közül megemlíthetjük például: 
Zalaba Zsuzsa: Elvarázsolt, gyilkos vi-
lág – a kábítószer-függőségről (1999, 
október, 6); Dusza István: Beavatás 
avagy a rejtett ösztönök kiélése (1999, 
október, 14-15); Száz Ildikó: Szé-
gyen és rettegés (1999, november, 6); 
Péterfi Szonya: Kitörni a bezártságból 
(2000, január, 6). A szakmai jelle-
gű írások háttérbe szorultak, s egyre 

a Katedra folyóirat 
története (4. rész)

nagyobb teret kaptak a publicisztikai 
műfajok. Ezt a  jelenséget kétfélekép-
pen értelmezhetjük. A szerkesztők 
szerették volna gyarapítani az olva-
sóik számát, viszont a pedagógiai 
irányultság csökkenése eltántorított 
jó néhány pedagógust a lap olvasásá-
tól. Több prominens személy írt vagy 
nyilatkozott a lapnak, ilyen pl. Czeizel 
Endre genetikus írása (1999, decem-
ber, 14–15), Szilvássy József interjúja 
a dalai lámával (2000, november, 12), 
Göncz Árpád exállamfővel (2001, jú-
nius, 4–5), Zalaba Zsuzsa beszélge-
tése Vámos Miklóssal (2001, április, 
6–7), valamint Bodnár Gyula inter-
júja Pálinkás József hivatalban lévő 
oktatási miniszterrel (2001, szeptem-
ber, 4–5). A Katedra 2001. februári 
számában két politikus is publikált: 
Rockenbauer Zoltán – a kulturális 
örökség minisztere, valamint Miklós 
László környezetvédelmi miniszter. 
Ugyanakkor meg kell említenünk, 
hogy a publicisztika mellett minőségi 
szakírásokat is találtunk a lapban, pél-
dául: Strédl Terézia: Gyermekeink ér-
tékrendjéről (2001, január, 4–5); Jakab 
István: A leggyakoribb beszédhibákról 
(több évfolyamon keresztül); Horváth 
Géza: Az arányok összekapcsolásáról 
(2001, február, 19–20); Bogár Andrea: 
Oscar Wilde-ról (2002, május, 22–23); 
Simon Attila: A történelmi térképek 
célszerű használatáról (2001, április, 
24–25). A szélesebb nyilvánosságnak 
szánt publicisztika megjelenése azon-
ban egyáltalán nem garantálta azt, 
hogy a jövőben a laikusok is megvásá-
rolják majd a lapot. (Vajda, 2003, 11).

A szerkesztőség belátta tévedését, 
és 2000 szeptemberében, a szerkesz-
tőbizottság átalakulásakor ígéretet 

tettek arra, hogy több új, főleg peda-
gógiai jellegű rovatot indítanak, hogy 
a Katedra továbbra is egy pedagógiai 
szaklap maradjon. (Vajda, 2003, 11). 
Az új szerkesztőbizottságot A. Sza-
bó László, Ríz Ádám, Öllős László, 
Ádám Zita, Hodossy Gyula, Balajti 
Lajos és Albert Sándor alkották. 

Bebizonyosodott, hogy egy ilyen 
jellegű szakmai folyóirat nem verse-
nyezhet a napi- és bulvárlapok nép-
szerűségével, sokkal inkább arra kell 
törekedjen, hogy megbecsülje, meg-
tartsa szakmai olvasótáborát, és meg-
feleljen azok szakmai igényeinek és 
elvárásainak. (Vajda, 2003, 11).

A  lap harmadik korszakának vége 
felé az iskolai reformfolyamatokon 
és az oktatás minőségének a  javí-
tásán volt a  hangsúly. Több értékes 
munka, tanulmány, kezdeményezés 
és ötlet látott napvilágot ebben az 
időben, például: Svinger István: A 
korszerű iskolavezetés szempontjai 
(1999, március, 13); Albert Sándor: 
Közoktatási rendszerek (2000, októ-
ber, 4– 5); Hlavács Pál: TQM – minő-
ségmenedzsment az oktatásban (2001, 
május, 26); Albert Sándor: Az oktatás 
és a nevelés nemzeti programja (2001, 
május, 7). (Vajda, 2003, 10–11). Vaj-
da Barnabás véleménye  szerint „a lap 
szerzői meglátásaikkal sokkal előbbre 
jártak, mint az akkori valóság – ami 
azóta is jól megfigyelhető katedrás 
jellegzetesség.“ (Vajda, 2003, 12).

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.

audi Dávid

a harmadik korszak: 1999. január – 2003. június (46 szám)
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albert Sándor

Kanadában nincs egységes közok-
tatási rendszer. Az iskolák szerkeze-
te, a  tananyag, de az oktatás nyelve 
is tartományonként változhat. Itt 
ugyanis két hivatalos nyelv van, ezért 
a diákok választhatnak az angol vagy 
a francia tannyelvű iskola között. Bri-
tish Columbia angol nyelvterület, de 
a  francia nyelvtudás komoly előnyt 
jelent az állami intézményekben való 
munkavállaláshoz, ezért sok gyerek 
(ill. szülő) a francia nyelvű iskolát ré-
szesíti előnyben.

Az iskolarendszer működéséért 
a Tartományi Oktatási Minisztérium 
felel, de az iskolák oktatási program-
jait, beleértve a  tantárgyak tartalmát 
is, a  helyi tanfelügyeletek (school 
boards) dolgozzák ki, és ők is fel-
ügyelik az iskolákban folyó munkát. 
A munkáltatói jogokat szintén a tan-
felügyeletek gyakorolják.

British Columbia tartományban 
a tankötelezettség 5 éves korban kez-
dődik az ún. Kindergarten-ben, de ez 
már az elemi iskola szerves részét ké-
pezi. Ebben a szakaszban nincs kötött 
program, a  gyerekek játékos módon 
sajátítják el az alapvető ismereteket.

Az általános iskola hét évig tart 
és két szakaszból áll. Az első három 
év az ún. alapiskola (elementary 
school), a  második, négyéves sza-
kasz neve: alsó középiskola (middle 
school). Erre épül rá az ötéves felső 
középiskola (high school). A hétéves 
általános iskola és az ötéves közép-
iskola általában külön-külön intéz-
ményként működik. Az osztályok 
minimális létszáma 20 fő (max. 30). 
Alacsonyabb létszámok esetében két 
évfolyamot összevonnak.

A középiskola elvégzése után a diá-
kok ún. „high school diploma“-t kap-
nak. Ennek megszerzése rendszerint 
meghatározott kreditpontok eléré-
séhez kötött. Ha a  tanuló nem éri el 
a megkívánt mennyiségű kreditpon-
tot, az iskola pótkurzusokat kínál 
számára. Záróvizsga (érettségi vizs-

British Columbia (Kanada) közoktatási rendszeréről
ga) nincs. Ha van, akkor az az iskola 
belső előírásai szerint valósul meg.

A  másik lehetséges szerkezet az 
5+4+4 (5 év elementary school, 4 év 
middle school és 4 év high school).

A Kindergarten-ben és az általános 
iskola első két évfolyamában az alap-
készségeket fejlesztik, tehát írással, 
olvasással és számolással foglalkoz-
nak. Ebben a szakaszban a gyerekek 
nagy és kis nyomtatott betűkkel ír-
nak. A  kézírás (írott betűkkel) csak 
a  harmadik évfolyamban indul, és 
ekkor kezdődik a  tananyag tantár-
gyakra való bontása is.

A  tanítás általában reggel 8,30 
vagy 9,00 órakor kezdődik és 14,30, 
ill. 15,00-kor fejeződik be. A  tanítá-
si órák tömbösítve vannak, de egy 
tömbön (blokkon) belül többféle 
foglalkozás is elképzelhető. A  kémi-
át, fizikát, biológiát és földrajzot egy 
tömbben, „science“ néven tanítják.
Egy lehetséges napi órabeosztás:
1. blokk: 8,30-10,10 (20 perc szünet)
2. blokk: 10,30-11,25; (45 perc ebéd-
szünet)
3. blokk: 12,10-14,30.

Az általános iskolákban nincs isko-
lakonyha, ezért a gyerekek otthonról 
hozott ételt esznek, esetleg valame-
lyik gyorsétteremből pizzát, hambur-
gert rendelhetnek. A  rendelést egy 
héttel előre kell leadni az iskolában.

A  középiskolákban és a  hátrányos 
helyzetű tanulók által látogatott alap-
iskolákban van konyha, ill. ételkiadó 
helyiség, ahol a megrendelt ételekhez 
hozzájutnak a  tanulók. A  hátrányos 
helyzetű tanulók az ebédért általában 
nem fizetnek.

A  tanítási órákon a  diákok általá-
ban probléma-megoldó feladatokat, 
projekteket oldanak meg, csoportos 
formában. A csoportmunkát a feladat 
megbeszélése előzi meg. A tanítás alatt 
a diákok nem hagyhatják el a termet, 
de az osztályon belül szabadabban 
mozoghatnak. A gyengébb tanulókat 

és a fogyatékos gyerekeket asszisztens 
segíti a tanítási órákon. A fogyatékos 
gyerekekkel az óraközi szünetekben 
is együtt van az asszisztens. A  prob-
lémás és fogyatékos gyerekek részére 
évfolyamonként speciális osztályokat 
is működtethetnek az iskolák. A  pe-
dagógusok a tananyag átadása helyett 
a motivációt és a tudni akarást erősí-
tik, és az interaktív tevékenységi for-
mákat részesítik előnyben.

British Columbiában az iskola 
a  tanulók részére is kellemes hely. 
A  diákok keményen dolgoznak, de 
nem prioritás a kitűnő osztályzat. Az 
számít, hogy mennyit fejlődött a  ta-
nuló saját magához képest, megtett-e 
minden tőle telhetőt az eredményért. 
Erre neveli őket az iskola, és nem az 
egymással való rivalizálásra.

A  tanév három szakaszra 
(trimesterekre) van osztva, ezért 
évente három alkalommal értékelik 
a tanulókat. Az osztályzatok betűk se-
gítségével (néha szóban és százalékok-
ban is) történik. A  legjobb osztályzat 
az „A“, a  legrosszabb az „F“ (bukás), 
de van A, B, B+, C, C+,C-, D  is. 

Az alapiskolában (elementary 
school) nincs bukás. A szülők a tanu-
lók értékelését, az ún. Report Card-
ot, számítógépen kinyomtatott egy-
szerű papíron kapják meg. A nálunk 
használatos, vízlenyomatos bizonyít-
ványt nem ismerik.

2013-tól fokozatosan új értékelé-
si rendszert vezetnek be. Eltörlik az 
osztályzatokat, és helyette a gyerekek 
munkáit (portfólióját) fogják értékel-
ni – naponta. A  tanítási nap végén 
a szülő on-line formában megnézheti 
a gyerek aznapi munkáját. 

Kanadában nagyon sok pénzt 
fordítanak a  közoktatásra: a  GDP  
4,9-5%-át (Szlovákiában kb. 3,1%-
ot). Ennek megfelelően az eredmé-
nyek is nagyon jók. A PISA felméré-
sekben Kanada minden alkalommal 
az élmezőnyben található.

Érdemes rájuk odafigyelni!
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A 2015. év egyik innovációja a TAN-
DEM munkásságában Az élet játék 
kiadvány második részének megjelen-
tetése volt, amely a hasonló címmel 
korábban megjelent módszertani füze-
tünk folytatása. Rovatunk most követ-
kező néhány cikkében ezt a kiadványt 
szeretnénk megmutatni kedves olvasó-
inknak, annak érdekében, hogy minél 
több iskolába eljuthasson annak a híre, 
hogy az oly sokat hiányolt gyakorlatias 
megközelítésű segédanyagok sora egy 
újabb darabbal bővült, amely a hozzá 
tartozó bemutató workshoppal együtt 
elérhető. 

Küldetésünk: a nemformális nevelés 
eljuttatása a hagyományos iskola falai 
közé.

Az élet játék kiadvány megjelenése 
a TANDEM missziós tevékenységé-
nek egy nagyon fontos mérföldköve 
volt, hiszen azt a célunkat, hogy a ha-
gyományos iskolarendszer falai közé 
eljuttassuk a nemformális, élmény 
alapú nevelést, valamint a személyi-
ség- és közösségfejlesztést, onnantól 
sokkal hatékonyabban tudjuk megva-
lósítani. A kiadvány és a hozzá tarto-
zó workshop belépő lett számunkra a 
Dél-Szlovákia alap- és középiskoláiba 
– az elmúlt három évben több mint 
harminc iskola pedagógusközösségé-
vel dolgoztunk együtt, a tanárok szá-
mára pedig, akik a könyvvel és a mód-
szertannal megismerkedtek, egy olyan 
hiánypótló segédeszközzé vált Az élet 
játék, amely az osztályfőnöki és neve-
lői szerepük megformálásában régóta 
keresett támpontot ad. 

megjelent 
az élet játék 2 
módszertani kiadvány
Az osztályfőnök szerepe 
gyakorlatias megközelítésben

molnár Kriszta

Elsődleges tapasztalatok és felhasz-
nálói visszajelzések

Rengeteg pozitív visszajelzést kap-
tunk azoktól a pedagógusoktól, akik 
elkezdték használni a könyvet: visz-
szaigazolták, hogy a kiadvány „hasz-
nálatra született” és több szempontból 
praktikus. Megosztották velünk az ott 
található játékok által elért eredmé-
nyeket és változásokat, kéréseket fo-
galmaztak meg, hogy mi mindenről 
szeretnének még olvasni-beszélgetni. 
Mindemellett pedig egy újabb fon-
tos lépésként lehetőségünk nyílt arra 
is, hogy a leendő pedagógusokkal és 
osztályfőnökökkel, vagyis az egyete-
mistákkal intézményesített keretek 
között kezdjünk el foglalkozni a Nyit-
rai Konstantin Filozófus Egyetem Kö-
zép-Európa Tanulmányok Karán tar-
tott szemináriumunk keretében. Ezen 
órák és a különböző iskolákban tartott 
workshopok egyfajta műhelymunkát 
tettek lehetővé, amely során javult a 
rálátásunk a tekintetben, hogy milyen 
nevelési kérdésekről érdemes még 
beszélni, milyen osztályfőnöki témák 
lehetnek még érdekesek a gyakorló 
pedagógusok számára. 

Ezek a tapasztalatok adtak legfőkép-
pen inspirációt arra, hogy elkezdjünk 
dolgozni a folytatáson. Egyrészt új té-
mákat választunk és dolgozunk ki óra-
vázlatokká, másrészt egybegyűjtjük az 
osztályfőnöki munkához ajánlott cso-
portvezetői ismereteke. Ezen felül pe-
dig „égető” kérdésekről szólaltatunk 
meg olyan tapasztalt szakembereket, 
akik a gyakorlati oldalt képviselik. 

Az élet játék 2. kiadvány felépítése

Kiadványunkat három téma men-
tén építettük fel, az elméletibb irány-
ból a gyakorlati témákon át a szakmai 
személyiségfejlesztés felé. Az első 
részben az osztály életére és annak 
sajátosságaira, látható és láthatatlan 
folyamataira tekintünk rá. Ebben a 
fejezetben elsőként egy összefogla-
lást közlünk arról, hogy egy csoport, 
közösség, osztály életében milyen fá-
zisok, életszakaszok következnek be 
törvényszerűen és azoknak milyen tü-
netei vannak. Hogy lehet felismerni és 
kezelni az osztályközösség alakulását, 
viharzását, szabályalkotó folyamatait, 
hogyan járuljunk hozzá ahhoz, hogy 
a működés fázisa minél érettebb és 
termékenyebb legyen, illetve hogyan 
teremtsünk méltó lezárást egy osztály 
életének, amikor ez a fázis kerül sorra. 
Eddigi tapasztalataink azt mutatják, 
hogy ha a felsorolt fázisokat és azok 
felismerését beépíti egy osztályfőnök 
a diákokkal való munkájába, sokkal 
mélyebb szintű megértése lesz arról, 
hogy mi zajlik az osztályban, és köny-
nyebben tud ezekre hitelesen és haté-
konyan reagálni. Kevesebb frusztráci-
ót, eszköztelenséget és egymás mellett 
elbeszélést eredményez, ha fel tudjuk 
ismerni a tünetek mögött rejlő dina-
mikai folyamatokat, és egyfajta szem-
lélődést építünk be az osztályfőnöki 
gyakorlatunkba, amelyben meg tudjuk 
őrizni a folyamatok felismerése iránti 
kíváncsiságunkat. 

A következő témák, még mindig az 
első részben, a további csoportdina-
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mikai jelenségeket tárgyalják. Első-
ként a szerepek és szabályok kerülnek 
kibontásra – erről a témáról októberi 
számunkban is olvashattak a Kedves 
Olvasók. Ezt követően a konfliktusok 
kialakulásának, lezajlásának és keze-
lésének módjait tekintjük át csoport-
dinamikai megközelítésből. Ami en-
nek a szemléletnek a hozadéka lehet, 
hogy megmutatja, hogy nem valami 
rossz, kerülendő, veszélyes jelenség-
nek tekinti a konfliktust, hanem úgy 
kezeli, mint a csoportélet természe-
tes velejáróját. Ennek a hozzáállásnak 
az eredményeként egy osztályfőnök 
megtanulhatja félelem nélkül átélni, 
mederben tartani, facilitálni az osztá-
lyában keletkező konfliktusokat, oly 
módon, hogy azok a csoport tanulásá-
nak a lehető legépítőbb módon válja-
nak a részévé. Hiszen a konfliktusokat 
és azokhoz tartozó kommunikációs 
módokat is tanulni, tanítani kell – ezt 
egész biztosan életre szóló hozadék-
ként fogják tudni magukkal vinni di-
ákjaink. 

Az ellenállás mint csoportdinami-
kai jelenség az első kötet felhasználói 
visszajelzései alapján került be a témá-
ink közé: nagyon sok kérdést kaptunk, 
elsősorban az egyetemista csoportok-
ból, arra vonatkozóan, hogy ellenálló, 
érdektelen, mással foglalkozó, a tanóra 
menetét következetesen ellehetetlenítő 
diákokat hogyan lehet „jobb belátásra 
bírni” és az óra céljainak irányába te-
relni. Ezeknek a problémámnak a ke-
zelésére kínálunk egy szemléletmódot 
és gyakorlati lépéssort azzal, hogy pél-
dákon keresztül illusztráljuk, hogyan 
lehet a viszont-nyomás gyakorlásától 
eltérő formában is kezelni, megszelídí-
teni, saját malmunkra hajtani az ellen-
állás energiáját. 

Végezetül pedig a csoportdinami-
ka fejezet egyfajta „csemegéje” a vájt 
fülű olvasók részére az indulatáttétel. 
Ez a rejtélyes név azt a jelenséget ta-
karja, amikor tanárként olyan érzelmi 
reakcióknak vagyunk kitéve egy-egy 
diák irányából, amelyek valójában 
nem nekünk szólnak, hanem a diák 
kapcsolatrendszerében szereplő vagy 
éppen abból hiányzó más szereplő-
nek. A legkézenfekvőbb példája en-
nek, amikor elvált szülők esetében a 
hiányzó fél pótlását várja el tőlünk a 
diák nem tudatos módon, vagy éppen 
úgy „haragszik” ránk, mint valakire, 
aki a családjából rosszul bánik vele. A 
tanárszerep egyike azon vezetői sze-
repeknek, amelyek sok ilyen áttételi 
helyzetet vonnak magukra azok által a 
viselkedésminták által, amelyeket nap 

mint nap gyakorolnak (gondoskodás, 
szabályalkotás, jutalmazás és bünte-
tés, számonkérés stb.). Az indulatátté-
tel megértése és tudatosítása – legyen 
szó akár pozitív, akár negatív érzel-
mek áttételéről – tisztítja a saját veze-
tői, pedagógusi szerepünkről alkotott 
képünket és segít abban, hogy egy 
független, szabad szerepgyakorlásban 
végezzük mindennapi munkánkat. 

A második nagy szakasz újabb tíz, 
életre neveléssel kapcsolatos téma 
feldolgozása óratervek és játékle-
írások formájában. Minden téma 
kapcsán megfogalmaztunk olyan 
gondolatébresztőket, illetve célokat, 
amelyeket egy felső tagozatos vagy 
középiskolás diákcsoport számára 
vezetett foglalkozás keretében hasz-
nálhatónak tartunk, de természetesen 
ezeket lehetséges irányoknak szántuk, 
és arra bátorítjuk az olvasót, hogy sa-
ját célokat fogalmazzon meg és a saját 
szemléletének megfelelő gondolati-
ságra építse fel a foglalkozást. A já-
tékleírások esetében szintén hasonló 
ajánlást tennénk: egy-egy gyakorlat 
lépéseinek megfogalmazása mellett 
megjelöltünk célokat és igyekeztünk 
felhívni a figyelmet a veszélyforrá-
sokra, de a rugalmasságra is töreked-
tünk, hogy minden pedagógus saját 
osztályához és céljaihoz tudja igazí-
tani az óra menetét. A kiadványban 
kidolgozott témák az alábbiak: cso-
portkohézió, értékrend, illemtan, 
nyilvános beszéd, tanulásmódszertan, 
időgazdálkodás, pénz, egészséges in-
ternethasználat, jövőkép, férfi és női 
identitás. Bemutatásként a következő 
havi számunkban egyet közlünk ezek 
közül a kidolgozott témák közül. 

A könyv harmadik szakaszá-
ban pedig a pedagógus lelki egész-
ség-megőrzésének és a problémák 
megosztásának egyik lehetséges 
módszerért mutatjuk be. A szakmai 
mentálhigiéné fontossága egy olyan 
szükséglet, amellyel a gyakorlati mun-
kánk során rengetegszer találkozunk: 
iskoláinkban a pedagógusok évről 
évre hatalmas teherbírásról tesznek 
tanúbizonyságot, ugyanakkor nagyon 
kevés iskola van, ahol a felmerülő 
problémákra való közös válaszkere-
sésre, esetmegbeszélésre, kölcsönös 
szakmai tanácsadásra jut idő, energia. 
A túlterheltség, tanácstalanság, a diá-
kok új generációjának „kezelhetetlen-
sége” mint túl nagy kihívás azonban 
óhatatlanul kiégéshez vezet. Lehet-
ségesnek tartjuk ezeknek a minden-
napos problémáknak a megelőzését, 
éppen ezért vettük be a céljaink közé, 

hogy a pedagógusok szakmai identi-
tásának a gondozását mint lehetőséget 
és a mentálhigiénét szolgáló eszközö-
ket is minél több iskolába eljuttassuk. 
Ezért szenteltünk egy külön fejezetet 
a kiadványban a Bálint-módszeren 
alapuló esetmegbeszélés leírásának, 
és ezért szeretnénk a kiadvány terjesz-
tését pedagóguscsoportoknak szóló 
esetmegbeszélő alkalmakkal egybe-
kötni.

 
A kiadvány használatáról és terjesz-
téséről 

Mindenekelőtt, hasonlóan ahhoz, 
ahogy az első kötet megjelenésekor 
is tettük, rögzíteni szeretnénk, hogy a 
kiadvány használatra született: akkor 
tölti be leginkább egy-egy olvasónál 
a célját, ha a játékok kipróbálásra, 
fejlesztésre, bővítésre, továbbadásra 
kerülnek, hiszen ahány osztály, any-
nyiféle sajátos közösség, így már előre 
tudható az, hogy egyetlen gyakorlat 
sem alkalmazható minimális illesztés 
nélkül a gyakorlatban. 

A használhatóság tekintetében el-
sődlegesen az alapiskola felső tagoza-
tos osztályok és a középiskolás osztá-
lyok szerepelnek a foglalkozástervek 
elsődleges célcsoportjában, de az ed-
digi tapasztalatok alapján elmondhat-
juk, hogy a gyakorlatok alkalmasak 
más olyan nemformális csoportokkal 
való munkában is, ahol a közösség- és 
személyiségfejlesztésnek jelentősége 
van. Például ifjúsági közösségek, fia-
talokkal foglalkozó civil szervezetek, 
cserkész és más mozgalmi csoportok, 
vallási közösségek munkájában is épí-
tő lehet a kiadványban ajánlott témák 
feldolgozása. 

Ami pedig a kiadvány terjesztését il-
leti: most is ragaszkodunk ahhoz a jól 
bevált gyakorlatunkhoz, hogy önma-
gában a könyv nem kapható, hanem 
egy bemutató workshop keretében 
juttatjuk el pedagóguscsoportokhoz a 
módszertant, és ennek kiegészítőjeként 
kapják meg a résztvevők a könyvet is. 
Ennek a gyakorlatnak a legfőbb célja 
az, hogy az élmény alapú módszereket 
saját élmény alapon (és nem frontális 
előadás vagy olvasható leírás formá-
jában) mutatjuk meg a pedagógusok-
nak, abban bízva, hogy ez a személyes 
élmény lendületet ad számukra ahhoz, 
hogy a módszereket kipróbálják. Emel-
lett pedig, ahogyan az eddigi tapaszta-
lataink igazolják, kivétel nélkül bekö-
vetkezik az a pozitív „mellékhatása” is 
a workshopnak, hogy a résztvevő ta-
nárcsoport egy megerősítő, közösség-
építő élménnyel is gazdagabbá válik.  
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A szakemberek, különböző felmé-
rések és a média is gyakran foglalko-
zik a felsőoktatás helyzetével, a kép-
zési és munkaerő-piaci érvényesülési 
lehetőségekkel. E téma szülőkben, di-
ákokban óhatatlanul felveti a pálya-
választás kérdését: Mely szakirányt 
válasszuk? Hogyan lehetünk sikere-
sek a munkaerőpiacon?

A demográfiai adatokat és a mun-
kaerő-piaci elvárásokat figyelembe 
véve kétféle problémával találjuk 
szemben magunkat. Egyrészt a mun-
kaerőpiac néhány területe annak el-
lenére szakemberhiányról számol be, 
hogy az iskoláztatás általánosan elér-
hetővé vált és nőtt Szlovákia felsőfo-
kú végzettséggel rendelkező lakosa-
inak az aránya. Másrészt diplomás 
álláskeresők elhelyezkedési nehézsé-
geinek is tanúi lehetünk. Míg 1950-
ben az ország lakosságának 0,39%-a 
rendelkezett felsőfokú végzettséggel, 
addig az 1991-es népszámlálási ada-
tok alapján ez az arány 5,8%, 2001-
ben 7,1% (MA szint) és 2011-ben 
10,8% volt, bár Szlovákia egyes ré-
giói között eltérések figyelhetők 
meg (Gurňák–Krizaň–Lauko 2009: 
72–73, Obyvateľstvo v  Slovenskej 
republike a  krajoch SR). A  felsőfokú 
végzettséggel rendelkezők viszonylag 
könnyen elhelyezkednek, a  munka-
ügyi hivatalban nyilvántartott friss-
diplomások többsége néhány hóna-
pon belül talál munkát, bár a korábbi 

évekkel összehasonlítva a  munkake-
resés számukra is nehezebb: gyakran 
nem az általuk tanult szakterületen 
helyezkednek el, vagy olyan pozíció-
ban dolgoznak, melynek betöltéséhez 
alacsonyabb végzettség is elegendő 
(Zvalová–Srnánková–Hrušovská 
2007: 26, 39, 52). 

A munkakeresés során meghatározó 
tényező, hogy mely szakterületek szá-
mítanak attraktívnak a  munkáltatók 
körében. A diákok, hallgatók részéről 
a társadalomtudományi szakok iránti 
érdeklődés növekvő, míg a  műszaki 
tudományok iránti csökkenő tenden-
ciát mutat. Társadalomtudományi 
szakon 1990-ben a hallgatók 33,9%-
a, 2007-ben 55%-a végzett, 2020-ra 
a  végzősök aránya elérheti a  60,5%-
ot. Műszaki szakokon 1990-ben a 
hallgatók 46,4%-a, 2007-ben 23,2%-a 
végzett, 2020-ra az arány 19,5% lehet 
(Zvalová–Srnánková–Hrušovská–
Rais–Šulanová 2008: 20–22).

Ez a tendencia egy nyugat-szlová-
kiai magyar tannyelvű gimnázium 
végzőseinek a  pályaválasztásában 
is megfigyelhető: 1999–2004 között 
a  diákok a  legnagyobb érdeklődést 
a társadalomtudományi szakok iránt 
tanúsították, melyet a  közgazdaság-
tan követ. Azonban alacsony érdek-
lődés jellemzi az orvosi, gépészeti, 
mezőgazdasági, gyógyszerészeti és 
jogi területeket, melyen szakoknál 
az egy-egy tanévben megfigyelhe-

tő emelkedést követően az adott 
szakra  jelentkezők aránya csökkent. 
A  legnagyobb csökkenés a  termé-
szettudományi szakokkal kapcso-
latban következett be. A  vegyészet 
és élelmiszeripar terén némi növe-
kedés, az informatikai és villamos-
mérnöki szakirányoknál csökkenés 
tapasztalható. 

A Manpower munkaerő közve-
títő szervezet által végzett felmérés 
arról számol be, hogy a demográfi-
ai változások következményeként a 
közeljövőben szakemberhiány, ill. a 
képzett szakemberek iránti megnö-
vekedett kereslet lesz megfigyelhető 
(Štúdia Manpower 1, 8). A szervezet 
2008-ban 32 ország több mint 42500 
munkáltatójától kapott adatok alap-
ján állította össze a legkeresettebb 
pozíciók listáját, melyen az első tíz 
helyen a kézműves/kisiparos, területi 
képviselő, technikus, műszaki mér-
nök, menedzser, építészetben dolgo-
zó szakmunkás, titkárnő/asszisztens, 
sofőr, könyvelő és pénzügyi szakem-
ber, valamint IT specialista szerepel 
(Štúdia Manpower 27). 

Az egyik legismertebb szlováki-
ai álláshirdető portálon 2015. július 
21-én 11090 állás volt meghirdetve, 
melyek közül a  legtöbb ajánlat a ke-
reskedelem, IT, gyártás, menedzs-
ment, gépészet, adminisztráció, 
ökonómia-könyvvitel, ill. logisztika 
területét érintette (www.profesia.sk). 

1 Ezúton mondok köszönetet a felmérést segítő tanároknak.

Pályaválasztás és munkaerőpiac 1

Kralina Hoboth Katalin
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Szlovákiában tehát jelenleg ezen ága-
zatok képviselői iránt figyelhető meg 
kereslet. A diákok által előnyben ré-
szesített szakok azonban nem mindig 
követik a munkaerő-piaci trendeket.

Egy nyugat- és egy közép-szlováki-
ai magyar tannyelvű gimnáziumban 
végzett felmérés eltérő eredményeket 
mutat arra vonatkozóan, hogy a jelen-
leg negyedik évfolyamos diákok mi-
lyen területen szeretnék folytatni ta-
nulmányaikat. A megkérdezett diákok 
(összesen 108 adatközlő) szinte mind-
egyike szeretne tovább tanulni. Ezen 
szándékukat főként azzal indokolták, 
hogy felsőfokú végzettséggel nagyobb 
eséllyel indulnak majd a  munkaerő-
piacon, jobban tudnak érvényesülni. 
A  nyugat-szlovákiai adatközlők (ösz-
szesen 75) többsége a  társadalomtu-
dományok iránt érdeklődik, válasza-
ikban a  tanári, ill. tolmács-fordítói 
szakirányok domináltak. Ezzel szem-
ben a  közép-szlovákiai adatközlők 
(összesen 33) többsége műszaki szak-
irányt választ, ők elsősorban a  gépé-
szet és informatika iránt érdeklődnek. 
A válaszok közti különbség összefügg-
het a diákok lakhelyéhez közelebb ta-
lálható egyetemek nyújtotta képzési 
programokkal. 

A sikeres munkaerő-piaci érvénye-
süléshez az életpálya kiválasztásán és 
a szakmai felkészültségen túl egyéb 
kompetenciák is szükségesek, me-
lyek közül a munkáltatók számára 
kiemelten fontos a készségek gyors 
fejlesztésének a képessége, beillesz-
kedési hajlandóság, rugalmasság, 
munkamorál, elhivatottság, kritikai 
szemlélet és nyelvtudás. A munkál-
tatók szerint a frissdiplomásoknak 

sok nehézséget okoz a nemzetközi 
tapasztalat, vezetői képesség, kezdeti 
döntéshozatal képességének a hiánya 
(Czeglédi–Juhász 2015: 103, Štúdia 
Manpower 28).

A felvázolt problémák elkerülése, 
ill. csökkentése érdekében fontos len-
ne, ha az oktatási intézmények szo-
rosabb együttműködést építenének 
ki a munkáltatókkal: a tanulmányi 
programok kidolgozása során na-
gyobb figyelmet szentelnének a mun-
kaerőpiac elvárásainak, a képzésben 
nagyobb hangsúlyt kapna a szakmai 
gyakorlat és az idegen nyelvek oktatá-
sa. Külföldön már az 1990-es évektől 
megfigyelhető az a tendencia, hogy az 
egyetemisták a tanulmányaik végzése 
mellett alkalmilag, részmunkaidőben 
vagy teljes munkaidőben munkát 
vállaltak, s ezen kívül az élethosszig 
tartó tanulás is hangsúlyos szerepet 
kap (Galasi–Timár–Varga 2001: 75). 
Részmunkaidős gyakornoki állás 
révén a hallgatók, diákok szakmai 
tapasztalatra tehet(né)nek szert. A 
szakemberhiány elkerülése érdeké-
ben fontos lenne továbbá a szakokta-
tás támogatása, a szakmák presztízsé-
nek a növelése is.
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Katedrazenei nevelés

Csehi  Ágota

a zene és a zenei nevelés jótékony hatása 
a képességek fejlődésére (1. rész)
A képességek és a személyiségfejlő-
dés

A  képességekkel foglalkozó iroda-
lom nagyon gazdag. Ezért bevezető-
ként mindössze azokat az alapfogal-
makat vázoljuk fel, amelyek a zenei 
képességvizsgálatokkal függnek össze.

A  képesség valamely cselekvés-
re, teljesítményre való alkalmasság. 
Minőségét, fokát részben az ember 
vele született adottságai, hajlamai, 
részben a  környezeti hatások együt-
tesének, a tanulás befolyására szerzett 
tapasztalatok (ismeretek, készségek) 
határozzák meg. A  képességeknek 
két nagy csoportját különböztetjük 
meg: az általános képességeket – ide 
tartozik mindenekelőtt az intelli-
gencia és a  kreativitás –, valamint a   
különleges képességeket, melyekhez 
a  különböző tevékenységformák so-
rolandók, pld. a  zenében, a  képző-
művészetben, az egyes sportágakban 
kifejezésre kerülő képességek. Vala-
mely képességgel minden ember ren-
delkezik, mivel azonban a  képesség 
belső, rejtett lehetőségeket takar, csak 
bizonyos teljesítmény következté-
ben nyilvánul meg és mérhető fel. A 
készségek és képességek – így a zenei 
készségek és képességek is – tanulás 
eredményeként jönnek létre az adott-
ságokra épülve.1

A képességek és a  készségek szer-
ves együttműködés nélkül nem való-
sulhatnak meg. A  zenei képességek 
és készségek a zenei tevékenység au-
tomatizált összetevői. Kialakulásuk 
fiziológiai feltételei a  központi ideg-
rendszer, az érzékszervek, valamint 
a  motorikus apparátus egymásra 
hatása. „A hangszeres zenész példá-

ul a hallásérzetek segítségével korri-
gálja a  játszószerkezet mozdulatait, 
s  ugyancsak ezeknek megfelelően 
szabályozza az énekes a  gégefő be-
idegzését és a lélegzést.”2

„Különösen nagy jelentőségű az 
egyes zenei készségek kidolgozásának 
céltudatos szisztematikája. Nagyon 
fontos a  fokozatosság elve. A  tanítás 
folyamán az egyszerűtől a bonyolultig 
haladni.”3 

A jelenlegi iskolarendszer nehezen 
tud megbirkózni az egyre növekedő 
tananyag sokaságával, ami a tanár és 
a gyermek számára egyaránt jelentős 
intel lektuális és lelki megterhelést je-
lent. A korszerű nevelés kívánalmai-
nak éppen ezért az olyan tantárgyak 
felelnek meg mindenekelőtt, amelyek 
széles transzferhatással rendelkez-
nek, fejlődésük eredményét nagy te-
rületre, képességek sokaságára sugá-
rozzák szét. 

A zenei nevelés és a képességfejlesz-
tés kapcsolata

„A régi görögöktől Comeniusig élt 
az a felfogás, hogy a zene föltétlen 
szükséges az ember fejlődéséhez, a 
nevelés lényeges része.”4 

Mint azt Kodály Zoltán gondolata 
is bizonyítja, a zene elengedhetet-
len feltétele az általános fejlődésnek 
és nevelő munkának. A gyermekben 
érzelmeket vált ki, értelmére és lelki 
világára egyaránt hat. A dalok ének-
lése, a zeneművek hallgatása fejleszti 
a gyermekek érzékenységét és fogé-
konyságát, színessé teszi érzelemvilá-
gukat, hatást gyakorol az általános és 
a különleges képességek fejlődésére. 
A dalok és zenés játékok elsajátítása 

az emlékezetet is fejleszti. Minél több 
dalt tanulunk, annál jobban fejlődik 
emlékezetünk. A már meglévő isme-
retekből, tapasztalatokból új képek 
állnak össze. Ez a képzelet, illetve a 
fantázia játéka. Minél színesebb, fan-
táziadúsabb a képzeletünk, annál na-
gyobb öröm a megszemélyesítés. 

A zene jelentős mértékben hat az 
érzelmekre is. Fékezheti az indulato-
kat, képes azokat megváltoztatni. Hat 
a gyermek akaratának fejlődésére és 
formálja önfegyelmét.5 (Így pld. já-
tékszabályokhoz kell igazodnia, vagy 
tisztán kell énekelnie.) Az énekes já-
tékok a szocializációt is elősegítik, 
ennek hatása leginkább a társas kap-
csolatok fejlődésében érvényesül. 

A zenei nevelés tehát összességé-
ben jelentős hatást gyakorol az egyén 
általános fejlődésére.

 Mikor várható képességekre irá-
nyuló hatás, ill. transzferhatás a zenei 
neveléstől? 
 „1. Ha a gyermek zenei ismereteinek 
minden részlete eleven tapasztalatból 
szűrődik le, és minden tanult elemet 
azonnal és sokféleképp értékesít a 
zenei írás–olvasás gyakorlatában. (A 
dalokat énekli, játssza, mozgásokkal 
kíséri. Zenei képzésének alapját az 
érzelmi töltéssel átélt dalok részletei, 
a ritmikai és dallami motívumok ad-
ják meg.)
2. Ha minden zenei elemet „szenzo-
motoros” tevékenységgel alapozunk 
meg és változatos ingersorozatokkal 
(hallás, látás és mozgás együttesével) 
erősítünk.
3. Ha a zenei egységeket (hangköz-, rit-
musreláció) és a zenei ismereteket (to-
nalitás, hangnem, harmóniaviszonyla-
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tok, tempó, dinamika, hangszín stb.) 
ezekre az alapokra helyezzük.”6

A zenei nevelés képességfejlesztő 
hatásának néhány külföldi vizsgá-
latáról

A zenei nevelésre fókuszálva nem-
zetközi és magyar zenepedagógiai 
módszerek képességfejlesztő hatását 
már egyaránt vizsgálták. Az elismert 
nemzetközi zenepedagógiai irány-
zatok közül mindenekelőtt Émile 
Jaques Dalc roze és Carl Orff koncep-
cióinak, pedagógiai elveinek hatás-
vizsgálatai ismertek.

Émile Jaques Dalcroze (1865-1950) 
nemzetközileg bevált koncepcióját, a 
mozgás és a zene kapcsolatának és 
hatásának központba állításával is-
merte meg a nyilvánosság. Ő alkotta 
meg az első ritmikai módszert – az 
euritmiát. A genfi konzervatórium 
tanáraként felismerte, hogy tanít-
ványai rosszul érzik a zenei ritmust, 
mechanikusan rakják egyik értéket a 
másikhoz, ami járásukban és a vég-
tagok mozgásában is megnyilvánul. 
E felismerésből in dul ki ritmikai ne-
velésének elmélete, képességfejlesz-
tő vizsgálata. Tanítványainak azt a 
feladatot adta, hogy járkáljanak, ug-
rándozzanak külön-külön vagy egy-
másba karolva. Az ösztönös mozgá-
sok arra kényszerítették őket, hogy a 
zenei ritmust mindennapi mozdula-
taikban fedezzék fel. Az első mozdu-
lat, mellyel a zenei ritmus mozgással 
kifejezhető, a járás. Ezzel kezdődik a 
Dalcroze-ritmika tanítása és egyben 
képességfejlesztő vizsgálata. A járás 
valamilyen zongorajáték ütemére 
történik. A zongorakíséret rögtön-
zött, hogy össze lehessen hangolni a 
gyermek mozgásával. A rögtönzött 
zene a tanulót arra kényszeríti, hogy 
állandóan figyeljen a dinamikai, il-
letve a tempóváltásokra. Dalcroze 
euritmia-koncepciója7, illetve annak 
célja mindenekelőtt a ritmusképzés 
elmélyítése, a rit musérzék kialakí-
tása. Ez jelentős segítséget nyújt a 
zene megértésében és érzékelésében. 
„A módszernek, melyet alkottam, és 
amely nevemet viseli, az a célja, hogy 
a zene segítségével összhangba hozza 
az egyén értelmi és testi képességeit” 
– jellemezte a szerző a módszerét.8

Carl Orff (1895-1982) zenepeda-
gógiai koncepciója 40 év gyakorlatá-
ra támaszkodik. Carl Orff és Dorothe 
Günter (1896-1975) együtt alapí-
tották meg a Günther Tánc és Torna 
Iskolát. Céljuk az volt, hogy a tánc- és 

tornatanárok képzésében egyesítsék 
a zenét és a mozgást. Dalcroze gyer-
mekekkel, Orff felnőtt fiata lokkal 
„kísérletezett”. A hangsúly mindkét 
módszer esetében a ritmikai imp-
rovizációra került. Abból a célból, 
hogy a növendékek mozdulatainak 
hangszeres kíséretét segítsék, néhány 
melodikus-ritmikus hangszert kellett 
alkalmazni.9

Jacques Dalcroze és Carl Orff zene-
pedagógiai koncepcióinak képesség-
fejlesztő hatása az általános és a zenei 
képességek szempontjából egyaránt 
bizonyítást nyert. Ez a következő 
szempontokban nyilvánult meg:
 a ritmika erősíti és koordinálja az 

izomzati mozgásokat, kifej leszti a 
szem-kéz-test koordinációját és eh-
hez hozzájárul a hallás is;
 lehetőség nyílik arra, hogy a gyer-

mek szabadon fejezhesse ki magát, 
tehát a képzeletet és a kreativitást fej-
leszti;
 befolyásolja temperamentumát és 

lelki fejlődését;
 erősíti a figyelmet és a koncentrá-

ciót;
 hozzájárul a személyiség harmoni-

kus fejlődéséhez;
 segítséget nyújt ahhoz, hogy a fe-

szültség csökkenjen – a relaxáció, a 
játék nagyon fontos egy feszült isko-
lai nap után, ugyanakkor elősegíti a 
gyermek figyelmének és érdeklődé-
sének fokozását; 
 segíti az egyéni kifejezésre való tö-

rekvést;
 fejleszti a  tanulók alkamazkodóké-

pességét a közösségen belül;
 Dalcroze és Orff pedagógiai kon-

cepciója a gyermek teljes személyi-
ségének pozitív fejlődéséhez járul 
hozzá és befolyásolja gazdag lelki fej-
lődését.

A zenei nevelés képességfejlesztő 
hatásának néhány magyarországi 
vizsgálatáról 

A zenei nevelés képességfejlesz-
tő hatását Magyarországon elsőként 
Kokas Klára (1929-2010) vetette fel. 
Vizsgálatának célja: a zenei nevelés 
hatása a képességek fejlődésére a Ko-
dály-módszer segítségével.10 

A zenei nevelés képességfejlesz-
tő hatása a zenei nevelésben és 
egyéb tantárgyakban egyaránt bi-
zonyítást nyert. A testnevelésben az 
antropometriai (mozgási) vizsgála-
tok eredményei azt mu tatták, hogy 
az egyensúlyi és a ritmikus szabad-
gyakorlatok e redménye feltűnően 

jobb volt a zenei csoportokban. A 
matematikában a zenei csoportos 
gyerekek lényegesen rövidebb idő 
alatt oldották meg a számtani felada-
tokat, mint azok a gyere kek, akik ke-
vésbé foglalkoztak zenével. A magyar 
nyelvtan órákon végzett helyesírási 
gyakorlatok eredményeiben erős 
szignifikáns különbség mutatkozott a 
ze nei csoportok javára.

Kokas Klára vizsgálatainak ered-
ményei a következő területeken és 
pontokban nyertek bizonyítást:

Nyelvi oktatásban:
1. A nyelvi intonáció finom különb-
ségeinek megkülönböztetése;
2. Hangok különválasztása a szavak 
egészében, figyelmes oda hallgatással;
3. Hangzóformálás és helyes kiejtés;
4. A szókincs gyarapítása;
5. Magas–mély, hosszú–rövid, fent–
lenn terminológia megértése, hallási 
és látási megkülönböztetése;
6. Figyelem apró részletekre, pontos-
ság az írásban; 
7. Két elvont fogalommal való egy-
idejű manipuláció;
8. Hallott és látott formák és egységek 
felismerése;
9. Szimbólumok és értelmezéseik, 
hallási és látási felismerések;
10. Balról jobb felé haladás írásban és 
olvasásban;
11. Nagyobb egységek (mondatok) 
áttekintése ritmikus szemmozgással;

Matematikában:
1. Számolás, a számok nevének felis-
merése hallás után;
2. Szimbólumegységek felismeré-
se, megértése, szimbólu mon belüli 
kapcsolatok értékelése, manipulálás 
szimbólu mokkal;

Emlékezet és figyelem:
1. A kinesztikus, vizuális és auditív 
emlékezet erősítése, ezek egymásra 
hatása;
2. A figyelem időtartamának növelé-
se;

Mozgási képesség:
1. Nagyobb mozgási képesség fejlesz-
tése, mozgáskoordináció;
2. Finom mozgások fejlesztése;
3. Mozgás a térben: játékokkal, tánc-
formákkal;

Együttműködési képesség:
1. Instrukciók pontos megfigyelése és 
követése;
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2. A közös munka szabályainak meg-
tanulása és alkalmazása;
3. Önfegyelem erősítése, fejlesztése;
4. Pozitív öntudat kialakítása az elért 
sikerélmények segítségé vel;
5. A megbízható önálló munka ké-
pességének kifejlődése;
6. Személyes kapcsolatok kialakítása 
csoporton belül;
7. A csoport céljainak megértése és 
átvétele, önkéntes együtt működés 
csoportcélok érdekében;

Egyéb képességek:
1.  A hangzás fizikájával való foglal-
kozás;
2. Más, az övéktől különböző kultú-
rák, emberi kapcsolatok és tradíció 
megismerésén keresztül tágabb hori-
zont elérése.

A zenei csoportosok megfigyelő- 
képessé ge a ritmustanulásnál is ki-
emelkedő eredményt mutatott és a vi-
zuális feladatokban is lényeges fejlődés 
mutatkozott, ami minden bizonnyal 
a zenei képzés során sokat gya korolt 
kitartó, koncentrált figyelemmel ma-
gyarázható. Összehasonlítva a zenei 
tagozatos tanulók teljesítmé nyeit az 
azonos korú, de hagyományos ál-
talános iskolákban tanuló gyerme-
kek eredményeivel bebizonyosodott, 
hogy: „A zenei csoportosok megfigye- 
lőképessé ge a ritmustanulásnál emel-
kedett ki és a vizuális feladatokban is 
jobb e redményt nyújtottak. A ritmus-
képzésnek figyelemfejlesztő hatása 
van a matematikára, vagy a biztosabb 
hallásnak a helyesírásra, tehát az egyik 
tantárgy hatással van a másikra, hoz-
zájárul a pszichikus funkciók fejlesz-
téséhez (…) A Kodály módszer sze- 
rint vezetett zenei nevelésnek van 
transzferhatása a gyermek egyéb ké-
pességeire, és pedig a mozgási, az 
egyen súlyi és megfigyelőkészségre, va-
lamint a számtani és a helyes írási telje- 
sítményekre egyaránt.“11

Összegezve: tehát a vizsgálat ered-
ményei alapján konstatálható, hogy a 
zenei nevelés gyakorlata az iskolában 
oktatott egyéb tantárgyakkal össze-
vetve a mindennapos énekórákban 
részesülő gyermekeknél egyértelmű-
en jobb eredményeket mutatott.

A hatásvizsgálat gondolata további 
ze nepedagógusokat, kutatókat is fog-
lalkoztatott és foglalkoztat. Többek 
között Barkóczi Ilona és Pléh Csaba, 
Deme Tamás, Székácsné Vida Mária, 
Lantos Ferenc és Apagyi Mária által 
tervezett összetett pszichológiai és 
pedagógiai tesztsorozatok segítségé-
vel azt kívánták feltárni, hogy hogyan 

hat a rendszeres éneklés, mozgás, 
zenélés és a zene hallgatás az embe-
ri személyiség egészére.12 A kutatók 
feltevése az volt, hogy a zenei neve-
lésnek az intelligenciára és a kreativi-
tásra is hatása lesz.

Barkóczi Ilona és Pléh Csaba ku-
tatásaik során szerzett tapasztalatai-
kat, illetve vizsgálataik eredményeit 
a Kodály zenei nevelés módszerének 
pszichológiai utánvizsgálata című ta-
nulmányukban tárták a nyilvánosság 
elé 1977-ben (Kecskemét, Kodály 
Zenepedagógiai Intézet).13 Kutatásuk 
tárgya három szempontra irányult:
1. A  Kodály-féle zenei nevelés hatá-
sa az intellektuális folyamatokra és 
a személyiségre;
2. A szociális helyzetből fakadó kul-
turális hátrány kompenzációs lehető-
ségei a zenei nevelés által;
3. A zenei nevelés és a szociális hely-
zet hatása az intellektuális képességek 
egymás közötti összefüggéseire, vala-
mint a  személyiségvonásokkal fenn-
álló kapcsolatokra;14 

 A  vizsgálatok befejezésével és az 
eredmények összegzésével a kutatók 
bebizonyították feltevésüket. A  ha-
gyományos eljárásokkal vizsgált in-
telligencia tekintetében az általános 
intelligenciaszínvonal a Kodály-mód-
szer hatására nem változott, de a kre-
ativitásban a zenei nevelés fejlesztő 
hatása egyértelmű volt. Ez megmu-
tatkozott a  kreativitástesztek há-
rom fő mutatójában: a gondolkodás 
fluenciájában, hajlékonysá gában és 
eredetiségében, a fantáziában – törté-
netmondásban.15 Az intelligencia és a 
kreativitás korrelációja a zenei nevelés 
hatására megnőtt. Csökkent azoknak 
a száma, akik jó intelli genciával, de 
gyenge alkotóképességgel rendelkez-
tek. Az intelligenciavizsgálatokban 
jelentős szerepet játszottak a  szociális 
különbségek is. A gyerekek között vol-
tak magasabb és alacsonyabb szociális 
helyzetűek. A zenei nevelés kreativitást 
fejlesztő hatása az alacsonyabb szociá-
lis helyzetű csoportoknál kimutatható 
mértékben megmutatkozott. „Az ala-
csony szociális státusú gyermekek-
nél kiegyenlítődött, illetve csökkent a 
verbális és a nem verbális intelligencia 
közötti aránytalanság, azaz az intelli-
gencia szerkezete kiegyensúlyozottab-
bá válik. Mindezek arra utalnak, hogy 
a zenei nevelésnek kulturális hátrányt 
kompenzáló hatása az intelligencia 
szerkezetén és a kreativitás fejlesztésén 
keresztül érvényesül.”16

A kutatók vizsgálataikkal rámu-
tattak többek között arra a tényre, 

mely szerint a szociális helyzet és az 
intelligenciaszint között egyértelmű 
kapcsolat tapasztalható. A vizsgálatok 
során, illetve az intenzív zenei képzés 
hatására a   zenés csoportoknál a  két 
tényező közötti korreláció gyengült, 
míg a nem zeneiseknél ez az összefüg-
gés erősödött. „Ez a tendencia különö-
sen erős a  performációs (nem verbá-
lis) jellegű intelligencia összetevőben 
(...) A zenei képzés szempontjából 
vizsgálva ezeket az összefüggéseket 
láttuk, hogy a  zeneiseknél a kreativi-
tás az emocionális érzékenységgel és 
az élményfeldolgozásra, belső kont-
rollra utaló jegyekkel kapcsolódik 
össze, míg aktivitásukat, energiájukat 
inkább az intelligenciát alkotó „szigo-
rúbb“ gondolkodást igénylő felada-
tok megoldásába vonják be. A   nem 
zeneisek pedig a kreatív műveleteket 
végzik fokozottabb energiával – talán 
azért, mert őket ilyenért nem szokták 
jutalmazni, vagy még inkább nem 
volt módjuk arra, hogy annak játékos 
örömét átéljék.“17

Barkóczi Ilona és Pléh Csaba to-
vábbá felmutatták, hogy a  zenei ne-
velés hatására a  tanulóknál olyan 
optimális tendencia lép fel, melyben 
a szigorú gondolkodást igénylő hely-
zetekbe képesek energiát fektetni, 
a   kreativitást igénylő helyzetekben 
pedig képesek játékos beállított-
sággal, eredményesen megoldani a 
feladatokat. „Ezt az intellektuális és 
emocionális-motivációs működések 
korábban bemutatott fokozottabb 
összekapcsolása, azaz, egy integrál-
tabb személyiség kialakulása révén 
tudják megvalósítani.”18

Az ének-zenei nevelés hazai tan-
anyaga többek között népdalokból 
áll, ame lyeket a gyerekek improvizált 
mozgással, játékkal, tánccal, rövid je-
lenetekkel kísérnek. E terület vizsgá-
latával foglalkozott Deme Tamás.19 A 
zenei neve lés transzferhatását abból 
a szempontból közelítette meg, hogy 
az adott dallamra való szövegimpro-
vizációk, a népi kifejezések megma-
gyarázása, vagy a szinoni mák gyűj-
tése milyen módon járul hozzá az 
anyanyelvi neveléshez. „A főleg nép-
dalokból álló repertoárt a  gyerekek 
improvizációs mozgással, játékkal, 
tánccal, rövid jelenetekkel kísérik.“20

Székácsné Vida Mária nemcsak 
teszteket, de fejlesztő eljárást is al-
kotott. A  vizsgálatokban részt vevő 
diákok képességrendszerét és moz-
gásfantáziáját úgy mérte, hogy egy-
ben fejlesztette, gazdagította is azt.21 
A zene és az ábrázolás közötti szoros 
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kapcsolatot, illetve mindkét szférá-
ban nyújtott teljesítményre inspiráló 
hatások létezését és működését a kö-
vetkező gondolattal támasztotta alá: 
„A zene és ábrázolás összekapcsolá-
sánál már az óvodában is a  közép-
pontba került a tánc, a dramatizálás, 
a  mozgás. Mi indokolta ezt a  fajta 
kapcsolást? (...) A  zene mozgásos 
természete indokolja ezeket a  kap-
csolásokat. Van egy ún. tagolatlan ze-
nei mozgásélmény. Hangmagassági 
változások elválaszthatatlanul össze-
forrnak az ember taktikus-motorikus 
élményeinek a dinamikájával. Így az 
intenzíven mozgó, utánzó, óvodás 
kisgyerekeknél természetesen adódik 
az éneklés – mozgásos megjelenítés 
– ábrázolás kapcsolása (...) A gyere-
kek egészséges, harmonikus fejlődése 
érdekében terveztük meg azt az el-
járást, amelyet „komplex művészeti 
nevelés“-nek hívunk.“22 A  gyerekek-
nél a  mozgásfantázia és a  hallás–lá-
tásérzék összefüggéseinek, kölcsönös 
fejleszthetőségének kérdéseit vizsgál-
va konstatálható, hogy épp itt sűrű-
södnek azok a  jelenségek, amelyek 
a  gyerekek pszichikus fejlődésében 
a  művészeti és tudományos gondol-
kodást egyaránt elindíthatják.23

Lantos Ferenc képzőművész és 
Apagyi Mária zongoratanár pedagó-
giai programjukat Komlón indították 
az Állami Zeneiskolában 1968-ban, 
melyet Pécsett folytattak a  Nevelési 
Központban folyó integrált esztétikai 
nevelési program keretén belül. Vizs-
gálataikat a zenei és képi nyelv kap-
csolataira épülő pedagógiai program-
ra építették.24 Kutatásaik eredményét 
többek között a következő magyará-
zattal támasztották alá: „Eddig a zene, 
a vizuális művészetek, a mozgás, a 
beszéd és az írás, a matematika és a 
természet közötti kapcsolatlehetősé-
gekkel foglalkoztak, elsősorban pe-
dagógiai célzattal. Ezek közül a zene 
és a vizuális területek közötti össze-
függésekben jutottak a legmélyebbre. 
Ennek a két területnek kapcsolataiból 
származó tapasztalatok – megfelelő-
en transzponálva – érvényesíthetők a 
többire is.”25

A zenei nevelés képességfejlesz-
tő hatása, illetve transzferhatása az 
imént ismertetett kutatásokban ha-
tározottan bizonyítást nyert. A felvá-
zolt vizsgálatok és azok eredményei 
egyértelműen alátámasztják azt az 
feltevést, mely szerint a zenei nevelés 
bizonyítottan hatást gyakorol mind 
az általános, mind a különleges ké-
pességek fejlődésére.
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A képzőművészet biztosítja az ön-
kifejezést és az örömet jelentő alko-
tás lehetőségét. A  képzőművészeti 
nevelés helye az oktatási-nevelési 
folyamatban fontos szerepet tölt be 
óvodánkban is. Mivel az információk 
nagy részét vizuális észleléssel adap-
táljuk, ezért érzékenyen érintenek 
mindnyájunkat a környezetünkből 
szerzett ingerek. Hatást gyakorolnak 
értelmi és érzelmi intelligenciánkra, 
befolyásolják elképzeléseinket, maj-
dani cselekvéseinket és értékrendün-
ket. A képzőművészeti nevelés során 
figyelembe vesszük a gyermekek 
életkori sajátosságát, érdeklődésüket, 
vizuális tapasztalataikat, és ezekre 
építve fejlesztjük képességeiket, kész-
ségeiket az önálló alkotásig. Mindez 
majd a felnőtt kort elérve biztosít-
hatja számukra az igényes esztétikai 
érzékenységet.

Az óvodában igyekeznünk kell 
olyan atmoszférát kialakítani, hogy 
a gyermekek felszabadultan, szabad 
akaratukból alkothassanak, vala-
mint megszeressék múltunk örök-
ségét. Ez az egyik célja a mi óvodai 
oktatási–nevelési programunknak is, 
amely a hagyományaink ápolására, 
a természet szeretetére és védelmére 
irányul, miközben nem veszíti szem 
elől a gyermekek kreativitásának fej-
lesztését. Ezt a célt szolgálja például 
a  Montessori pedagógiából átvett 
egyik csendjáték alkalmazása is, ami-
kor a gyerekek a természet kincseiből 
(kavicsok, ágacskák, kagylók, termé-
sek stb.) válogatva úgy vesznek részt 
egy kép alkotásában, hogy munka 
közben nem beszélnek egymással. A 
tevékenységhez érdemes egy sarkot 
kialakítani, amely gazdagon kínál a 
gyermekek számára képzőművészeti 
eszközöket, és – például a reggeli já-
ték alatt – bármikor hozzáférhető.  

 Sokan talán megkérdőjelezik, 
hogy ilyen korai életkorban a gyere-

Kreativitásfejlesztés 
képzőművészeti tevékenységekkel

eötvös lýdia

kek munkái alkotásnak minősíthe-
tők-e. A szakirodalmakban sok he-
lyen olvashatunk arról, hogy minden 
emberben ott rejtőzik a kreativitás 
képessége, így az óvodás korú gyer-
mekekben is. Természetesen ez a ké-
pesség nem egyformán jelenik meg 
az emberi tevékenységekben vagy 
elméleti munkákban, mert minden 
egyén eltérő kreativitással rendelke-
zik. A mai kor szellemisége megkö-
veteli, hogy kreatívak legyünk az élet 
szinte bármely területén, és a képző-
művészeti nevelés, meggyőződésem 
szerint, ezt a képességet nagymérték-
ben fejleszti. 

Nekünk, óvónőknek, fontos fel-
adatunk, hogy ne csak eszközökkel, 
hanem a gyakorlatok helytálló ösz-
szeállításával is tudatosan fejlesszük a 
gyermek kreativitását. A hatékonyság 
érdekében módszertanilag és szak-
mailag is rendkívül felkészültnek kell 
lennünk, ismernünk kell azokat az 
eszközöket, képzőművészeti techni-
kákat, amelyekkel elősegíthetjük a 
fejlődést az észleléstől a kreativitásfej-
lesztésig – természetesen figyelembe 
véve a  gyermek egyéni sajátosságait. 
A  kreativitás fejlesztésében fontos 
szerepet játszik a  műalkotásokkal 
való játékos munka, azoknak elem-
zési–értelmezési lehetőségei akár 
a  képzőművészeti tevékenységek se-
gítségével. Teret nyerhetnek az okta-
tási folyamatban a művek klasszikus 
elemzési lehetőségei is, mint a verbális 
(szóbeli) vagy nonverbális (nem szó-
beli, inkább manuális tevékenységen 
alapuló) elemzés. Ezeket az elméleti 
ismereteket alkalmazzuk is munkánk 
során. A tevékenységek lehetnek: vá-
lasztottak, amikor a  gyermek, alko-
tási vágyat érezve, önszántából kéri a 
képzőművészet valamelyik eszközét, 
vagy lehetnek célirányosak, az óvónő 
által megtervezett tevékenységek egy 
konkrét témában. A képzőművészeti 

alkotás alap-kifejezőeszközei mellett, 
mint a rajz, a festés és a szobrászat – 
vagy, más aspektusból nézve, síkbeli 
vagy térbeli alkotások – teret kaphat-
nak olyan eszközök és technikák is, 
amelyek egyik fontos eleme a kísérle-
tező jelleg. 

A képzőművészeti nevelés cél-
ját aszerint fogalmazzuk meg, hogy 
melyik síkon, melyik fejlesztési te-
rületet szeretnénk tovább fejleszteni 
leginkább (kognitív, érzékelő moto-
rikus, vagy affektív). Tudjuk, hogy 
ezek bizonyos mértékben minden 
tevékenységkor fejlődnek, együttesen 
jelen vannak. A célokat úgy kell meg-
fogalmaznunk, hogy azok mérhetőek 
legyenek.

A kreativitás eléréséhez olyan utat 
érdemes választani, amely biztosítja 
a gyermekek számára a kísérletezést, 
a  színekkel, formákkal, eszközökkel 
való játékot – például egy vonalakkal 
ellátott alapképhez hozzárajzolással 
a gyerekek egy önálló, egyedi kom-
pozíciót hoznak létre. A „próba–sze-
rencse” módszer különösen jellemző 
az iskolaköteles kor előtti oktatásra. 
Az így megtapasztalt élmények sok-
kal inkább megmaradnak a gyermek 
emlékezetében, és a későbbiekben 
már tudatosan is felhasználják alko-
tásaikban. Így juthatnak el a képi áb-
rázolásokhoz például apró figuratív 
képeket felhasználva, amelyek össze-
rendezése egy új képet eredményez.

Mivel mi, óvónők, nem vagyunk 
kompetensek arra képzésünket te-
kintve, hogy pszichológiai magyará-
zatokat, elméleteket kreáljunk, vagy 
pszichológiai szempontból végez-
zünk elemzést, ezért a produktum, 
észlelési folyamatok és gyakorlati 
munkák szolgáltatják azt a lehetősé-
get, hogy megfigyeljük a kreativitás 
jegyeit már óvodás korban, és elkezd-
jük annak tudatos fejlesztését.
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Kolláth anna

egy muravidéki esettanulmány  
a kétnyelvű tankönyvek 
szükségességéről és hasznáról (3. rész)

2. 6.  A harmadik kérdéstől kez-
dődően már konkrét tanulási 
szakaszokra kérdeztem rá. A kérdőív 
harmadik kérdése (Ha már lesznek 
kétnyelvű tankönyvek, melyik nyel-
ven fogja elolvasni a tananyagot?) a 
következő eredményeket hozta (az 
adatok százalékban kifejezve):

6. táblázat
Ha már lesznek kétnyelvű tankönyvek, me-
lyik nyelven fogja elolvasni a tananyagot? – %
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1. N = 62 1,6 88,7 9,6
2. N = 49 2,1 81,6 16,3
3. N = 34 5,9 79,4 14,7
4. N = 11 0 63,6 36,4
Összesen 
N = 156

2,6 82,7 14,7

Az adatok egyértelműen mutatják 
a szlovén tannyelv nagyon erős do-
minanciáját, a megkérdezett diákok 
szignifikáns többsége (82,7%) akkor 
is csak szlovénul fogja elolvasni a 
tananyagot, ha már lesznek kétnyel-
vű tankönyvek. Elvileg csupán 4 diák 
(2,6%) fogja majd „csak” magyarul 
elolvasni a tananyagot. Nem lehet 
elégszer hangsúlyozni, hogy nem is 
ez a cél: a csak helyett az is-es vá-
laszok számának növekedése (most 
a válaszadók 14,7%-át jelenti) lenne 
az ideális, de mindkét közösségben, 
hiszen a kétnyelvű tankönyvek nem 
csak a magyar (elsőnyelvű) diákok-
nak készülnek, hanem a kétnyelvű 
oktatásban részt vevő valamennyi 
fiatalnak. A „csak szlovénul” miért-
jei között az eddigi gyakorlat alakí-
totta nyelvi kompetenciára („jobban 
értek szlovénul”; „szlovénul köny-
nyebb”), illetve a már kialakult, rég 
megszokott gyakorlatra hivatkoznak 
a diákok: „mert eddig is úgy olvas-
tam”; „Nehéz lenne mindjárt átállni a 
magyar nyelvre, mivel már több éve 

a tananyagot szlovénul tanulom, de 
sokszor megtörténik, hogy különbö-
ző szlovén szavak megértése nehéz-
séget okoz. Ekkor jól jönne a magyar 
szöveg is” (vö. Bartha 2006: 106). Úgy 
gondolom, értenünk kell a „segélyki-
áltást”. A mindkét nyelvet preferálók 
között a szókincsbővítés lehetőségét, 
a tananyag könnyebb megértésének 
lehetőségét emelik ki a diákok.

2. 7.  A 4. kérdés az ismeretszerzés 
egy magasabb fokára vonatkozóan 
kérdezett rá a későbbi nyelvválasztási 
szokásokra (Ha már lesznek kétnyel-
vű tankönyvek, melyik nyelven fogja 
megtanulni a tananyagot?). A vála-
szok százalékos értékeit az alábbi táb-
lázat szemlélteti:

7. táblázat
Ha már lesznek kétnyelvű tankönyvek, melyik 
nyelven fogja megtanulni a tananyagot? – %
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1. N = 62 1,6 95,2 3,2
2. N = 49 2,0 89,8 8,16
3. N = 34 2,9 82,4 14,7
4. N = 11 9,1 90,9
Összesen 
N = 156

2,5 90,4 7,1

A számadatokból egyértelműen 
látszik, hogy szinte kizárólagosan 
csak a szlovén államnyelvnek van/
lesz kognitív funkciója: a két nyel-
vet elvileg azonos arányban hasz-
náló oktatási modellben a magyar 
elsőnyelvűeknek is csak elenyésző 
hányada tanulna csak magyarul a 
kétnyelvű tankönyvekből, a mindkét 
nyelven tanulni szándékozók aránya 
valamivel magasabb, de a többség 
továbbra is a szlovén nyelvet válasz-
taná, mert „így szoktam meg”, mert 
„gyorsabban megy a tanulás”, „mert 
könnyebb”, mert „ebben a nyelvben 
gondolkodok, így szoktam meg az 

elmúlt 12 évben”, mert „a szlovén 
az anyanyelvem”, „mivel több éve 
már csak szlovén tankönyvekből ta-
nultunk, valószínűleg továbbra is 
szlovénul tanulnék”. Többen meg-
említik a továbbtanulást mint az 
ismeretszerzés  nyelvválasztásának 
meghatározó faktorát: mivel a di-
ákok többsége Szlovéniában akar 
továbbtanulni, és ezt Szlovéniában 
szlovénul lehet megtenni, magától 
értetődőnek, hasznosnak és szük-
ségesnek tartják a szlovén nyelven 
tanulást a kétnyelvű programokban 
is.  Egy második osztályos, ambiva-
lens nyelvű diák válaszában – s nem 
biztos, hogy nincsenek többen az 
így gondolkodók – megfogalmazó-
dik a másik lehetőség is („attól függ, 
melyiken lesz érthetőbben leírva”), 
amely a magyar fordítások felelős-
ségére apellál, a diákok életkorához 
alkalmazkodó, szakszerű, egységes 
terminológián alapuló, olvasóbarát 
szövegek létrehozásának fontossá-
gát hangsúlyozza (Fóris 2006, Misad 
2007, Pusztay 2009, Lanstyák 2005).  

2. 8. A kérdőív 5. kérdésére adott 
válaszokból (Melyik nyelven felel 
most az órán, pl. történelemből, föld-
rajzból, biológiából, fizikából, ma-
tematikából, kémiából stb.?) a mai 
szaktárgyi órák nyelvválasztási min-
tájára következtethetünk: 

8. táblázat
Az órai feleletek nyelve – kétnyelvű tan-
könyvek nélkül – %
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1. N = 62 1,6 90,3 8,1
2. N = 49 2,04 87,8 10,16
3. N = 34 0 82,4 17,6
4. N = 11 0 81,8 18,2
Összesen 
N = 156

1,3 87,2 11,5
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Az adatok itt is a szlovén nyelv 
dominanciáját, a magyar nyelv órai 
használatának nem elegendő voltát 
mutatják. A diákok többsége akkor is 
szlovénul felel az órán, ha jogában áll 
megválasztani a válaszok nyelvét (en-
nek oka az előző kérdésre adott vála-
szok elemzésében olvasható), illetve 
akkor is, ha a tanár esetleg mindkét 
nyelven felteszi a kérdést (Bernjak 
2011: 196). Magyarul csak két diák 
felel az órán, mindkét nyelven azért 
már többen (18 fő). Az okok között 
többen említették a magyar tanköny-
vek hiányát, hiszen az egynyelvű 
tankönyvek alkalmazása a kétnyelvű 
oktatásban minden logikának el-
lentmond, a tanórák és taneszközök 
nyelvi kínálata egynyelvűsíti az 
elvárás-oldalt is. 

2. 9.  A jövőre vonatkozó 6. kérdés-
re adott válaszok százalékos értékeit 
is táblázat összegzi (Ha majd lesz-
nek kétnyelvű tankönyvek, melyik 
nyelven fog felelni az órán [pl. tör-
ténelemből, földrajzból, biológiából, 
fizikából, matematikából, kémiából 
stb.]?):

9. táblázat
Ha majd lesznek kétnyelvű tankönyvek, 
melyik nyelven fog felelni az órán (pl. tör-
ténelemből, földrajzból, biológiából, fiziká-
ból, matematikából, kémiából stb.)? – %
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1. N = 62 1,6 88,7 9,7
2. N = 49 6,1 77,6 16,3
3. N = 34 2,9 82,4 14,7
4. N = 11 9,1 72,7 9,1 9,1
Összesen 
N = 156

3,9 82,7 12,8 0,6

Az adatokból azt látjuk, hogy a vá-
laszadók közül néggyel többen vál-
toztatnának a felelés nyelvén a ma-
gyar nyelv irányába, és két diákkal 
többen válaszolnának számonkérés-
kor mindkét nyelven (a csak szlovén 
nyelven felelők aránya értelemszerű-
en 4,5%-kal csökken).  A 10. táblázat 
összefoglalja a tanulás/felelés nyelv-
választását:

10. táblázat
Magyarul az órán – kétnyelvű tankönyvek-
kel vagy nélkülük (összegzés)

Kérdés Magyarul Szlovénul Mindkét 
nyelven Mit tudom én

Fő % Fő % Fő % Fő %
3. Elolvasni 
majd 4 2,6 129 87,6 23 14,7 0 0

4. Megtanul-
ni majd 4 2,6 141 90,3 11 7,1 0 0

5. Felel
 most 2 1,3 136 87,2 18 11,5 0 0

6. Felel
 majd 6 3,9 129 82,7 20 12,8 1 0,6

Átlag 4 2,6 134 86,5 18 11,5 1 0,6

A tanulságok megfogalmazása 
egyben összegzésnek is tekinthető: 
a 156 fős középiskolás diákcsoport 
válaszai, közoktatásbeli tapasztalatai 
is megerősítik azt a tényt, hogy a ma-
gyar (tan)nyelv visszaszorulásában a 
kétnyelvű tankönyvek (középiskolai) 
hiánya nagy szerepet játszik. Jóllehet, 
a megkérdezettek közül csak ketten 
felelnek most (kétnyelvű tankönyvek 
nélkül) csak magyarul az órákon 
és tizennyolcan mindkét nyelven, 
a magyar tankönyvszöveg még négy 
diákot inspirálna arra, hogy csak a 
kisebbségi nyelven, s még kettőt 
arra, hogy magyarul is  válaszoljon 
az órán a tanár kérdéseire. Ez az 
arány csak látszatra kevés. Nőhet, 
erősödhet, ha a feltételes módot, a 
jövő időt végre kijelentő módra és 
jelen időre cserélhetjük a témában, ha 
valóban minden tantárgyból kézbe 
vehetik diákok és tanárok egyaránt a 
kétnyelvű tankönyveket.

A 2008-ban végzett vizsgálatot 
Fodor Péter, harmadéves magyar 
szakos egyetemi hallgató 2011-ben 
megismételte. Kedvet a harmadéves 
szociolingvisztikai kurzuson kapott 
hozzá, érdeklődésén pedig nem lehet 
csodálkozni: a kétnyelvű általános 
iskola elvégzése után egynyelvű 
középiskolát választott, majd az 
érettségi után magyar szakra iratko-
zott. Megtapasztalta mindkét oktatási 
formát, tanult kétnyelvű és egynyel-
vű szlovén tankönyvekből, felelt két 
nyelven és vagy csak szlovénul, vagy 
csak magyarul. Célja annak felmé-
rése volt, hogy három évvel a három 

kétnyelvű tankönyv – két földrajz és 
egy történelem – megjelenése után, 
konkrét tapasztalatokat szerezve 
változott-e a diákok véleménye a 
kétnyelvű oktatás és a kétnyelvű tan-
könyvek összefüggéseiről. 

A gyűjtést ugyancsak a Lendvai 
Kétnyelvű Középiskola diákjai kö-
rében végezte. 75 fő töltötte ki a sze-
mináriumon elkészített kérdőívet. A 
kérdőív összeállításában – a minél 
pontosabb összehasonlítás végett – a 
2008-ban általam használt kérdőív 
volt a minta, adaptálva a megváltozott 
helyzethez, most már arra is ügyelve, 
hogy a kérdések mindkét nyelven 
megfogalmazódjanak. A kétnyelvű 
kérdőív spontán nyelvválasztása (azon 
a nyelven válaszoljanak, amelyben 
nagyobb biztonságban érzik magukat) 
még jobban érzékelteti a két nyelv 
dominanciaviszonyait, illetve az adat-
közlők attitűdjeit, mint az egynyelvű 
esetében. 

A diákok 68%-a első nyelveként 
a szlovént, 23%-uk a magyar jelölte 
meg,  9%-uk vallotta magát ambiva-
lens nyelvűnek (a horvát és az egyéb 
lehetőséggel senki sem élt). A 2008-
as eredményekkel összevetve Fodor 
Péter csoportjában többen vallották 
azt, hogy egy első nyelvük van (akár 
magyar, akár szlovén), az ambivalens 
anyanyelvűek száma itt csak fele a ko-
rábbi vizsgálatban szereplőkének.

A kérdőív kitöltésében a diákok 
16%-a magyarul, 77,3%-a szlovénul 
válaszolt a kérdésekre. A kitöltött kér-
dőívek 5,3%-ában mindkét nyelv sze-
repel, de egyértelmű a szlovén nyelv 
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dominanciája a nyílt végű kérdésré-
szekre adott válaszokban. Az adat-
közlők 1,3%-a  ún. semleges nyelvű  
kérdőívet produkált, azaz csak be-
karikázta a válaszokat (ez is egyfaj-
ta nyelvi teljesítmény). Ez a helyzet 
erősebb szlovénnyelvi dominanciát 
mutat, mint a korábbi vizsgálat eseté-
ben (3. táblázat). A kétnyelvű kérdő-
ívre tehát többen reagáltak szlovénul, 
mint az egynyelvű magyarra három 
évvel korábban.

A kétnyelvű tankönyveket a diákok 
72%-a tartja szükségesnek (a 2008-as 
34%-nak több mint kétszerese), s csak 
28%-uk mondott nemet. Bízom ben-
ne, hogy ez nemcsak a véletlen műve, 
hanem valóban a konkrét gyakorlat 
eredménye, illetve a diákok kulturális 
és nyelvi pluralizmusának fejlettebb 
szintjét mutatja. A diákok többsége a 
másság iránt toleranciára, a nyelvi jo-
gokra és a kisebbség iránti tiszteletre 
hivatkozik. Érdekes, hogy leginkább 
a szlovéndomináns diákok hivatkoz-
nak a másság iránti toleranciára. 

Az ideális tankönyvről hasonlóan 
vélekedtek a diákok mindkét vizsgá-
latban: az azonos hosszúság dominál 
a két szöveget illetően, és senki nem 
említi azt, hogy esetleg a magyar szö-
veg hosszabb lehet a szlovénnál. Le-
írták válaszaikban, hogy földrajzból 
és történelemből használnak az órán 
kétnyelvű tankönyveket (ezek van-
nak lefordítva).

A következő három kérdésre adott 
válaszok eredményeit táblázat összesíti 
a két vizsgálatban. 2008-ban még csak 
a biztatónak tűnő jövőről beszéltünk, 
2011-ben már a jelenről – a meglévő 
három kétnyelvű tankönyv miatt.

11. táblázat
Magyarul az órán – kétnyelvű tankönyvek-
kel (összegzés) – %
Kérdés:
A tananyagot…

Magyarul Szlovénul Mindkét
 nyelven

2008 2011 2008 2011 2008 2011

melyik nyelven 
olvassa el?

2,6 4 87,6 80 14,7 16

melyik nyelven 
tanulja meg?

2,6 4 90,3 92 7,1 4

Melyik nyelven 
felel?

3,9 1 82,7 65 12,8 34

Átlag 2,6 3,0 86,5 79,0 11,5 18,0

A táblázat adatai rámutatnak: a 
kétnyelvű tankönyvek megléte, órai 
használata hozzájárul az oktatási 
folyamat legfontosabb szegmensei 
kétnyelvűsödésének folyamatához. 
Az átlagok alapján is egyértelműnek 
mutatkozik a magyar nyelv és nyelv-
használat gyakoribbsága, ezzel a ma-
gyar nyelv presztízse emelkedésének 
tendenciája az iskolai oktatásban. Kü-
lönösen az órai felelés nyelvválasztása 
változott meg a három év alatt: majd-
nem megháromszorozódott azok-
nak a száma, akik – saját bevallásuk 
szerint – mindkét nyelvet használják 
az órai számonkérés során. Ezt feltét-
lenül örvendetes tényként kell kezel-
nünk a mindennapok eddigi konkrét 
gyakorlatának ismeretében.

4. A kétnyelvű, a kisebbség nyel-
vén is kifogástalan és igényes tan-
könyv Szlovéniában elengedhetetlen 
feltétele a kisebb presztízsű magyar 
nyelv megmaradásának (kár, hogy 
ez ötven évvel ezelőtt nem volt evi-
dencia). Segíti a hiányzó anyanyelvi 
szakregiszterek kialakulását, növeli a 
kisebbségi beszélők nyelvi biztonsá-
gát, új lehetőségeket teremt mind az 
anyanyelven, mind a második nyel-
ven tanulás számára, a gyakorlatban 
is kétnyelvűvé teheti az oktatás csak 
elméletben létező kétnyelvűségét, 
valóságosíthatja a már oly sok irány-
ból megközelített utópiát.
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A 20-21. század fordulóján a gyer-
mekközpontú társadalmi beállí-
tottságnak köszönhetően felértéke-
lődtek és egyre nagyobb figyelmet 
kaptak a gyermekirodalmi alkotá-
sok. A gyermekirodalom presztízsé-
nek növekedéséről tanúskodik, hogy 
egyrészt a kortárs gyermekkönyvek 
jelentős képzőművészeti és grafikai 
fejlődésen mentek keresztül, más-
részt a felnőtt és gyermekirodalmi 
alkotók közti határ egyre inkább 
elmosódik, hiszen olyan szerzőket 
köszönthetünk a gyermekkönyvírók 
sorában, akik a felnőtt irodalomban 
is jelentőset alkotnak – pl. Oravecz 
Imre (Máshogy mindenki más), Tóth 
Krisztina (Állatságok), Kukorelly 
Endre (Samunadrág), Kovács And-
rás Ferenc (Hajnali csillag peremén) 
stb.

A kortárs gyermekirodalmi al-
kotások a posztmodern irodalom 
szövegterében keletkeznek, ami a 
versnyelv működésében, a tradíci-
óhoz való viszonyulásban, a lírai én 
hangjának és gondolkodásmódjának 
közvetítésében is megfigyelhető. A 
kortárs gyermekversek egy részét 
kettős kódoltság (vagyis a felnőtt és 
a gyermek olvasó egyszerre történő 
megszólítása) jellemzi (gondoljunk 
csak pl. Lackfi János: A buta felnőtt 
című kötetére, ahol a Szabó Lőrinc-
féle Lóci-versek hagyományát látjuk 
folytatni), azonban jellemzőbb ten-
denciaként mutatkozik a gyermek-
befogadó közvetlen megszólítása. A 
kortárs gyermeklírában dominánsan 
jelenik meg a maszkosság, a gyerme-
ki beszédmód és nyelv utánzása, a lí-
rai én gyermekszerepbe illeszkedése. 

A 20. század végi – 21. század ele-
ji gyermekversek elvetik a felnőtt-
gyermek hierarchiáját, a romantikus 
falusi gyermekidill helyett modern, 
technicizált világképet teremtenek, 
a gyönyörködtetésre és „szépen szó-

a kortárs gyermekköltészet  
sajátosságai és típusai (1. rész)

Petres Csizmadia gabriella

lásra” való nevelés helyett a szóra-
koztatás funkcióját helyezik előtérbe, 
és a naiv, bájos gyermekkép helyett 
öntörvényű, határozott vélemény-
nyel rendelkező gyermekeket szólal-
tatnak meg. (Gombos, 2007, 43-45) 
„A posztmodern kor gyerekirodal-
ma szinte minden „tilalmat” elvet, 
s szabad utat enged a „bárminek”. 
Elveti a „gyerekeknek csak szépet és 
jót” felnőtt-hazugságát, felszámolja a 
gyermekköltészet korábbi prüdériá-
ját, feltöri a nyelvi (például „csúnya“ 
szavak, szleng) és a tematikus tabukat 
(például életproblémák, halál stb.)” 
(Gombos, 2007, 44). Ebből fakadóan 
gyakran előfordul, hogy míg a gyer-
mekek szívesen fogadják a kortárs 
gyermeklírai alkotásokat, a tabutörő 
és berögzült olvasói szokásokat fi-
gyelmen kívül hagyó gyermekversek 
nem teljesítik a felnőttek – nevelésre, 
nyelvi szépségre irányuló – elvárása-
it. A posztmodern gyermeklíra a kö-
vetkező sajátosságokkal írható körül 
(Gombos, 2007, 43-45; Petres Csiz-
madia, 2015, 66-75):
 Tematikai és nyelvi tabuk szétfeszí-

tése: A posztmodern gyermekversek 
nem riadnak vissza a tabutémák – 
halál, szexualitás, erőszak, családi 
konfliktusok – gyermeknyelven és 
gyermeki perspektívából történő fel-
dolgozásától. Ez a tendencia a tökéle-
tes és gondtalan gyermekkor mítoszát 
kívánja lerombolni, és feltárja, hogy 
a gyermeket milyen problémák és 
„titkok” foglalkoztatják. A 20. száza-
di gyermekversek a gondtalanságot, 
játékosságot, fesztelenséget közvetí-
tik – ezzel szemben a posztmodern 
gyermeklíra szókimondása a gyer-
mek negatív élményeire, érzéseire is 
kiterjed. A nyelvi tabu az irodalmi 
nyelv kizárólagosságával szemben a 
különböző nyelvi regiszterek egymás 
melletti működtetésére hívja fel a fi-
gyelmet. A posztmodern gyermek-

líra a gyermeknyelv mellett szlenget 
használ, hétköznapi beszédmódot al-
kalmaz, és a gyermeki szókimondást 
követve felszabadul az udvariassági 
tabuk („csúnya szavak”, emésztéssel 
kapcsolatos kifejezések stb.) alól. 
 Gyermeki nézőpont alkalmazása és 

maszkos identitás képzése: A kortárs 
gyermekversek modalitásának je-
lentős részét a gyermeki perspektíva 
közvetítése határozza meg, melynek 
során a lírai én gyermeki maszkot ölt, 
ami a felnőtt-gyermek oppozícióját, 
az alá-fölérendeltségi viszonyokból 
fakadó elidegenítő hatást kívánja el-
tüntetni. A gyermeki nézőpont hasz-
nálata a békaperspektíva alkalmazá-
sát és a gyermekre való fókuszálást is 
magába foglalja. 
 Gyermeknyelv imitálása: Az irodal-

mi nyelvhasználat helyett a mai gyer-
meklírában a gyermek hétköznapi 
beszédmódjának imitálása dominál, 
ami az anyanyelvtanulás egyes fázi-
sainak szövegbe emelésével a nyelvi 
humor forrásává válik. A gyermek-
nyelv-használat imitációja a roncsolt 
grammatikai eszközök és a nyelvron-
tás alkalmazásával történik. 

A roncsolt grammatikai eszközök 
közé tartozik a metatézis (Neuberger, 
2014, 44) jelensége, ami egy-egy hang 
vagy időtartam felcserélését foglalja 
magába; a renyhe artikulációból fa-
kadó szóhatár-eltolódás (pl. „Mert 
rosszat minek igyon a Zember!” – 
Jász, 2013, 88), az életkori pöszeség 
sajátosságai, a szórendtévesztésből 
fakadó félreértés, illetve az analóg 
mintára történő toldalékolás-tévesz-
tés (pl. „Répát nem eszek, karalábét 
igen, dinnyét igen, / eper tejszínnelt 
eszem habbal.” – Kukorelly, 2013, 9). 

A nyelvrontás lényege, hogy a gyer-
meknyelven, többnyire egyes szám 
első személyben megszólaló lírai én 
a számára ismeretlen jelentésű és 
hangzású szavat lecseréli egy hasonló 
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hangsorból álló, ám számára ismert 
jelentéssel bíró szóval. Ezek a szó-
cserék többféle módszerrel keletkez-
nek: az összetett szót elemeire bontva 
megfosztják eredeti jelentésétől (pl. 
„hányt az inger” – Kiss, 2013, 23), egy 
értelmes szóból önmagában értelmet-
len, de elemeiben értelmes tagszavak-
ra cserélődhetnek (pl. fűszernövény 
helyett ’fülszőrnövény’ – Jász, 2013, 
57), valamint két értelmes szóból szó-
összevonással, szótagátvitellel új szót 
képezhetnek (pl. a fűszer és szerda 
összevonásából születik meg a ’fű-
szerda’ kifejezés). A gyermekirodalmi 
művekben alkalmazott nyelvrontás 
vagy szótorzítás technikája gyakran 
metaforikus jelentésképzeteket indít 
el, így a többsíkú jelentés megformá-
lásának domináns eszközévé válik. 
 A paródia megjelenése: A paródia 

egyrészt a gyermeki szókimondás 
eszközével dolgozik, és akár társada-
lomkritikaként is funkcionál, másrészt 
egy-egy műformára vagy műfajra és 
azok szerkezeti elemeire (mesei sze-
repkör és funkció) irányul, amely a 
megszokott struktúra felsértésével ki-
zökkentő hatást kíván elérni – Markó 
Béla Sárkányebéd (Markó, 2013, 42-
43) című gyermekverse például a sár-
kány szerepkörét parodizálja, amikor a 
hétfejű, gonosz ellenfél sztereotípiájá-
ból a hét szájon át való étkezés prob-
lematikájával küzdő, önmaga csapdá-
jába eső szerencsétlen (és egyáltalán 
nem félelmetes) figurát fabrikál. 
 Pastiche alkalmazása: Többnyi-

re a 20. század folyamán született 
gyermekversek utánzásáról, egy-egy 
konkrét mű világának vagy a költő stí-
lusának megidézéséről, imitálásáról 
van szó. Az utánzás nem az előszöveg 
kigúnyolására irányul, nem kívánja 
azt nevetségessé tenni, inkább játé-
kos kommunikációba kezd vele, újra- 
vagy továbbgondolja, és a gyermeki 
psziché variáció iránti igényét hozza 

mozgásba. Az utánzás alapvetően a 
költő és az előszöveg iránti tiszteleten 
alapul. A Lackfi János – Vörös István 
szerzőpáros alkotta Apám kakasa. 
Változatok klasszikus magyar gyerek-
versekre (Lackfi–Vörös, 2009) című 
kötet többségében pastiche-t tartal-
maz.
 Irónia használata: Az irónia leg-

markánsabban azokban a művek-
ben érvényesül, amelyek a felnőttek 
alakoskodását – hamis értékrendjét, 
tudálékosságát – kívánják leleplez-
ni (pl. Miért szeretek otthon ebédelni 
– Jeney, 2013, 114). A monologikus 
verstípusokban gyakori az önirónia 
alkalmazása is, amikor a lírai én ön-
magát figurázza ki. 

(folytatjuk)

Felhasznált irodalom:
 Gombos Katalin: A gyermeklíra reneszán-

sza. In: Iskolakultúra, 2007/5, 42-58.
 Jász Attila: „Apuka, a rossz pálinka és Va-

kond úr”. In: Lovász Andrea (szerk.): Tejbe-
gríz. Finom irodalom gyerekeknek és felnőt-
teknek. Cerkabella, Szentendre, 2013, 88.
 Jeney Zoltán: „Miért szeretek otthon ebé-

delni”. In: Lovász Andrea (szerk.): Tejbegríz. 
Finom irodalom gyerekeknek és felnőtteknek. 
Cerkabella, Szentendre, 2013, 114-115.
 Kiss Ottó: „A tortagyilkos éjszakája”. 

In: Lovász Andrea (szerk.): Tejbegríz. Fi-
nom irodalom gyerekeknek és felnőtteknek. 
Cerkabella, Szentendre, 2013, 23.
 Kukorelly Endre: „répátne”. In: Lovász 

Andrea (szerk.): Tejbegríz. Finom irodalom 
gyerekeknek és felnőtteknek. Cerkabella, 
Szentendre, 2013, 9.
 Lackfi János – Vörös István: Apám kakasa. 

Noran, Budapest, 2009.
 Markó Béla: „Sárkányebéd”. In: Lovász 

Andrea (szerk.): Tejbegríz. Finom irodalom 
gyerekeknek és felnőtteknek. Cerkabella, 
Szentendre, 2013, 42-43.
 Neuberger Tilda: A spontán beszéd sajá-

tosságai gyermekkorban. Eötvös Kiadó, Bu-
dapest, 2014, 44.
 Petres Csizmadia Gabriella: A kortárs 

gyermekirodalmi antológiák posztmodern 
sajátosságai. In: Irodalmi Szemle, 2015/5, 
66-75.

4. óra
Tankönyv: Ádám Borbála: Irodalom a 
magyar tanítási nyelvű alapiskola 5. osz-
tálya számára. TERRA, Bratislava 2009, 
120-121. 
Tananyag: Jókai Mór: Lehel kürtje 

Az óra tantárgyi céljai, nevelési-okta-
tási feladatai:
 a szöveg ok-okozati összefüggéseinek 

kiemelése
 a múzeumok fontosságának hangsú-

lyozása – a nemzeti ereklyéink iránti 
tisztelet kifejezése
 ösztönözni a tanulókat az előzetes is-

mereteik felelevenítésére, rendszerezé-
sére 
 állítások megfogalmaztatása a mondá-

val kapcsolatban

Ráhangolás
  Hogy a bab? – óraindító gyakorlat

A játék elején minden tanuló kap egy 
számot. A játék lényege, hogy a pedagó-
gus kérdezi a tanulókat: „Hogy a bab?” , 
a tanuló válaszol a számával: „…a bab.” 
Ha a pedagógus a számmal együtt kér-
dez: „Négy a bab?”, akkor a tanuló vála-
szol: „Hogy a bab?” 

Ez a játék nagyszerűen fejleszti a kon-
centrációt. A tanulókat serkenti, hogy 
figyeljenek magukra is és a többiekre is.

Példa a tanári utasításra: Gyerekek, 
„Hogy a bab?” játékot fogunk játszani. 
Figyeljetek egymásra, addig játsszuk a 
játékot, míg valaki ront!

(egymásra való odafigyelés, koncentrá-
ció, önfegyelem)

Új ismeret átadása
  Frontális munka

Mivel a szöveg nagyon igényes, a sza-
kaszos olvasás technikájának segítségé-
vel felolvassuk a tanulóknak, részenként 
megállva, közösen értelmezve a mon-
dát. Minden megálló után röviden ösz-
szefoglaljuk, mit tudtunk meg eddig a 
szövegből. Megkérjük a tanulókat, hogy 
az ismeretlen szavakat jelöljék meg, húz-
zák alá, majd kijelölünk csoportonként 
egy tanulót, aki kikeresi és felolvassa az 
adott szó jelentését a Magyar értelmező 
kéziszótárban.

(szövegértés, szövegalkotás, beszéd-
készség, stílus, kommunikáció, szótár-
használat)

a magyar mondavilág 
témakörének feldolgozása 
(3. rész)

Csicsay éva
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Korábban már foglalkoztam a nem 
kötelező házi olvasmányok jelentősé-
gével. Ezek között elsősorban olyan 
könyvek, szövegek kerültek terítékre, 
amelyeket a diákok maguk javasoltak. 
Én ezeknek a kéréseknek a tanításom 
során igyekszem eleget tenni, és pró-
bálom a diákok által javasolt köny-
veket a tanmenet által kínált téma-
körökkel összeegyeztetni. Így került 
nyári olvasmányként a Rómeó és Júlia 
mellé Az éhezők viadala című könyv 
is. A tavalyi iskolaév végén egy újabb 
kéréssel fordultak hozzám: nagyon 
érdekesnek találták a „di capriós” A 
nagy Gatsby című filmet, sokan sza-
vaztak arra, hogy ezt a könyvet a nyár 
során szívesen elolvasnák a „kötele-
ző” olvasmány mellett. Elgondolkod-
tam azon, hogy milyen éppen aktu-
ális témakörrel hozható párhuzamba 
a könyv. A választásom Petőfi: Az 
apostol című elbeszélő költeményére 
esett. A két főhősünk sorstörténete, 
bár más nézőpontból, mégis egy kö-
zös síkra helyezhető.

A következő állomásokat a gye-
rekek csoportokban látogatták. 5-6 
csoportot érdemes alakítani, és kb. 
7-8 állomást, így szabadon választ-
hatják meg az állomások sorrendjét 
a diákok. Az izgalmat fokozni lehet 
színes borítékokkal vagy sokat sejtető 
feliratokkal is. Egy lapra dolgoznak, 
amit utólag értékelünk. A feladatokat 
2 tanítási órára terveztem. A 3. órán 
megbeszéljük a lehetséges válaszokat, 
ezt már mindenki a saját füzetébe 
jegyzeteli.
1. állomás (10):  
a) Melyik műben hangzott el a követ-
kező idézet, és minek kapcsán?
 „Az ember nemcsak polgár, /

egyszersmind ember is;
Mindig másoknak éljen-e / 

És sohase magáért?”

b) 6-7 mondatban (konkrét példák-
kal élve) fejtsétek ki a csoport vélemé-
nyét az adott témával kapcsolatban: 

Gyakorlás
 Füllentős

Minden csoport megfogalmaz három igaz és egy hamis állítást a mon-
dával kapcsolatban. A feladatalkotásban mindenkinek részt kell vennie, 
tehát legalább egy állítást kell alkotnia. A csoportok ezután szavazócédula 
segítségével értékelik egymás állításait (az egyik cédulán egy zöld „pipa” 
van, ha igaz, a másikon egy piros „x”, ha hamis). 

Példa a tanári utasításra: Most minden csoport azonos feladatot kap. 
Írjatok közösen három igaz és egy hamis állítást a mondával kapcsolatban. 
A feladat megoldása csak akkor lesz érvényes, ha mindenki megfogalmaz 
egy állítást. Ezután szavazócédulákat kaptok, melyeket akkor fogtok hasz-
nálni, mikor a csapatok felolvassák az állításaikat. Minden csoport elő-
ször csendes megbeszéléssel értékeli az állítást, majd a szóvivő felmutatja 
a kártyát. (Ez az utasítás természetesen nem egyszerre hangzik el, hanem 
szakaszonként, ahogy haladunk előre a feladat teljesítésével.)

(olvasási készség, lényeg megfogalmazása, szövegértés, szövegalkotás, be-
szédkészség, stílus, kommunikáció)

Azok a csoportok, akik a rendelkezésre álló időnél hamarabb elvégezték 
a feladatot, időkitöltő feladatot kaptak.

Összefoglalás – kiértékeljük az órán tapasztaltakat, majd kijelöljük a 
házi feladatot.

Értékelés 
 Igazlátó lap

Az igazlátó lapon 7 állítás szerepel, ezt kell a tanulóknak megválaszolniuk.

1. A csoportmunka során elvégezetem
a saját részfeladatomat.

igen nem

2. Figyelmesen meghallgattam a társaimat. igen nem
3. Nem vágtam a társaim szavába. igen nem
4. Elfogadtam a csoporttársaim javaslatait. igen nem
5. Segítettem a csoporttársamnak. igen nem
6. Dicsértem csoporttársamat. igen nem
7. Én is kaptam dicséretet. igen nem

Példa a tanári utasításra: Elérkeztünk az óra végéhez. Kérlek benneteket, 
olvassátok el a mondatokat, és értékeljétek magatokat.

(önkifejezés, önértékelés)

DEC_15_16.indd   26 24. 11. 2015   13:40:45



Katedra Irodalom

Házi olvasmányok feldolgozása 
állomások formájában

gatsby & Szilveszter
összeegyeztethető-e az ember életé-
ben az önmegvalósítás, az önérdek és 
a közösség iránt érzett felelősség? 

2. állomás (10):
Tudtad-e? Anarchia, anarchisztikus: 
a 19. század második felében kiala-
kult mozgalom, mely a társadalom 
átalakítását a legfőbb vezető eltávolí-
tásával képzelte el.

Az utókor más kontextusban is 
használja ezeket a kifejezéseket. Kik 
a huszadik, huszonegyedik század 
anarchistái? Mi az anarchizmus el-
sődleges célja? Mi a szimbóluma (raj-
zoljátok le)? Ismertek-e anarchista 
közösségeket? Egyetértetek-e velük?

3. állomás (10 perc): 
a) Szilveszter már nem a népet veze-
tő látnok-próféta, hanem a szabad-
ság küldetéses apostola. Gyűjtsétek 
össze Szilveszter szerepbetöltésének 
fontosabb állomásait! Milyen csele-
kedetekben, hogyan nyilvánul meg 
Szilveszter apostol volta?
b) „Egy utazás szembesíti az embert 
önmagával…” A szabadság egyik 20. 
század végi „apostola” egy reklámfo-
tón. Felismeritek őt, és azt is, hogy mi 
látható a háttérben? Vajon mit rek-
lámozhat a kép? Elemezzétek a kép 
jelrendszerét (pl. az autó méretének 
funkciója stb.). Miért éppen „ő” lett 
a reklámarc? 

Az elbeszélő úgy szólal meg, mint-
ha olvasó lenne, aki nem tudja, mi 
következik, de kíváncsi a történetre, 
és olvasás közben kérdéseket tesz fel 
magának:

Azt a benyomást kelti, hogy az el-
beszélő egyben szereplője is a törté-
netnek:
Egy külső elbeszélő jelenléte:
b) A mű műfaja:
c) A megírás és a megjelenés éve, Pe-
tőfi életének melyik korszaka:
d) A hármas szám szimbóluma, fény 
és sötétségszimbólumok:

5. állomás (10 perc):
a) Készítsetek jellemrajzot a két főhő-
sünkről!
b) Kinek mi a célja az életben?

7. állomás (10 perc):
Baráti levél Gatsbynek

Írjatok Gatsbynek egy baráti leve-
let, ahol próbáljátok őt meggyőzni 
arról, hogy amit Daisyért tesz, hiába-
való, hívjátok fel a figyelmét arra is, 
hogy nem érdemes a múltból táplál-
kozni, a jelenre és a jövőre kell kon-
centrálni, valamint önmagunkra. 

Két idézet inspirációként:
„Gatsby hitt a zöld fényben – a tob-

zódó jövőben, amely évről évre hátrál 
előlünk. Most is kijátszott, de nem szá-
mít – holnap majd gyorsabban roha-
nunk, karunkat messzebbre nyújtjuk 
utána. És egy szép napon talán... Így 
vergődünk tovább, csónakok az ár el-
len, szüntelenül vissza-visszahullva a 
múltba.”

„Nincs olyan tűz vagy frissesség, 
amely egyenértékű tudna lenni azzal, 
amit egy férfi a szívében légvárként fel-
épít önmagának.”

8. állomás (10 perc):
a) Nézőpontok. Jellemezzétek 1-2 
mondattal, hogy ki milyennek látja 
egymást A nagy Gatsby című műben!
 Nick Gatsbyt és fordítva:
 Gatsby Daisyt és fordítva:
 Nick Jordant és fordítva:

b) Igazak vagy hamisak az alábbi ál-
lítások?

Gatsby elgázolja Wilson feleségét.  
I/H

Nick unokahúga Daisy.  I/H
Tom egy lacsúszott benzinkutas fe-

leségének, Jordannek csapja a szelet 
I/H

Szilveszter életcélja családjának jó-
léte volt. I/H

Az apostol című mű in medias res 
kezdetű. I/H

Felhasznált irodalom: 
 Pethőné Nagy Csilla: Irodalom 10., II. rész, 
Budapest, OFI, 2013, 156–162.
 Fűzfa Balázs: Irodalom 10.,  Budapest, 
Krónika Nova Kiadó, 206.

Brutovszky gabriella

6. állomás (10 perc):
A nagy Gatsby című mű egy modern 
karrierregénynek is tartható az 1920-
1930-as évek Amerikájából. Közel áll 
a korábban tanult karrierregények-
hez, így például a Balzac: Goriot apó, 
valamint Stendhal: Vörös és fekete 
című műveihez, de Az Apostol című 
műhöz is. Miben hasonlít, és miben 
különbözik ezektől a művektől A 
nagy Gatsby? Fejtsétek ki meglátása-
itokat 6-7 mondatban (esetleg táblá-
zatban)!

c) Nézzetek utána a „két szatyros 
férfi” történetének. Hogyan köthető a 
mi témánkhoz?

4. állomás (10):
a) Gyűjtsetek példákat az alábbi elbe-
szélési módokra Az apostol c. műből:
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Az iskolai testnevelés lehetőséget 
ad a mozgás örömének megszerette-
tésére és a sikerélmény átélésére, ezért 
fontosnak tartjuk a rendszeres test-
mozgás, a sportolás iránti igény kiala-
kítását és lehetőségének biztosítását. 
A testnevelés szervezett keretein 
belül már első osztálytól lehetőség 
nyílik olyan természetben történő 
sportág gyakorlására, mint a Nordic 
Walking. A gyerekek személyiség-
fejlesztésének fontos eszköze lehet, 
amely által minél több ismeretet sajá-
títhatnak el az iskola zárt falain kívül, 
hiszen a természetben gyakorolható. 
Ezáltal fejleszthető az értelmi és testi 
képességük, a szellemi és a fizikai aka-
ratuk, a kitartásuk. A tapasztalatok 
azt mutatják, hogy a Nordic Walking 
tevékenységformát űzők ügyesebbek, 
állóképesebbek, erősebbek lesznek 
kortársaiknál, amely hozzájárul a 
személyiségfejlődésükhöz.

A Nordic Walking mozgásanyaga
Alaptechnika

A Nordic Walking megfelel az em-
ber természetes mozgásának, ezért 
egyszerű elsajátítani a technikáját. 
A most alkalmazott technika az ún. 
„északi tízlépéses” technika, me-
lyet 2005-ben fogadott el az INWA 
(International Nordic Walking 
Association).

A Nordic Walking-ot az különbö-
zeti meg a gyaloglástól, hogy a gya-
loglás mellett tudatosan használunk 
botokat. Mivel a természetes járás 
a technika alapja, ezért a bal lábbal 
egyszerre lendül előre a jobb kar, il-
letve a jobb lábbal egyidejűleg len-
dül előre a bal kar. Ebből következik, 
hogy a jobb kézben lévő botot akkor 
szúrjuk le, amikor a bal sarok érinti a 
talajt (1. ábra).

A technika tanulásának az elején 
még nem használjuk a botokat, azo-

kat a közepüknél tartjuk, és lendü-
letes lépésekkel haladunk előre. A 
vállakat leengedjük, a karok pedig 
szabadon lendülnek előre és hátra. 
Lépéseink tehát hosszítottak, és min-
dig a sarok érinti elsőként a talajt, az-
tán gördülünk rá a talpunkra, végül a 
talp elülső részéről, a lábujjakról ru-
gaszkodunk el. Ez a gyakorlat szolgál 
a Nordic Walking folyamatának elő-
készítésére.

Következő lépésben felcsatolhatjuk 
a csuklópántot és az átlós karmoz-
gást gyakoroljuk. A gyaloglás során 
fokozatosan növeljük a lépések hosz-
szát. Miután belejöttünk a ritmusos 
gyaloglásba, figyelmünket a botokra 
fordítjuk. A karokra koncentrálunk, 
lendítjük őket hátra, a medence vo-
nala mögé. 

Az előbb leírt gyakorlatok segítik 
azt, hogy minél könnyebben ráérez-
zünk a technikára.

Mire figyeljünk a Nordic Walking 
során?
1. Gyalogoljunk természetesen.
2. Engedjük le a vállainkat és lazán 
fogjuk meg a markolatot.
3. A karokat és botokat tartsuk közel 
a testünkhöz.
4. A botokat mindig rézsútosan tart-
suk.
5. Bal lábunkkal együtt lendítsük elő-
re a jobb karunkat.
6. Próbáljuk meg a botot a medence 
vonala mögé leszúrni.
7. Nyissuk szét a tenyerünket a bot 
leszúrása előtt.
8. Gyorsan lendítsük újra előre a botot.
9. Figyeljünk arra, hogy egyenesen 
haladjunk előre.
10.  Bizonyosodjunk meg arról, hogy 
a sarkunkon teljesen végiggördül-
tünk egészen a lábujjainkig.

Az alsó- és középfokú tanintézetek 
pedagógiai programjaikban a sza-

badidős sporttevékenységek egyre 
nagyobb hangsúlyt kapnak. Az isko-
lai testnevelésben a Nordic Walking 
bevezetése mellett szól, hogy mini-
mális eszközigénnyel rendelkezik, így 
mindenki számára elérhető, ezáltal 
kedvező a sportprogramok szerve-
zésére, lebonyolítására. Ráadásul a 
botok használata miatt északi gyalog-
lás közben fokozottabb mértékben 
kapcsolódnak be a mozgásba a vállöv, 
a mell és a hát nagy izomcsoportjai 
a klasszikus gyaloglással szemben. 
A botok használata csökkentheti 
a vállöv és a nyakizomzat kórosan 
tartós összehúzódását is [3]. Mivel ez 
a sportág nem korlátozódik a nyári 
hónapokra,  így minden évszakban 
biztosítja a folyamatos aktivitást, 
ahol nem a teljesítmény hajszolása a 
cél, hanem az, hogy az egész család 
együtt sportolhat.

 
Felhasznált irodalom:
[1] http://www.o2outdoor.hu/index.php/
nordic-walking/a-mozgas-jellemzoi
[2] Almádi, K. – László, Z. 2010. Nordic 
Walking az egészség megőrzésében. LÉ-
TÜNK, Társadalom, Tudomány, Kultúra. 
XXXIX. évfolyam, 2010/4. 99-116.
[3] 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. 7-33.   

Nordic Walking az iskolai testnevelésben

Hajduné lászló zita

1. ábra. 
A Nordic Wal-
king diagonál 
technikájának 
helyes végre-
hajtása [1]
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Ha kimondjuk a nevét, önkéntele-
nül Weöres Sándor csodálatosan szép 
verse jut eszünkbe: 

„Őszi éjjel/ izzik a galagonya/ izzik 
a galagonya ruhája.// Zúg a tüske,/ 
szél szalad ide-oda,/ reszket a galago-
nya magába.//” Maga a vers keletke-
zésének a története is érdekes mind 
irodalomtörténeti, mind pszichológi-
ai szempontból, ami, gondolhatnánk, 
nem ide tartozik, de majd meglátjuk, 
hogy mégis.

A galagonyát, pontosabban a gala-
gonya (Crataegus) fajok közül az egy-
bibéset (Crataegus monogyna) és a 
cseregalagonyát (Crataegus laevigata) 
a Magyar Gyógyszertudományi Tár-
saság Gyógynövény Szakosztálya 
2015-ben az év gyógynövényének vá-
lasztotta. Különben tizenkilenc faja 
közül négy él a Kárpát-medencében, 
és vannak hibridjei is. Csak mellé-
kesen jegyezzük meg, hogy a csere-
galagonya piros virágú változata és 
egyéb fajták is, kedvelt dísznövények. 
A galagonyafajok rendszertanilag a 
rózsafélék (Rosaceae) családjának 
négy alcsaládja közül az almafélék 
(Maloideae) közé tartoznak. Aligha-
nem fölösleges hangsúlyozni, hogy 
ebben és a csonthéjas termésűek 
(Amygdaloideae) alcsaládjában talál-
ható – ritka kivételtől eltekintve – az 
ősidők óta termesztett, szaporított 
gyümölcsfáink sokasága. A biológi-
ai rendszerbe való besorolásuk a vi-
rágképletük alapján történt, melyre 
jellemző az 5-ös szám, de ennek rész-
letezését inkább mellőzzük. A lényeg 
az, hogy táplálkozási szempontból 
felbecsülhetetlenül nagy jelentősége 
van e rendszerbe tartozó gyümölcsfa 
fajok, illetve fajták hozadékának. E 
tekintetben a gabonafélék és a burgo-
nya mellé sorolhatjuk őket. Ki tudná 
megmondani, hány ember egészségi 

a galagonya
Csicsay alajos

állapota, sok esetben tán az élete is 
függ(ött) tőlük. És még a szépségük 
is elbűvölő, pláne a rózsáké, melyek-
nek sok száz fajtája megannyi eszté-
tikai élményt, örömet szerzett már 
az embereknek, vagy éppen bánatos 
emléket hagyott a lelkekben. Ám ha 
a gyümölcs- és a virágkertészetre 
gondolunk, tudjuk, az emberek mil-
lióinak ad biztos megélhetést azzal is, 
hogy számtalan szakterület, jelesül 
iparág kapcsolódik hozzá. De marad-
junk inkább a témánknál. 

A galagonya 2-3 méter magas, fás 
szárú növény, pontosabban cserje, 
réteken, erdők szélén, cserjésekben, 
domboldalakon nő, sok helyen na-
gyobb állományokban is megtalálha-
tó. Május-júniusban virágzik, virágai 
fehérek, ernyős fürtökben állnak, 
vékony húsú érett termése vörös, 
apró bogyóra emlékeztet, lisztes, kis-
sé fanyar ízű, belsejét két kőkemény 
csontár uralja. Régen a falusi gyere-
kek kedvelt csemegéje volt, de akinek 
volt türelme e gyümölcsöt szopogat-
ni, tudja, hogy jóllakni vele nem lehe-
tett, mégis ízlett, pláne ha már a dér 
is megcsípte. Ezzel azt is elárultam, 
hogy mikor érik.

Fiatal virágait, leveleit és a beérett 
termését egyaránt gyűjtik, teát készí-
tenek belőle, mely kiváló antioxidáns, 
ami szív- és érrendszeri megbetege-
dések ellen jó hatást fejt ki, és külö-
nösen a magas vérnyomást csökkenti.

A már fölöttébb gazdag magyar 
gyógynövény-irodalmat Melius Ju-
hász Péter (1532 – 1572) debreceni 
református püspök alapozta meg. A 
galagonya viszont egy 19. századi ír or-
vosnak köszönheti a népszerűsítését, 
aki a füvesreceptjét titokban tartotta, 
de rengeteget írt róla. Sok évtizednek 
kellett eltelnie, amíg egy francia kutató 
véletlenül felfedezte a galagonya ható-

anyagát, a proantocianidin komplex-
oligomereket. Ugye, mondani sem 
kell, hogy e vegyületeket a növény ré-
szeiből kivonva ma már kapszulákban 
is árulják. Én inkább a teakeverékre 
voksolnék, amelyek a galagonyán kí-
vül más gyógynövényekkel együtt ke-
rülnek forgalomba. Ám akinek ideje 
engedi, és lehetősége van rá, maga is 
gyűjtheti és száríthatja. 

Ha már Weöres Sándor versével 
kezdtem a mondanivalómat, tegyek 
pontot a végére a költő Galagonya 
című versének történetével. Unokáim 
még kicsik voltak, amikor a házunk-
hoz közeli Duna-parton, séta közben 
megakadt a szemük egy árva kis gala-
gonyán. Milyen fa ez, kérdezték, ga-
lagonya, feleltem, és elkezdtem nekik 
recitálni a verset. Csodálkoztam, hogy 
nem ragadja magával őket, holott sze-
rették a verseket. Aztán felfigyeltem 
rá, amikor színpadon szavalták a ta-
nulóink, ők sem élték át, érezhető volt, 
hogy csak a ritmusa tetszik nekik. Mi 
lehetett az oka, csak sejtettem, bár a 
költő többször is hangoztatta, hogy ő 
felnőtteknek írja a verseit. Végül nem-
rég döbbentett rá, egy névtelen szerző 
révén, az interneten, hogy a Galago-
nya bizony nem gyerekvers, hanem a 
világ egyik leggyönyörűbb szerelmes 
verse. Ha még annak is utánanézünk, 
mikor és hogyan keletkezett, megtud-
hatjuk, hogy pár pillanat alatt akkor, 
amikor a költő szíve hirtelen felizzott 
Polcz Alaine iránt. Szív és a galago-
nya, micsoda képzettársítás! Ilyenre 
valóban csak a zsenik képesek. Hogy 
ki volt Polcz Alaine? Ő sem a min-
dennapi emberek közé tartozott, ám 
életének, a hivatásvállalásának, az ál-
tala megvalósított krisztusi szeretet-
nek és megbocsátásnak taglalása már 
igazán más téma, ezért más útjelzőket 
is kíván.
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Az őszi természet látványának cso-
dáit érdemes kihasználnunk a bioló-
giaoktatás során. Ennek jó eszköze, 
ha már az alsó tagozatos korosztálytól 
kezdve betekintést kínálunk a rejté-
lyes, megfoghatatlan „dolgok”, vagy-
is a  termések és magok világába. A 
gyermekek megismerhetik ezek fel-
építését, a terjedésük módját, az ösz-
szegyűjtött magok segítségével pedig 
a csírázás rejtelmeit is felfedezhetik.

Azokat a képződményeket, amelyek 
a magházból alakulnak ki, termések-
nek nevezzük. Ilyenek a  mogyoró, 
a narancs, a mákgubó, a  cseresznye, 
az alma és a  borsó hüvelye is. Miu-
tán megtörténik a virág megporzása, 
megindul benne a  termés fejlődése. 
Ekkor a porzók és a szirmok is lehull-
nak, a  virág azon részei pedig, ame-
lyek a  mag fejlődéséhez és a  termés 
kialakulásához szükségesek, gyors fej-
lődésnek indulnak. Ha felnyitunk egy 
termést, még megfigyelhetjük benne 
a virág egyes maradványait. Léteznek 
valódi termések, amelyek képzésében 
csak a magház játszik szerepet, illetve 
áltermések is, amelyek kialakulásában 
néhány más virágrész is részt vesz. 

A magok terjedése nagyon fon-
tos, hiszen ha az anyanövény mellett 
közvetlenül fejlődne a  fiatal növény, 
akkor valószínűleg valamelyikük 
elpusztulna, mivel harcolniuk kel-
lene a  megfelelő mennyiségű vízért 
és fényért. A  növények nem tudnak 
elmozdulni a  helyükről, éppen ezért 
a  természet különféle érdekes „talál-
mányokkal” oldotta meg a magok mi-
nél messzebbre való eljuttatását. Ha 
a termések ízletesek és húsosak, akkor 
következtethetünk arra, hogy magjait 
valószínűleg az állatok terjesztik. Ha 
azonban a  termések szárazak, a  nö-
vények különböző képződményekkel 
juttatják a magokat távol az anyanö-
vénytől. Vannak, amik víz segítségé-
vel utaznak a megfelelő helyre, mások 
a  szél szárnyán terjednek, és vannak 
olyanok is, amik rengeteg apró magot 
termelnek, így biztosítják a  fennma-
radásukat.

 A magok csírázása
Minden magban megtalálható egy 

embrió, amelyből aztán kifejlődik 
a  növény. Ezenkívül táplálószöve-

Termések és magok
Nagy Kitti – jurík Tünde

arról, a csírázó növények a szikleve-
leikből merítik a szükséges tápanya-
gokat.
Eszközök: bab 9 db egyforma nagy-
ságú magja, üvegedény, szűrőpapír, 
víz
Munkamenet: 1. Áztassuk vízbe a  9 
db magot, kb. 24 órára, hogy megduz-
zadjanak, így könnyebben elkezdődik 
majd a csírázás folyamata, sőt az emb-
rió is könnyebben látható. Miután ez 
megtörtént, húzzuk le róluk a maghé-
jat. A kilenc magból hármat hagyjunk 
egészben, háromnak vágjuk le egyik 
sziklevelét, a maradék háromnak pe-
dig másik sziklevelének még a felét is.

2. Ezután helyezzük őket egy üveg-
edénybe, és csíráztassuk őket nedves 
szűrőpapíron. Miután fejlődésnek 
indulnak, látványos lesz a növénykék 
közötti különbség. 

Kiértékelés: Azokból a  magok-
ból, amelyeknek mindkét sziklevelét 
meghagytuk, erőteljes növénykék 
fejlődtek, azokból, amelyeknek egyik 
sziklevelét levágtuk, már láthatóan 
kisebb, gyengébb növények lettek. 
A  legkevésbé azok a  csíranövények 
fejlődtek ki, amelyeknek még a  má-
sik sziklevelükből is eltávolítottunk 
egy darabot. Ebből láthatjuk, hogy 
a  csíranövénykék a  szükséges táp-
anyagokat a  sziklevelekből merítik, 
így válnak aztán fejlett, fotoszintézisre 
kész növényekké.

2. ábra: a babszem embriója.

3. ábra: A kísérlet 
eredménye.

EMBRIÓ

3. az almafa húsos alma-
termése, ám  ez áltermés 
(azért áltermés, mert a 
termés húsos, lédús ré-
szének kialakulásában a 
vacok vesz részt, a hártyás 
rekeszeket és a bennük 
található magokat pedig a 
magház alakítja ki)

4. A szőlő szabad bogyó-
termés-csoportja

2. A közönséges 
vadgesztenye termése, 
mogyorótermés

1. A közönséges bükk 
makktermése

1. ábra: Az egyes termések milyensége, ill. 
a magok mennyisége is sokat számít a fajok 
fennmaradásért folytatott harcában.

tet is tartalmaz, ez látja el energiával 
a növénykét, amelyet a táplálószövet-
ben található tartalék tápanyagokból 
nyer. Ha megfelelő körülmények közt 
tartjuk a magokat, azok nagyon hosz-
szú ideig, akár évszázadokig is kitart-
hatnak, ám ha kellő mennyiségű víz, 
meleg, oxigén és fény éri őket, akkor 
elindulhat a csírázás folyamata. Ilyen-
kor a magban található sejtek osztód-
ni kezdenek, felreped a  maghéj, és 
elkezdődik az új növényke fejlődése.

Az embriót nagyon könnyen meg-
figyelhetjük, ha egy magot, például 
babot, 24 órára vízbe áztatunk, majd 
széthajtjuk a szikleveleket.

Kísérlet: A sziklevelek fontossága
Feladat: A  következő kísérlet arra 
szolgál, hogy meggyőzzön minket 

Kísérlet: A magok csírázása és a nö-
vekedés sebessége
Feladat: Mivel a  magok általában 
a  föld felszínén, ill. a  földben csíráz-
nak, nem tudjuk megfigyelni a  fej-
lődésüket. Éppen ezért a  következő 
kísérlet arra szolgál, hogy nyomon 
követhessük a  fejlődés minden lépé-
sét, méghozzá úgy, hogy a  poharak-
ban csíráztatjuk a magokat. Kukorica, 
bab és napraforgó magjait csíráztatjuk 
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Felkészítő feladatok a matematikai 
tesztelésre – IV. rész

Horváth géza

Rovatunk negyedik részében a kifejezésekkel foglalkozunk.
1. Számítsd ki!
a) 12 + 5 · 4 – 2 · 7 + 1 =
b) 12 + 5 · 4 – (2 · 7 + 1) =
c) 12 + 5 · (4 – 2 · 7) + 1 =
d) 12 + 5 · (4 – 2 · 7 + 1) =
e) (12 + 5) · (4 – 2) · 7 + 1 =

2. Számítsd ki! (Használj zsebszámológépet!)
a) 52 – 3 · 23 + 52 · 34  =
b) 52 – (3 · 23 + 52) · 34  =
c) (52 – 3 · 2)3 + 52 · 34  =
d) 52 – (3 · 2)3 + (52 · 3)4  =

3. Hozd egyszerűbb alakra!
a) 2x + 3y – 5x + 7x – 4y =
b) a + 3b – (5b + 7a + 2) – 4a + 11 =
c) d2 · d3 =
d) 5m4 · 4m2 =
e) 2a2b5 · 5a4 · 2ab =
f) (4bc – 2b2c2) · 5b2 =

4. Helyettesítsd be a kifejezésbe az adott x értéket, majd szá-
mítsd ki az y értékét!
a) x = 5; y = 7x – 5x2 + 3 =
b) x = –2; y = 3x3 + 5x2 – 4x – 15 =
c) x = –3,5; y = 5x · (2,5x2 + 4,2x – 7) =
d) x = 8; y = (7x2 – 3x · 5x2 + 6)2 =
e) x = –5; y = (6x – 7) · (5x + 3)2 =

5. Helyettesítsd be az alábbi kifejezésbe az 
7
3−=x  értéket az 

alábbi kifejezésekbe, majd számítsd ki az y értékét!
a) y = x2 – 3 =

b) =




 −=

2

4
3xy

6. Írd le kifejezéssel:
a) A b kétszeresének és a c ötszörösének összege.
b) A d és e összegének ötszöröse.
c) Az f 95%-a.
d) Az m kétharmadának és az n négyötödének különbsége.
e) Egy öltöny eredetileg q euróba került. Árát először 4%-kal 
csökkentették, majd 3%-kal növelték. Mennyibe kerül most?
f) Egy osztályba f fiú és l leány jár. A fiúk és a leányok aránya 
5 : 6. Fejezd ki az osztály létszámát az f változóval!
7. A négyzet kerülete w cm. Hány cm2 a területe?
8. A négyzet területe z cm2. Hány cm a kerülete?
9*. A kocka felszíne f cm2. Hány cm3 a térfogata?
10*. A kocka térfogata h cm3. Hány cm2 a felszíne?
11. Egy téglalap egyik oldala 2 cm-rel hosszabb, mint a másik. 
Mennyi a téglalap kerülete, ha a rövidebb oldal hossza b cm?
12. Egy derékszögű háromszög egyik befogójának hossza m, a 
másiké n. Határozd meg, hogy az alábbi kifejezések közül me-
lyik fejezi ki a háromszög kerületét!

A) 2222 nmnm +++

B) 22 nmnm +++

C)  nmnm +++

c) =




−=

2
2

4
3xy

d) y = x ∙ (x – 1) =

majd, és megfigyelhetjük a csírázáson belüli különb-
ségeket az egyes magok esetében.
Eszközök: kukorica, bab- és napraforgómag, itatós-
papír, pohár, olló, négyzethálós papír, vatta, víz, szí-
nes kréta
Munkamenet: 
1. A  poharak belsejébe itatóspapírt helyezünk, és 
megtöltjük vattával. Ezután a  pohár fala és a  papír 
közé helyezzük a magot, és megtöltjük a poharat víz-
zel, de csak annyira, hogy a magot már ne érje el. 
2. A poharat ezután sötét helyre tesszük, és a külső 
oldalára ragasztjuk a négyzethálós papírt, beosztást 
készítünk rajta, hogy ezen jelölhessük a  növényke 
mindennapi növekedését. Hogy az itatóspapírt ned-
vesen tartsuk, időnként öntözzük meg.

Kiértékelés: Ezzel a  kísérlettel megfigyelhettük, 
melyik növényke milyen gyorsan fejlődik. Láthattuk, 
hogyan alakul ki a gyökér és a szár, valamint a leve-
lek. Nekünk a napraforgó növényke fejlődött a  leg-
gyorsabban.

4. ábra: A képeken az egyes növénykék növekedéseinek állo-
másai láthatók.
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KatedraFöldrajz

Mindennapi életünk egyik alapja a 
tájékozódás, melyhez a kezdő lökést 
az általános iskola alsó tagozatának 
egyik tanártárgya, a honismeret adja. 
A honismeret keretén belül találkozik 
a tanuló első alkalommal a térképpel 
mint tansegédlettel. Majd folytatódik 
a megszerzett ismeretanyag kibővíté-
se a felső tagozaton, a földrajz órákon. 

A térben való tájékozódás egyik 
fő, centrális feladata a térképen való 
eligazodás képességének elősegítése. 
A térkép a Föld vagy más égitest fel-
színére vonatkozó, kétdimenziós kar-
tográfiai ábrázolási forma, mely a szó 
legszorosabb értelmében kifejezi az 
adott térnek az ábrázolását, a valóság 
kisebbített képét (Farsang, 2005). A 
térkép tehát segít a tájékozódásban, 
és biztosítja számunkra az eligazo-
dást a körülöttünk lévő világban. 

A tanórák keretében a pedagógus 
fő feladata, hogy arra igyekezzen a 
figyelmet terelni, milyen módon le-
het a legegyszerűbben és a lehető leg-
pontosabban megtanítani a térképen 
való tájékozódást, és ezen elsajátított 
képességeket milyen módszerekkel 
lehet megszilárdítani a diákokban. 

A térképolvasást egy három szint-
ből álló képességfejlesztési módszer-
rel lehet a legjobban megtanítani. Az 
első a szemléleti vagy mechanikai 
térképolvasás, melynek segítségével 
kezdetleges információkat keresnek a 
diákok, s válaszolnak a feltett alapkér-
désekre, mint pl. „hol?” és „milyen?”. 
A második a logikai vagy okfejtő tér-
képolvasás, ahol már a „miért?” és a 
„hogyan?” kérdésformákra is tudni 
kell választ adni. Itt nem elég az adott 
információt leolvasni, hanem értel-
mezni is kell a látottakat. A harma-
dik szint a teljes térképolvasás, ahol 

a tanulók összetett módon tudnak a 
kérdésekre válaszolni, le tudják ele-
mezni, majd össze tudják rakni a ka-
pott mozaikokból a megfelelő képet.

A térképen való kalandozásnak 
köszönhetően folyamatosan bővül a 
diákok ismerete a világról, s ezzel nő 
az elsajátított névanyagok száma is. 
A földrajzi nevek tanításának helyes 
gyakorlata az alábbi lépésekből áll:
 a tanár fő feladata a helyes kiejtés 

bemutatása s annak elismételtetése a 
diákokkal, 
 az idegen helynevek írással történő 

rögzítése a táblára, 
 a keresett pont térképen való elhe-

lyezése,
 a térkép és az atlasz használata a ta-

nulók bevonásával, 
 a keresett földrajzi hely viszonyla-

gos fekvésének megállapítása.
A földrajzi ismeretek rögzítésének 

egyik alaptétele az atlasz. A gyerekek 
első találkozása a saját atlaszukkal 
módszertani szempontból az egyik 
legfontosabb dolog, ugyanis a meg-
szerzett földrajzi tudás rögzítését 
pontosan az atlaszokkal tudják a leg-
hatékonyabban megtartani. Fontos, 
hogy elég időt és figyelmet szentel-
jünk az atlasz felfedezéséhez, a benne 
található térképek elosztásához, a jel-
magyarázathoz és a felépítéshez. 

A XXI. század technikai vívmá-
nyainak köszönhetően a térképen és 
az atlaszon kívül számos eszköz áll a 
rendelkezésünkre a különböző föld-
rajzi névanyag új ismeretként történő 
tanításához. A számítógépes animá-
ciók, a Google-térképek, az elekt-
ronikus atlaszok, munkatérképek, a 
számítógépes térképészeti játékok, 
valamint a GPS mind hozzájárulnak 
a földrajzi névanyag rögzítéséhez. 

Az IKT eszközök bevonása nagy se-
gítségünkre lehet a honismeret és a 
földrajz oktatásában, s az internet 
adta lehetőség azonnali képi, rajzolt 
és hangi szemléltetést biztosítanak a 
jobb elsajátításhoz. 

Azon tanulók esetében, akik szá-
mára gondot okoz a földrajzilag 
behatárolt egység, nagy segítséget 
nyújthatnak a tanításban a tematikus 
térképvázlatok, melyek egyfajta tarta-
mot mutatnak be a különböző geo-
gráfiai részterületeken, legyen az ter-
mészetföldrajzi, társadalomföldrajzi 
vagy épp regionális földrajzi illetősé-
gű. Vannak térképek, melyek segítsé-
gével a hegyvízrajzi alakzatokat lehet 
pontosabban kiemelni, de vannak, 
melyek az éghajlatra, a biogeográfiai 
részterületekre, a népsűrűségre, a val-
lásra vagy épp az országokra vannak 
megrajzolva. A térképvázlatok ezért 
nagyban hozzájárulnak Földünk 
pontosabb és aprólékosabb részeinek 
megjegyzéséhez, melyek kortól füg-
getlenül megjelenhetnek játékos for-
mában vagy épp leegyszerűsített kör-
vonalakból álló vázlatos formában is.

A térképen való eligazodás meg-
felelő szintű ismerete nagyban hoz-
zájárulhat a mindennapokban való 
könnyebb tájékozódáshoz.
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a térképi ismeretek 
tanításának 
és 
megszilárdításának 
módszerei

Varga Tamás

Bulgária Horvátország

Franciaország Olaszország
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Katedra legkreatívabb iskolai rendezvény

Lukanénye község közepén egy 
gyönyörűen felújított kastély áll, 
amely a 19. század első felében épült. 
A kastélyépület mindkét oldalán év-
százados fák állnak, leveleik régmúlt 
idők történéseiről suttognak, az épü-
letnek és magának a helynek is este 
különös, sejtelmes, egyéni varázsa 
van. Nos, ebben az épületben ka-
pott helyet az alapiskola 116 diájával 
együtt. Mivel az iskolánk épülete nem 
szokványos és nem mindennapi sem 
kívül, sem belül, felmerült az ötlet, 
mi lenne, ha egy éjszakát eltöltenénk 
(diákok és tanárok egyaránt) az ódon 
kastélyfalak között, ahol talán még 
„kísértetekkel” is találkozhatnánk. 
Az ötletet nagy lelkesedéssel fogad-
ták a gyerkőcök, és megvalósítására 
sor is került 2014. október 29-én.

Az „Egy éjszaka az iskolában” este 
hét órakor vette kezdetét. Mind a 
12 osztály két-két tököt hozott ma-
gával, amelyeket osztályfőnökükkel 
közösen „töklámpásokká” vájtak. A 
szebbnél szebb lámpások a kastély 
ablakaiba kerültek, fényük idecsalo-
gatta az embereket. A töklámpások 
egész éjszaka világítottak, ettől olyan 
„kísértetkastély” jellege volt az egész 
épületnek...

Kilenc órakor az alsó tagozatos kis-
diákok az iskola bejárati folyosóján a 
tanító nénik által előkészített aszta-
lok mellett „kézműveskört” tartottak. 
Gyönyörű alkotások kerültek ki kicsi 
kezeik alól, karperecek, nyakláncok, 
álarcok, legyezők sokasága borította 
el az asztalokat. Ezzel egyidőben a 
nagyok a kastély udvarában a töklám-
pások fényénél kincskeresésre játszot-
tak, amelyet napokkal a rendezvény 
előtt nagy gonddal terveztek meg a 
kreatív kollégák. Persze akadtak olyan 
diákok, akik kincskeresés helyett az 
osztályokban játszottak, ezen az estén 
semmi nem volt kötelező, mindenki 
a neki tetsző programot választhatta.

Pontosan tíz órakor mindenki el-
foglalta az osztályát, ugyanis meg-

egy éjszaka az iskolában
Pályázó: lukanényei alapiskola, 
Balázs Éva igazgatónő és tantestülete

érkezett az Ipoly túloldaláról, Balas-
sagyarmatról a pizzafutár az előre 
megrendelt finom „vacsival”, és kez-
detét vette a lakmározás. Szabad volt 
kézzel enni, utána fogat sem kellett 
mosni, minden más volt, mint ott-
hon, minden más volt, mint nappal... 
Jókedv, csillogó szemek, és számtalan 
kérdés: vajon mi következik ezután, 
mi lesz még? Mert mondanunk se 
kell, az éjszaka programjainak nagy 
része „titkos” volt, a gyerekek nem so-
kat tudhattak előre, itt csupa megle-
petés várt mindenkire... Ehhez pedig 
a tantestület együttes munkája szük-
ségeltetett, ki is vette részét a munká-
ból minden tanár becsületesen.

Vacsora után a kicsik a tanító nénik 
kíséretében éjszakai sétára indultak, 
előkerültek a sapkák, sálak, néme-
lyek kezükben mécsest tartva indul-
tak a „nagy kalandra”. A gyerkőcök 
felfedezhették az éjszakai Lukanénye 
szépségeit, hiszen nem sokan mond-
hatták el magukról, hogy éjféltájban 
valaha is a falu utcáit rótták. 

Mialatt a kicsik éjszakai sétán vet-
tek részt, a nagyok hatalmukba kerí-
tették gyönyörű tornatermünket, és 
elkezdődött a mérkőzések mérkőzé-
se, az osztályok közötti nagy sport-
verseny, az éjszakai futball. Különös 
hangulata volt ennek a játéknak, az 
éjszaka erre a játékra is rávetítette 
varázsát, itt is minden más volt, mint 
általában nappal lenni szokott. 

Pontosan éjfélre véget kellett vetni 
az éjszakai sétának, az éjszakai fut-
ballnak, mert megint meglepetés kö-
vetkezett: Tűzijáték!

A kastély mögötti dombot körül-
állták a diákok, értetlenül tekintget-
tek egymásra, vajon most mi követ-
kezik... És akkor egyszerre gyönyörű 
tűzvirágok robbantak bele az éjsza-
kába. A diákok még fel sem ocsúd-
tak a meglepetésből, máris menniük 
kellett a tornaterem feletti lelátóra, 
ahol már két szimpatikus fiatalember 
várta őket, a PATRON együttes tag-

jai. Egy órán keresztül szólt a dal, a 
gyerekek együtt énekeltek a fellépők-
kel, a táncnak se tudott itt ellenállni 
se diák, se tanár. Az együttes tagjai 
azt mondták, nem volt még ilyen lel-
kes közönségük, bár az is igaz, még 
egyetlen iskolában sem adtak éjfélkor 
koncertet.

Két óra után véget ért a „dáridó“, 
a  kicsik visszavonultak osztályaikba, 
a  tanító nénik még levetítettek egy-
egy mesefilmet, de a  kicsiken már 
erőt vett az álom, szemecskéik le-
lecsukódtak, az „Éjszakát“ legyőzte 
a „Hajnal“.

A  kastély ódon falai között ki-
aludtak a  fények, sötétség borult az 
épületre, de az ablakokban világító 
töklámpások nem adták meg magu-
kat, mintha tudták volna, pislákoló 
fényükre még szükség lesz. Így is volt! 
A nagyfiúk részére iskolánk gondno-
ka – aki kreativitásban nem szenved 
hiányt – összeállított egy izgalmas, ér-
dekes játékot. A srácokat rendőrökre 
és drogdílerekre osztotta, és a játék ér-
telmében a „rendőrök” üldözni kezd-
ték a „bűnözőket”. A „rosszak” nem 
adták könnyen magukat, de ez még-
iscsak játék volt, itt győznie kellett 
a jónak, az igazságnak a rossz felett…

Másnap reggel hét órakor volt az 
ébresztő, de egyes szülők már hat 
órától az iskola udvarán várakoztak, 
talán kicsit csalódottak is voltak, hi-
szen legféltettebb kincsük nem hi-
ányolta őket az éjszaka folyamán. 
Ugyanakkor meg voltak róla győ-
ződve, hogy gyermekeik jó kezekben 
vannak, nem érheti őket baj, hiszen 
14 pedagógus vigyázott rájuk féltő 
gonddal.

Diákjaink azt javasolták, legyen 
ilyen éjszaka minden hónapban, mert 
nagyon jó volt, élmény volt, kaland...

Mi, tanárok, csak mosolyogtunk, 
de magunkban azt gondoltuk: Isten 
ments! Fárasztó volt, sok munkát igé-
nyelt, elég egyszer egy évben... Majd 
jövőre...
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Október folyamán másodjára volt 
alkalmam színházi nevelési progra-
mot látogatni. Most sem csalódtam. 
A csodát ezúttal a Vekker Műhely 
szolgáltatta. Előadásuk címe Másik 
oldal/Druhá strana, melynek bemu-
tatását október 23-án és 24-én a du-
naszerdahelyi Magyar Tanítási Nyel-
vű Magángimnázium tette lehetővé. 
Köszönet érte!

 A darab témájáról csak annyit 
tudtam előre, hogy az örök nagy 
kérdőjel, a magyar-szlovák kapcso-
latrendszer mentén hivatott gondol-
kodásra hívni a résztvevőt. Amikor 
az előadás elkezdődött, s főhősünk 
beszámolt arról, hogy szelték ketté 
Nagyszelmencet annak idején, óha-
tatlanul is Hunčík Péter Határeset 
című könyve jutott eszembe, mely-
ben bár Ipolyság történetéről olvas-
hatunk, mit sem változtat ez az elcsa-
tolás tényén, s az utána bekövetkezett 
szituáción. Mivel fiatalként ezekről 
a történésekről leginkább már csak 
könyvekből olvashatunk, ez rögtön 
megadta az alaphangulatot, kíváncsi-
an vártam a folytatást.

A történet szerint egy nagy- 
szelmenci születésű magyar fiú, an-
nak érdekében, hogy professzionális 
futballista válhasson belőle, Zsolná-
ra költözik az ott székelő tornaklub 
miatt. Bár édesanyja nem nézi ezt jó 
szemmel, ő mégis követi álmait és 
odaköltözik. Időközben jól elsajátít-
ja a szlovák nyelvet, szlovák barátai, 
majd barátnője is lesz. A bonyoda-
lom akkor kezd kibontakozni, mikor 
a manapság olyan aktuális esemé-
nyek veszik kezdetét, mint például 
a Facebookra való idegen nyelven 
történő posztolás, a szülőkkel és ba-
rátokkal való kommunikáció, ha az 
ember párja nem beszéli annak anya-
nyelvét, stb.

Hogy a történet szálai hová vezet-
nek, az talán a mi szempontunkból, 

Ütött a Vekker
Németh Nikolas

színházi nevelési programról lévén 
szó, nem is annyira lényeges. Ami 
igazán számít, az a gondolatébresztés, 
elmélkedés tudatos megélése ennek 
az egyáltalán nem könnyű témának. 
Jól tudjuk ugyanis, hogy mindenki 
valahogyan viszonyul hozzá, bár ál-
talában a két szélsőséges hozzáállást 
szoktuk észrevenni. Az egyik az ér-
zelmektől túlfűtött „vadnacionalista”, 
a másik a gyökereiről önszántan 
lemondott közömbös ember, aki-
nek 1920 fényévtávolságra van már.  
Hogy melyik a jobb? Jobb-e az egyik 
a másiknál? Pontosan ilyen, s ehhez 
hasonlatos kérdésekre keresi a választ 
a Másik oldal, melynek megtekintését 
mindenkinek ajánlom, akinek csak 
módja van rá.

A remek témaválasztáson túl külön 
örömet jelentett a diákok hozzáállása 
ehhez a programhoz. Természetesen 
tisztában voltam vele, milyen erővel 
bír a színházi nevelés, hiszen számta-
lan alkalommal volt már lehetőségem 
megtapasztalni azt résztvevőként, 
megfigyelőként egyaránt, viszont 
ezek túlnyomó többségében mese-
adaptációk voltak, illetve általános 
iskolás közönségnek íródtak. Kíván-
csi voltam hát, hogy egy gimnazista 
közönség hogyan reagál – merthogy 
a kicsik játékra való éhsége tán nem 
annyira meglepő. Ehhez képest úgy 
gondolom, hogy a srácok maximális 
alázattal és intelligenciával voltak je-
len, ha lehet ezt mondani. A nemzeti 
hovatartozás, identitástudat mellett 
az olyan morális fogalmak is megvi-
tatásra kerültek, mint barátság, hűség 
és árulás. 

Úgy gondolom, kiváltképp szívet 
melengető ezt tapasztalni egy olyan 
korszakban, mikor mást sem hallunk 
a média agymosó világából folyni, 
mint az emberi primitivizmust és a 
fiatalok közönyösségét mindenféle té-
ren. Csak nehogy a végén elhiggyük!

Program: Implementing CLIL 
method as a  tool for motivation of 
students with educational difficulties 
(Erasmus+, 1 Kulcstevékenység – Az 
egyének tanulási célú mobilitása)

A komáromi Kereskedelmi és Szol-
gáltatóipari Szakközépiskola három 
tanára vett részt egy kéthetes angol 
nyelvű, londoni CLIL továbbképzé-
sen, amelyet pályázati felhívásra rea-
gálva nyertek meg az Erasmus+, KA1 
- kulcstevékenység, Az egyének tanulá-
si célú mobilitása – Egyéni mobilitás 
az oktatás, a  képzés és az ifjúságügy 
terén program keretén belül. 

A „CLIL – Content and Language 
Integrated Learning” (Tartalom ala-
pú nyelvoktatás) tanfolyamot a  lon-
doni székhelyű ADC College okta-
tási központ szervezte és biztosította 
2015. október 12-től 23-ig. A  tanfo-
lyam célja a CLIL módszer alkalma-
zása, amely egyesíti az idegen nyelv 
és a  szaktantárgy oktatását. A  glo-
balizáció következtében az idegen 
nyelvek oktatása új módszerek alkal-
mazását igényli, ezek közé sorolhat-
juk a CLIL – Content and Language 
Integrated Learning – Tartalom ala-
pú nyelvoktatást, amelynek lényege 
nem a  hagyományos nyelvoktatás, 
hanem a tanítás új, alternatív megkö-
zelítése. A kétnyelvű oktatás nagyon 
hatékonynak bizonyult, mivel a  diá-
kok könnyedén sajátítják el a nyelvet 
azáltal, hogy azt egy másik tantárgy 
tanulására használják, nehézség nél-
kül tudják olvasni az idegen nyelven 
megjelent szakirodalmat. A tanulók 
tehát angol nyelvet tanulnak más 
szaktantárgyak tanulása közben, 
ugyanakkor más szaktantárgyakat 
sajátítanak el az angol idegen nyelv 
segítségével. A mi iskolánk esetében 
a  CLIL módszert a  bankrendszer-
szeminárium és a vállalati gazda-

Idegen nyelvek 
oktatása kicsit 
másképp, avagy 
a ClIl módszer 
alkalmazása

Varga Podleiszek zsuzsa
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ságtan szaktantárgyak oktatásában 
alkalmazzuk angol nyelvvel párosít-
va. Célunk diákjainkat olyan angol 
nyelv- és szaktudással felszerelni, 
hogy könnyebben el tudjanak helyez-
kedni az európai munkaerőpiacon.

A  tanfolyam a résztvevőket lé-
pésről lépésre vezette be a módszer 
rejtelmeibe, ezenkívül hasznos fel-
adatokkal és praktikus tanácsokkal 
is szolgált. A  továbbképzés első hete 
a CLIL módszer elsajátításáról szólt: 
Mi az a CLIL?; Mi a kommunikáció?; 
Tanulást elősegítő segédeszközök ter-
vezése és létrehozása; Nyelvi fejlesztés; 
CLIL osztály nyelvhasználata; On-line 
források használata; CLIL tevékeny-
ségek; CLIL tanítási óra. A második 
hét témakörei: Hibajavítás és visz-
szacsatolás; Kognitív készségek; Dif-
ferenciált oktatás; Csoportos oktatás; 
Értékelés; Tanórák megtervezése; Rö-
vid nyitott órák és munkafolyamatok 
– ahol a résztvevők a gyakorlatban 
alkalmazták a képzésben elsajátított 
tevékenységeket. A tanárok számára 
nagy előnyt jelentett az angol nyel-
vű kommunikáció, mivel az órákon 
Nagy-Britannia kultúrájával és tár-
sadalmi életével is megismerkedhet-
tek többféle tevékenységek alkalma-
zásával, amelyeket kihasználhatnak 
majd pedagógiai munkájuk során. 
Az ADC College oktatói nagyon ala-
posan és hatékonyan állították össze 
a továbbképzés tanmenetét, ügyelve a 
résztvevők kulturális sokszínűségére. 
Az iskolánk tanárain kívül a kéthetes 
továbbképzésre Spanyolországból, 
Németországból és Ausztriából is 
érkeztek tanárok. A közös beszélge-
tések teret nyújtottak a tapasztalat-
cserére és a kölcsönös inspirációra. 
A megalapozott közös együttműkö-
dést szeretnénk a jövőben különböző 
eTwinning és Erasmus+ programok 
segítségével továbbfejleszteni.

Marseille, Provence fővárosa adott 
otthont az október első hétvégéjén 
lezajlott, eTwinning program kere-
tén belül megszervezett nemzetközi 
pedagógustalálkozónak. A találko-
zó harminc résztvevőjét az Ateliér 
Canopé elnevezésű művelődési köz-
pontban fogadta az intézmény igaz-
gatója, Thierry Nadal.

A nemzetközi csapat tagjai Európa 
különböző országaiból, Szerbiából, 
Portugáliából, Ciprusról, Bulgáriá-
ból, valamint Szlovákiából érkeztek 
a szakmai továbbképzésre.  A részt-
vevők felét a francia kollégák alkot-
ták. A nemzetközi találkozó célja 
elektronikus partnerkapcsolat kiala-
kítása volt európai iskolák között az 
eTwinning program segítségével, va-
lamint a résztvevők szakmai felkészí-
tése. A képzés és workshop természe-
tesen angol nyelven folyt.

Az eTwinning program az Európai 
Bizottság eLearning progamjának 
legfőbb alprogramjaként 2005-ben 
indult el. 2014 óta az Erasmus+,  az 
EU oktatási, képzési, ifjúsági és sport-
programjának a részeként működik.

Az eTwinning tulajdonképpen az 
európai iskolák közössége. Olyan 
felületet biztosít a  résztvevő európai 
országokban működő iskolák mun-
katársai (tanárok, igazgatók, könyv-
tárosok stb.) számára, ahol kommu-
nikálhatnak és együttműködhetnek 
egymással, közös projekteket indít-
hatnak, továbbá megoszthatják egy-
mással ismereteiket, azaz röviden: át-
élhetik, milyen Európa legérdekesebb 
oktatási közössége tagjának lenni, és 
részt vehetnek annak életében.

Az eTwinning program európai 
iskolák információs és kommuniká-
ciós technológiák segítségével foly-
tatott együttműködési tevékenysége-
it támogatja azáltal, hogy technikai 
segítséget, eszközöket és szolgálta-
tásokat nyújt az iskoláknak. Ezzel 
megkönnyíti az iskolák számára a 
partnerségek kialakítását és működ-
tetését bármilyen tantárgyi területen. 

Az eTwinning portál (www.
etwinning.net) a program legfonto-
sabb találkozási pontja és munkafe-
lülete. A 26 nyelven elérhető portál-
nak ma már közel 230 300 regisztrált 
felhasználója van, felületén jelenleg 
több mint 5 500, két vagy több eu-
rópai iskola részvételével létrehozott 
projekt fut. A portál eszközöket szol-
gáltat a programban részt vevő ta-
nárok számára projektpartnerek ke-
reséséhez, projektek létrehozásához, 
ötleteik megvitatásához és az általuk 
megismert jó gyakorlatok cseréjéhez. 
Emellett lehetővé teszi európai isko-
lák munkatársai számára, hogy az 
eTwinning portál felületén keresztül 
elérhető testreszabott eszközök segít-
ségével azonnal hozzálássanak a kö-
zös munkához.

Az eTwinning Központi Szol- 
gáltatópontját a  European School-
net működteti. A European Schoolnet 
31 európai ország oktatási miniszté-
riumának nemzetközi partnersége, 
melynek célja az oktatás fejlesztése 
az európai iskolák, tanárok és diá-
kok számára. Az eTwinning program 
működését nemzeti szinten 37 Nem-
zeti Szolgáltatópont támogatja.

A szlovákiai Nemzeti Szolgálta-
tópont a Zsolnai Egyetem mellett 
működik önálló munkahelyként,  öt 
munkatárssal, akik közvetlen kapcso-
latban állnak a brüsszeli központtal. 
Ennek a központnak köszönhetően 
utazott a két fős szlovákiai csapat 
Marseilleba, ahol Katarína Hvizdová, 
a felsővízközi (Svidník) Ul. Karpatská 
Alapiskola angol szakos pedagógusa, 
valamint jómagam, Kalmár Gertrúd, 
a  losonci Kármán József Alapiskola 
és Óvoda angol szakos pedagógusa 
vettünk részt az igen változatos, szak-
mai fejlődésünket támogató progra-
mokon. Mindketten új projektkap-
csolatot létesítettünk a  kiválasztott 
francia partneriskolával, amit a zsol-
nai Nemzeti Szolgáltatópont már 
jóvá is hagyott.

Nemzetközi eTwinning 
szeminárium Franciaországban

A szeminárium szlovákiai résztvevői, Kalmár Gertrúd, a losonci Kármán 
József Alapiskola és Óvoda pedagógusa (balról), Katarína Hvizdová a 
felsővízközi (Svidník) Ul. Karpatská Alapiskola pedagógusa

Kalmár gertrúd
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Idei Őszi fesztiválunk a  népi ha-
gyományok jegyében valósult meg. 
Erre törekedtünk a  díszítés terén, 
a népi játékokkal, táncházzal és nép-
dalénekléssel, valamint a  népi kéz-
műves foglalkozásokkal. A népiesség 
jegyében hirdettük meg „Fotó must-
ra“ elnevezésű fényképkiállításunkat 
is, melynek témája az őszi szüret volt. 
Tanulóink csodás fotókkal járultak 
hozzá az Őszi fesztivál hangulatához.

A rendezvény délutáni megnyi-
tóján a 6.b osztályos lányok népdal-
énekléssel teremtették meg a  vidám 
hangulatot, hozták meg a  jókedvet. 
Ezt követte az izgalmas „Kerge ver-
seny“. Az ügyességi versenybe  be-
nevezett 3 tagú csapatoknak nagy 
mókában lehetett részük. Az egyes 
állomáshelyeken népi játékok vártak 
a gyerekekre, és bizony nem akármi-

A diákok Farkas Adrianna és Csémy Marianna ta-
nárnőkkel, a képviselőnőnek és Peter Pellegrininek, 
a Parlament elnökének társaságában

Mint minden tanévben, az ideiben is részt 
vehetett osztályunk egy tanulmányi kirándu-
láson, melynek szervezői Farkas Adrianna 
tanárnő, osztályfőnökünk, valamint Csémy 
Marianna tanárnő voltak.

Ezúttal Pfundtner Edit, a  Szlovák Köz-
társaság Nemzeti Tanácsa képviselőjének 
a  meghívására tettünk látogatást Pozsony-
ban, hogy betekintést nyerjünk a parlamen-
ti  törvényhozási folyamatba. A képviselőnő 
szívélyes köszöntője után az Alkotmányjogi 
Bizottság üléstermében foglaltunk helyet. 
Átfogó ismertetője közben megvendégeltek 
bennünket.

A következő állomás a  parlamenti szava-
zás megtekintése volt a  látogatói balkonról, 
majd egy élőben közvetített projekt résztve-
vői lehettünk, amelynek témája a  gyermek-, 
ill. diákbántalmazás volt. A  téma sajnos ak-
tuális, egy rövid előadás keretében mi is be-
kapcsolódtunk egy interaktív tesztelésbe. Két 
osztálytársunk személyesen is nyilatkozott az 
újságíróknak. 

Peter Pellegrini, a  szlovák Parlament el-
nöke is megtisztelt társaságával, közös fotó 
is készült, mi pedig évkönyveket ajándékoz-
tunk neki. Kilépve a  Parlament épületéből 
már várt ránk Korpás Árpád történész, aki 
egy városnéző körútra vitt bennünket. Rövid 
időn belül rengeteg információval gazdagod-
tunk, miközben megismertük Pozsony óvá-
rosi részét, a legszebb nevezetességeket.

A kétórás szabad program során mindany-
nyiunk jóízűen fogyasztotta el a  „megérde-
melt” frissítőt.

Osztálytársaink nevében is leírhatjuk, hogy 
megint gazdagodhattunk, új információkkal, 
élményekkel és nem utolsósorban egy kelle-
mes nappal.

Sándor Karina és Szabó Nikolett (III.D)
a Selye János Gimnázium diákjai

Október 6-tól 10-ig valósult meg 
azon diákok strasbourgi tanulmányi 
utazása, akik a tavalyi iskolaévben 
bekapcsolódtak a Csáky Pál, európai 
parlamenti képviselő által meghir-
detett projektversenybe. A Pázmány 
Péter Gimnázium diákja, Mészáros 
Tímea és volt diákja, Makai Karmen 
is részt vett ezen az úton, Dózsa Ro-
land tanár úr kíséretében. 

A kis csapat az esti órákban indult 
el Pozsonyból. Reggel Strasbourgba 
érve gyönyörű látvány fogadott ben-
nünket. A hotelben való elszállásolás 
után az Európai Parlament strasbour-
gi székhelye volt a következő prog-
rampontunk. Részt vettünk az aznapi 
plenáris ülésen, amelyen egyszerre 
volt jelen Angela Merkel, német kan-
cellár és a francia elnök, François 
Hollande. Az ülés témája a migráns-
helyzet megoldása volt. Számomra ez 

volt a kirándulás egyik fénypontja. 
Az ülés alatt a tolmácsokat figyel-
ve még eltökéltebb lettem ennek a 
szakmának az elsajátításában, mivel 
tolmács és fordító szakot tanulok az 
egyetemen. A nap folyamán részt 
vettünk az Európai Parlament műkö-
déséről és szerepéről szóló előadáson, 
és személyesen tehettünk fel kérdése-
ket a képviselő úrnak is, akivel együtt 
vacsoráztunk egy helyi étteremben. 

Másnap reggel a felvidéki magyar-
ság problémáit megvitató ülést figyel-
hettünk meg. A parlamenti látogatás 
végeztével megtekintettük a város 
nevezetességeit, és programunk be-
fejezése egy hajókirándulás volt a 
városi csatornahálózaton. Hazatérve 
sok, nem mindennapi élménnyel és 
új ismerettel gazdagodtunk. 

Makai Karmen

lyen turpisságokkal kellett megbir-
kózniuk. Volt itt almaszüret, diótörő, 
parittyás, sőt még csutkatorony építés 
is. Természetesen a  népi turpisságo-
kat minden érdeklődő kipróbálhatta, 
nem csupán a Kerge verseny résztve-
vői.

A szülők és nagyszülők aktív hoz-
zájárulásának köszönhetően „Előde-
ink sütötték“ elnevezéssel a  Kóstol-
gató teremben sok-sok finomság várt 
a gyerekekre és a kedves vendégekre 
egész délután folyamán.

Ezt követően mindenkit – az elején 
még bizalmatlanul nézelődőket is – 
magával sodort a  vidám táncház, és 
csak úgy ropta kicsi és nagy egyaránt.

Balázs Gabriella
Munka Utcai Magyar Tanítási 

Nyelvű Alapiskola

Strasbourgi tanulmányi út

Őszi fesztivál 2015

Selyések 
a pozsonyi 
Parlamentben

DEC_15_16.indd   36 24. 11. 2015   13:40:50



Katedra Házunk tája

2009 folyamán az Oktatásügyi, 
Tudományos, Kulturális és Sportmi-
nisztérium egy projekt keretén belül 
létrehozott egy központi adatbázist, 
amely összegyűjti az adott tanév ta-
nulóinak, törvényes képviselőinek és 
pedagógiai alkalmazottainak adata-
it. Az adatbázis kialakításának az a 
célja, hogy a jövőben minden tanuló 
identifikációs számot kapjon, mely 
elkíséri őket a tanulmányaik alatt. A 
minisztérium szerint a rendszernek 
köszönhetően a szülők bármikor be-
tekintést kapnak majd gyermekeik 
előmenetelének alakulásába, vagy ha 
a gyerek pszichológiai tanácsadásra 
jár, annak értékelésébe is. A rendszer 
segítségével jobban következő, lesz 
az iskolalátogatás ellenőrzése a hiva-
talok szemszögéből is, illetve csök-
kenthető lesz az iskolai bürokrácia. A 
rendszer továbbá rákapcsolható lesz 
egyéb állam szervek rendszereire, 

melyek gyakran igényelnek adatokat 
a tanulókról és szüleikről, illetve tör-
vényes képviselőikről.

Az adatgyűjtés minden tanévben 
szeptember 30-áig történik. Az idei 
tanévben ezidáig az iskolák 80%-a 
juttatta el a kért dokumentumot a 
minisztérium információs rendszeré-
be, ami kb. 910 000 ember adatainak 
begyűjtését jelenti. Ez az adatmennyi-
ség az utóbbi két népszámlálást leszá-
mítva az eddigi legnagyobb adatbázis 
létrehozását jelenti. Draxler miniszter 
úr szerint ez a teljesítmény sikeresnek 
minősíthető, mivel az adat-beszolgál-
tatás számos nehézséggel zajlott.

A 6893 iskola közül 1375 még nem 
küldte be az adatokat, ezekkel az isko-
lákkal a minisztérium felveszi a kap-
csolatot. Amennyiben az iskolák nem 
teljesítik ez irányú kötelességüket, a 
törvény szankciók kiszabására is le-
hetőséget ad. A miniszter azonban 

A 2016/2017-es tanévben jelentősen 
emelkedhet a duális képzésbe bekap-
csolódó vállalatok száma. Az illetékes 
szervek 439 beérkezett kérvényt 
evidáltak, melyek a munkahelyek 
szakmai felkészültségének állapotát 
vizsgálják. Összesen 261 munkáltató 
nyújtotta be kérvényét a duális képzés-
hez való csatlakozás igényével. A vál-
lalatok a nemzetgazdaság valamennyi 
ágazatát és Szlovákia valamennyi terü-
letét érintik.

 A minisztérium elégedetten álla-
pította meg, hogy a vállalatok ilyen 
nagyszámú érdeklődése a projekt 
iránt a duális képzés koncepciójának 
sikerességét igazolja. Draxler mi-
niszter úr fontosnak tartotta hang-
súlyozni, hogy olyan invesztorokkal 
kívánnak együttműködni, akikkel 
kapcsolatban megbizonyosodnak, 

az iskolák 80%-a adta le a tanulók 
és törvényes képviselőik adatait

hangsúlyozza, hogy minden ilyen lé-
pés előtt először felülvizsgálják a mu-
lasztás okát, csak ezek után döntenek 
bármilyen büntetés kiszabásáról.

 Az adatok beküldését több ténye-
ző is akadályozta. Néhány esetben az 
iskolák nem tudtak rákapcsolódni a 
rendszerre, vagy nem volt megfelelő 
információs rendszerük, melyen ke-
resztül elküldhették volna az adato-
kat. Előfordult olyan is, hogy konflik-
tus alakult ki az iskola és a törvényes 
képviselők között, akik megtagadták 
személyes adataik nyilvánosságra ho-
zatalát. A miniszter ezért megkövette 
az iskolákat és a törvényes képvise-
lőket, és elismerte, hogy hibás lépés 
volt az adatok megtagadásáért bünte-
téssel fenyegetőzni. A minisztérium a 
törvény módosításán dolgozik, s más 
módszer segítségével szeretné rend-
szerébe juttatni a kívánt adatokat.

Újabb 261 vállalat csatlakozhat a duális képzéshez
hogy nem spekulánsok, hanem hosz-
szú távra terveznek, és ennek érdeké-
ben megfelelően felkészített munka-
erőket kívánnak alkalmazni.  

 A duális képzés bevezetéséhez és 
sikeres megvalósításához szükséges 
feltételeket és gyakorlati kérdéseket 
számos szakmai fórum – a Szlovák 
Kereskedelmi és Ipari Kamara, a Szlo-
vákiai Vállalkozók Kamarája, a Szlo-
vák Mezőgazdasági és Élelmiszeripari 
Kamara, a Szlovák Erdészeti Kamara, 
a Szlovák Bányászati Kamara – bevo-
násával fogalmazza meg a miniszté-
rium. A projekt kialakításánál fontos 
tényezőnek bizonyul az egyes régiók 
adottságainak figyelembe vétele. 

 A duális képzés bevezetéséhez 
szükséges dokumentumok megszer-
zése után a munkaadó megtárgyalja 
az adott szakközépiskola vezetőségé-

vel a gyakorlati képzés feltételeit és 
menetét. Amennyiben a munkaadó 
és az iskola sikeresen megegyeznek, 
szerződést írnak a duális képzés be-
vezetéséről. Ezt követően honlap-
jaikon közzé teszik azokat a szak-
tantárgyakat, melyek keretén belül 
lehetőség nyílik a gyakorlati képzésbe 
való bekapcsolódásra. 

 A tanulók toborzását a munkaadó 
végzi. A projektbe való bekapcsoló-
dás felvételi vizsgával van egybekö-
vetve, melyre 2016. május 11-én vagy 
14-én kerül sor. A szakközépiskolák 
2016. május 31-ig elküldik a felvételit 
nyert tanulók listáját a munkaadók-
nak, melynek értelmében a mun-
kaadók legkésőbb 2016. augusztus 
31-ig megkötik a tanulókkal, illetve a 
törvényes képviselőkkel a tanulmányi 
szerződéseket.
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Az Oktatásügyi, Tudományos, 
Kulturális és Sportminisztérium 
anyagi támogatásának köszönhe-
tően, a kormány 2. szociális cso-
magján belül újabb 67 óvodai osz-
tály nyílik Szlovákia-szerte. Az új 
osztályok kialakítása rekonstruk-
ció, épületbővítés, illetve új épüle-
tek építésével történik. A szociális 
csomag értelmében mintegy 1500 
gyermek számára biztosítanak 
óvodai tantermeket, egyúttal kb. 
130 óvónőnek biztosítva munkát 
is. 

 Robert Fico kijelentette, hogy az 
1. és 2. szociális csomag keretén be-
lül mintegy 5000 gyermek számára 
biztosítják az óvodai látogatás le-
hetőségét, s egyúttal 500 tanítónőt 
is alkalmazni tudnak. Hozzátette, 
hogy ez a beruházás nem jelent 
semmilyen negatív befolyást az 
állam adósságállományára, illetve 
a deficit alakulására. A kormányfő 
megígérte, hogy amennyiben igény 
lesz újabb osztályok kialakítására, 
megtalálják a lehetőséget ennek 
megvalósítására, az anyagi feltéte-
lek biztosítására. A kormány célja, 
hogy 2020-ig a 4-5 éves gyerekek 
95%-a számára biztosítani tudják 
az óvodalátogatást. 

 Draxler miniszter úr elmondása 
szerint az utóbbi időszakban 267 

Állami támogatással újabb 
67 osztály nyílik az óvodákban

dotációs kérvény érkezett a minisz-
tériumba, a legtöbb a Zsolnai ke-
rületből jött. Ezek többnyire épü-
letbővítésre vagy modernizálásra 
irányultak, illetve számos önkor-
mányzat az étkeztetési objektumok 
korszerűsítését szeretné elvégezni. 
A kérvények jogossága ellenére a 
minisztérium – az anyagi korlátok 
miatt – nem tudja az összes kér-
vényt elfogadni. Az ősz folyamán 
78 sikeres pályázónak fogadták el 
az intézményeik korszerűsítésére 
és bővítésére nyújtott igényét. A 
2. csomag keretén belül 5 millió 
euró került elkülönítésre, ami a 
legégetőbb problémák orvoslására 
elegendő. A kormánynak azonban 
kiemelt célja, hogy amennyiben le-
hetséges, valamennyi kérvénynek 
eleget tegyen.

A pályázati felhívás következ-
tében folyamatosan 167 új óvo-
dai osztály nyílik meg. Ezek kö-
zül jónéhány már szeptembertől 
üzemel, a többi jövő év 
augusztusának végéig készül el. 
Az óvodák kapacitása is jelentősen 
emelkedik, így a közeljövőben 
3670 gyerek nyerhet felvételt, 2016 
augusztusának végéig pedig 334 
óvónő talál új állást.

Az edíciós portál (edičný portál) 
lehetővé teszi a tankönyvek átte-
kinthetőbb disztribúcióját az iskolák 
részére, és tehermentesíti a tanárok 
adminisztrációs tevékenységét. Az 
idei tanév folyamán is ennek a rend-
szernek a segítségével történtek a 
2016/2017-es tanévre szóló tan-
könyvmegrendelések. A rendelések 
online lebonyolítására október 31-éig 
került sor.

 Az új portál további előnye, hogy 
lehetőséget nyújt a tankönyvek kata-
lógusának áttekintésére, illetve azok 
egyszerű beiktatására a megrende-
lésbe. Különösen nagy előnye a rend-
szernek, hogy az online rendelésnek 
köszönhetően a megrendelő nyomon 
követheti a rendelését a jóváhagyástól 
kezdődően egészen a kézbesítésig. A 
rendszernek köszönhetően az iskolák 
közvetlenül is kommunikálhatnak a 
disztribútorokkal.

 A portál közvetlenül kapcsolódik 
az iskolák diákjainak létszámához, 
így a tankönyvellátó ágazat hitelesebb 
képet kap a megrendelt és elküldött 
tankönyvek mennyiségéről, valamint 
az egyes iskolák hozzáállásáról a tan-
könyvek rendelésével kapcsolatban. 
A miniszter szerint ez a módszer 
gazdaságosabbá teszi működésüket, 
megszűnnek az esetleges pontatlan-
ságok a rendelések területén, illetve 
áttekintést szereznek az egyes iskolák 
tankönyvekkel való felszereltségéről.

 Az online rendeléseknek köszön-
hetően ismét hozzá tudnak járulni az 
iskolák debürokratizálásához, hiszen 
az elektronikus megrendelést köve-
tően ezután már nem szükséges a 
megrendeléseket papírra fektetve és 
elküldeni. Ez gyakran kilenc oldalas 
dokumentumot is jelentett. Továbbá 
csökken a papírmunka a másik olda-
lon is, mivel nem lesz szükség a meg-
rendelések párosítására sem.

Korszerűsítik 
a tankönyvek 
megrendelését
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Legkedvesebb könyvem

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

Nagyon nehéz arra a kérdésre válaszolni, 
hogy melyik is a kedvenc könyvem. Vagyis, 
amikor feltették ezt a kérdést a múltban, azt 
hiszem, mindig valami mást vágtam rá. Az 
lenne valakinek a kedvenc könyve, amelyet 
újra és újra a kezébe vesz? Vagy az, amely 
a leginkább gondolkodásra késztette? Vagy 
az, amelyik a legjobban megérintette érzel-
mileg? Azt hiszem, ez a három dolog nem 
feltétlenül esik egybe, és ez ellehetetleníti a 
válaszadást.
 A választás alól azonban most nem tudok 
kitérni, így egy olyan könyvről szeretnék 
mesélni, amely számomra különösen 
fontos: Závada Pál Jadviga párnája című 
regényéről. Závada Magyarországon élő, 
szlovák származású író, bár pályafutását 
szociológusként kezdte. Szülőfalujának, 
Tótkomlósnak és környékének élete, tör-
ténete, népszokásai és nyelve mindig is ér-
deklődése középpontjában állt. Ez a Jadviga 
párnája olvasója számára is világos, ugyanis 
ez a közeg válik a regény éltető közegévé: az 
ottaniak furcsa, archaikus, egyben már el 
is magyarosodott szlovák nyelve, a regény 
szereplőinek anyanyelve, mely sajátos mó-
don kel életre a regény lapjain. Egyébként 
a regényt lefordították többek közt szlovák 
és cseh nyelvre is, és a fordítók különösen 
leleményes módon oldották meg ennek a 
dialektusnak a szerepeltetését saját verzióik-
ban. 
A műben Osztatní András 1915 február-
jában elkezdett naplóját olvassuk, aki épp 
nősülni készül. A világ legboldogabb embe-
rének tudja magát, mivel elnyerte kedvese, a 
szépséges Jadviga kezét. Anyja ugyan nem 
repes a menyecskéért, de őt ez egyáltalán 
nem zavarja. Jadviga nem csak gyönyö-
rű: művelt, okos, kifinomult és titokzatos 
teremtmény. Ám nem tart sokáig András 
felhőtlen boldogsága, ugyanis már a nász-
éjszakán kiderül, hogy Jadviga nem képes 
magát őszintén odaadni férjének: óvja előle 
testét és lelkét is, kifürkészhetetlen és őrjítő 
módon. 
Amit azonban András nem ért, az az, hogy 
Jadviga maga is erősen küzd önmagával, 
saját démonai ellen, mégis minduntalan 
vesztésre áll. Képtelen szabadulni múltja 
két meghatározó férfialakjától. Az egyikük 
már halott: ő férje, András apja, illetve egy-

ben Jadviga nevelőapja, akihez gyanúsan 
gyengéd szálak fűzték a fiatalasszonyt (s 
aki sejthetően nem csupán nevelő-, hanem 
esetleg valódi apja is lehetett). A másikuk 
viszont igenis életben van, és nem hajlandó 
lemondani kedveséről még akkor sem, ha 
az éppen előle menekült egy nem műkö-
dő házasságba... Így aztán mindenki élete 
felőrlődik, még ha Andris megörökít is 
néhány szép pillanatot, amikor felsejlik an-
nak a reménye, hogy talán végre Jadvigával 
megtanulnak egymással együtt élni, egy-
mást szeretni.
Magán a történeten kívül magával ragad 
az is, ahogy a könyv felépül, ahogy a tör-
ténet kibontakozik, és a titkokra fény de-
rül. Ugyanis a naplóba nem csak András ír 
ám! Miután ő meghal, megtalálja a köny-
vecskét Jadviga, elolvassa, megkönnyezi, 
és mintegy válaszolgat férje bejegyzéseire, 
levelezik vele, mintha simogató szavaival 
és önmarcangoló vallomásaival igyekezne 
jóvátenni mindent. Vagy ha azt nem is le-
het, most, hogy már úgyis mindegy, meg-
próbál szembenézni az igazsággal és saját 
magával. 
Emellett van még valaki, aki idetolakodik 
ezekre a lapokra: két fiuk közül az egyik, a 
gyengébbik, butábbik, szerencsétlenebbik, 
de sikerültebb bátyját túlélt Miso, aki pedig 
majd anyja halála után kontárkodik bele a 
szövegbe. Azt jegyzetekkel látja el (szlo-
vákot fordít, méltatlankodik, magyaráz és 
sérelmeit teregeti elénk), egybeszerkeszti 
ilyen-olyan módon az anyja és apja által írt 
részeket, majd saját nyomorúságos életéről 
is beszámol az utolsó, még fennmaradt ol-
dalakon a maga apró hangyabetűivel. 
A Jadviga párnájáról sokszor eszembe ju-
tott egy másik, számomra kedves könyv, 
Márquez Száz év magánya. Az elején itt is 
minden tiszta, minden lehetségesnek tűnik 
és ígéretet hordoz magában, de ahogy előre 
haladunk az időben, újra és újra ugyanúgy 
és ugyanazokat a hibákat követik el, egé-
szen addig, amíg minden elhasználódik és 
felemésztődik önmaga pusztító ereje által... 
Ám minden baljóssága ellenére is jó olvasni 
ezt a könyvet, nyelvi találékonysága, 
játékossága és humora pedig enyhíti sötét 
atmoszféráját. Nehéz volt letennem, és 
nem is csak egyszer vettem a kezembe. 

Szerzőink
Prof. ALBERT SÁNDOR, a Selye János Egyetem alapító rektora, a komáromi Felnőttképzési Intézet, Kht. igazgatója, Kassán és 
Paton él (albert.sandor43@gmail.com); Bc. AUDI DÁVID, kétnyelvű ügyvitelszervező, Vágsellyén él (davidaudi1992@gmail.com); 
Mgr. BRUTOVSZKY GABRIELLA, PhD., magyar-német-biológiaszakos tanár (Jedlik Ányos Gimnázium, Budapest) és irodalom-
kutató (Eszterházy Károly Főiskola, Eger), Budapesten és Rozsnyón él (brutigabi@gmail.com); Doc. CSEHI ÁGOTA, PhD., a Nyit-
rai Konstantin Filozófus Egyetem Zenei Tanszékének docense (acsehiova@ukf.sk); 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); EÖTVÖS LÝDIA, a Csicseri Óvoda igazgatónője, Nagykaposon él  
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zetének adjunktusa, Pécsett él (zita@gamma.ttk.pte.hu); RNDR. HORVÁTH GÉZA, nyugalmazott pedagógus, a Katedra Mate-
matikaverseny szervezője, Zselízen él (horvath.geza@slovanet.sk); KALMÁR GERTRÚD, a losonci Kármán József Alapiskola 
pedagógusa (gerti.kalmar@gmail.com); KLEMEN TERÉZIA, a komáromi Kultsár István Szakközépiskola tanára, Komáromban él  
(tereziaklemen@yahoo.com); PaedDr. KRALINA HOBOTH KATALIN, PhD., a Szlovák Műszaki Egyetem Építőipari Karának 
adjunktusa, Vásárúton él (katalin.hoboth@stuba.sk); DR. KOLLÁTH ANNA, a Maribori Egyetem oktatója; MOLNÁR KRISZTA, 
a TANDEM, n.o. trénere, Dunaszerdahelyen él (molnar.kriszta@tandemno.sk); Bc. NAGY KITTI, a Nyitrai Konstantin Filozófus 
Egyetem biológia szakos hallgatója, Gútán él (kitti.nagy@student.ukf.sk); Mgr. NOVÁK MÓNIKA, az érsekújvári Czuczor Gergely 
Alapiskola igazgatónője, Érsekújváron él (novakmonika@czuczora.sk); Mgr. PETRES CSIZMADIA GABRIELLA, PhD., a Nyitrai 
Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kara Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézetének adjunktusa, a 
Katedra vezető szerkesztője, a Katedra Irodalomversenyek, Pénzes István Anyanyelvi Vetélkedő és esszéíró pályázatok szervezője, a 
Legere Irodalmi Verseny egyik főszervezője, Hidaskürtön él (gabi.csizmadia@gmail.com); TAKÁCS SIPOS JANKA, a dunaszerda-
helyi Helen Doron angol nyelviskola tanára, Dunaszerdahelyen él (siposjanka@siposjanka.com); VARGA PODLEISZEK ZSUZSA, 
a komáromi Kereskedelmi és Szolgáltatóipari Szakközépiskola szaktanára, Keszegfalván él (zuzanapodleiszekova@hotmail.com); 
Mgr.  VARGA TAMÁS, a gútai II. Rákóczi Ferenc Alapiskola magyar-földrajz szakos tanára, Gútán él (vargatomi7@gmail.com);  
ZSIDÓ JÁNOS, római katolikus plébános Félen (rkc.tomasov@gmail.com)

Kedves Olvasók!
Szíves figyelmükbe ajánljuk a Csallóköz karácsonya című könyvünket. Felhívjuk 
figyelmüket, hogy az ünnepi könyvet most kedvezményes áron rendelhetik meg.

Csallóköz karácsonya
Szerkesztő: Kulcsár Ferenc, Méry Enikő
Illusztrátor: Olejníková Andrea
Kiadó: Lilium Aurum, Dunaszerdahely
Kiadás éve: 2011
Ár: 8,00 €
Kedvezményes ár: 6,00 €

A kötet meghitt karácsonyi hangulatot árasztó és csallóközi hagyományokat 
felidéző ünnepi album. A kiadvány Derzsi Erzsébet tehetséges fotóművész al-
kotásaival illusztrált, virtuális ünnepeket teremt, melyből nem hiányoznak az 
ünnepi asztal receptjei sem. Igazi ajándékkönyv! Áldott ünnepeket! 

Könyvajánló

Könyvajánló

Takács Sipos Janka

Jadviga párnája, 
avagy száz év magány Tótkomlóson

Hodossy Gyula: Ma elkezdődik bennünk a szeretet

Ma elkezdődik bennünk a szeretet. A lét és tudat szeretete a kíváncsiságoknak, pa-
takcsobogásnak, a szél hátán szélnek, a zizegő gallyaknak, a nyirkos barlangoknak, 
a világmindenségnek, szeretete a ragaszkodásnak, az egymáshoz tartozásnak, az 
ölelésnek, a sóvárgó szempárok egymásra találásának. Ha azt érezzük, ma elvesz-
tünk mindent, tévedünk, mert vég nélkül nincs kezdet, s a kezdet elfeledteti az 
előzőt, a ,, bármilyen jó volt is”- t, a kacagást, egymás krokodilkönnyeit, elfeledteti 
a szívszaggató bánatot, sőt elfeledteti, hogy bármit is elfeledünk. Bennünk a szere-
tet, csak utat találjon!

Szerkesztő: Sütő Csaba András
Összeállította: Balázs Béla
Kiadó: AB ART
Kiadás éve: 2013
Ár: 8,00 €
Kedvezményes ár: 6,40 €

Érdeklődésüket, rendeléseiket a lilium@liliumaurum.sk címen várjuk.
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Szlovákiai magyar pedagógusok és szülők lapja

II. Rákóczi Ferenc Alapiskola, Gúta

A hónap témája: Katedra-napok
 Fibi Sándor: Katedra Napok 
 – immár huszonnegyedik alkalommal…  
 Petres Csizmadia Gabriella: 
A legkreatívabb iskolai rendezvény 
pályázatainak értékelése
 Novák Mónika: Zahorán Judit méltatása. 
Beszélgetés a Katedra-díjazottal

 Kralina Hoboth Katalin: 
Pályaválasztás és munkaerőpiac
 Molnár Kriszta: Megjelent Az élet játék 2 
módszertani kiadvány
 Csehi Ágota: A zene és a zenei nevelés 
jótékony hatása a képességek fejlődésére (1.)
 Eötvös Lýdia: Kreativitásfejlesztés 
képzőművészeti tevékenységekkel

 Brutovszky Gabriella: Házi olvasmányok 
feldolgozása állomások formájában
 Varga Tamás: A térképi ismeretek 
tanításának és megszilárdításának módszerei

A II. Rákóczi Ferenc Alapiskola 2015-ben 
kezdte meg 88. tanévét a felújítások után.

Merre járunk? Tanulmányi kirándulásokban 
verhetetlenek vagyunk…

A Kis Mukk története című 
bábelőadás díjazottként 
a Duna Menti Tavaszon, 
Mahor Katalin rendezésében.

Sportban is a legjobbak 
között! – a városi sportnap 
és az 1. hely

Ha ősz, akkor Tökfesztivál!

Na, mit alkottam? 
– „egészséges iskola” projektnap

Alkotásban otthonosan mozgunk… 
pláne, ha földrajzról van szó 

Sajó Károly környezetvé-
delmi csapatverseny – is-
kolánk az országos döntő 
rendezője, Bagita Judit 
igazgatónő vezetésével.

Csapatban az erő! – Hagyományőrző napunk 
egyedi színfoltja városunknak.

Irodalmi színpadunk nagy hangsúlyt fektet 
nagyjaink emlékének megőrzésére.
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